تحوالت اقتصادی و ثبات سیاسی
در عربستان سعودی
تاریخ دریافت1۹2۱/11/92 :

تاریخ پذیرش1۹21/0۹/11 :


عبداله قنبرلو

چکیده
این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیتها و روندهای جاری
در عربستاا سعودی ،چه تغییراتی در توسعه اقاصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل
اناظار استت فر تیه مقاله این استت که و تم موجود در ساااار اقاصادی عربساا
حداقل در کوتاه مدت تداوم یافاه و وابستا ی اقاصادی و سیاسی دولت به رانت نفت
قطم نخواهد شد دولت سعودی از درآمدهای نفای هم برای رفاه عمومی و هم کسب
مشتروعیت و ثبات ستیاسی اویش بهره میبرد عدهای از مقامات سعودی معاقدند با
ادامه و تم موجود ،هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آیندهای نه چندا دور
در معرض اطر قرار اواهد گرفت بنابراین ،الزم استتت شتترایط گذار به یک اقاصاد
مانوع و رقابای را فراهم کرد
واژگان کلیدی :عربستتاا ستتعودی ،رانایریستتم ،چشتتمانداز  ،90۹0اعایاد نفای ،تعادل
سااااری

 دانشیار روابط بینالملل پژوهش اه علوم انسانی و مطالعات فرهن ی

ghanbarloo1979@gmail.com

فصلنامه مطالعات راهبردی  سال بیسام  شماره اول  بهار   1۹21شماره مسلسل 5۱

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره 57بهار 69

43

مقدمه
یکی از ماغیرهای کلیدی در شناات فهم روند تحوالت سیاسی و اجاماعی عربساا سعودی،
و عیت توانمندیها و چالشهای اقاصادی این کشور است ساااار اقاصادی عربساا بهگونهای
است که با وجود ظرفیت و توا باال ،از آسیبپذیری قابلتوجهی براوردار است این واقعیت
باعث بروز ن رانیهای ماعددی میا سرا دولت سعودی بوده است در سالهای اایر که
فشارهای جدیدی بر اقاصاد عربساا وارد گردیده ،ن رانیها محسوستر به نظر میرسد
عربساا در حال حا ر بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت در جها است تولید نفت این
کشور روزانه بیش از ده میلیو بشکه است که کمی بیش از هفت میلیو بشکه آ صادر میشود
برای برآوردها حاکی از آ است که مصرف داالی نفت در عربساا به سرعت در حال گسارش
است و احامال دارد سعودیها تا کمار از دو دهه دی ر به واردکننده نفت تبدیل شوند (Al-

 )Khatteed, December 30, 2015با توجه به وابسا ی شدید تولید نااالص داالی عربساا
به درآمدهای نفای ،وا ح است که افت قیمت نفت هزینههای سن ینی برای سعودیها به دنبال
دارد
با فرض تولید روزانه ده میلیو بشکه نفت ،اگر بهای نفت در هر بشکه یک دالر افت کند،
روزانه ده میلیو دالر اسارت بر اقاصاد ملی عربساا تحمیل میگردد اگر ماوسط بهای نفت
در طول یک سال یک دالر افت داشاه باشد ۹ ،میلیارد و  1۱0میلیو دالر اسارت برای این
کشور ایجاد اواهد شد
تحوالت سالهای اایر در بازار جهانی نفت از یک سو ،و افزایش شدید هزینههای دولت
سعودی از سوی دی ر ،عالئم هشداردهندهای هساند که سرا عربساا را به بازبینی در سیسام
اقاصادی کشورشا واداشاهاند الباه ایده رورت گذار به اقاصاد پویا و مساقل از نفت برای
سعودیها جدید نیست حوادث سالهای اایر به عنوا عوامل شاابدهنده عمل کرده و
تصمیمگیرا ریاض را به تأمل و تحرک بیشار در این مسیر سوق دادهاند سند «چشمانداز 90۹0
سعودی» در این چارچوب تدوین شده است این مقاله در صدد است از طریق بررسی روندهای
اقاصادی جاری در عربساا  ،به برآوردی کلی در مورد آینده توسعه اقاصادی و همچنین ثبات
سیاسی عربساا سعودی دست یابد فر یه مقاله این است که با توجه به واقعیتهای اقاصادی
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و سیاسی جاری در عربساا سعودی ،چالشهای اقاصادی و سیاسی این کشور تداوم و حای
افزایش اواهند یافت و احامال تحقق اهداف مندرج در چشمانداز  90۹0عیف است برای
دفاع از این فر یه ،از اطالعات و دادههایی اسافاده اواهد شد که از منابم مخالف گردآوری
شدهاند

الف .تعامل دولت و اقتصاد
میزا و نحوه داالت دولت در اقاصاد ،تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگو در کشورهای
مخالف تغییرپذیر است سیسام اقاصادی عربساا به نحوی شکل یافاه که نقش دولت در آ
بسیار پررنگ است اینکه داالت گسارده دولت در اقاصاد چه شکل و اصیصههایی دارد،
سؤالی است که در این قسمت مقاله بدا پرداااه میشود

 .1الگوهای مختلف تعامل با اقتصاد
هرچند داالت دولتها در اقاصادهای ملی واقعیای رایج در جها مدر بوده ،اما اقاصاددانا
لیبرال تأکید داشاهاند که چنین داالای باید محدود و مشروط باشد؛ چو در غیر این صورت
آثار مخربی به دنبال اواهد داشت دولت نه تنها نباید مانم رشد بخش اصوصی شود ،بلکه
میبایسای به رشد ،قاعدهمندی و رقابتپذیری آ کمک کند الباه دولتها در عمل رورتاً تابم
این قاعده کلی نبودهاند ال وهای مخالفی ایجاد شده که در آ ها میزا و نحوه ورود دولت به
عرصه اقاصاد مافاوت است در یک دساهبندی کلی ،میتوا سه ال وی مخالف از عمق ورود
دولت به اقاصاد را در سیسامهای سرمایهداری شناسایی کرد :دولت حداقلی ،1سرمایهداری تحت
حمایت دولت 9و سرمایهداری تحت مسؤولیت دولت)Niblock and Malik, 2007: 5-9( ۹
هر یک از این سه ال و مشخصههای مامایزکنندهای دارند که به اهم آ ها اشاره میشود

1. minimal state
2. state-aided capitalism
3. state-sponsored capitalism
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دولت حداقلی :هما گونه از نامش پیداست ،نقش دولت اساساً تسهیل فعالیتهای آزادانه
شهروندا است ورود دولت به فعالیتهای اقاصادی محدود به بخشهایی است که در آ ها
دولت کاراتر از بخش اصوصی عمل میکند دولت اصول اقاصاد بازار آزاد را رعایت میکند و
در این چارچوب از تالش برای بازتوزیم منابم با هدف کاهش سطح نابرابری اودداری میکند
در سده گذشاه ،بیشار لیبرالهای راستگرا مثل فریدریش هایک ،رابرت نوزیک و میلاو
فریدمن ،برابری را مخل آزادی و با آ جممناپذیر میدانساند از نظر آ ها ،سخنگفان از عدالت
اجاماعی زمینه را برای سلب آزادی انسا ها فراهم میسازد (بشیریه )92-9۱ :1۹51 ،در
چارچوب افکار این گروه ،فقرا در جامعه مبانی بر بازار آزاد و مالکیت اصوصی ،رفاه بیشاری
دارند تا جوامم دی ر در یک چنین جامعهای ،اقاصاد به سرعت رشد کرده و با افزایش ثروت
ثروتمندا  ،فقرا نیز بهرهمند میشوند
بنابراین ،دولت باید جز در موارد اساثنایی که بنا به دالیلی رورت دارد ،از داالت در
اقاصاد پرهیز کند وظیفه اصلی دولت این است که نظم ،امنیت و اجرای قانو را تضمین کرده
و بهویژه از رقابت آزاد و حق مالکیت شهروندا دفاع کند
سرمایهداری تحت حمایت دولت :در این ال و ،دولت در سیسام اقاصادی کشور به صورت
قابلتوجه اما به شکل محدود و محااطانه داالت دارد دولت بهجای اینکه مساقیماً در بخشهای
تولیدی اقاصاد مشارکت یا اعمال مدیریت کند ،به ایفای نقش تسهیلگرانه یا حمایای بسنده
میکند دولت به توسعه اقاصادی بهای زیادی داده و به اهمیت نقش بخش اصوصی واقف
است اما برای تضمین عملکرد مناسب بخش اصوصی میزانی از داالت را الزم میبیند دولت
من اینکه چارچوبهای حقوقی و نهادی الزم را فراهم میکند ،برای ایجاد ثبات در اقاصاد
کال تا حدی وارد فعالیتهای اقاصادی میشود که این داالت بهویژه در سیسام بانکداری
بیشار قابل توجه است دولت همچنین از طریق تدارک زیرسااتهای اجاماعی مثل آموزش،
بهداشت و اساانداردهای زیستمحیطی به رشد و توسعه اقاصادی کشور کمک میکند دولت
میزانی از داالتهای بازتوزیمگرایانه را الزم میبیند ،چو فقر و نار ایای میتواند تعادل سیسام
را مورد تهدید قرار دهد
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در جها امروز ،اغلب اقاصادهای جها غرب با چنین مدلی کار میکنند مشکالت مخالفی
مانند بیثباتی و بحرا های مخرب اقاصادی ،آ ها را به این نایجه رسانده که حدی از داالت
دولت در اقاصاد رورتی گریزناپذیر است
سرمایهداری تحت مسؤولیت دولت :در این ال و ،دولت بهمثابه موتور اصلی رشد اقاصادی
و توسعه صنعای عمل میکند دولت از نقش حمایای فراتر رفاه و سرمایهگذاری و تولید در
اقاصاد کشور را مهندسی میکند هدف اصلی دولت ،توسعه است و نه حفظ بازار آزاد داالت
دولت به میزانی است که ممکن است تعریفهای قیمای ایجاد کند و بخش اصوصی را به رفاار
در چارچوبهای مهندسیشده وادارد دولت من اینکه سرمایهگذاری در صنایم کلیدی و مهم
را تقویت میکند ،مراقب است تا این صنایم به لحاظ تکنولوژیکی بهروز شده و از توانایی رقابت
در سطح بینالمللی براوردار باشند در کشورهایی که این سبک از توسعه اناخاب میشوند،
دولت حداقل در مراحل اولیه صنعایشد به اقادارگرایی تمایل مییابد در واکنش به اعارا ات
و فشارهایی که از پایین ایجاد میشوند ،اسافاده از حربه سرکوب روری تلقی میشود امروزه
شمار زیادی از اقاصادهای آسیایی با این روش اداره میشوند
این ال و که بعضاً با عنوا دولت توسعهای 1از آ یاد میشود ،طرفدارا زیادی در میا
کشورهای در حال توسعه پیدا کرده است بحرا مالی آسیای جنوب شرقی در دهه  1220برای
اقاصاددانا را در مورد کارایی ال وی سرمایهداری تحت مسؤولیت دولت بدبین کرد اما با این
حال ،شماری از اقاصاددانا بر این نظر بودهاند که در جریا بحرا مالی آسیا چنین ال ویی به
اشاباه مورد حمله قرار گرفت آ گونه که جوزف اسای لیاز اسادالل کرده است ،بحرا مالی آسیا
نه بهااطر داالت دولتها ،بلکه برعکس ،بهدلیل عقبکشید دولتها و آزادسازیهای
بیحساب و کااب اتفاق افااد به نظر اسای لیاز ،داالت قدرتمندانه دولتها آثار مثبای به دنبال
داشت و اشاباه نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و ازانهداری آمریکا این بود که اقاصادهای
آسیا را به آزادسازی سرمایه تشویق کردند (اسای لیاز)192-115 :1۹12 ،
ال وهای فوق ،سیسامهای اقاصادی سرمایهداری را در اصل با توجه به کمیت داالت
دولتها در اقاصاد مامایز میکنند در سه ال وی مذکور چنین فرض شده که دولت بهدنبال رشد
1. developmental state
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و توسعه اقاصادی است و در این راساا ممکن است از ورود در فعالیتهای اقاصادی اودداری
کرده یا اینکه در حدی آ را روری بداند اما نکاه مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد ،این
است که ان یزه همه دولتها لزوماً رشد و توسعه اقاصادی نیست تعامل آ ها با جامعه یا
مشخصاً بخش اصوصی ممکن است به نحوی تنظیم شود که به فرایند رشد و توسعه آسیب
جدی وارد کند؛ بدو اینکه موجب بازبینی در اطمشی دولت گردد در مورد ان یزه تعامل
دولت با اقاصاد نیز میتوا دساهبندیهای مانوعی ایجاد کرد اشاره به چند ال وی زیر میتواند
فهم روشنتری از مو وع ایجاد کند
دولت مایل به پیشرفت و توسعه :این ال و شامل کلیه دولتهایی است که در پی
صنعایشد  ،توسعه و پیشرفت کشور اود هساند؛ اعم از اقاصادهای لیبرال ،اقاصادهای دولت
رفاهی و یا اقاصادهای دولت توسعهای در این راساا ،دولت به بخش اصوصی آزادی عمل
حداکثری داده و یا اینکه در حدی که الزم میداند به محدودسازی یا مهندسیکرد فعالیتهای
این بخش اقدام میکند در دساهبندی سهگانه پیشین ،به سه ال وی مهم تعامل دولت با بخش
اصوصی در اقاصادهای سرمایهداری اشاره شد در هر سه آ ها ،رسید به رشد ،مدرنیزاسیو
و توسعه اهدافی اساسی به حساب میآیند به عبارت دی ر ،دغدغه اساسی دولت ،توسعه است
و سیاست های اقاصادی آ در این راساا تنظیم شده است در میا کشورهای در حال توسعه،
مهمترین ال ویی که فرصت ظهور پیدا کرده ،ال وی دولت توسعهای است دولت در ال وی
دولت توسعهای

من اینکه همکاری نزدیکی با بخش اصوصی دارد ،اما ااایار تحمیل

اولویتهای توسعهای را برای اود محفوظ میدارد
بوروکراسی حاکم از ابزارها و توانمندیهای الزم برای تعیین عناصر روری توسعه اقاصاد
ملی براوردار است و احامال دارد در برابر منافم افراد یا گروههای ااصی مانم ایجاد کند اگر
الزم باشد ،منافم برای گروههای رقیب در جامعه قربانی دسایابی به کاالهای جمعی میشود
( )Rueschemeyer and Evans, 1985: 68الباه این سازوکارها همیشه تحمیلی نیست
سیاستها و اهداف معموالً از طریق مذاکراتی که بین بوروکراسی و سرمایهگذارا بزرگ بخش
اصوصی انجام میشود ،مورد توافق قرار میگیرند ()Evans, 1995
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دولت یغماگر :1براالف ال وی فوق که در آ دولت انرژی اویش را صرف رشد و توسعه
اقاصادی کشور میکند ،در ال وی دولت یغماگر ،نوعی رابطه اساثماری بین دولت و جامعه
جریا دارد در چنین ال ویی ،آ گونه که جیمز سایفر و جیمز دیاس تو یح میدهند ،همه چیز
به فروش میرسد دادگاهها ،سیسام قانو گذاری ،ارتش ،سیسام جممآوری مالیات و غیره هم ی
به نحوی در معرض فروش قرار میگیرند مدیرا و کارگزارا دولای از اقادار اویش به نحو
احسن اسافاده میکنند تا در کوتاهترین زما ممکن به انباشت ثروت بپردازند ادارات سیاسی نه
برای ارائه ادمات به ملت ،بلکه با هدف کسب منفعت فردی از جامعه فعالیت میکنند ( Cypher

 )and Dietz, 1997: 226در چنین سیسامی ،دولت فاقد اراده و توانایی الزم برای منم
کارگزارا و ماصدیا از پی یری منافم شخصی اویش است سرمایهدارا بزرگ از طریق
البیگری و رانتجویی ،اهداف و برنامههای اویش را تعقیب میکنند
شخصگرایی و تجاریشد شدید دسا اه اداری سبب میشود دسا اه بوروکراتیک منسجم
و کارامدی شکل ن یرد اودمخااری نسبی دولت عموماً تا آ حد تحقق مییابد که کنشگرا
دولای از گروههای طبقاتی در جامعه اساقالل داشاه و در برابر فشارهای طبقاتی مصونیت داشاه
باشند اما منافم شخصی تصمیمگیرا موجب میشود اودمخااری دولت به چالش کشیده شود
( )Niblock and Malik, 2007: 11-12در عمل ،دولت یغماگر به مفهوم االص آ در جها
فعلی وجود ندارد اما عناصری از رفاارهای یغماگرانه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
وجود دارد
دولت رانتیر :2در دولت رانایر ممکن است هم مشخصههایی از رفاارهای دولت توسعهای
وجود داشاه باشد و هم دولت یغماگر در اقاصادی که با تکیه بر منبم رانت ساما یافاه ،ماغیر
رانت -که ریشهاش بیرو از دولت قرار دارد -نقش مسلطی در تنظیم فعالیتهای اقاصادی
دولت و جامعه بازی میکند درآمدهای نفای یکی از منابم مهم رانت هساند اقاصاد رانای که بر
درآمدهای نفای ماکی است ،میتواند بدو وجود بخشهای مولد داالی ادامه حیات دهد دولت
در اقاصاد رانایر نقش مهمی دارد دولت رانایر به تعریف حازم ببالوی ( )1987دولای است که
1. predatory state
2. rentier state

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره 57بهار 69

34

بخش عمده درآمدش از یک منبم اارجی و به شکل رانت تأمین میشود دولت به عنوا واسطه
بین بخش نفت (یا منابم دی ر رانت) و بقیه اقاصاد فعال میشود درآمدهای رانای توسط دولت
دریافت شده و به شکل هزینههای عمومی به اقاصاد کشور کانالیزه میگردد دولت رانایر
اودمخااری زیادی دارد و به همین ااطر اهدافی را تعقیب میکند که رورتاً منعکسکننده
منافم یا تقا اهای گروههای اجاماعی نیساند
در عین حال ،گروههای اجاماعی نیز برای دفاع از منافم اود در برابر دولت آزادی عمل
چندانی ندارند درصد کوچکی از جمعیت کشور به واسطه دسارسی به رانت صاحب ثروت
کال میشوند و بقیه مجبورند برای رسید به سهمی از رانت به رقابت با یکدی ر بپردازند
( )Beblawi, 1987: 53به این ترتیب ،فساد و اتالف منابم به ویژگی مهم اقاصاد رانای تبدیل
میشود اهدافی مانند صنعایشد و توسعه تحتالشعاع سیاستهای مربوط به کنارل رانت قرار
میگیرند چو دولت به درآمدهای مالیاتی وابسا ی ندارد ،پاسخگویی مناسبی نیز به مطالبات
جامعه ندارد و از طریق تزریق رانت به جامعه تالش میکند نار ایایها را انثی کند الباه باید
در نظر داشت که دولتهای رانایر با وجود اتکا به رانت ممکن است تا حدی به توسعه اقاصادی
توجه کنند تحتالشعاعبود توسعه به معنی حذف آ از اهداف و سیاستهای دولت نیست
محاسبات درازمدت میتواند دولت را به این جممبندی برساند که بایسای کشور را برای اقاصاد
بدو رانت آماده کرد

ب .جایگاه دولت در اقتصاد عربستان
ن اهی کلی به ساااار اقاصادی عربساا  ،به آسانی این واقعیت را آشکار میکند که اقاصاد این
کشور ،دولتمحور است نزدیک به  ۱0درصد تولید نااالص داالی و همچنین حدود  20درصد
صادرات این کشور به طور مساقیم یا غیرمساقیم از بخش نفت و گاز تأمین میشود این بخش
نیز قویاً تحت کنارل دولت قرار دارد بخش عمده اقاصاد عربساا در ااایار شرکتهای بزرگ
دولای مانند آرامکو و سابیک 1قرار دارد و بخش اصوصی عالوه بر عفهای جدی ،به نحوی

)1. Saudi Arabian Basic Industries Corporation (SABIC
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وابساه به دولت است در سالهای اایر ،با وجود حرکتهایی که در راساای اصوصیسازی
صورت گرفاه ،همچنا این بخش از اقاصاد عربساا بسیار عیفتر از آ است که باواند در
برابر دولت عرض اندام کند هرچند در آمارها اعالم میشود که حدود  20درصد تولید نااالص
داالی عربساا مربوط به بخش اصوصی است ،اما اینگونه آمارها معموالً وابسا ی بخش
اصوصی به حمایتهای دولت را نادیده میگیرند این در حالی است که دولت وابسا ی
چندانی به بخش اصوصی ندارد
تا پیش از دهه  1250درآمدهای مربوط به منابم رانت زیاد نبود و دولت به روشهای مخالف
از جمله جممآوری مالیات و عوارض گمرکی نیازهای اود را تکمیل میکرد این و عیت
موجب شده بود وابسا ی جدیتری از سوی دولت به بخش اصوصی وجود داشاه باشد اما
پس از وفور درآمدهای نفای که دولت را به عنوا تأمینکننده اصلی نیازها وارد عمل کرد ،دی ر
دلیل چندانی برای وابسا ی دولت به جامعه باقی نماند دولت به اندازهای ثروتمند شد که
میتوانست نار ایایها را با پرداات پول فرونشاند ،اهداف و برنامههای مطلوب اود را به
آسانی پیش ببرد و برای ایجاد زیرسااتهای الزم برای توسعه اقاصادی کشور با مشکالت
کماری مواجه گردد الباه باید ااطرنشا کرد که تأمین نیازهای مالی رورتاً به معنی اساقالل
کامل دولت از جامعه نبوده است برای نمونه ،جلب ر ایت نهادهای دینی برای دولت سعودی
اهمیت زیادی دارد اما به هر حال به مدد نفت بسیاری از مشکالت دولت حلوفصل گردید
چاودری از محققا اقاصاد سیاسی عربساا تحلیل جالبی در این زمینه دارد وی در کااب
معروفش با عنوا «بهای ثروت :اقاصادها و نهادها در ااورمیانه» ( )Chaudhry, 1997اسادالل
میکند که داالت مساقیم و سوارشد دولت بر اقاصاد ،آ را به داالت در امور اجاماعی کشور
سوق میدهد چاودری تو یح میدهد که در گذشاه نزاع مساقیم و مخربی بین فعاال اقاصادی
و بازرگانا حجاز و نجد -که هر دو در دولت مرکزی نفوذ داشاند -وجود نداشت ،اما پس از
آنکه دولت توانست در اثر وفور درآمدهای نفای آزادی عمل پیدا کند ،از نجدیها به قیمت افول
موقعیت اانوادههای حجازی حمایت کرد داالت جدی دولت سبب شد بخش اصوصی در
نجد به جای اه مماازی ارتقا یابد در دولت سعودی ،بین مقامات دولای و سرمایهگذارا که هر
دو گروه عمدتاً از این منطقه بودند ،پیوندهای شخصی برقرار گردید در نایجه ،بسیاری از افرادی
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که وارد فعالیتهای تجاری شدند ،سابقه جاافاادهای در امر تجارت نداشاند سیاستهای
آزادسازی و اصوصیسازی که توسط دولت سعودی به اجرا گذاشاه شد ،بیشار مبنای
اویشاوندی و حامیپروانه داشت
در عمل نیز این سیاستها در ادمت قدرتمندی طیف ااصی از جامعه قرار گرفت
اتحادی بین بوروکراسی و بخشی از جامعه برقرار شد که شدیداً در برابر انجام اصالحات بنیادین
اصوصاً اصالح ساااار دولت مقاومت نشا داد رانایریسمی که پس از وفور درآمدهای نفای
شکل گرفت ،در روابط بین دولت و جامعه انحراف ایجاد کرد هرچند بخش اصوصی تشویق
شد ،اما به صورت مهندسیشده و تبعیضآمیز بوده؛ به نحوی که در نایجه آ فعاال و بازرگانا
جاافااده که عمدتاً از جده و در منطقه حجاز بودند ،تضعیف شدند
تحلیل چاودری با وجود طرفدارا قابلتوجهی که داشاه ،با اناقادات اساسی مواجه بوده
است یکی از شناااهشدهترین تحلیلهای مخالف توسط محقق معروف ایاالیایی ،جیاکومو
لوسیانی ( )Luciani, 2005ارائه شده است وی طی مقالهای که چند سال پس از کااب چاودری
مناشر شد ،اسادالل کرد که بخش اصوصی در عربساا به صورت تدریجی رشد کرده و به
وزنه تعادلی در برابر قدرت دولت تبدیل شده است وفور درآمدهای نفای فرصای ایجاد کرد که
در اثر آ بخش اصوصی توانست اساعداد اویش را بالفعل سازد به نظر لوسیانی ،دولت
سعودی نیازی نمیدید که به صورت تعمدی موقعیت و ثروت برای اانوادههای بانفوذ بازرگا
را تخریب کند اانوادههای حجازی نه تنها تهدیدکننده نبودند ،بلکه برای از آ ها عبدالعزیز را
تحت حمایت مالی قرار داده و در به قدرت رسید وی نقش داشاند آ ها همچنا از قدرت
چانهزنی برای اثرگذاری بر سیاستهای دولت براوردار بودند
در عین حال ،در مورد وابسا ی بخش اصوصی به دولت نیز اغراق شده است هرچند در
دهههای پایانی سده بیسام ،بخش اصوصی عربساا

عیف بود ،اما به نظر لوسیانی در آغاز

سده بیستویکم نشانههای روشنی از تقویت و اساقالل بیشار این بخش در برابر دولت پدیدار
شده است
با اینکه دو تحلیل فوق ظاهراً در تعارض با یکدی ر قرار دارند ،میتوا گفت که هر دو
بخشی از واقعیتهای حاکم بر اقاصاد سیاسی عربساا را به تصویر کشیدهاند در حالی که کااب
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چاودری در سال  1225مناشر شد ،اناشار مقاله لوسیانی در سال  900۱انجام شد در تصویری
که چاودری از اقاصاد سیاسی عربساا ارائه میدهد ،دولت واجد برای اصیصههای دولت
یغماگر است که از فرصتهای پیشروی اود برای بهبود موقعیت دولتمردا اسافاده کرده و
بهای چندانی به کارایی بخش اصوصی نمیدهد این در حالی است که در تحلیل لوسیانی نشا
داده شده است که دولت عربساا پاانسیلهای باالیی برای تبدیلشد به یک دولت توسعهای
دارد در واقم ،لوسیانی بر آ است که دولت عربساا فرایندی را طی میکند که معموالً دولتهای
توسعهای طی کردهاند ،هرچند به صراحت از مفهوم دولت توسعهای اسافاده نمیکند لوسیانی
مدعی است که اقاصاد عربساا اصالحاتی را تجربه میکند که واقعی هساند و اساقالل بخش
اصوصی از دولت در این کشور صرفاً یک حرکت نمایشی نیست
واقعیت این است که دولت عربساا سعودی در گذشاه رفاارهایی با بخش اصوصی داشت
که تمایالت حامیپرورانه در آ پررنگ بود اما به تدریج حرکتهای اصالحی جدیتری صورت
گرفت و بخش اصوصی قدرتمندتر شد این اصالحات بهویژه در سالهای آغازین سده
بیستویکم ملموستر بود تعامل دولت عربساا با بخش اصوصی در سده بیستویکم شباهت
بیشاری به رفاار دولتهای توسعهای پیدا کرده است ()Niblock and Malik, 2005: 23-25
با این حال ،اقاصاد عربساا سعودی در مجموع اقاصادی ماکی بر رانت است که در آ
دولت نقش تعیینکنندهای ایفا میکند آ گونه که «کار هاوس» در کااب درباره عربساا
سعودی ( )House, 2010تو یح می دهد ،بخش اصوصی در عربساا عمدتاً تحت کنارل
چند شرکت بزرگ مثل بنالد  ،محفوظ و الراجحی قرار دارد که هم ی به نوعی به مخارج
دولای وابسا ی دارند در حالی که بخش اصوصی عربساا طی دو دهه اایر رشد اوبی
داشاه ،اما به لحاظ کیفی با مشکالت پیچیدهای درگیر بوده است نزدیک به  20درصد کارگرا
این بخش ،اارجی بودهاند بین سالهای  900۱تا  9002بخش اصوصی موفق شد حدود
 9/9میلیو شغل ایجاد کند ،اما تنها حدود  10درصد آ ها به نیروی کار سعودی سپرده شد
جوانا سعودی بیشار در رشاههایی تحصیل کردهاند که در فعالیتهای مولد اصوصی بازدهی
ندارند آ ها ترجیح می دهند وارد مشاغلی شوند که ساعات کار کماری دارد و از امنیت شغلی
دولای براوردار است
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از این رو ،بخش زیادی از جوانا عربساانی به کار در مشاغل بخش دولای کشیده شدهاند
در حالی که در کشورهای توسعهیافاه غربی ،ثروت توسط بخش اصوصی تولید شده و دولت
از مالیات بخش اصوصی بهرهمند شده است ،در عربساا هنوز دولت و صنایم تحت تملک
دولت (مثل آرامکو) منبم اصلی تولید ثروت هساند و بخش اصوصی به نحوی از ثروت دولت
بهرهمند میشود بخش اصوصی در امور مخالفی چو بهرهمندی از یارانهها و انعقاد قراردادها
به دولت وابساه است اگر دولت همکاری نکند ،شرکتهای اصوصی با مشکل مواجه اواهند
شد تحت چنین شرایطی ،بهرهوری بخش اصوصی پایین است و نمیتواند در توسعه غیرنفای
تولید نااالص داالی نقشآفرینی چندانی داشاه باشد

ج .روند توسعه اقتصادی و نسبت آن با ثبات سیاسی
دولتمردا عربساا عالقه زیادی برای تبدیلکرد کشورشا به کشوری پیشرو در امر توسعه
اقاصادی دارند آ ها اناظار دارند با چنین اتفاقی هم مشروعیت و ثبات سیاسی کشور اساحکام
پیدا کند و هم اعابار بینالمللی عربساا افزایش یابد درآمدهای نفای تا کنو هم در رفاه عمومی
و هم در حفظ ثبات سیاسی عربساا نقش کلیدی داشاهاند با اینکه ذاایر نفت عربساا باالست،
اما سعودیها مطمئن نیسان د که نفت باواند در آینده نیز مشابه گذشاه در ادمت دولت قرار
گیرد از این رو ،تالشهای فراوانی برای تنوعبخشی به تولیدات و کاهش اتکا به درآمدهای
نفای انجام دادهاند

 .1روند جاری
ایده رهایی اقاصاد از وابسا ی به نفت در عربساا سعودی به تازگی مطرح نشده است از هما
دهه  1250که دولت با وفور یکباره درآمدهای نفای مواجه شد ،برنامههای پنج ساله توسعه به
اجرا درآمدند که هدفشا ساات شهرکهای صنعای برای ایجاد تنوع در فعالیتهای اقاصادی
و اشاغال مولد برای جوانا بود اما روند تحوالت در عمل بهگونهای پیش رفت که با آرما های
قبلی فاصله بسیاری داشت اقاصاد عربساا بهگونهای به درآمدهای نفای اعایاد پیدا کرد که
شکلگیری اراده جدی قدرتمند برای گذار به فضای اقاصادی مافاوت را با مشکل مواجه کرد
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الباه این بدا معنی نیست که در صورت فقدا نفت ،اقاصاد عربساا چابکتر و مولدتر میشد
شکی نیست که موانم توسعه اقاصادی عربساا فراتر از مسأله نفت است اما باید توجه داشت
که اعایاد به نفت عامل مهمی بوده که باعث شده از پاانسیلها و توانمندیهای اقاصادی کشور
اسافاده درسای به عمل نیاید چو گذار به اقاصاد مساقل از نفت مسالزم حرکتهای ماهورانه
همراه با میزانی از برنامههای ریا ای است ،اراده کافی برای کنار گذاشان رفاه نفای شکل ن رفت
بهطور ماوسط بین  10تا  20درصد درآمدهای دولت سعودی به صنعت نفت وابساه است
از سوی دی ر ،بین  20تا  2۱درصد تولید نااالص داالی عربساا از طریق نفت تأمین میشود
نزدیک به  90درصد تولید نااالص داالی عربساا از سایر بخشهای دولای به دست میآید
به این ترتیب ،سهم بخش اصوصی در تولید عربساا نزدیک به  20درصد است که آ هم
هما طور که طی گفاار پیشین ذکر شد ،به نحوی به دولت وابسا ی دارد نفت تقریباً  20درصد
صادرات عربساا را تشکیل میدهد درآمدهای نفای به حدی است که اقاصاد عربساا را در
ردیف اقاصادهای مرفه جها قرار داده است درآمد سرانه این کشور طبق شااص برابری قدرت
ارید حدود  ۱2هزار دالر (برآورد سال  )901۱است که از این لحاظ رتبه دوازدهم جها را به
اود اااصاص میدهد طی دو دهه اایر ،دولت عربساا توجه ویژهای به توانمندسازی بخش
اصوصی داشاه است از سال  ،900۹تالش شده است ادمات کلیدی کشور مثل عر ه آب
شهری ،برق ،ارتباطات ،کنارل ترافیک ،آموزش و بهداشت به بخش اصوصی سپرده شود که
در این مسیر گامهای بزرگی برداشاه شده است
دولت عربساا همچنین حرکتهای مهمی در راساای آزادسازی و ادغام در اقاصاد جهانی
انجام داده که از ناایج آ  ،پذیرش این کشور به عضویت در سازما تجارت جهانی از سال 900۱
است (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،اسفند  )۱-1 :1۹22در برنامههای پنج ساله
توسعه ،اهامام ویژهای به فاصلهگرفان از اقاصاد ماکی به نفت و مانوعسازی اقاصاد نشا داده شده
است برای نمونه ،برنامه دهم توسعه ( )901۱-9012تصریح میکند که سهم بخشهای غیرنفای
در تولید نااالص داالی کشور (به قیمت ثابت سال  )9010باید در سال  9012به  11درصد برسد
همچنین ،سهم بخش اصوصی در تولید نااالص داالی کشور باید در سال  9012به  ۱0/1درصد
افزایش یابد در این سند ،همچنین تأکید زیادی روی توسعه ارزش افزوده در بخش نفت و گاز
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شده تا حایاالمکا بخشهای صنعای تقویت شده و از اام فروشی جلوگیری به عمل آید برنامه
دهم توسعه زیرسااتهای کشور را برای رسید به اهداف روری دیده است  ۹59میلیارد ریال
به عنوا مخارج زیرسااتها پیشبینی شده که این رقم در مقایسه با رقم تخصیصی برنامه نهم
حدود  51درصد افزایش نشا میدهد ()New Climate Institute, 2015: 3-4
دولت بخش زیادی از درآمدهای نفای را تا کنو ارج افزایش سرمایهگذاری در توسعه
منابم انسانی و زیرسااتهای عمومی کرده است سهم بخشهای غیرنفای در تولید نااالص
داالی بهتدریج افزایش یافاه ،هرچند تنوع صادراتی آ گونه که اواساه میشد ،تحقق نیافاه
است در حالی که صادرات غیرنفای افزایش داشاه ،اما سهم کوچکی از کل صادرات را تشکیل
میدهد و آ هم عمدتاً ماشکل از کاالهایی است که وابسا ی شدیدی به نفت دارند الباه این
مشکل محدود به عربساا سعودی نیست تجربه دی ر کشورهای صادرکننده نفت نیز نشا
میدهد مانوعسازی اقاصاد فرایندی طوالنی و دشوار است اعایاد به درآمدهای نفای کار توسعه
رقابای بخشهای غیردولای را مشکل میسازد دسامزدهای نسبااً باال در بخش عمومی که برای
اشاغال جوانا از جمله نیروی کار با مهارت پایین جذابیت دارد ،اود چالشی برای رشد بخش
اصوصی است برای شرکتها ،تولید کاالها و ادماتی که نیاز مصرفکنندگا را مرتفم کرده
و نیازهای سرمایهگذاری در داال را برطرف کند ،جذابتر از ورود به پروژههایی است که
ریسک ناتوانی در برابر رقبای اارجی را به دنبال دارد ()Hegazy, 2015: 61
عالوه بر اینکه عربساا از دسامبر  900۱به عضویت در سازما تجارت جهانی درآمده ،در
دو تشکل تجاری منطقهای یعنی شورای همکاری الیج فارس و حوزه تجارت آزاد پا  -عرب
فعالیت دارد با اینکه اود شورای همکاری الیج فارس با تعدادی از اقاصادهای توسعهیافاه
جها همکاری دارد ،عربساا به تنهایی با کشورهای مخالفی توافق تجاری امضا کرده است
اسارالیا ،نیوزلند ،روسیه ،سوئیس و ترکیه کشورهایی هساند که با عربساا همکاری تجاری
ترجیحی دارند بر اساس شااص تجارت کاال ،سهم عربساا در کل صادرات جها کمی بیشار
از  9درصد است که از این حیث در میا کشورهای ااورمیانه و شمال آفریقا موقعیت دراشانی
دارد عربساا از این حیث حای در مقایسه با برای اقاصادهای نوظهور مثل آفریقای جنوبی،
برزیل و هند جای اه بهاری دارد اما اگر از این شااص ارزیابی کیفی به عمل آوریم ،نایجه تغییر
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میکند سهم صادرات کاالهای تولیدی صنعای 1در میا کل صادرات این کشور بسیار پایین
(کمار از  1۱درصد) است
این در حالی است که برای کشورهای ااورمیانه و شمال آفریقا از این حیث دست باالتری
دارند ،به نحوی که بیش از  50درصد صادراتشا را کاالهای صنعای تشکیل میدهد سلطه
نفت بر سبد محصوالت صادراتی عربساا بسیار چشمگیر است به عنوا یک شااص دی ر،
سهم عربساا در صادرات ادمات جها طبق برآورد سال  9019حدود  0/92درصد است که
بیش از دو سوم آ را ادمات مسافرتی تشکیل میدهد و مابقی نیز عمدتاً به حمل و نقل
اااصاص دارد از این نظر نیز نمره عربساا در مقایسه با دی ر اعضای شورای همکاری الیج
فارس پایین است ()Hegazy, 2015: 69-70
مانوعسازی اقاصاد مسالزم وجود بخش اصوصی قدرتمند است بخش اصوصی عربساا
عالوه بر نیاز به حمایت دولت ،شدیداً به نیروی کار وارداتی وابسا ی دارد بیش از  10درصد
شاغال بخش اصوصی (و طبق برای برآوردها حدود  20درصد) از کارگرا اارجی تشکیل
میشوند این در حالی است که مشکل بیکاری در میا جوانا عربساا بسیار ملموس است
حدود  50درصد جمعیت عربساا را افراد زیر  ۹0سال تشکیل میدهند نزدیک به  20درصد
از جوانا بین  90تا  92سال بیکار به حساب میآیند زنا که تقریباً نیمی از جمعیت عربساا
را تشکیل میدهند ،عالوه بر فشارهای اجاماعی ،با ناکامیهای اقاصادی جدیتری مواجه هساند
و از فرصت محدودتری برای فعالیت در بخش اصوصی براوردارند شرکتهای اصوصی
ترجیح میدهند بهجای نیروی کار کممهارت و پرتوقم عربساانی ،از نیروی کار بامهارت و
کمدسامزد وارداتی اسافاده کنند ( )House, 2012: 2-3الباه دولت بهمنظور رفم این مشکل
طرحهایی را به کار گرفاه است از جمله اینکه شرکتهای اصوصی در صورتی که بهجای
نیروی کار ارزا اارجی ،از شهروندا سعودی اسافاده کنند ،از برای امایازات ترجیحی ویژه
براوردار میشوند
اما این تدابیر موفقیت چندانی نداشاه است حدود  10میلیو نیروی کار اارجی در عربساا
مشغول هساند که اغلب کارهای پرتحرک ،پراطر و کمدسامزد را انجام میدهند ( Rashad
1. manufactured exports
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 )and Paul, May 3, 2016این ن رانی وجود دارد که با تشویق شرکتها به جذب غیررقابای
نیروی کار ،انحرافات موجود در اقاصاد بخش اصوصی افزایش یابد
دولت عربساا تاکنو با تزریق درآمدهای سرشار نفت به جامعه ،هم به رفاه ملی کمک
کرده و هم احامال بیثباتیهای اجاماعی و سیاسی را کاهش داده است عربساا با وجود فقدا
براورداری از شااصهای توسعه سیاسی ،از ثبات سیاسی قابل توجهی براوردار بوده است
برداشت مقامات سعودی این است که رویه سنای ایجاد ر ایت و ثبات از طریق نفت در
بلندمدت مسألهساز اواهد بود الزم است من پیشبرد اصالحات اقاصادی با هدف اساقالل
اقاصاد ملی از نفت ،مراقب نابسامانیهای احامالی بود باید جامعه قانم شود که دولت صرفاً به
ارید ثبات از طریق تزریق درآمدهای نفای نمیاندیشد ،بلکه به دنبال ایجاد کشوری توسعهیافاه
و دارای توا رقابای در سطح جهانی است طرحهای اایر دولت برای مانوعسازی اقاصاد از
طریق توسعه بخش اصوصی و آزادسازی بهرغم دسااوردهایی که داشاه ،هنوز اقاصاد عربساا
را از وابسا ی به رانت نفت رها نکرده است بر این اساس ،اایراً مقامات سعودی طرح
بلندپروازانه دی ری به نام «چشمانداز سعودی  »90۹0تدوین کردهاند که هدفش شااببخشی و
ایجاد کارایی بیشار در فرایند اصالحات اقاصادی و تا حدی اجاماعی است
جزئیات این طرح که در آوریل  9011توسط محمد بن سلما  ،جانشین ولیعهد عربساا
اعالم شد ،حاکی از تمایل شدید ریاض برای گذار به اقاصاد مساقل از نفت است با اینکه
بسیاری از ناظرا دسایابی به اهداف مندرج در سند را بیش از حد اوشبینانه ارزیابی کرده و
بعضاً ارزش آ را به ابزاری تبلیغاتی برای مقاصد شخصی شاهزاده محمد بن سلما تقلیل
دادهاند ،در عربساا امیدواریهای بسیاری نسبت به آ وجود دارد اود محمد بن سلما ادعا
کرده که اهداف سند چشمانداز حای در قیمت نفت بشکهای  ۹0دالر -که در سند به عنوا
قیمت پایهای شناااه شده -قابل دسایابی است ،هرچند در بهای باالی  ۹0دالر شرایط مناسبتری
برای تحقق اهداف وجود اواهد داشت بنابراین ،دولت میتواند من پیشبرد برنامهها ،در
شرایط مقاضی اقدام به توقف تولید نفت اود کند ()KAMCO Research, April 2016
در سند چشمانداز  90۹0من ارائه تصویری از و م موجود در اقاصاد عربساا  -که الباه
در مورد آ ها نیز مالحظات اناقادی وجود دارد -برآوردهایی برای سال  90۹0پیشبینی شده که
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برای از آ ها از حوزه صرفاً اقاصادی فراتر رفاه و به حوزههای اجاماعی و امنیای نیز کشیده
میشوند برای نمونه ،پیشبینی شده که مخارج تفریحی و فرهن ی اانوارها از  9/2درصد کنونی
به  1درصد در سال  90۹0افزایش یابد در مورد اشاغال زنا هدف این است که نرخ مشارکت
زنا در نیروی کار کشور طی بازه زمانی مذکور از  99به  ۹0درصد تغییر یابد قرار است رتبه
عربساا در شااص سرمایه اجاماعی از  91به  10و همچنین در شااص کارامدی دولت از 10
به  90تغییر یابد سند  90۹0تأکید زیادی بر اودکفایی در تولید نیازهای نظامی کرده و اناظار
دارد که تا سال  90۹0عربساا باواند تا  ۱0درصد تجهیزات نظامیاش را از طریق صنایم داالی
تأمین کند نرای کنونی وابسا ی تجهیزات نظامی به صنایم داالی حدود  9درصد است
()Saudi Gazette, April 26, 2016
بنابراین ،مالحظه میشود که سند  90۹0صرفاً محدود به تحول در شااصهای اقاصادی
نیست ،بلکه حوزههای دی ر را نیز در برمیگیرد برداشت مقامات سعودی این است که تأمین
امنیت و ثبات کشورشا در آینده مسالزم ایجاد چنین تغییراتی در شااصهاست
اما در مورد اود شااصهای اقاصادی نیز اهداف بحثان یزی تعریف شده است
مانوعسازی فعالیتهای اقاصادی همچنا هدفی اساسی است که در این راساا بر تقویت نقش
بخش اصوصی تأکید میشود مهمترین حرکای که در این راساا پیشبینی شده ،عر ه کمار از
 ۱درصد سهام شرکت آرامکو به سهامدارا دی ر است که به گفاه محمد بن سلما با توجه به
ارزش بیش از  9تریلیو دالری شرکت ،نقش مهمی در چابک و کاراترشد آ اواهد داشت
( )KAMCO Research, April 2016شایا ذکر است که آرامکو با براورداری از حدود
 910میلیارد بشکه ذایره نفت اام اثبات شده ،بیشارین ذاایر نفت جها را دارد طبق برای
برآوردها ،منابم هیدروکربونی تحت ااایار این شرکت بیش از ده برابر ذاایر اکسا موبیل،
بزرگارین شرکت نفت اصوصی جها است آرامکو در سال  9012حدود  ۹/۱میلیارد بشکه
نفت (بیش از  2/۱میلیو بشکه در روز) تولید و  9/۱میلیارد آ را صادر کرد
با چنین عظمای ،طبعاً اصوصیسازی حای کمار از  ۱درصد شرکت میتواند نقش مهمی در
اصوصیسازی و رقابایکرد اقاصاد عربساا بازی کند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
اسفند  )22با اناقال عایدات به صندوق سرمایهگذاری عمومی ،جای اه این صندوق در جها به شدت
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تقویت اواهد شد اناظار دولت این است که از طریق حذف بخشی از یارانههای دولای و کاراتر
سااان شرکتها اصوصاً آرامکو ،در درآمد ملی کشور جهش قابلتوجهی اتفاق بیافاد
در سند  90۹0پیشبینی شده که داراییهای صندوق سرمایهگذاری عمومی از  100میلیارد
کنونی به بیش از  5تریلیو ریال 1افزایش یابد همچنین قرار شده تا سال  90۹0سهم بخش
اصوصی در تولید نااالص داالی از  20به  1۱درصد افزایش یافاه و سهم صادرات بخشهای
غیرنفای در تولید نااالص داالی غیرنفای کشور از  11/1به  ۱0درصد برسد از سایر تغییرات
مهمی که قرار است تا سال  90۹0ایجاد شوند ،میتوا به این موارد اشاره کرد :نسبت
سرمایهگذاری مساقیم اارجی به تولید نااالص داالی از  ۹/1به  ۱/5درصد ،درآمدهای غیرنفای
دولت از  11۹میلیارد ریال به  1تریلیو ریال ،سهم شرکتهای کوچک و ماوسط در تولید
نااالص داالی از  90به  ۹۱درصد ،میزا زوار عمره از  1میلیو به  ۹0میلیو در سال ،پسانداز
اانوارها (نسبت به کل درآمدشا ) از  1به  10درصد و رتبه کشور از نظر اندازه اقاصاد از 12
به )Saudi Gazette, April 26, 2016( 1۱

 .2چشمانداز
در درو سیسام سیاسی عربساا در مورد آینده روند توسعه اقاصادی اوشبینی زیادی وجود
دارد در تدوین طرح  90۹0هزینه و انرژی زیادی صرف شده و حای تالش شده است چشمانداز
آینده مبانی بر واقعیتهای موجود پیشبینی گردد این سند در حالی تدوین شده که قبالً
سعودیها در اسناد مخالف اصوصاً برنامههای پنجساله تمایل اویش مبنی بر گذر از اقاصاد
نفای به اقاصاد توسعهیافاه را ابراز کرده و در این راساا اقدامات ماعددی انجام دادهاند هرچند
آرما های دولت سعودی آ گونه که مد نظر بود تحقق نیافاه ،اما قابل انکار نیست که تغییرات
قابلتوجهی در ساااار اقاصادی عربساا اتفاق افااده است نکاه دی ر اینکه تیم جدید حاکم بر
دولت سعودی بهرغم تجارب ناکافی ،اراده قویتری برای پذیرش ریسکهای مربوط به توسعه
اقاصادی دارد پادشاه کنونی عربساا  ،سلما بن عبدالعزیز اایراً با ایجاد تغییراتی در سیسام

 1هر ریال عربساا هم اکنو در حدود  ۹/5۱دالر است
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اداری و مدیرا کشور نشا داده حا ر است برای پیشبرد برنامهها و رؤیاهای فرزندش
همکاریهای الزم را انجام دهد
کنارهگیری علی النعیمی از پست وزارت نفت -که بیش از دو دهه این مسؤولیت را بر عهده
داشت -رویدادی است که برای ناظرا آ را در راساای تغییرات سیاسای جدید ارزیابی
کردهاند مجموع این گزارهها حاکی از آ هساند که در میا تصمیمگیرا عربساا ارادهای جدی
برای تغییر وجود دارد و تغییرات پیشبینیشده نیز بر اساس مجموعهای از پژوهشهای جدی
مطرح شدهاند بنابراین ،حای اگر اهداف سعودیها به نحو صددرصدی تحقق نیابند ،حداقل
تغییرات چشمگیری در مسیر بازسازی ساااار اقاصادی عربساا ایجاد اواهد شد
در مقابل ،ناظرا و کارشناسا بسیاری معاقدند که در و م موجود اقاصاد عربساا تغییرات
قابلتوجهی اتفاق نخواهد افااد از نظر آ ها ،عالوه بر اینکه در اود طرح نواقص و مشکالت
وجود دارد ،اجرای آ در جامعهای مانند جامعه عربساا بسیار دشوار است جامعه عربساا به
ز ندگی با نعمت فراوا نفت عادت کرده و گسست از آ به سادگی امکا پذیر نیست آ گونه
که یکی از تحلیلگرا امور عربساا تشبیه کرده ،حرکت به سمت چشمانداز  90۹0سعودی
مانند این است که یک پدر به فرزند چهل سالهاش ب وید که وقت آ است برای اود شغلی
پیدا کرده و زندگی مساقلی را شروع کند شاید برای محمد بن سلما در مقام یک شخص
جوا  ،تصور تغییر ساده به نظر بیاید ،اما واقعیتهای موجود از پیچیدگی و دشواری تغییر
حکایت دارند در اذها سیاسامدارا عربساا تغییراتی روی داده که امیدوارکننده به نظر
میرسند سیاسامدارانی ظهور کردهاند که قبول دارند اقاصادشا ناکارامد و فاسد است
آ ها قبول دارند که اقاصاد و جامعهشا نیازمند تغییر است اما تکا داد ساااارهای این
کشور کار سادهای نیست درگیرشد ریاض در مشکالتی چو جنگ یمن -که اود محمد بن
سلما نقش زیادی در آغاز و تداوم آ داشاه -و برای نابسامانیهای اقاصادی تردیدها در مورد
آینده را افزایش داده است بنابراین ،نمیتوا مطمئن بود که شرایط مناسبی برای تغییرات مورد
نظر سعودیها فراهم است ()The Economist, April 30, 2016
پیشبرد درست اصالحات پیش از هر چیز مسالزم وجود حکومت قانو و نهادهای مناسب
است که سعودیها از این حیث و م قابل قبولی ندارند در فرایند اجرای اصالحات نیز معلوم
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نیست او اع مطابق با اواست سعودیها پیش برود تصور اینکه حدود  ۱درصد سهام آرامکو به
سرعت به سرمایهگذارا دی ر واگذار شود ،اوشبینانه به نظر میرسد گزینههای پیشروی
سرمایهگذارا اارجی مانوعتر از آ هساند که برای مقامات سعودی تصور میکنند گشایشها
و مشوقهایی که سرمایهگذارا اارجی میاواهند ،بیشار از آ است که سعودیها در نظر دارند
تجارب کشورهای دی ر تولیدکننده نفت نشا میدهد که گذر از اقاصاد ماکی به رانت نفت به
اقاصادی مانوع و رقابای با موانم بزرگی مواجه است نروژیها قبل از اینکه اقاصادشا به رانت
نفت اعایاد یابد ،سازوکارهایی طراحی کردند که از اثر مخرب آ جلوگیری به عمل آورند آ ها
صندوقی تأسیس کردند تا با ذایره درآمدهای نفای در آ ثروت حاصل از نفت را برای نسلهای
آینده ذایره کرده و از اتکای اقاصاد کشورشا به رانت نفت جلوگیری به عمل آورند
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
مالی دولت و تنظیم شااصهای اقاصادی کال اسافاده کرده و ثبات اقاصادی اویش را به
درآمدهای نفای گره زدند ،ناوانساند تالش موفقیتآمیزی برای گذار داشاه باشند ایلی از آ ها
به مشکالت اقاصاد رانای پی برده و در صدد رفم مشکالت برآمدند ،اما در عمل ناوانساند برای
دسایابی به موفقیت ریسکهای مربوط به آ را بپذیرند آ گونه که هوارد پک اسادالل میکند،
صرف وابسا ی نرخ ارز به درآمدهای رانای که سبب میشود قیمت واردات بیش از حد پایین
آمده و مانم شکل گیری اقاصاد رقابای شود ،مانم بزرگی بر سر گذار به اقاصاد مانوع و رقابای
است پک از تجربه بوتسوانا به عنوا نمونهای اسافاده میکند که در آ تالش دولت برای رهایی
از وابسا ی به صادرات الماس هرچند موفقیتآمیز بود ،اما به قیمت پذیرش نابرابری قابل توجه
تحقق یافت الباه تسریم رشد اقاصادی در این کشور سبب شد مجموعاً سطح فقر پایین بیاید
)(Knowledge@Wharton, May 18, 2016

گروه دی ری از تحلیلگرا عربساا بر این باورند که فراتر از مسائل چشمانداز  ،90۹0اقاصاد
کنونی عربساا درگیر مشکالتی است که ممکن است در آینده نه چندا دور به و عیت بحرانی
رسیده و ثبات سیاسی کشور را به چالش بکشد عربساا در حال حا ر بیش از  10میلیو بشکه
نفت در روز تولید میکند که حدود  ۹0درصد آ در داال به مصرف میرسد برای برآوردها
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حکایت از آ دارند که روند تقا ای داالی نفت به سرعت در حال افزایش است ،به گونهای که
دولت سعودی احاماالً در دهه  90۹0به نقطهای برسد که ناواند از طریق تولید نفت نیازهای داالی
را تأمین کند بنابراین ،ممکن است عربساا پیش از آنکه به صد سال ی تأسیس (در سال )90۹9
برسد ،نیازمند واردات نفت شود سعودیها به درسای دریافاهاند که اقاصادشا نیاز به اصالحات
اساسی دارد در غیر این صورت ،مثل بمب ساعای به سمت انفجار پیش اواهد رفت اما مسأله
این است که تدابیری چو اصالحات مربوط به چشمانداز  90۹0کافی نیست
کسری بودجه دولت در سالهای اایر به مشکل ماندگاری تبدیل شده و عواملی چو تحرکات
ماجراجویانه ریاض در منطقه به تشدید آ کمک میکند در نایجه ،ذاایر ارزی دولت سعودی به
سرعت در حال کاهش است این دولت برای تأمین نیازهای ماعارف داالی مانند آب و برق،
یارانههای فراوا تخصیص میدهد با رشد سریم جمعیت ،این هزینهها بیشار شده و اکنو سعودیها
مسؤولیت سن ینتری بر عهده دارند در این شرایط ،افزایش سریم هزینههای دفاعی و امنیای قطعاً
مشکلآفرین اواهد بود در صورتی که دولت برای بیکاری نسل پرجمعیت و پرتوقم جوا چارهای
نیاندیشد ،نه فقط اقاصاد بلکه ثبات سیاسی و امنیت ملیاش در معرض اطر قرار اواهد گرفت
اروج از اقاصاد ماکی به رانت رورتی گریزناپذیر است دولت سعودی اایراً وارد فعالیتهایی
مانند داالت نظامی در یمن شده که ادامه آ برای آینده کشور بسیار پرهزینه اواهد بود در مجموع،
هرچند تشخیص رورت گذار به توسعهیافا ی اقاصادی توسط سعودیها بهجاست ،اما با رویهای
که در عمل جریا یافاه ،قابل تحقق نخواهد بود ()AL-Khatteeb, December 30, 2016

نتیجهگیری
اقاصاد عربساا سااااری رانای دارد که در آ دولت نقشی کلیدی بازی میکند در مورد
اطمشی اقاصادی دولت سعودی ،میتوا ترکیبی از تمایالت توسعهای و یغماگرانه را مشاهده
کرد دولت عربساا از یک سو تالش دارد با سیاستهایی همچو اصوصیسازی و آزادسازی،
بنیا های توسعه اقاصادی کشور را مساحکم سازد و از سوی دی ر ،در تخصیص ارزشها
اولویت ویژهای به منافم ااندا سعودی و هوادارانش داده است این دولت به ااطر حفظ ثبات
رژیم سیاسی حا ر است منافم شهروندا بسیاری را قربانی کند تعارضهایی که درو ساااار
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اقاصادی عربساا ایجاد شده ،مانم از تغییرات بنیادین میشود از آغاز دهه  1250تاکنو ده
برنامه توسعه پنج ساله توسط سعودیها تدوین و به اجرا گذاشاه شده که در آ ها مو وع
رورت گذار به اقاصاد مساقل از نفت بارها مورد تأکید قرار گرفاه است اایراً سند چشمانداز
 90۹0تدوین شده که با توجه به تغییرات در نخب ا حکومای ،دولت درصدد است با جدیت و
انرژی بیشاری اصالحات اقاصادی مطلوب را به انجام برساند
الباه اینگونه حرکتها در عربساا بیسابقه نیست در سال  900۱سعودیها سند مشابهی
تدوین کردند که درصدد بود اصالحات را تا سال  909۱به انجام برساند به هر حال ،تدوین چنین
اساراتژیهایی حاکی از آ است که سعودیها هم توسعه اقاصادی و هم ثبات سیاسی اویش را
در گرو گذر از و م کنونی به و عی بهار میدانند اگر بخواهیم بر اساس شواهد و روندهای
جاری آینده اقاصادی عربساا را پیشبینی کنیم ،به نظر میرسد و م کنونی فعالً ادامه اواهد
داشت ممکن است برای تغییرات از جمله تقویت نقش بخش اصوصی تا حدی تحقق یابد،
آ گونه که طی دو دهه گذشاه نیز بخش اصوصی عربساا به نحو قابلتوجهی رشد داشاه است
اما اینکه آیا این تغییرات محدود به معنی گذار به اقاصادی پویا و مولد اواهد شد یا نه ،مو وعی
مناقشهان یز است با وجود اینکه گفاه میشود حدود  20درصد تولید نااالص داالی عربساا
توسط بخش اصوصی تأمین میشود ،نزدیک به  20درصد صادرات کشور به نفت وابساه است
بخش اصوصی عربساا به اشکال مخالف نیازمند حمایت دولت است و با وجود حجم
قابل توجه بیکاری در این کشور ،شدیداً به نیروی کار اارجی وابسا ی دارد رانت نفت نه تنها
در ساااار اقاصادی عربساا ریشه عمیقی دارد ،بلکه نقش مهمی در ثبات سیاسی این کشور
بازی میکند همچنین ،درآمدهای نفای در شکلگیری تمایالت مداالهگرایانه و ماجراجویانه در
سیاست اارجی سعودی نقش انکارناپذیری دارد گذر به اقاصاد رقابای و مانوع مسالزم تغییرات
اساسی در اناظارات و ن رشهای دولت و جامعه عربساا است که با ن اه به و م کنونی این
کشور ،چنین تغییراتی احساس نمیشود بنابراین ،نقش سنای نفت هم در تضمین رفاه ملی و
هم حفظ ثبات سیاسی حکومت سعودی حداقل در کوتاهمدت ادامه اواهد داشت و به احامال
زیاد با افزایش چالشهای امنیای در کشور همراه اواهد شد
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