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 عربستان بدون نفت؛ 

 وريگذاري و بهرهتحول در سرمايه

 

 

 

 

 

 

 

 چكيده

در شرايطي منتشر كرده كه پس از يك دهه وفور درآمد نفتي،  0كنزيمكاين گزارش را مؤسسه جهاني 

اند: اقتصادي )سقوط قيمت جهاني نفت در سال اخير دو تحول در خصوص عربستان با يكديگر قرين شده

 اكمهح هيئت )تغييرات درو احتمال تغيير سياست نفتي در قبال شركت آرامكو عربستان( و سياسي 

به ابعاد تحول اقتصادي توجه كنيم  اي عربستان(. حتي اگر صرفاًهاي منطقهخاندان پادشاهي و سياست

از  خالي ما نيز رسد اين كشور در يك نقطه چرخش قرار دارد كه مطالعه آن براي سياستگذاراننظر ميبه

 شرح زير است:به كنزيمكسسه ؤن نكات گزارش ميفايده نيست. برخي از مهمتر

  طوري رفاه اقتصادي عربستان سعودي شد به افزايش باعث 5103تا  5113جهش قيمت نفت از

كه اين كشور را به نوزدهمين اقتصاد جهان مبدل ساخت. توليد ناخالص داخلي دو برابر شد، درآمد 

جمعيت رو به رشد زنان اين ها و ازجمله ميليون شغل براي سعودي 2/0درصد رشد كرد و  22خانوار 

ها انجام داد و ذخايري ساختاي در آموزش، سالمت و زيرگذاري گستردهكشور فراهم شد. دولت سرمايه

 .5فراهم آورد 5104درصد توليد ناخالص داخلي سال  011معادل 

  تعداد  ،5131با توجه به تحوالت بازار جهاني انرژي و مالحظات مربوط به تغييرات جمعيتي )تا سال

نيروهاي در سن كار به شدت افزايش خواهد يافت(، عربستان سعودي ديگر نخواهد توانست بر پايه درآمدهاي 

درصدي 8/1درصد است و رشد  40نفتي و مخارج دولتي رشد كند. مشاركت نيروي كار در حال حاضر 

ي نوظهور بوده است. بيش بسيار كمتر از شاخص مشابه در اقتصادها 5103الي  5113هاي وري طي سالبهره

از نصف جمعيت نيروي كار اين كشور، كارگران خارجي هستند كه بر اساس قراردادهاي موقت به كار گمارده 

 توجهي كمتر از اتباع عربستاني است.طور قابلشوند و درآمد آنها بهمي

 ان سعوديتمالي عربس اندازهاي اقتصادي، بازار نيروي كار و بخشايم كه چشمما مدلي را طراحي كرده 

دهد كه حتي اگر حكومت، در مواجهه با شرايط چالشي موجود، تغيير اند. اين مدل نشان ميدر آن ادغام شده

هاي مهاجرت اتخاذ كند، باز هم بيكاري به سرعت مشي ازجمله ثابت كردن بودجه يا محدوديتمنفعالنه خط

 يابد.جايگاه مالي دولت ملي به شدت تنزل مييابد و كرد، درآمد خانوار كاهش ميرشد خواهد

                                                 

1. McKinsey Global Institute (MGI)  
اي از عربستان است. محمدبن سلمان در مصاحبهكنزي، نويسنده اصلي سند جديد غيرنفتي كردن مؤسسه مشاوره مك

 برد.نام مي« كنزيوزارت مك»ريزي عربستان به عنوان وزارت برنامه

 ميليارد دالر است. 8/357ل معاد 2102(، توليد ناخالص اين كشور در سال world Bank) بر اساس آمارهاي بانك جهاني .2
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 وري، بر بهرهاما ازسوي ديگر، عربستان سعودي قادر خواهد بود كه از طريق يك تحول مبتني

ميليون شغل جديد ايجاد كند. تخمين  6، 5131توليد ناخالص داخلي را دو برابر كند و تا سال  مجدداً

)معدن و فلزات،  بخش 8گذاري است. ن دالر سرمايهشود كه اين امر نيازمند يك تريليوزده مي

فروشي، توريسم و صنعت گردشگري، خدمات فروشي و عمدهپتروشيمي، توليد صنعتي، مبادالت خرده

رشد را  هايدرصد از فرصت 61ساز(، اين قابليت را دارند كه بيش از ومالي و ساخت درماني، تأمين

 محقق سازند.

 بر ، به روند انتقال از مدل اقتصادي مبتنيبايدتحول، عربستان سعودي اين سازي براي اجرايي

بر بازار سرعت ببخشد. در بازار نيروي كار، براي دستيابي به درآمد بيشتر براي دولت به روش مبتني

ضروري است كه نرخ مشاركت نيروي كار متشكل از زنان و مردان سعودي، افزايش پيدا كند؛ در  ،خانوار

 وضعيت پرداختي و شرايط يابد و به احتمال زيادي كاهش مياين صورت، نسبت و تعداد نيروي كار خارج

ال و ايجاد مجوكار بهتر وري مستلزم مقررات كسبتر بهرهكاري آنها نيز بهبود خواهد يافت. رشد سريع

د توانند پايداري نظام مالي را تضمين كننگذاري است. عواملي كه ميبيشتر براي رقابت، مبادله و سرمايه

ها و افزايش شامل ماليات وري مخارج و تأمين منابع درآمدي جديد كه احتماالًاز: افزايش بهره تندعبار

 شود.هاي انرژي داخلي ميقيمت حامل

 گذاران خارجي و ن است كه همه ذينفعان ازجمله بخش خصوصي، سرمايهشرط الزم تحول اي

تر وفق وكارها خود را با يك فضاي رقابتي. در حالي كه كسبنقش داشته باشندخانوارها در فرآيند تحول 

، با ايدبكنند، دولت مركزي نيز بيشتر مي پذيريمسئوليتسعودي نيز خود را ملزم به  اتباعدهند و مي

اما دوران  ،چالشي خواهد بود جديدي را اتخاذ كند. اين تحول قطعاً 0رسانياز، نحوه خدمتآغوش ب

پديد خواهد آمد، به مراتب نسبت به  ،جديدي از رشد اقتصادي و اشتغال كه در نتيجه آن تحول

 درآمدهاي هنگفت نفتي پيشين، پايدارتر خواهد بود.

 

 

  

                                                 

1. Delivery Philosophy 
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 وريبهرهبر . عربستان سعودي؛ تحول مبتني4شكل 
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 اف ايش دو برابري توليد ناخال  داخلي 2

  تريليون د ري در اقتصاد  ير نفتي و عمدتا توس  ب ش خصو ي1امكان سرمايه گذاري 

  ميليون نفري نيروي كار سعودي در با ار كار6اف ايش  6

60%  
 
 

 

  ب ش اقتصادي كه رشد و ش ل را فر ه  خواهند كرد3
 

             
 

 
 

 
 
 
 

           

 
 
 
 

 

               

 

 
 

             
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

افزايش اشتغال و مشاركت زنان و مردان 

 در بازار نيروي كار.

ها و  ها بين مهارت حذ  عدم تطابق

 هاي بازار كار. نيازمندي

 
 

رقابت بيشتر و گشودن درهاي اقتصاد براي 

 سرمايه گذاري خارجي و تجارت بيشتر.

در جهت رفع موانع رشد بخش خصوصي، 

تري مورد نياز  تر و سهل هاي چابك رويه

 است.

 

 
مدل مالي موجود كه مبتني بر درآمدهاي نفتي  

و مخارج دولتي است، نياز به بازبيني اساسي 

 دارد.

هاي كارآمدتر براي مخارج و  ضرورت اتخاذ رويه

 يك نگاه جديد به ارزش پول

 عربستان سعودي؛ تحول مبتني بر بهره وري

 سال آينده اين كشور با چالش رقابت گسترده در بازار 02عربستان سعودي، بعد از يك دهه تجربه نرخ رشدهاي پايدار مبتني بر درآمدهاي نفتي، در حال حاضر در مرحله گذار قرار دارد. در 

 هاي در سن كار مواجه خواهد شد. انرژي جهاني و همچنين چالش افزايش رو به رشد تعداد سعودي

تواند چرخه جديدي از  )چنانچه با موفقيت اجرا شود( مي جلوگيري از معضالت اقتصادي، مستلزم اين است كه عربستان سعودي، ظرفيت اقتصاد غيرنفتي را دريابد. يك تحول مبتني بر بهره وري

 رفاه را فرآهم آورد.

 
 5131تصويري از ظرفيتهاي عربستان سعودي تا سال 

 

 افزايش در درآمد خانوار سعودي
 

  ميليارد دالر811

 افزايش توليد ناخالص داخلي
 

                          

                 

                    
            

 
  را رق  ب نند.2282كردن توليد ناخال  داخلي تا سال   در د رشد مورد نيا  براي دوبرابر62توانند بيش ا     مياي  ب ش ها

عربستان سعوديتحول سه رك  اساسي براي   
 

 نيروي كار كار مدتر ا   ات اقتصادي مديريت مالي پايدار
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 خ  ه مديريتي

ه مختصات آن به اندازكه المللي است در سطح بين ي بزرگاقتصاد عربستان سعودي، يكي از اقتصادها

مدت بودن دوره وفور درآمدهاي به واسطه طوالني 5103الي  5113كافي موشكافي نشده است. در طي دهه 

جه سازي قابل تويك مدرن در معرض عربستاناقتصاد نفتي، اندازه اين اقتصاد دوبرابر شد. در همان زمان، 

ان سعودي به ارمغان آورد. درآمد خانوار براي تاي كه رفاه اقتصادي و تغيير را براي عربسبه گونه قرار گرفت

ميليون شغل  2/0درصد طي اين دهه افزايش يافت؛ همچنين  22اتباع عربستاني با تعديل تورم، حدود 

گذاري شد؛ در نتيجه اين ها سرمايهساختميليارد دالر در بخش سالمت، تحصيالت و زير 421ايجاد شد و 

 روندها، استانداردها و كيفيت زندگي به شدت افزايش پيدا كرد.

بر درآمدهاي نفتي و مخارج دولتي، يك موضوع پرتكرار در طول دو دهه گذشته مدل رشد مبتني

ي بوده است؛ بسياري از اين اقتصاددانان معتقدند كه اقتصاد المللبينتصاددانان سعودي و در بين اق

ه توسعه نيز، سالعربستان در راستاي دستيابي به پايداري، بايد از نفت فاصله بگيرد. چندين برنامه پنج

 اند.سازي درآمد را به عنوان اهدا  اصلي و داراي اولويت معرفي كردهمتنوع

هاي اساسي سال آينده، حكومت پادشاهي با چالش 02. در استامروز دستيابي به آن هد  ضروري 

از بُعد مالي و جمعيتي روبرو خواهد بود؛ رقابت گسترده در بازار انرژي و افزايش گسترده نيروهاي در سن 

قرار دارد. در حالي كه جهان خارج،  عطف ها هستند؛ در نتيجه، اقتصاد در نقطهكار، مهمترين اين چالش

هاي بسيار اساسي معطو  ساخته است، ما معتقديم كه حكومت پادشاهي تمركز خود را به سمت چالش

 اش به نفت را كاهش دهد. اقتصادش را پايدارتر كند و وابستگي تافرصت بسيار مهمي در اختيار دارد 

تقل طور مسايط داخلي و خارجي در حال تغيير را بههاي مربوط به اين شربراي اينكه بتوانيم داللت

ايم؛ در اين مدل، ها، مورد آزمون قرار دهيم، مدلي جامع طراحي كردهبينياز دولت سعودي و ديگر پيش

انداز تأمين مالي عمومي ادغام و يكپارچه انداز بازار نيروي كار و چشمهاي اقتصادي، چشماندازچشم

سال آينده،  02هاي موجود، عربستان سعودي در طي دهد كه بر اساس روندمي اند. اين مدل نشانشده

دچار يك زوال اقتصادي سريع خواهد شد. حتي اگر دولت بخواهد از طريق فريز كردن مخارج دولتي يا 

مداخله در بازار نيروي كار واكنش نشان دهد، باز هم به احتمال زياد درآمد خانوار كاهش و بيكاري 

قابل گيري حتمي و غيررشد پديد خواهد آمد. اما اين پيامد، يك نتيجه بهيابد و آسيب مالي روميافزايش 

تغيير نيست. سناريو متفاوت ديگري نيز محتمل است؛ اينكه حكومت پادشاهي بتواند از طريق يك تحول 

هاي يتشيدن به ظرفوري، پويايي جديدي را به اقتصاد تزريق كند. در راستاي فعليت بخبر بهرهمبتني

كار ودروني اقتصاد بدون نفت، ضروري است كه اصالحات قابل توجهي در بازار نيروي كار، مقررات كسب

بخش دوره جديدي از رفاه تواند نويدآميز اين اصالحات، ميو مديريت مالي انجام شود. اعمال موفقيت

 اقتصادي براي حكومت باشد.
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توليد  5131هاي بالقوه هستند. اين قابليت وجود دارد كه تا سال مزيت( بيانگر 6و  4، 5) سه عدد

تريليون دالر  4ميليارد دالر ديگر به رقم فعلي اضافه شود.  811برابر شود و  ناخالص داخلي دو

ي لمللابينهاي عربستان سعودي و يا شركت مستقر درتوسط بخش خصوصي  گذاري كه عمدتاًسرمايه

ميليون  6تواند به اقتصاد بدون نفت قوت ببخشد. همچنين حكومت عربستان با ايجاد شود، ميتأمين مي

 طور كامل جذب كند.تواند هجوم افراد در سن كار به سمت بازار نيروي كار را بهشغل، مي

اي هچنانچه حكومت بخواهد در راستاي دستيابي به تحول، اصالحات مورد نياز را انجام دهد و ظرفيت

از اقتصاد  بايدهاي زيادي روبرو خواهد بود. عربستان سعودي با دشواري بالفعل كند، قطعاً بالقوه را

دهد كه اين اقدام باعث خواهد  بر بازار تغيير وضعيتو مدل اجتماعي موجود به روش مبتني محوردولت

ها، اين اقتصاد عربستان، همتراز اقتصادهاي مدرن قرار گيرد. دولت، تا به حال نيز در بعضي حوزه شد

هايش را در چند ماه گذشته سرعت داده است. در اين گزارش، يك اقدامات را انجام داده است و تالش

 د.انه بيشتري دست يابتواند به اهدا  بلندپروازايم كه بر اساس آن، حكومت ميريزي كردهنقشه راه طرح

بر عوامل اقتصادي تمركز شده است. در اين گزارش، دو  صرفاًها گيريها و نتيجهبراي ارائه تحليل

ر توانند بدانيم اين دو مقوله مياند؛ اگر چه ميها وارد نشدهمقوله امنيت و سياست منطقه در تحليل

 تحول بالقوه طراحي شده، اثرگذار باشند.

 
 اف ايش رفاه اقتصادي ناشي ا  نفت . يك دهه4

به جايگاه نوزدهمين اقتصاد دنيا در سال  5113جهاني در سال  وهفتمبيستاقتصاد عربستان از جايگاه 

ميليارد دالر است كه نسبت به  221مبدل شد. توليد ناخالص داخلي اسمي اين كشور حدود  5104

توان واهيم بر اساس درآمد سرانه تحليل كنيم، ميشاخص مشابه براي سوئيس و سوئد باالتر است. اگر بخ

تر از درآمد سرانه دالر است كه اندكي پايين 54111گفت كه توليد ناخالص داخلي اسمي سرانه حدود 

دليل خصوصيات منحصر به فرد اين كشور كره جنوبي و باالتر از درآمد سرانه پرتغال است. اگر چه به

هاجر و بخش نفت بسيار بزرگ، تصوير ارائه شده از درآمد سرانه تا نظير جمعيت گسترده نيروي كار م

 0كننده است.حد زيادي گمراه

درصد از درآمدهاي دولت، از نفت  91ترين صادركننده نفت است و حدود عربستان سعودي بزرگ

ه اوج به نقط 5113دالر به ازاي هر بشكه در سال   31شود. افزايش قابل توجه قيمت نفت از تأمين مي

، 5104و پيش از كاهش مجدد آن در سال  5103تا  5100دالر در بازه زماني  001پايدار در حدود 

 5118واسطه بحران مالي باعث شد كه توليد ناخالص داخلي در يك دهه دو برابر شود. در زماني كه به

ود؛ عودي يك استثنا بيافت، عربستان سيافته و نوظهور، افزايش ميها در اكثر اقتصادهاي توسعهبدهي

                                                 

 .ريزي عربستان سعوديدپارتمان مركزي آمار و اطالعات، وزرات اقتصاد و برنامه، 2102آمارهاي  .0
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 011ميليارد دالر كه معادل تقريبي  235هاي ملي را برطر  كرد و ذخاير را به سطح حكومت، بدهي

 0بود، رساند. 5104درصد توليد ناخالص داخلي در سال 

براي خانوارهاي سعودي، مجموعه اين رويدادها، دهه افزايش رفاه اقتصادي را رقم زد؛ به طوري كه 

ناشي از  افزايش يافت. اين رخداد، عمدتاً 5103تا  5113درصد در كل، از سال  22خانوار، حدود درآمد 

مشغول هستند و در بيش از دوسوم كارگران سعودي در بخش دولتي  ، زيراعملكرد بخش دولتي بود

در  .بيش از يك ميليون نفر به نيروي كار استخدام شده دولت اضافه شد دهه افزايش درآمدهاي نفتي،

ميليون آن نصيب اتباع عربستان شد.  2/0ميليون شغل ايجاد شد كه از اين تعداد،  4/4كل اقتصاد، 

طور خاص، همزمان هاي انتقالي اجتماعي دولتي رخ داد و بهتوجهي در پرداخت همچنين افزايش قابل

 آغاز شد 5100 با اصالح وضعيت رفاه توسط حكومت، طي يك دهه مزبور، طرح اعانه بيكاري در سال

در اين دوره، سهمي از درآمد خانوار نسبت به كل درآمد كه توسط دستمزدهاي بخش دولتي  (.0)نمودار 

 درصد رسيد. 81شد، از حدود دوسوم به حدود هاي انتقالي اجتماعي تأمين ميو يا پرداخت

در مورد نيروي كار مهاجر توان آنها را قابل انطباق بر اتباع عربستاني است و نمي صرفاًاين آمارها 

اند نيز صادق دانست. در حال حاضر، اين كارگران خارجي و از جنوب آسيا آمده غيرعربستاني كه عمدتاً

شوند، مدت به كار گمارده ميهاي آنها كه اكثريت قريب به اتفاق آنها طبق قراردادهاي ثابت و كوتاهخانواده

 5103الي  5113افزايش جمعيت كارگران در بازه زماني  دهند.سوم جمعيت عربستان را تشكيل مييك

 ميليون نفر برسد. 31ميليون نفر به  55درصد رشد كند و از  36باعث شد كه جمعيت عربستان 

اي به كار برد. در هاي توسعهاي از اولويتگذاري در مجموعهدولت درآمدهاي نفتي را براي سرمايه

ميليارد دالر، با هد  بهبود تحصيالت، سالمت، رفاه  421و حدود برابر شد  4اين دهه، مخارج دولتي 

 ها شد.گذاري دولتي در پروژهنقل، صر  سرمايهواجتماعي، زيرساخت و حمل

در درياي سرخ، احداث  ...ها شامل منطقه مالي جديد در رياض و شهر اقتصادي ملك عبدااين پروژه

دوبرابر  0991شود. تعداد پزشكان از سال بيمارستان جديد مي 80هاي جديد، خطوط مترو و دانشگاه

سال رسيد  26سال افزايش يافت و به  2مير نوزادان دوسوم كاهش پيدا كرد، اميد به زندگي وشد، مرگ

درصد از مخارج دولتي صر  تحصيالت  52كه اين مقدار بيشتر از مجارستان، تركيه و چين است. 

شوند؛ نسبتي كه مشابه هر گروه سني به سومين مقطع تحصيلي وارد مي درصد از 61شود و حدود مي

  5فرانسه و آلمان است.

وب اند و يا اينكه نتايج مطلصورت كارآمد هزينه شدهها بهگذاريتوان گفت كه همه سرمايهالبته نمي

آموزان سعودي در از آنها حاصل شده است. كيفيت كلي آموزش همچنان پايين است. نتايج دانش

                                                 

بدهي و بازپرداخت ديون از طريق »گزارش ريزي عربستان سعودي، دپارتمان مركزي آمار و اطالعات، وزرات اقتصاد و برنامه .0

 .2105نزي، فوريه ك، مؤسسه جهاني مك«هافروش دارايي

 .2107م براي سومين مقطع تحصيلي، آمارهاي يونسكو، نانرخ ناخالص ثبت .2
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 0درصد است. 21ي پايين است؛ همچنين نرخ ترك تحصيل نيز حدود المللبينهاي رقابتي آزمون

هاي كالن و پراهميت باعث شده هتأخيرهاي طوالني و يا تجاوز از سقف بودجه براي تأمين مالي پروژ

در بخش خدمات درماني، بايد  اي از ابهام قرار گيرد.است كه سرنوشت بعضي از مخارج زيربنايي در هاله

طوري كه احداث اذعان كرد كه اين كشور داراي باالترين سطح اضافه وزن و ديابت در جهان است به

 5اي براي بهبود اين وضعيت باشد.هاي جديد هم نتوانست چارهبيمارستان

 

به تبع واسطه اف ايش اشت ال در ب ش دولتي و در دهه رشد در مدهاي نفتي  به. 4نمودار 

 در د اف ايش يافت 75در مدهاي  ا ل ا   ن  در مد واقعي خانوارهاي سعودي 

 
ريزي سعودي، سازمان جامع بيمه اجتماعي سعودي، وزارت خدمات شهروندي مركز آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه مأخذ:

 كنزي.هاي مؤسسه جهاني مكسعودي، تحليل

 باشند.نظر نمي ها مداند و خارجيتبعه سعودي لحاظ شده . در اينجا صرفاً خانوارهاي0

 مستمري بازنشستگي، مستمري دانشجويي و حقوق بيكاري.. 5

 

كنند؛ اين سطح از شهرنشيني درصد از مردم عربستان سعودي در شهرها زندگي مي 83حدود  

دهد كه ي نشان ميكنزنسبت به بعضي كشورهاي غربي اروپايي نيز بيشتر است. تحقيقات مؤسسه مك

رشد اقتصادي هستند؛ بنابراين سطح باالي شهرنشيني در كشور هاي شهرهاي پررونق، يكي از پيشران

منطقه شهري متمركز  2بيشتر تعامالت شهرنشيني در  3شود.ان، يك سرمايه و مزيت محسوب ميتعربس

                                                 

 TIMSS (Trends in International Mathematics andآموزان كالس هشتم عربستاني در آزمون اخير دانش .0

Science Study in mathematics ( را به دست آوردند. اين درحالي است كه متوسط  792، ميانگين نمره 2100در سال

هاي چگونه نظام» شوند. برگرفته از گزارش، ضعيف تلقي مي221تر از است و نمرات پايين 511قبول اين آزمون نمره مورد 

 .2101(، McKinsey & Companyكنزي و كمپاني)مك« دهندآموزشي برتر دنيا، وضعيت خود را بهبود مي

 .المللي ديابتسازمان سالمت جهاني، فدراسيون بين .2

 .2100نمايي قدرت اقتصادي شهرها، مؤسسه جهاني مكنزي، مارس جهان شهري: جا .7

 
 

 
 

 در د 75در دهه رشد در مدهاي نفتي  به واسطه اف ايش اشت ال در ب ش دولتي و به تبع در مدهاي  ا ل ا   ن  در مد واقعي خانوارهاي سعودي : 4نمودار 

 اف ايش يافت.

 

 

 4نمودار 

 

  در د اف ايش يافت.75در دهه رشد در مدهاي نفتي  به واسطه اف ايش اشت ال در ب ش دولتي و به تبع در مدهاي  ا ل ا   ن  در مد واقعي خانوارهاي سعودي 

 

 4در مد واقعي خانوارهاي سعودي

5103دالر به ازاي هر ماه، قيمت هاي سال   
 

              

     

 منابع رشد در مد خانوارهاي سعودي

5103 تا 5114هاي  درصد از كل رشد سال  

+6% 3,600                   
2  

 

 
 

+75% 

          12 

<1 

2,100 

75% 

          

 88 
          

2004 2013 

  سعودي لحاظ شدهاند و خارجيها مد نظر نميباشند.در اينجا صرفا خانوارهاي تبعه 0

  مستمري بازنشستگي، مستمري دانشجويي و حقوق بيكاري 5

 كنزي جهاني مك هاي مؤسسه ريزي سعودي، سازمان جامع بيمه اجتماعي سعودي، وزارت خدمات شهروندي سعودي، تحليل منابع: مركز آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه
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ميليوني،  2و با جمعيت شده است كه شهرهاي جده، مكه، طائف، در حاشيه درياي سرخ قرار دارند 

 ميليون نفري است. 6اند. رياض، پايتخت عربستان، داراي جمعيت ترين منطقه را تشكيل دادهبزرگ

ه نسبت ب ،در اين بازه زماني رخ داده است كه حكومت پادشاهي عربستان يهابخشي از پيشرفت

ار نيروي كار افزايش پيدا است. مشاركت زنان سعودي در باز ملموس بودهتحوالت حوزه كالن، كمتر 

 5/0به رقم  5104كرده است) اگر چه اين افزايش، از سطح بسيار پاييني آغاز شده است( و در سال 

هزار نفر شاغل  811درصد از جمعيت زنان در سن كار. از اين تعداد،  08ميليون نفر رسيده است؛ يعني 

ترين رشد است. سريع 5113ته يعني سال برابر تعداد زنان شاغل در دهه گذش هستند. اين رقم، دو

اشتغال زنان در بخش خصوصي به وقوع پيوست كه بخشي از اين رشد اشتغال ناشي از مديريت دولت 

خاص  طورطوري كه دولت با اعمال فشارهايي، زنان را به سمت نوع خاصي از اشتغال و بهبود؛ به

 02درصد است و نرخ مشاركت زنان، جوانان) 33ن با اين حال، نرخ بيكاري زنا 0فروشي، سوق داد.خرده

درصد(. مهمترين  62( بسيار كمتر از نرخ مشاركت مردان بزرگسال است )32درصد( و سالمندان)

از  تندها و موانعي كه باعث شده است نرخ مشاركت و اشتغال زنان افزايش پيدا نكند عبارچالش

 گي زنان.هاي مربوط به فضاي كاري مختلط و رانندمحدوديت

 نقش محدود زنان، تنها جنبه نامتعار  بازار نيروي كار عربستان نيست. كارگران خارجي كه عمدتاً

دهند. از كشورهاي هند، پاكستان و بنگالدش هستند، بيش از نيمي از نيروي كار عربستان را تشكيل مي

عربستان است؛ دستمزد متوسط عمده آنها كارگران غيرماهر هستند و دستمزد آنها بسيار كمتر از اتباع 

سوم دستمزد ماهيانه اتباع عربستاني شاغل در بخش دالري اين كارگران، كمتر از يك 411ماهيانه 

ششم ميانگين درآمد كارمندان بخش دولتي است. يكي از پيامدهاي شيوه يك و كمتر ازخصوصي است 

انه يهاست. رشد سالاساس آمارها و دادهوري پايين نيروي كار در عربستان بر پرداخت موجود، بهره

صورت قابل توجهي كمتر از درصد بوده است كه به 8/1، تنها 5103الي  5113وري در بازه زماني بهره

( با 5)نمودار  است 51وري ديگر اقتصادهاي عضو گروه انه نرخ رشد بهرهيدرصد يعني ميانگين سال 3/3

وري است، بايد اذعان كرد كه نه د همه كشورها در مقوله بهرهاين فرض كه اياالت متحده آمريكا، سرآم

بلكه اين شكا  به مراتب  ،وري خود با آمريكا را كاهش نداده استتنها عربستان سعودي شكا  بهره

 تر شده است.بزرگ

  

                                                 

اند كه دليل آن، امتناع از به كار گرفتن زنان بوده است؛ ها را گزارش كردههاي سعودي مواردي از پلمب فروشگاهرسانه .0

 .2105ژوئن  8، «كارگيري زنان، پلمب شدندهدليل عدم بمزون لباس عروس به 91» براي مثال، عرب نيوز،    
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 وري در عربستان سعودي نسبت به ديگر اقتصادهاي نوظهور كمتر است رشد بهره .2نمودار 

 تر ا  ايا ت متحده  مريكا قرار داردجايگاهي پايي و در 

ي هاي مؤسسه جهانريزي سعودي، تحليلپايگاه داده اقتصاد هيئت مديره كنفرانس، مركز آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه مأخذ:

 كنزي.مك

 عالوه نيجريه.به 51. ميانگين غيرمؤزون همه اقتصادهاي نوظهور گروه 0

 

هاي ايجاد شده در دهه گذشته، بيكاري اتباع سعودي در حال افزايش چشمگير تعداد شغلرغم به 

هاي سخاوتمندانه خانوادگي و . بخشي از اين معضل ناشي از حمايت0درصد است 05حاضر در حدود 

تواند به مبلغي حدود دوسوم حداقل حقوق دولتي ها، ميطوري كه اين پرداختهاي بيكاري است بهاعانه

 ماند.اي براي جستجوي كار باقي نميبرسد؛ در نتيجه انگيزه

 

 جمعيت اف ايش ناگهانيهاي امرو : با ار انرژي در  ال تحول و . چالش2

بعد از دهه رفاه و تغيير، اكنون اقتصاد عربستان با دو چالش اساسي مواجه است كه در نتيجه آنها، منابع 

خواهند شد. اولين چالش، خارجي است و به رگ حياتي اقتصاد  نفتي و مالي اين كشور، دچار يك آزمون

سان رونق را تجربه كرد، اكنون پرنو د. بازار نفت كه نزديك به يك دههشوعربستان يعني نفت مرتبط مي

                                                 

 .ريزي عربستان سعوديدپارتمان مركزي آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه .0

 

 .تر ا  ايا ت متحده  مريكا قرار دارد  است و در جايگاهي پايي كمتررشد بهره وري در عربستان سعودي نسبت به ديگر اقتصادهاي نوظهور : 2نمودار 

 
 
 

 2نمودار 
 

 .تر ا  ايا ت متحده  مريكا قرار دارد  است و در جايگاهي پايي كمتررشد بهره وري در عربستان سعودي نسبت به ديگر اقتصادهاي نوظهور 

 

 5103 الي 5113 + نيجريه، 51بازارهاي نوظهور گروه 
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  به عالوه نيجريه51ميانگين غيرموزون همه اقتصادهاي نوظهور گروه    1

 هاي مؤسسه جهاني مك كنزي ريزي سعودي، تحليل منابع: پايگاه داده اقتصاد هيأت مديره كنفرانس، مركز آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه
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هاي درصد كاهش يافت و نهاد 21نفت حدود  ، قيمت5104است. در بازه زماني نيمه دوم سال 

بر اساس آنها  اند كههايي دست يافتهالمللي انرژي، به سناريومله آژانس بينمختلفي ازج كنندهبينيپيش

مدت متصور مدت و ميانتري در بازه زمان كوتاهانداز بازار جهاني انرژي رقابتيتوان گفت كه چشممي

هاي گذاري جهاني در نفت در حال افزايش است و منابع جديد عرضه انرژي نظير انرژياست. سرمايه

در بخش انرژي، همه و همه نشان  متنوع و مخربهاي پذير و نفت شيل آمريكا در كنار تكنولوژيجديدت

 ترين كاالي صادراتي و منبع درآمدي حكومت عربستان دارد.تر بر روي كليدياز رقابت گسترده

هاي ش عايدياين تحوالت بازار، در حال حاضر نيز احساس شده است؛ بودجه عربستان سعودي، با كاه آثار

 3/5به كسري  5103درصدي نسبت به توليد ناخالص داخلي در سال  2/6حاصل از صادرات نفت، از مازاد 

بيني المللي پول، با فرض پايداري قيمت نفت در سطوح پايين، پيشرسيد. صندوق بين 5104درصدي در سال 

، اين كسري 5102خواهد داشت و در سال كرده است كه در آينده نزديك، كسري مالي حكومت همچنان ادامه 

شده است. در مدل ما، فرض بر اين است كه مشابه  درصد توليد ناخالص داخلي تخمين زده 55چيزي حدود 

ترسيم شده است، قيمت هر بشكه نفت، به تدريج به  5102بيني قيمت نفت از اكتبر آنچه در نمودارهاي پيش

، توليد نفت ثابت خواهد بود )براي بررسي جزئيات بيشتر 5106از سال دالري بازخواهد گشت و بعد  61كانال 

 .راجع به فروض، به ضميمه فني در انتهاي گزارش تفصيلي مراجعه كنيد(

د. شوچالش دوم داخلي است و به جمعيت كشور و وضعيت آينده اشتغال اتباع سعودي مربوط مي

، تعداد 5131دهند و تا سال سال تشكيل مي 52بيشتر از نصف جمعيت عربستان را جوانان كمتر از 

. بر اساس 0رسدميليون نفر مي 6ساله و بيشتر، افزايش سريعي خواهد داشت و به حدود  02هاي سعودي

رو، باعث خواهد جمعيتي پيش افزايش ناگهانيشود كه روندهاي تاريخي نرخ مشاركت، تخمين زده مي

ميليون نيروي كار سعودي جديد به بازار نيروي كار اضافه شود. اين  2/4، حداقل 5131شد كه تا سال 

ميليون نفر برسد و البته  01امر باعث خواهد شد كه اندازه بازار نيروي كار دو برابر شود و به حدود 

بيني شده افزايش يابد،  اندازه بازار نيروي كار، باز چنانچه نرخ مشاركت زنان، بيشتر از روندهاي پيش

آوردن مشاغل  هماتر خواهد شد. جذب كامل اين هجوم عظيم به بازار نيروي كار، مستلزم فربزرگهم 

 5103تا  5113هايي است كه در بازه وفور درآمدهاي نفتي در بازه برابر تعداد شغلجديد به ميزان سه

 توسط حكومت عربستان ايجاد شد.

عداد افراد نيازمند حمايت افزايش يابد؛ در همچنين، باالرفتن ميانگين سني باعث خواهد شد كه ت

 يابد.نتيجه تقاضا براي نظام سالمت و تأمين مالي اين بخش افزايش مي

دهد كه در كشور عربستان بازار نيروي كار دوگانه حاكم اين تغييرات جمعيتي در حالي رخ مي

در مشاغل دولتي و از طر  ديگر درآمدهاي پايين  است؛ درآمدهاي سطح باال براي اتباع سعودي و عمدتاً

                                                 

 شود.سال مي 59سال تا  05ريزي عربستان، جمعيت در سن كار شامل افراد بين در آمارهاي رسمي وزارت اقتصاد و برنامه .0
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كار هستند. عملكرد حكومت عربستان در در بخش خصوصي مشغول به براي كارگران خارجي كه اكثراً

ايجاد مشاغل خصوصي براي اتباع عربستاني، ضعيف بوده است؛ اين عملكرد؛ فارغ از روندهاي  كمك به

 .(3 )نمودار رين چالش و البته فرصت عربستان خواهد بودبيني شده قيمت نفت در آينده، مهمتپيش

اين دو چالش در كنار يكديگر، مهمترين عامل تهديدكننده مدل توسعه فعلي هستند. مدل اقتصادي 

دهد كه اگر دولت با هد  جلوگيري از كسري بودجه، مخارج دولتي را در مقادير اسمي ما نشان مي

ر، با هد  جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري، هجوم كارگران خارجي فعلي ثابت نگه دارد و از طر  ديگ

به داخل كشور را محدود كند، باز هم بايد گفت كه اين اقدامات انفعالي، قادر نخواهند بود كه استاندارد 

ي از ها حاكها حفظ كنند و يا تأمين مالي دولتي را رونق ببخشند. تخمينزندگي فعلي را براي سعودي

هزار شغل با درآمد پايين، اتباع سعودي جايگزين  811يت هستند كه حتي اگر فرض كنيم كه در اين واقع

ميليون شغل براي اتباع سعودي  3، بايد 5131نيروي كار خارجي شوند، باز هم طبق اين سناريو، تا سال 

رخ بيكاري ميليون شغل، كمبود وجود دارد و ن 2/0دهد كه حداقل ايجاد شود؛ اين محاسبات نشان مي

بود كه  اين خواهددرصد خواهد شد. يكي از عواقب چنين رخدادي  51براي اتباع سعودي بيشتر از 

 درصد كاهش خواهد يافت. 51درآمد واقعي خانوار سعودي 
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طوري كه اتباع سعودي در ب ش به  عربستان سعودي داراي با ار نيروي كار دوگانه است .8نمودار 

هاي خصو ي و با در مدهاي در مد با تر مش ول هستند و افراد  يرسعودي در ب شدولتي و با 

 تري مش ول به كار هستندپايي 

 
 مأخذ: همان.

 

هاي قابل توجهي راجع به پايداري نظام مالي حكومت عربستان اين سناريو، به نوبه خود، داللت

 011آورده است كه رقم آن چيزي حدود هم اخواهد داشت. دولت، ذخاير مالي بسيار مستحكمي را فر

لذا  0و يا دو برابر اندازه ذخاير روسيه، به ارزش دالري است. 5104درصد توليد ناخالص داخلي در سال 

تريليون دالر است؛ اين  4/0هاي دولت عربستان با احتساب ذخاير، حدود توان گفت كه ارزش داراييمي

شوند كه ارزش آنها در حال حاضر، هايي با مديريت دولتي ميه شركتدهاي گسترها شامل سهامدارايي

، عدم اقدام مناسب، براي اقتصاد و دولت، اين سوم ارزش كل بازار سهام ملي است. با وجودحدود يك

هاي عملياتي باال و همچنين واسطه هزينه، به5131گران تمام خواهد شد. تخمين ما اين است كه تا سال 

                                                 

 .2102مارهاي بانك جهاني راجع به كل ذخاير در سال آژانس مالي عربستان سعودي؛ آ .0

 

 به طوري كه اتباع سعودي در ب ش دولتي و با در مد با تر مش ول هستند و افراد  عربستان سعودي داراي با ار نيروي كار دوگانه است: 8نمودار 

 تري مش ول به كار هستند. هاي خصو ي و با در مدهاي پايي   يرسعودي در ب ش

 
 
 

 8نمودار 
 

 به طوري كه اتباع سعودي در ب ش دولتي و با در مد با تر مش ول هستند و افراد  يرسعودي  عربستان سعودي داراي با ار نيروي كار دوگانه است

 تري مش ول به كار هستند. هاي خصو ي و با در مدهاي پايي  در ب ش
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مبلغي حدود  ،در اجراي برنامه تحول تأخير سالي، هزينه اضافي دولت به ازاي هر كاهش درآمدهاي نفت

نتيجه چنين تأخيري، اين خواهد  ميليارد دالر خواهد بود؛ به بيان ديگر، 21ميليارد ريال سعودي يا  091

 5.رسيد دالر به ازاي هر بشكه خواهد 08 به ،5131براي دولت در سال  قيمت نفت 0سرنقطه سربه بود كه

درصد  041چنانچه اصالحات جامعي انجام نشود، حكومت عربستان با خالص بدهي انباشته حدود  

اي را تجربه خواهد مواجه خواهد شد و كسري مالي بسيار گسترده 5131توليد ناخالص داخلي در سال 

 با مقادير اسمي ودر سطوح فعلي)آن هم اند كه مخارج دولتي كرد. نتايج فوق با اين فرض استخراج شده

 نبايد تنها مخارج دولتي نه 5131ثابت نگه داشته شود؛ به اين معنا كه تا سال  5151تا سال  نه واقعي(

درصد  41طوري كه مقادير آن از ؛ بهكندروندي كاهشي را طي  بايد صورت واقعي،بلكه به ،پيدا كندافزايش 

 كاهش يابد. 5131د ناخالص داخلي در سال درصد تولي 31به  5104توليد ناخالص داخلي در سال 

 

 گذاريتريليون د ري سرمايه 1. فر ت 8

گيري قطعي و غيرقابل پيشگيري نيستند؛ راه ديگري نيز وجود دارد. عربستان اين پيامدها، يك نتيجه

 به طور بالقوه اين قابليت را دارد كه توليد ناخالص داخلي را مجدداً 5131سال آينده تا  04سعودي طي 

ميليون شغل  6درصد افزايش دهد و رقمي حدود  61برابر كند، درآمد واقعي خانوار سعودي را حدود  دو

برابري  ميليارد دالر، 811ها ايجاد كند. افزايش توليد ناخالص داخلي در حدود جديد براي سعودي

 2كند با اضافه كردن معادل يك اقتصاد تركيه به عربستان و يا سه اقتصاد فنالند. بيكاري به حدود مي

(. در اين گزارش، پيامدهايي كه براي خانوارهاي سعودي متصور 4درصد كاهش پيدا خواهد كرد )نمودار 

كار تا حد زيادي قابل تغيير است بيني شده است. در اين كشور، اندازه و ماهيت بازار نيروي است، پيش

استاي ر ريزي دررو طرحگزينند. ازاينصورت دائمي در كشور سكني نميبه بوميغير كارگرانو بيشتر 

. هاي دقيق استايجاد بهبود در استانداردهاي زندگي و درآمد آنها، بسيار دشوار و نيازمند اجراي سياست

فضاي كلي بازار نيروي كار كارآمدتر شده، دستمزدها افزايش  نتيجه چنين تغييراتي اين خواهد بود كه

عت ها منفشده، نه تنها سعودي در نتيجه تغييرات ياد ؛يابدميكند و شرايط كار نيز بهبود ميپيدا 

 شد. بلكه كارگران خارجي نيز منتفع خواهند ،برندمي

اقتصاد عربستان را از وابستگي سنگين به نفت نجات خواهد داد: طبق اين سناريو،  3،اين تحول

رسد. اين تحول، درصد مي 21درصد كل درآمدهاي دولت به حدود  01سهم درآمدهاي غيرنفتي از 

دهد به طوري كه دستمزد كارمندان صورت بنيادين، جايگاه غالب بخش دولتي را در جامعه تقليل ميبه

 درصد خواهد رسيد. 28درصد از كل درآمد خانوار به  09صي از بخش خصو

                                                 

1. Break-even Price 

در سناريو ظرفيت  2171الي  2129هاي گونه محاسبه شده است: تغيير تدريجي در تراز مالي بين سالهزينه اضافي اين .2

 .زمانيحداكثري منهاي تغيير تدريجي شاخص مورد نظر در سناريو سياستي منفعالنه در همان بازه 

 در مباحث آتي بيان خواهد شد.  (Transformationكار اين تحول )ومشخصات و ساز .7
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ب با وري در تركيدستيابي به چنين رشدي محقق نخواهد شد مگر با سرعت بخشيدن به رشد بهره 

صورت توأمان، باعث خواهند شد كه بخش خصوصي گذاري. اين دو عامل بهثبات سرمايهنرخ باال و با

مي گذاري مورد نياز، رقحكم توسعه يابد. تخمين ما اين است كه سرمايهمست صورت كامالًغيرنفتي، به

در   گذاري صورت گرفتهسه برابر سرمايه گذاري، تقريباًتريليون دالر است. اين سطح از سرمايه 4حدود 

گذاري در همچنين سرمايه ؛است 5103الي  5113هاي وفور درآمدهاي نفتي اقتصاد عربستان طي سال

تريليون  4بيني رقم درآمدهاي نفتي نيز سه برابر دهه پيش از آن بوده است. با توجه به پيشدهه وفور 

گذاري از ، الزم به ذكر است كه قسمت عمده اين سرمايه5131گذاري مورد نياز تا سال دالري سرمايه

 گذاران سعودي و خارجي است، تأمين خواهد شد.دولتي كه شامل سرمايهطريق منابع غير

ورت صاما به ،نفتي در ساختار اقتصادي عربستان جايگاه كوچكي داردرچه بخش خصوصي غيراگ

بالقوه اين ظرفيت را دارد كه رشد اقتصادي را تا حد زيادي تحريك كرده و افزايش دهد. در بازه زماني 

 به كل اما نسبت ،اگرچه بخش خصوصي، از مقادير بسيار اندكي كار خود را آغاز كرد 5103الي  5113

طور متوسط رشد كرد كه نسبت درصد به 01انه ياقتصاد عملكرد بهتري از خود نشان داد. اين بخش، سال

تر بود. اين رشد بيشتر حاصل عملكرد توليد ناخالص داخلي كل اقتصاد بسيار سريع يدرصد 6به رشد 

فروشي و شي و عمدهفرونقل، ارتباطات، مبادالت خردهوبر مصر  بود؛ نظير حملهاي مبتنيبخش

انه ينفتي، سالوري بخش خصوصي غيرترين رشد را داشت. نرخ رشد بهرهكار كه سريعوخدمات كسب

ير هايي نظتر از ديگر اجزاي اقتصاد بود. بخشدرصد بود كه بسيار بيشتر و سريع 2/5طور ميانگين به

، در اين 5131از هم اكنون تا سال  ترين عملكرد را از خود به نمايش گذاشتند.ساز، درخشانوساخت

بخش  8هايي براي قوت بخشيدن به رشد اقتصادي غيرنفتي وجود دارد. در اين گزارش، اقتصاد، فرصت

 وتوانند در راستاي دها، بيشترين ظرفيت را براي رشد دارا هستند و مياقتصادي كه بر اساس تحليل

اند؛ درصد رشد را به دوش بكشند، معرفي شده 61از  يشب، 5131سازي توليد ناخالص داخلي تا سال برابر

فروشي، صنعت گردشگري، فروشي و عمدهمعدن و فلزات، پتروشيمي، توليد صنعتي، مبادالت خرده

 ساز.وخدمات درماني، تأمين مالي و ساخت
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اهد داشت كه طبق در مواجهه با شراي  چالشي موجود  عربستان سعودي همچنان اي  قابليت را خو .1نمودار 

 دو برابر مقدار فعلي كند 2282ال سناريو پتانسيل  داكثري  توليد ناخال  داخلي را تا س

 
 كنزي.هاي مؤسسه جهاني مكتحليل مأخذ:

 شوند.ها نميباشند و افراد خارجي شامل اين دادهنظر مي . در اينجا صرفاً اتباع سعودي مد0

 درصد است(. 8متصور هستند )افزايش اين داده، قبل از اخذ ماليات هايي كه . پس از اخذ ماليات5

( منهاي كسري مالي 5104هاي متعلق به دولت در بازار سرمايه منهاي بدهي ناخالص )تا سال اي به عالوه سهامهاي ذخيره. دارايي3

 .5131و  5102هاي تجمعي بين سال

 ند.شوهاي بهره مستثنا ميا از طريق ابزارهاي بدهي تأمين مالي كند، پرداختهاي مالي ر. چنانچه دولت تصميم بگيرد كه كسري4

 

اي از فلزات و معادن غيرفلزي جزيره عربستان ذخاير گستردهدر بخش غربي شبه معدن و فل ات:

شامل منابع فسفات، طال، روي، بوكسيت و سيليس با كيفيت، سنگ گچ، سنگ آهك، خاك چيني و 

صورت توأمان ساز را بهوالذكر، فرصت توسعه بخش منابع و بخش ساختموارد فوق مگنزيت قرار دارد.

ولي توسعه بسيار  ،كشور داراي ذخاير غني است اگرچه اند. در حال حاضر،براي حكومت به وجود آورده

توليد ناخالص داخلي تركيبي حاصل از استخراج و توليد  ؛اندكي در بخش معدن و فلزات انجام شده است

درصد از كل توليد توليد ناخالص داخلي عربستان است.  3اين منابع زيرزميني، معادل رقمي حدود 

در مواجهه با شراي  چالشي موجود  عربستان سعودي همچنان اي  قابليت را خواهد داشت كه طبق سناريو پتانسيل  داكثري  توليد : 1نمودار 

  دو برابر مقدار فعلي كند.2282ناخال  داخلي را تا سال 

 

 

 1نمودار 
 

در مواجهه با شراي  چالشي موجود  عربستان سعودي همچنان اي  قابليت را خواهد داشت كه طبق سناريو پتانسيل  داكثري  توليد ناخال  داخلي 

  دو برابر مقدار فعلي كند.2282را تا سال 

 5131 و 5104مهمترين نتايج در سال 

  دالر فرض شده است(61) قيمت هر بشكه نفت خام،  5103قيمتهاي ثابت سال 
 

 
 

 
 

 5104وضعيت حكومت در سال 

 

 پتانسيل حداكثري             تغيير منفعالنه سياست ها         

 
   ميليارد 1,200$ ميليارد 800$ توليد ناخال  داخلي واقعي

1.5x or 3%         

           

 ميليارد $1,600
2x or 4.5%         

           
 
 

4در مد ماهيانه واقعي خانوار  
$3,800 $3,000 

-20% 

$6,000 
+60%2 

 

 
 

 800,000 2,200,000 660,000 اتباع سعودي بيكار
 

4نر  بيكاري
 12% 22% 7% 

 

 
 

هاي مالي خال  دارايي  

 
8نقدشونده دولت

 ميليارد 600$– تريليون 2$– ميليارد $900+ 
 
 %30– %140– %120 سه  ا  توليد ناخال  داخلي

 
 

4تريليون 170$– ميليارد 17$– ترا  مالي سا نه 4ميليارد $40+   

 

 %2+ %12– %2.3– سه  ا  توليد ناخال  داخلي
 

  نميشوند. هااشند و افراد خارجي شامل اين دادهبدر اينجا صرفا اتباع سعودي مد نظر مي  0

  درصد است(81پس از اخذ ماليات هايي كه متصور هستند) افزايش اين داده، قبل از اخذ ماليات،  5

 5131 و 5102( منهاي كسري مالي تجمعي بين سال هاي 5104دارايي هاي ذخيره اي به عالوه سهام هاي متعلق به دولت در بازار سرمايه منهاي بدهي ناخالص)تا سال  3

 چنان چه دولت تصميم بگيرد كه كسري هاي مالي را از طريق ابزارهاي بدهي تأمين مالي كند، پرداخت هاي بهره مستثني مي شوند. 4
 

 منبع: تحليل هاي مؤسسه جهاني مك كنزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميليارد دالر 0511  ميليارد دالر811
  برابر وضعيت موجود0.2

  درصدي 3نرخ رشد ساالنه مركب 

 ميليارد دالر 0611
  برابر وضعيت موجود5

  درصدي 4.2نرخ رشد ساالنه مركب 

 ميليارد دالر 3111  ميليارد دالر3811

-51% 

 ميليارد دالر  6111

+61%5 

661111 

05% 

5511111 

%55 

811111 

%2 

 + ميليارد دالر911

%051 

 - تريليون دالر5

%041- 

 - ميليارد دالر611

%31- 

 - ميليارد دالر02

%5.3- 

 4- ميليارد دالر021

%05- 

 4+ ميليارد دالر41

%5+ 
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افزوده اين قابليت را دارد كه سه برابر مقدار شود كه بخش معدن و فلزات، از حيث ارزشتخمين زده مي

لزم اين است ها ايجاد كند. توسعه چنين صنعتي، مستهزار شغل براي سعودي 211فعلي شود و حدود 

ي كه در طورگذاري بسيار بيشتري در اكتشا  انجام شود و يك فضاي رقابتي ايجاد شود؛ بهكه سرمايه

 اين فضاي رقابتي، هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي بتوانند پيشرفت كنند.

كند و بخش پتروشيمي مين ميأاكنون دوسوم صادرات غيرنفتي را تاين بخش هم پتروشيمي:

 21كه  0سعودي داراي جايگاه رقابتي در بازارهاي جهاني است. شركت صنايع زيربنايي سعوديعربستان 

شركت اول جهاني در بخش مواد شيميايي است؛ همچنين  2درصد آن در مالكيت دولت است، يكي از 

عدد آن در عربستان واقع شده است. تخمين ما اين است  4مجتمع بزرگ توليد اتيلن در جهان،  51از 

تر بخش پااليش و بخش پتروشيمي و سازي گستردههاي فعلي، يكپارچهه از طريق كاهش ناكارآمديك

گذاري در نوآوري با هد  توليد محصوالت داراي حاشيه سود بيشتر، اين ظرفيت وجود نهايت، سرمايه در

بر ذاب و مبتنيميليارد دالر برسد و هزاران شغل ج 31دارد كه توليد ناخالص داخلي اين بخش به حدود 

 هاي تحقيقات، مهندسي و مديريت ايجاد شود.مهارت باال در زمينه

اي از كاالهاي كشور عربستان سعودي يك بازار بزرگ براي مجموعه گسترده توليد  نعتي:

الكترونيكي و مكانيكي است. در حال حاضر، نيازهاي كشور عربستان هاي صنعتي ازجمله خودرو، دستگاه

شود. در بخش توليدات ها، همچون ديگر كشورهاي منطقه، از جهان خارج تأمين ميزمينهدر اين 

عي از طريق استفاده بيشتر از منابع طبي كه به اين صورت ؛صنعتي، فرصتي براي عربستان متصور است

ز منطقه او  همچنين بخشي از ني بزرگ بازار داخلي، سهم بيشتري از تقاضاي داخلي و برپايه اندازه نسبتاً

ي المللينبهاي هاي خصوصي شروع به توليد محصوالت شركترا تأمين كند. تا به امروز نيز بعضي شركت

، كارخانه مونتاژ اين محصول 5105طوري كه در سال اند بهنظير ايسوزو در داخل خاك عربستان كرده

روي كار از ني تنددارد كه عبارپذيري در اين بخش الزاماتي شروع به كار كرد. دستيابي و تضمين رقابت

كارها دست وگذاري و رفع موانعي كه براي كسبماهر و كارآمد، مصونيت حقوقي و محافظت از سرمايه

هاي عريض و طويل مربوط به گمرك و ويزا و در نهايت و پاگير هستند ازجمله تعرفه باالي وارداتي، رويه

 هاي موجود در زنجيره عرضه داخلي.شكا 

هاي هاي سنتي با روشموازات جايگزيني سيستمبه فروشي:فروشي و عمدهت خردهمباد 

فروشي در عربستان سعودي رونق فروشي مدرن و آنالين، اين قابليت وجود دارد كه بخش خردهخرده

فروشي و سال آينده، بخش خرده 02شود كه در طور كلي تخمين زده ميفراواني پيدا كند. به

افزوده سه برابري را دارا هزار شغل جديد براي اتباع عربستاني و ارزش 811ظرفيت ايجاد فروشي، عمده

فروشي بوده كننده رشد سريع خردهخواهند بود. در دهه گذشته، افزايش درآمد خانوار عامل تحريك

                                                 

1. Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) 
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حال درصد بيان شده است. اگرچه در  05فروشي، طوري كه در اين مدت، نرخ رشد ساليانه خردهاست به

حاضر بخش اعظمي از بازار نيروي كار عربستان، متشكل از كارگران خارجي با دستمزد پايين است اما 

فروشي وارد بخش خرده 5104تا  5101بايد دانست كه تعداد شهروندان سعودي كه در بازه زماني 

انستند براساس طور خاص، زنان سعودي تواين بخش همان جايي است كه به اند، دو برابر شده است.شده

هزار نفر در سال  01طوري كه تعداد زنان شاغل در اين بخش از قوانين وزارت كار، مشغول به كار شوند به

رسيد. اين رخداد نشان از آن دارد كه دولت عربستان سعودي، با  5104هزار نفر در سال  051به  5101

مربوط به زنان نظير فروش لباس زنانه و فروشي هاي خردهاست كه بخش هايي سعي كردهايجاد مشوق

لوازم آرايشي و بهداشتي را در اختيار بانوان و اتباع عربستاني قرار دهد. انجام اقداماتي نظير استفاده از 

، استفاده هاي فروش آنالينهاي فروش سنتي به روشانتقال سريع از روشفروشي، مدرن خردههاي روش

بيشتر از  استفاده وري در زنجيره عرضه )مثالًازجمله ايجاد بهره در تجارت 0روش ممكناز بهترين 

 .يابدشدت بهبود وري و رشد بهآالت خودكار در انبارداري( باعث خواهد شد كه بهرهماشين

مسلمان براي زيارت اماكن مقدسه  زائرميليون  03تا  01عربستان سعودي هرساله  گردشگري:

كند كه دو ميليون نفر آنها در موسم حج ساليانه به اين كشور در مكه و مدينه به سمت خود جذب مي

، 5105تا  5114بازه زماني  در 5.طور كلي بايد گفت كه صنعت توريسم رو به نزول استآيند. اما بهمي

دش خارج از كشور، حجم  بازديدكننده از عربستان، ها نسبت به مسافرت و گربه دليل ترجيح سعودي

ت به سفر ي نسبالمللبينگان درصد كاهش پيدا كرده است. شايد يكي از داليل دلسردي بازديدكنند 30

كنيم كه روند مذكور خذ ويزا است. ما اين را يك فرصت تلقي ميافرساي فرآيند طاقت ،به عربستان

راي طور مشابه، ببسيار پررونق تفريحي برپايه بخش خصوصي و بهمعكوس شود و صنعت گردشگري 

عربستان نظير خط ساحلي هاي تواند از مزيتهم آيد؛ اين صنعت مياها، فراتباع سعودي و خارجي

شناسي و مناظر طبيعي بهره ببرد. توريسم مذهبي نيز اين گنجينه غني آثار باستان ،طوالني درياي سرخ

تري توسعه يابد و هرساله، خارج از ايام مخصوص حج )اوج سفر براي در سطح گسترده قابليت را دارد كه

رساني كند. توسعه توريسم، اعم از تفريحي و مذهبي، مستلزم ها ميليون زائر خدمتحج واجب( به ده

تأمين امكانات با كيفيت، خدمات و امنيت بهتر و درنهايت پذيرش بيشتر گردشگران خارجي است. بخش 

ميليون نفر ديگر از اتباع سعودي را به كار  3/0صورت بالقوه اين ظرفيت را دارد كه حدود ردشگري، بهگ

 هم آورد.اافزوده بيشتر از پنج برابري را فربگيرد و ارزش

در بازه زماني وفور درآمدهاي نفتي، بخش خدمات درماني بزرگترين برنده مخارج  خدمات درماني:

                                                 

هايي كه مجموعه يا ها و ايدهنامهينيها، آ(: عبارت است از مجموعه دستورالعملBest Practiceبهترين روش ممكن ) .0

از طريق يك مقام معتبر  كند. بهترين روش ممكن معمواًلترين اقدامات رهنمون ميكارآمدترين يا محتاطانهشركت را به سمت 
 شود.و با توجه به شرايط موجود، به سيستم پيشنهاد و ديكته مي

روند نزولي نده يآ در« حج تمتع و عمره»آيد كه توريسم مذهبي و يا به اصطالح تقاضا براي توضيح مترجم: به نظر مي .2

هاي مردمي ها از اعزام كاروانهاي سياسي  باعث شود كه دولتاندازيهاي مذهبي و سنگنخواهد داشت؛ مگر اينكه تنش
 به عربستان سعودي خودداري كنند.
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هاي بيمارستان جديد در زيرساخت 80اي ازجمله ساخت ساز گستردهوساختطوري كه دولتي بود به

هاي بر افزايش تعداد سعوديمبني 5131بيني شده تا سال درماني انجام شد. با توجه به روندهاي پيش

در بخش خدمات  اي راهاي گستردهگذاريسال، حكومت عربستان بايد همچنان سرمايه 62باالتر از 

 درماني ادامه دهد. در اين بخش سه چالش اساسي وجود دارد كه در عين حال فرصت نيز هستند: 

ط بخش صورت كاملي توسوري و تأمين مالي كه البته اين نقيصه بهسطح پايين و غيربهينه بهره .0

 است.  پوششخصوصي قابل 

رشد نيافته است كه بتواند از عهده شيوع روبهاي سامان گونهنيروي كار بخش خدمات درماني به. 5

 هاي غيرواگير نظير ديابت برآيد. بيماري

اي مرتبط. در حال حاضر، تنها يك نياز رو به تزايد پزشك، پرستار، داروساز و ديگر مشاغل حرفه .3

كي زشالتحصيالن رشته پسوم از متخصصان حوزه خدمات درماني از اتباع سعودي هستند و تعداد فارغ

كند؛ در كنند، كفايت نميشوند يا شغل خود را ترك ميبراي جايگزيني متخصصاني كه بازنشسته مي

اين روند، بايد گفت سازي ماند. در راستاي معكوسهاي جديد بدون متصدي باقي مياين شرايط پست

ادراك عمومي نسبت به مشاغل مرتبط با خدمات درماني بهبود يابد  كه عوامل متعددي نياز است تا اوالً

مجهز و با كاركرد آموزشي  هاي كامالًها و بيمارستانها، دانشگاهظرفيت آموزشي در دانشكده و ثانياً

 هم شود.افر

 هايدر راستاي ايجاد رشد اقتصادي در بخش خصوصي و همچنين كمك به شركت تأمي  مالي:

كند. ايفا مي را گسترش قابل توجه حوزه فعاليت خود، بخش تأمين مالي، نقش اساسي خصوصي با هد 

كارهاي كوچك و متوسط و همچنين ودهي به كسبدر حال حاضر ظرفيت زيادي براي گسترش وام

گذاري( وجود دارد. خانوارها هاي سرمايههاي رهني و وامتأمين منابع مالي براي خانوارها )ازجمله وام

اندازهاي خود،  نقش مهمي در تأمين مالي نيازهاي بزرگ مستقيم، از طريق پسصورت غيرتوانند بهمي

 گذاري كشور ايفا كنند.سرمايه

ساز است؛ در طي يك دهه گذشته حكومت عربستان، وهشتمين بخش، ساخت سا :وساخت

ساز در اين كشور رشد وخود را توسعه داده است و اين امر باعث شده است كه ساختهاي زيرساخت

توسط بخش خصوصي  هاي بزرگ بيشتري كه عمدتاًگذاريبايست سرمايهسال  آينده، مي 02كند. در 

ساز، به اين بخش تزريق شود. در راستاي وشود، براي پاسخ دادن به تقاضاي مداوم ساختتأمين مي

وري بيشتر در بخش از: ايجاد بهره دتنها، الزاماتي وجود دارد كه عبارگذاريكارآمد ساختن سرمايه

هاي جديد و بهبود مديريت عملياتي با هد  تحويل پروژه در موعد مقرر و در ساز، اتخاذ روشوساخت

 هانفر كارگر در اين بخش، از غيرعربستاني 01نفر از  9سقف بودجه مشخص شده. در حال حاضر، بيش از 

، فصل شودوخوبي حلساز بهوه كارگران بخش ساختها نسبت بهستند. چنانچه چالش فعلي سعودي
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 .باشد هاساز، يك پيشران مهم براي اشتغال آينده سعوديوتوان انتظار داشت كه بخش ساختمي

 

كار بهتر و ووري نيروي كار  فضاي كسب. تحول در اقتصاد ا  طريق اف ايش بهره1

  ورمديريت مالي پايدار و تاب

وري، به خودي خود حاصل نخواهد شد. اين عربستان از حيث اندازه و بهره كشورِ نفتِ بدونِ اقتصادِ رشدِ

 مطلوب زماني حاصل خواهد شد كه توسط سه ركن مهم حمايت و پشتيباني شود.

 طوري كه عربستان سعوديوري بيشتر و مشاركت باالتر است بهركن اول ايجاد فضاي كار با بهره

ها افزايش دهد و براي نيروي كار گسترده جوان كه از زمان فعلي در همه بخشبتواند ميزان توليدات را 

هايي از اين اقدامات اكنون نيز نشانهشوند، اشتغال مفيد ايجاد كند. هموارد بازار كار مي 5131تا سال 

ه در شود. افزايش اشتغال و مشاركت زنان در بازار نيروي كار يكي از اين موارد است. اگرچمشاهده مي

ما ا ،حال حاضر، نياز اساسي اين است كه مردان، مشاركت بيشتري در بازار نيروي كار داشته باشند

دهد كه بدون افزايش بيشتر در مشاركت زنان، رشد درآمد خانوار در عربستان هاي ما نشان ميتحليل

 سعودي محدود خواهد بود.

هاي مهم است و يري آن، يكي از چالشكارگههاي نيروي كار و هزينه بعدم تطابق بين مهارت

هاي پيرامون كار در كشور عربستان در تناقض با حكومت بايد راه چاره براي آن بيابد. بسياري از انگيزه

درصد بيشتر  21طور متوسط الزامات ايجاد نيروي كار كارآمدتر است: درآمد كارمندان بخش دولتي به

در مقام مقايسه با دستمزدها،  0هاي انتقالياري و پرداختاز كارمندان بخش خصوصي است. اعانه بيك

جاي اتباع سعودي، مهاجران دهند بهتوجهي هستند و بسياري از كارفرمايان ترجيح ميمبالغ قابل

 برابر مهاجران است. 6تا  4هاي كارگران سعودي غيرماهر را به كار بگيرند چرا كه هزينه

زبيني بنيادين در نظام آموزشي با هد  افزايش سطح استاندارد طراحي نيروي كار كارآمد مستلزم با

هاي كارآموزي و در نهايت تضمين شيوه بهتر انتقال از تحصيالت به در مدارس، افزايش نسبت دوره

 اشتغال براي دانشجويان است.

وكار است كه غيرمبهم، شفا  و مساعد براي كسب 5ركن دوم، ايجاد يك فضاي اقتصادي و تنظيمي

مقياس بخش خصوصي هاي بزرگگذاريدر راستاي فرآهم آوردن سرمايه را باشد. اين ركن، نقش اساسي

كند. اقتصاد عربستان با الحاق به سازمان تجارت جهاني در سال براي تأمين مالي تحول اقتصادي ايفا مي

درصد مالكيت در  011شود هايي كه براساس آن اجازه داده ميو اعالن اخير خود راجع به طرح 5112

هايي به سمت آزادسازي اقتصادي برداشته است. گام 3،ها قرار گيردفروشي در اختيار خارجيبخش خرده

                                                 

1. Welfare Transfers 

2. Regulatory 

 6رويترز،  ،«ها باشددر اختيار خارجيكيت لدرصد ما 011فروشي، ش خردهبخعربستان سعودي اجازه خواهد داد كه در » .7

 .2105سپتامبر 
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تواند كارهاي بيشتري انجام گذاري، ميعنوان يك مقصد سرمايهاما اين كشور براي افزايش جذابيت به

ند نظير ترخيص كاال در گمرك و ي كُهادهد؛ اقداماتي نظير تسهيل مقررات پيچيده، تسريع در رويه

بسياري از  0.اجراي حقوقي قراردادهافرآيندهاي اخذ ويزا، بهبود شرايط اعطاي پروانه و در نهايت، 

 اند.بهرهها بينسبت به مشاركت خارجيكارهاي مربوط به سالمت، وبهاي اقتصاد، ازجمله كسبخش

هاي نفت فارغ از هر اتفاقي كه در مورد قيمت ركن نهايي، مديريت مالي پايدار است. اين ركن،

دالر بازگردد، باز هم بخش  91حادث شود، ضروري است. حتي اگر قيمت هر بشكه نفت خام به 

كار نخواهند توانست از بخش دولتي كسب درآمد كنند مگر اينكه  سن هاي دراي از سعوديگسترده

 هاي چشمگيري حاصل شود.كسري بودجه

بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت و مخارج دولتي است، بخش عمومي فعلي كه مبتنيمدل مالي و 

ير ها، بلكه فلسفه بنيادين آن نيز نيازمند تغياساسي قرار گيرد؛ نه تنها روش اصالحمورد بازبيني و  بايد

ر داست. در مرحله عملياتي، دولت عربستان سعودي بايد منابع جديد درآمدي را كشف كند و همچنين 

ده در اين شآيد كه براي دستيابي به ظرفيت ترسيمكارآمدتر عمل كند. به نظر مي صورت كامالًمخارج به

هاي چشمگير نفت در دهه تممنظور تأمين شرايط الزم براي جدا شدن از قيگزارش، دولت عربستان به

و  گذاريايش سرمايهگذشته و همچنين ايجاد زيرساخت براي تحول بنيادين در اقتصاد، نيازمند افز

سال آينده خواهد بود. همانطور كه توضيح داده شد، اتخاذ رويكرد سياستي منفعالنه،  2طور خاص در به

صورت واقعي كاهش يابد و همچنين به اين صورت كه در يك دوره طوالني، مخارج دولتي به

 گذاري دولتي نيز رو به افول برود، باعث خواهد شد كه ظرفيت بالقوه رشد اقتصادي كاهش يابد. سرمايه

اي هد  ما در گزارش اين نبوده است كه نسبت به چيستي، چگونگي و فوريت اصالحات مالي نسخه

 ،ندكگيري تجويز كنيم. اين موارد، موضوعات سياسي مهمي هستند كه دولت بايد در مورد آنها تصميم

طور انتخاب بسيار مهم را به پنجرسد. ما اما اتخاذ يكسري تصميمات سياستي شفا  ضروري به نظر مي

را دارد كه  ها، اين ظرفيتدهد كه استفاده از انتخابهاي ما نشان ميكنيم: تحليلخالصه مطرح مي

نكته مهم  ين ببرد.را از ب 5131ميليارد دالري براي سال  021بيني شده حدود كسري بودجه پيش

 سال، 2به مدت  حتي اگر دولت شروع به ايجاد تغييراتي ازجمله ثابت نگه داشتن مخارج دولتي كه،اين

يي آد و اين تغييرات نسبت به اصالحات بنيادين كارنَكُ يتدر واكنش به تحوالت شرايط اقتصادي و جمع

 ميليارد دالري به وقوع خواهد پيوست. 021كمتري داشته باشد، به احتمال زياد باز هم كسري بودجه 

ريزي رشد كه در باال ارائه شد، به احتمال زياد شكا  مالي شايسته است اشاره كنيم كه برنامه اوالً

هاي بيشتري تر باعث خواهد شد كه عايديهاي سريععبارت ديگر، تحقق رشدرا كاهش خواهد داد؛ به

هاي دولتي افزايش هاي گمركي و درآمدهاي حاصل از شركتاز درآمدهاي غيرنفتي موجود نظير تعرفه

                                                 

اي از چينش نظام حقوقي است كه طرفين به الزامات و تعهدات . توضيح مترجم: اجراي حقوقي قراردادها به معناي گونه0

 خود طبق قرارداد پايبند باشند.
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ه در دهند كها نشان ميشده رفع خواهد شد. دوم اينكه تحليل بينييابد و در نتيجه، شكا  مالي پيش

هاي كارآمدتر و اي و مخارج عملياتي، اين امكان وجود دارد كه از طريق رويههاي سرمايهبخش هزينه

به  0ماليغير هاي مالي وتواند، دارايياي صورت پذيرد. سوم، دولت مياي گستردههجوييتر، صرفهدقيق

صورت بهتري مديريت و تبديل به نقدينگي كند. ارزش يك تريليون دالر اضافي در سبد دارايي خود را به

و  هاكنندههاي پايين انرژي با هد  ترغيب مصر چهارم اينكه، اجراي اصالحات جامع در مورد قيمت

وري بيشتر، باعث خواهد شد كه هدررفت منابع از بين برود و همچنين رقمي ها به سمت بهرهكنندهتوليد

آزاد شود؛ با اين فرض كه  5131اضافي در روز براي صادرات، تا سال  نفت ميليون بشكه 2/0حدود 

 001 هانه به اندازيسال توان گفت كه اين حجم از صادرات، عايدي مازاددالر باشد، مي 61قيمت هر بشكه 

تواند انواع هم خواهد آورد. در نهايت حكومت عربستان مياميليارد دالر( فر 31ميليارد ريال سعودي )

افزوده يا ماليات بر درآمد شخصي را تعريف ها را كه در جهان مرسوم هستند، نظير ماليات بر ارزشماليات

هايي، انحرا  از اصول حكمراني سابق تلقي ن مالياتسازي اين چنيسازي كند. اگرچه اجراييو پياده

اما بايد گفت كه چنين اقدامي، باعث خواهد شد  ،بر استشود و همچنين فرآيند اجراي آن نيز زمانمي

يافته و اقتصادهاي نوظهور عرض اقتصادهاي توسعهكه عربستان سعودي، در حوزه عملكرد مالي پايدار، هم

ام نسبت به همه پيشنهادهاي مطرح شده باعث خواهد شد كه شكا  مالي قرار گيرد. الز 51گروه 

 بيني شده به ميزان بيشتري كاهش يابد.پيش

 

 

  

                                                 

1. Non-financial Assets 
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به اين دليل است كه هيچ گونه اطالعات عمومي نسبت به ارزش كل دارايي هاي دولتي از جمله دارايي هايي كه تحت مالكيت صندوق سرمايه گذاي عمومي سعودي تخمين حداقلي 1

 است، در اختيار نيست.
 

 منبع: تحليل هاي مؤسسه جهاني مك كنزي

  طبق سناريو پتانسيل  داكثري2282اي سا نه براي سال  ترا  بودجه

   ارقام به ميليارد د ر2245قيمت هاي سال 

كسري مالي پيش بيني شده تحت 

 سناريو تغيير سياستي منفعالنه

سرمايه گذاري بيشتر در اقتصاد تحت 

 سناريو پتانسيل حداكثري

درآمدهاي افزايشي در نتيجه استفاده 

از حداكثر ظرفيت رشد توليد ناخالص 

 داخلي

رشد سريع تر 

توليد ناخال  

 داخلي
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پس انداز حاصل از بهينه سازي 

 خريدهاي دولت

 پس انداز حاصل از بهينه سازي 

 در مخارج سرمايه اي

م ار  

بهينه شده 

 دولت

31 

61 

سه  ا  توليد ناخال  

 داخلي

%42- 

مديريت بهينه شده دارايي هاي با مالكيت 

 (0دولتي)تخمين حداقلي

 اصالحات مربوط به انرژي در داخل 

 كشور

اف ايش در 

در مدهاي 

 دولت

درآمدهاي بالقوه غيرنفتي جديد 

 )ماليات ها و تعرفه ها(

مازاد مالي پيش بيني شده تحت سناريو 

 پتانسيل حداكثري
%2+ 

 شرطيبيني شده براي  كومت  قابل  ذ  است بهكسري مالي پيش .5نمودار 

 سا ي و اجرا شودپيادهاي و در مدي اي ا  ا   ات ه ينهكه م موعه گسترده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنزي.هاي مؤسسه جهاني مكتحليل مأخذ:

ت هايي كه تحهاي دولتي ازجمله داراييگونه اطالعات عمومي نسبت به ارزش كل دارايي. تخمين حداقلي به اين دليل است كه هيچ0

 در اختيار نيست. ،گذاري عمومي سعودي استمالكيت صندوق سرمايه

 

 ها و همچني  دولتكارها  خانواروچالشي براي كسب :سا ي. اجرايي5

 تزايدبه رو هاي هاي ناپايدار و بدهيچنانچه اصالحات انجام نشود، حكومت عربستان با كسري بودجه

، تغيير در طرز فكر است. اين امر باعث شرط الزم براي تحولمات اجرايي، اشد. اما فراي اقد روبرو خواهد

وابستگي به بخش دولتي، به سمت نقش رو به افزايش بخش گيري اقتصاد عربستان، از شود كه جهتمي

 خصوصي تغيير كند.

ها را نگاهكارها و بوطور مستقيم، كسببلكه به ،اي مربوط به دولت نيستمسئله صرفاًاين تغييرات 

عبارت اي جز بازنگري در تعهدات خود به شهروندان ندارد؛ بهداد. دولت چاره الشعاع قرار خواهدنيز تحت

 و كاالهايي كه منجر به اقتصادي العمر امنيتبر تأمين مادامبايست از تعهداتش مبنيديگر دولت مي

وري وابستگي مردم به بخش عمومي شده است عدول كند و در مقابل، بر افزايش ظرفيت بالقوه و بهره
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 شود بايددي ميتك شهروندان سعودي تمركز كند. راجع به بخشي كه مربوط به شهروندان سعوتك

توانند در مقابل تعهد بيشتر نسبت به حمايت از جامعه از طريق پرداخت ماليات و گفت كه آنها مي

كارها وارد شوند. همانند مشخصات اقتصادهاي مدرن، وهاي عمومي، در گستره بزرگتري از كسبهزينه

زرگتري نسبت به شرايط فعلي در حالي كه آحاد جامعه و بخش خصوصي رو به رشد، از جايگاه بسيار ب

وند شمند ميصورت خصوصي بهرهبرخوردار هستند و همچنين در روند تأمين مالي كاالهاي عمومي كه به

 موفقيت و رفاه جامعه گام بردارد. يبايست در راستاي ارتقاكنند، دولت نيز ميآفريني مينقش

د. اي داركنندهبسيار مهم است و نقش تعيينهمانند بسياري از تحوالت بزرگ و عمده، نحوه اجرا، 

در اين كشور، همواره دولت، عامل مسلط و يگانه براي تعيين مسير حركت جامعه بوده است. اما نقشه 

هاي جامعه، براي رقم راه تحولي كه در اين گزارش ترسيم شده است دائر مدار اين است كه همه بخش

ي بيشتري داشته باشند و در راستاي تحقق سرنوشت خود، پذيرزدن سرنوشت اقتصادي خود، مسئوليت

 كمتر به دولت تكيه كنند. در اين فضا، تحول نيازمند به يك تالش جمعي است.

هايش را تواند رويكردبايد آغازگر بسياري از اين تغييرات باشد. دولت مي با اين تفاسير، دولت لزوماً

 در سه جهت اساسي مورد بازبيني قرار دهد:

گذاري بخش خصوصي و در ادامه، مشاركت طراحي مدل جديد درآمدي براساس تسهيل سرمايه .0

 هاي آن.در عايدي

ها كمك خواهد كرد طراحي مدل تأمين اجتماعي جديد براي شهروندان؛ اين مدل به سعودي .5

  .دهاي رقابتي بتوانند دستمزد باالتري كسب كننصورت كارآمدتر عمل كنند و در شركتكه به

نقص به كار بگيرد.  اي در راستاي ارائه خدمات دولتي بدونتمركز ويژه بايدطور خاص دولت به. 3

 ها و دوم، نظامسازي اين رويكردها نياز به دو امر دارد: اول، هماهنگي مؤثر و بيشتر بين وزارتخانهاجرايي

اين  سازينسبت به نحوه اجراييها و پاسخگويي مديريت عملكرد كه اين نظام بر نحوه چينش اولويت

 رويكردها تأكيد دارد.

اي هتواند در اين راه موفق شود و ضروري است كه بنگاهاما بايد گفت كه دولت، به تنهايي نمي

جاي اينكه در انتظار كارها بهودادن مسير درست به ياري فراخوانده شوند. كسب خصوصي براي نشان

ها هگذاري كنند. بنگانشينند بايد در امور ريسكي مشاركت و سرمايهشده بهاي آسان و تضمينعايدي

هزينه جاي تكيه بر نيروي كار كمطوري كه بهنيز بايد در فضاي بازار كار، جهتگيري خود را تغيير دهند به

ري وهاي ناشي از بهرهخارجي، اقدام به پرورش و آموزش بازار كار متشكل از اتباع سعودي كنند. منفعت

هايي كه مورد بررسي قرار گرفتند، در نهايت برابر خواهد بود با جمع تحوالتي كه در سطح در همه بخش

يران اجرايي آنها در عربستان به وقوع پيوسته است. همچنين دها و ممديره هيئتو با مديريت  0هابنگاه

كنند.  آفرينيتغييرات نقشي اين فرصت را خواهند داشت كه در راستاي تحقق المللبينكارهاي وكسب

                                                 

1. Firm-level Transformations 
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هايش را بگشايد گذاري مرزشود كه عربستان سعودي نه تنها در حوزه سرمايهاين امر زماني محقق مي

ر فراهم تهم گردد( بلكه فضاي باز براي رقابت گستردها)كه اين امر باعث خواهد شد سرمايه مورد نياز فر

مت سازي حكويند حركت اقتصاد كمك كرده و روزآمدي به فرآالمللبينهاي موجب آن شركتشود كه به

 عربستان را سرعت خواهند بخشيد.

چنانچه تغييرات با موفقيت كامل انجام شود، خانوارها و آحاد سعودي بايد الزامات اين تغييرات را با 

خواهند خوبي در زندگي مردم محسوس خواهد بود و مردم آنها را لمس جان و دل بپذيرند. اين تغييرات به

 بهتريهاي ها و مهارتشود، آموزشهاي شغلي بيشتري براي آنها فراهم ميكرد؛ به اين صورت كه فرصت

پذيري بيشتري برخوردار خواهند كرد و در نهايت، از انعطا  كنند، درآمد باالتري كسب خواهندكسب مي

خصوصي نوظهور مشغول كار شد. در مقابل، آحاد سعودي از هر دو جنسيت وظيفه دارند كه در بخش 

وشت خود زدن سرن ورتري فعاليت كنند. همچنين آنها بايد نقش بيشتري در رقمصورت بهرهشده و البته به

 تري بگيرند.هاي مهمايفا كنند و در مورد آموزش و زندگي كاري خود تصميم

تحول عربستان سعودي  اي ازسازي نسخهحتمالي، اجراييادر نهايت بايد گفت كه فارغ از هر اتفاق 

هاي جديدي براي تواند فرصتكه در اين گزارش ارائه شد، براي تحقق رشد ضروري است. اين نسخه مي

ها فراهم كند و در فرآيند اجراي آن، يك تحول بنيادين در مورد نقش اقتصادي كارها و خانواروكسب

ها بستگي دارد؛ تا حد زيادي به خود سعودي دولت و رابطه آن با جامعه رخ خواهد داد. تحقق رفاه آينده،

اندازي كنند، سرمايه كسب كنند، ها را راههاي شغلي را ايجاد كنند، شركتآنها هستند كه بايد فرصت

موازات توانمند شدن بخش ند. بهبهايشان را بهبود ببخشند و در نهايت، مشاغل سودآور را بيامهارت

آيد. هاي شغلي جديد با درآمد خوب هستند، پديد ميكسب فرصتخصوصي، براي آنهايي كه به دنبال 

صورت رفاه بيشتر براي خانوارها و همچنين براي كل جامعه سعودي، ثمره چنين تغيير و تحولي، به

 نمايان خواهد شد.
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 .چگونه سناريو پتانسيل  داكثري ميتواند من ر به تحول اقتصاد عربستان شود
 

 

 ب ش خصو ي  تبديل به مهمتري  پيشران اقتصاد خواهد شد و اتباع سعودي  نقش گسترده تري در با ار نيروي كار ايفا خواهندكرد.
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 شامل بخش نفت هم مي شود.  1

  توضيح: به دليل گرد شدن، اعداد نبايد جمع زده شوند.

 منابع: دپارتمان مركزي آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه ريزي سعودي، تحليل هاي مركز جهاني مك كنزي    

 من ر به تحول اقتصاد عربستان شودتواند چگونه سناريو پتانسيل  داكثري مي .6نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنزي.هاي مركز جهاني مكريزي سعودي، تحليلدپارتمان مركزي آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه منابع:

 دليل گرد شدن، اعداد نبايد جمع زده شوند.به توضيح:

 شود.. شامل بخش نفت هم مي0 
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 د.)ادامه(تواند من ر به تحول اقتصاد عربستان شو چگونه سناريو پتانسيل  داكثري مي
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 با اين فرض كه درآمدهاي غيرنفتي جديد از جمله عوارض و ماليات ها اضافه شده اند.   1
 

    منابع: دپارتمان مركزي آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه ريزي سعودي، تحليل هاي مركز جهاني مك كنزي

 

 امه()اد داقتصاد عربستان شو تواند من ر به تحولچگونه سناريو پتانسيل  داكثري مي .7نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كنزي.هاي مركز جهاني مكريزي سعودي، تحليلدپارتمان مركزي آمار و اطالعات، وزارت اقتصاد و برنامه :مأخذ

 اند.ها اضافه شده. با اين فرض كه درآمدهاي غيرنفتي جديد ازجمله عوارض و ماليات0
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بر درآمدهاي نفتي در بازه در حال تبديل از موقعيت قدرتمند مبتنيحكومت عربستان سعودي، 

دروني و بيروني متعددي در سر راه آينده آن قرار هاي ساله به موقعيت جديدي است كه چالشزماني ده

زايش منظور افهاي دروني اقتصاد، آزادسازي بخش خصوصي بهدارد. حكومت عربستان، با تكيه بر ظرفيت

اندازي و اتخاذ رويكرد بازارمحور نسبت به ايجاد شغل براي اتباع سعودي و در نهايت، راهوري و بهره

تواند بلكه مي ،هاي پيچيده را پشت سر بگذاردتواند چالشتنها ميمديريت مالي و توسعه اقتصادي، نه

 كند. در يك پايدارتري نسبت به آنچه در دوره وفور درآمدهاي نفتي رخ داد، پيشرفت صورت كامالًبه

هاي مهمي از پيشرفت اقتصادي و فهم سياسي راجع به ضرورت تغيير، در عربستان دهه گذشته، نشانه

منظور تحقق رفاه و پيشرفت اقتصادي و تدوام آن، ضروري است كه سعودي مشاهده شده است. به

 گذاشته شود.  0بوته عمل جسورانه و سريع بهها راجع به ضرورت تحول، دانسته

 

 هامرك  پژوهش تحليل و ار يابي 

كات، نرسد كه ، ضروري به نظر ميپيرامون اقتصاد عربستان كنزيمؤسسه مك مهم بعد از مطالعه گزارش

 ها و البته نقايص آن مورد تحليل و موشكافي قرار گيرد.داللت

بخش عمده است: در بخش اول راجع به دهه وفور درآمدهاي نفتي يعني  داراي چهار اين گزارش 

و اثر آن بر رفاه و رشد عربستان سعودي توضيحاتي ارائه شده است. همچنين  5103الي  5113هاي سال

رو جمعيتي پيش افزايش ناگهانيدو چالش مهم عربستان سعودي يعني دگرديسي بازار جهاني انرژي و 

شود، مورد تحليل قرار گرفته است. در بخش دوم، با نيروهاي جوان به بازار كار ميكه منجر به هجوم 

توجه به ضرورت تحول، هشت بخش اقتصادي كه ظرفيت الزم را براي تأمين رشد پايدار دارا هستند، 

اند. در بخش سوم گزارش، اصالحات بنيادين مورد نياز براي تحقق تحول اساسي معرفي معرفي شده

كار و نحوه مديريت مالي دولت. در نهايت در بخش و؛ اصالحاتي در بازار نيروي كار، وضعيت كسباندشده

سازي تحول مورد نظر تبيين شده است. در اين بخش از گزارش تأكيد شده است چهارم، نحوه اجرايي

 دشواريه مهم و البتهاي منظور تغيير آينده خود تصميمبه بايدبلكه مردم نيز  ،تنها دولت عربستانكه نه

 پردازيم:بگيرند. با ذكر اين مقدمه، به بيان چند نكته مي

، رغم همسايگياول اينكه اقتصاد عربستان علي مطالعه اين گزارش از دو جهت اهميت دارد: .0

كند كه فهم بهتري از اقتصاد عربستان كمتر مورد مداقه و تحليل قرار گرفته است. اين گزارش كمك مي

پژوهشگران به وجود آيد. ضمن اينكه در چند سال اخير و به داليل مختلف سياسي و مذهبي، براي 

                                                 

اين است كه شرايط اقتصادي  (Urgent Actionآيد كه منظور كارشناسان از عبارت اقدام سريع )نظر ميبهتوضيح مترجم:  0

از دانش اندوخته  بايدعربستان سعودي وارد فاز بحراني يا به اصطالح اورژانسي شده است و نياز به اقدام اورژانسي دارد و 
آيد كه منظور نويسندگان اين باشد كه اقداماتي فوري ولو اقتصادي براي رفع اين معضل بهره گرفته شود. به نظر نمي

غيركارشناسي انجام شود؛ چرا كه تجربه ثابت كرده است كه اصالحات بنيادين نظير قطع وابستگي به نفت، جز از طريق 
آيد( حاصل نخواهد شد و چنانچه صورت تدريجي پديد مي)كه آن هم به ردن ترتيبات نهاديمطالعات كارشناسانه و فراهم ك

 باري به دنبال خواهد داشت.راهكارهاي پرشتاب در راستاي اصالحات بنيادين اتخاذ شود، نتايج زيان
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جانبه اين كشور امري ضروري به نظر رو شناخت همههاي بين دو كشور باال گرفته است. ازاينتنش

ي، تدليل ابتنا بر درآمدهاي نفرسد. از جهت ديگر بايد گفت اقتصاد عربستان و اقتصاد ايران بهمي

ه دهد كهاي ارائه شده در اين گزارش نشان ميداشت و مداقه در تحليل هايي با يكديگر خواهندشباهت

 تا حد زيادي در مورد ايران هم مصداق دارد. )با فرض درستي( هاي راجع به اقتصاد عربستانتحليل

كنزي بر اين باورند كه دو چالش اساسي در اقتصاد عربستان مطرح است. يكي كارشناسان مك .5

 .افزايش ناگهاني جمعيتدگرديسي بازار جهاني نفت و ديگري 

گذاري جهاني در نفت، در حال افزايش است و منابع جديد سرمايه»كارشناسان مؤسسه بر اين باورند كه 

، متنوع در بخش انرژي هاييكا در كنار تكنولوژيپذير و نفت شيل آمرديدهاي تجعرضه انرژي نظير انرژي

ترين كاالي صادراتي و منبع درآمدي حكومت عربستان تر بر روي كليديهمه نشان از رقابت گستردهوهمه

 باشد. وارتواند چندان به درآمدهاي نفتي در آينده اميددهد كه اقتصاد ايران نيز نمياين گزاره نشان مي .«دارد

اشتغال است.  مسئلهجمعيتي و  رشدچالش مهم ديگري كه اقتصاد عربستان با آن مواجه است، 

بازار نيروي كار دوگانه در عربستان متشكل از اتباع عربستاني با درآمدهاي باال و  ها،بينيطبق پيش

در  ممكن است مدت،در مشاغل دولتي و كارگران خارجي با درآمدهاي پايين با قراردادهاي كوتاه عمدتاً

اي . هجوم گسترده نيروي كار جوان عربستاني و بيكاري فراگير، پديدهشودآينده با مشكل بزرگي مواجه 

 كند.است كه بازار نيروي كار در اين كشور را تهديد مي

كه رسد نظر ميبهاما  ،وجود داردپديده بيكاري در ايران و عربستان  تهايي در ماهيتفاوتاگرچه 

 نيز نالتحصيالن دانشگاهي در ايراطور خاص بيكاري فارغها راجع به بروز پديده بيكاري فراگير و بهبينيپيش

 .شدت جدي استبه

 است، اگر نگوييمهايي كه در اين گزارش به حكام عربستان پيشنهاد شده ها و سياستراهبرد .3

ها هاي تعديل ساختاري دارد. اين شباهتتوان گفت كه شباهت بسيار زيادي با سياستتطابق كامل، مي

گذاري آزادي سرمايه ،كاالهاي خارجي هاي تجارت خارجي يا ورود آزادرفع محدوديت از:تند عبار

در ارتباط با اقتصاد داخل اقتصاد )چه  پذيرش اصل رقابت در عرصه، سازي اقتصادخصوصي ،خارجي

بردن  از بين حاكميت كامل قانون عرضه و تقاضا،، كشور و چه در زمينه اقتصاد داخل با خارج(

تكيه بر ، هاي دولتيمحدود كردن سياست، هاي هدايتي در اين زمينهبندي و كليه سياستسهميه

 .م بازار و ايجاد فضاي رقابتيسمكاني

ه يك نسخ»از آنها با عنوان  هايي هستند كه اصطالحاًمان سياستهاي تعديل ساختاري هسياست

شود. در اين باب دو نكته مهم قابل ذكر است: اول ياد مي« واحد براي همه كشورهاي در حال توسعه

هاي تعديل ساختاري در كشورهاي در حال توسعه ازجمله كشورهاي اينكه تجربه اجراي سياست

در كشوري مثل عربستان كه نظامات حاكم تا حد  باري برجاي گذاشت. ثانياًآمريكاي التين، نتايج فاجعه

ه، ابتنا تجربحجم و كموري پايين، بخش خصوصي كمزيادي به سمت اقتصاد دولتي، اقتصاد رانتي، بهره
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كاري و مصر  تظاهري و ... سوق پيدا كرده است، آزادسازي بر درآمدهاي هنگفت نفتي، فرهنگ كم

اي جز تخريب كامل توليد داخل و تبديل شدن كشور به نتيجهاحتماالً مهابا و بدون برنامه، اقتصادي بي

هايي در اين زمانه، نسخه چرا برانگيز است كهعالوه تعجببه يك اقتصاد مصرفي و وارداتي نخواهد داشت.

 شود؟كه غيرشفابخش بودن آنها اثبات شده است، براي اقتصاد عربستان تجويز مي

 عنوانبخش اقتصادي به هشتاين گزارش، در راستاي تحقق تحول اقتصادي در عربستان،  در .4

ها و مطالعه توضيحات مطرح شده پيرامون نگاهي به اين بخش شوند.ميهاي اقتصادي معرفي پيشران

يد لهايي كه ماهيت توليدي بيشتري دارند و در راستاي افزايش تودهد كه بخشآنها در گزارش نشان مي

بر منابع طبيعي هستند و يا مصر  انرژي مبتني كرد، عمدتاً ناخالص داخلي نقش بيشتري ايفا خواهند

بخش معدن، فلزات و پتروشيمي. همچنين در بخش توليد  :از تندها عباربسيار بااليي دارند؛ اين بخش

ها گاهه ميان نيامده است و نبنيان و توليد كاالهاي با فناوري باال بصنعتي نيز صحبتي از اقتصاد دانش

افزوده اندك است؛ در كشورهايي نظير نايع داراي ارزشبيشتر معطو  به سمت صنايع مونتاژ و يا ص

عربستان سعودي كه تكنولوژي توليد در سطوح پايين قرار دارد )به نسبت كشورهاي صنعتي و داراي 

وليدي ت هايبنيهاحتماالً باعث تحول در نتاژ، تكنولوژي برتر(، باز كردن مرزها و استقبال از  صنايع مو

 شدتبه و توليد اي، اقتصاداي و سرمايهو در نتيجه واردات كاالهاي مصرفي، واسطهكشور نخواهد شد 

ه كنزي به نوعي شبيه بهاي كارشناسان مؤسسه مكتوان گفت كه توصيهرو ميايناز .شدوابسته خواهد 

 بازاريابي براي صنايع اروپايي و غربي است و نسبتي با تقويت بنيه توليدي كشور ندارد. 

 اي كه در باب عملكرد اقتصادي و غيراقتصادي عربستان بايد گفت اين است كه رويهمهمترين نكته .2

كنزي سازگاري ندارد. توضيح مكمطرح شده در گزارش هاي فعلي حكمراني عربستان سعودي، با توصيه

صراحت بيان شده است كه در مدل مالي و اقتصادي مورد استفاده اين گزارش، اينكه در گزارش مورد نظر به

شود اين است كه رويكرد سياسي و اند. آنچه امروز مشاهده ميپارامترهاي سياسي و امنيتي لحاظ نشده

خود قرار  العينهاي كارشناسي را نصبن كشور نه تنها توصيهامنيتي بر رويكرد اقتصادي تفوق يافته و اي

كند؛ شاهد مثال اين ادعا، استفاده از ذخاير ارزي كشور براي مخارج بلكه گويي خال  آنها حركت مي ،نداده

هاي خودساخته است؛ اين در حالي اي و جنگهاي منطقهآفريني در بحرانجاري و عمراني و همچنين نقش

بات، اساس محاساين كشور رو به افزايش است و بر ها حاكي از آن است كه كسري بودجهبينياست كه پيش

هاي عمومي اقدام به ثابت كردن مخارج دولتي و هزينه 5131اكنون تا سال چنانچه حكومت عربستان از هم

 ود. ميليارد دالر كسري بودجه اين كشور خواهد ب 021، باز هم مبلغي حدود 5131كند، در سال 
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