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عربستان سعودی با در اختیار داشتن ذخایر نفت وگاز، وجود کعبه و حرم نبوی 

)ص( در کنار موقعیت ژئوپلتیک در منطقه ی غرب آسیا دارای یک اقتصاد تک محصولی 

و به شدت وابسته به قیمت های جهانی می باشد. نبود صنایع مختلف این کشور را به عنوان 

یک کشور مصرف کننده تبدیل کرده است که زمینه های رشد فساد را افزایش داده است. 

چالش های پیشروی اقتصاد عربستان در کنار نگاه سیاسی به اقتصاد باعث شد تا اقتصاد 

این کشور اقتصادی شکننده و به شدت دولتی باشد]۱[. در این میان جنگ یمن، رقابت با 

ایران و روسیه برای اثرگذاری در بحران سوریه، کاهش قیمت نفت، تالش برای تضعیف 

رقبای داخلی و پروژه های بلند پروازانه باعث شده است تا عربستان در سال ۲۰۱۸ میالدی 

با کسری بودجه بی سابقه ی ۱۲/4 میلیارد دالری وکاهش ذخایر ارزی به کمتر از 5۰۰ 

میلیارد دالر رو به رو شود.

با روی کار آمدن محمد بن سلمان تالش برای تحول درساختارهای اقتصادی عربستان 

با ارائه اهداف بلندپروازانه ای مانند چشم انداز ۲۰۳۰ و پروژه شهر نئوم آغاز شد. تالش برای 

ایجاد کارخانه های تولیدی، اکتشاف معادن نوین، امضا قرارادهای اقتصادی، تالش برای 

حضور در اقتصاد جهانی و سرمایه گذاری کشورهای بزرگ اقتصادی تنها بخشی از طرحی 

است که از سوی محمد بن سلمان در راستای طرح تحول در اقتصاد عربستان مدنظر قرار 

گرفته است. ما در این نوشتار سعی داریم تا طرح های ولیعهد عربستان سعودی را برای تحول 

در اقتصاد عربستان مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

میان جنگ یمن، رقابت با ایران و روسیه برای اثرگذاری در بحران سوریه، 

کاهش قیمت نفت، تالش برای تضعیف رقبای داخلی و پروژه های بلند پروازانه باعث 

شده است تا عربستان در سال ۲۰۱۸ میالدی با کسری بودجه بی سابقه ی ۱۲.4 میلیارد 

دالری وکاهش ذخایر ارزی به کمتر از 5۰۰ میلیارد دالر رو به رو شود.
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فرهنگ مصرف و تجمل گرایی در عربستان باعث شده است تا بسیاری از اقشار 

اقتصاد عربستان بین سال های  باشند.  از فرهنگ تولید بی بهره  مختلف جامعه عربستان 

۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ به واسطه گران شدن نفت و افزایش تولید و فروش این کاال، به انباشتی 

از سرمایه دست یافت، تولید ناخالص داخلی عربستان از 4۰۰ به ۸۰۰ میلیارد دالر افزایش 

یافت و اقتصاد عربستان از رتبه ۳6 به ۱۹ جهانی ارتقاء یافت و در زمره ۲۰ اقتصاد بزرگ 

دنیا قرار گرفت. در این سال ها عربستان سعی کرد تا با استفاده از سرمایه های سرریز شده 

به کشور مشکالت بیکاری در جامعه را تا حد زیادی رفع کند که حاصل آن کاهش 

سهم بخش خصوصی در تولید و افزایش نقش دولت و فربه شدن دولت در اغمار اقتصاد 

شد. این موضوع باعث گسترش فرهنگ مصرف گرایی در جامعه عربستان شد و تفاخر 

از شبکه های  استفاده  با رشد  از تجمل خواهی آل سعود دارد  و مصرف گرایی که ریشه 

اجتماعی به بخش جدایی نشدنی اقتصاد عربستان تبدیل شود.

 

۲-برنامه های محمد بن سلمان برای توسعه اقتصادی عربستان

محمد بن سلمان برای مقابله با افت قیمت نفت، کاهش درآمدهای دولت و پایان 

یافتن منابع پولی این کشور، سعی دارد با ارائه ی راهکارهایی اقتصاد این کشور را به سمت 

توسعه پیش ببرد. او سعی دارد تا براساس طرح موسوم به »چشم انداز ۲۰۳۰«،  از اتکای 

عربستان به تولید و صادرات نفت بکاهد، به گونه ای که تا سال ۲۰۲۰ به اتکای اقتصاد 

عربستان به نفت به عنوان تنها منبع درآمد پایان دهد و یک صندوق حاکمیتی با پس انداز 

دو هزار میلیارد دالر تأسیس کند و با سود حاصل از آن هزینه های کشورش را در سال 
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۲۰۳۰ تأمین کند و عربستان را به یک کشور مدرن و یک قدرت مالی بزرگ تبدیل کند.

محمد بن سلمان در تشریح اهداف توسعه ای خود گفت: » … احداث پل ملک 

فرصت های  جهان  خاکی  گذرگاه  بزرگترین  عنوان  به  مصر  و  عربستان  بین  سلمان 

با بهره برداری از موقعیت جغرافیایی  ایجاد خواهد شد.  بزرگ سرمایه گذاری و توسعه 

عربستان کاالهایی به ارزش صدها میلیارد دالر از عربستان به دیگر مناطق صادر خواهد 

شد. پروژه های زیربنایی انجام خواهد شد]۹[.« او در مصاحبه ای دیگر در تشریح اهداف 

اقتصادی خودگفت: »با توجه به اینکه عربستان سومین بودجه نظامی بزرگ دنیا را دارد 

صنایع نظامی در آن کشور گسترش خواهد یافت. با صدور گرین کارت عربستان به 

مسلمانان و اعراب اجازه داده خواهد شد به صورت بلند مدت در عربستان زندگی کنند. 

درهای کشور برای سفر گردشگران خارجی به عربستان باز خواهد شد. امیدوارم فساد در 

عربستان به پایین ترین سطوح در دنیا برسد و خصوصی سازی یکی از راه های مهم مبارزه 

با فساد خواهد بود.]۱۰[«

 

۲-1-طرح های کوتاه مدت

از طرح های کوتاه مدت محمد بن سلمان برای حل مشکل کسری بودجه عربستان 

کاهش حقوق کارمندان و افزایش آزادی زنان است ، بر اساس فرمان  ملک سلمان سعودی، 

زنان جوان تحصیلکرده عربستان که در حال حاضر سهم اندکی در اشتغال 

این کشور دارند و از سوی دیگر میزان برابری دستمزدهای زنان عربستان یک سوم 

دستمزد مردان عربستان است .
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حقوق و مزایای وزیران به میزان ۲۰ درصد و اعضای مجلس مشورتی به میزان ۱5 درصد و 

کمک های سالیانه برای مسکن اعضای شورا هم به میزان ۱5 درصد کاهش می یابد. همچنین 

پاداش و مزایای تمام کارکنان بخش دولتی در عربستان بر اساس تصمیمات جدید رژیم 

سعودی، کاهش می یابد. لغو، توقف و تعدیل 5۱ مورد پاداش، اضافه کاری و امتیاز کارکنان 

دولتی از جمله حذف اضافه کاری در سال ۱4۳۸ هجری قمری و حذف هر گونه افزایش 

حقوق هنگام تمدید قراردادها از دیگر دستورات ملک سلمان است، اما این فرمان در سال 

۲۰۱7 بعد از نارضایتی های اجتماعی لغو شد]۱۱[.

و  اجتماعی  زندگی  در  زنان  دادن  مشارکت  بر  انداز ۲۰۳۰  دیگر چشم  از سوی 

باال بردن میزان مشارکت آنها در بازار کار از ۲۲ درصد به ۳۰ درصد تاکید دارد. طرح 

اعطای آزادی به زنان می تواند انقالب اقتصادی بزرگی را در عربستان کلید بزند. زنان 

جوان تحصیلکرده عربستان که در حال حاضر سهم اندکی در اشتغال این کشور دارند و 

از سوی دیگر میزان برابری دستمزدهای زنان عربستان یک سوم دستمزد مردان عربستان 

است]۱۲[.

 

۲-۲-طرح های بلند مدت

مهمترین طرح محمد بن سلمان را در راستای توسعه اقتصادی عربستان در بلند مدت 

طرح های گردشگری دینی و غیر دینی مورد توجه در چشم انداز ۲۰۳۰ دانست. پروژه 

»دریای سرخ« ۱۲5 مایل از خط ساحلی و 5۰ جزیره مرجانی را در بر می گیرد و قرار 
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است در آن هتل ها، تفریحگاه ها و اقامتگاه های لوکس ساخته شوند. زمان آغاز اجرای این 

پروژه از جمله آغاز ساخت فرودگاه بین المللی آن سال ۲۰۱۹ میالدی تعیین شده است و 

تا سال ۲۰۳5 به بهره برداری کامل می رسد وپیش بینی می شود که شمار گردشگرانی که 

برای تفریح و گذراندن تعطیالت به سواحل غربی عربستان سعودی سفر می کنند به یک 

میلیون نفر در سال برسد. بنا بر اعالم صندوق سرمایه گزاری عمومی عربستان سعودی 

موسوم به )PIF( این پروژه با این هدف طراحی شده است تا دوستداران سفرهای لوکس 

را به سواحل عربستان بکشاند و این کشور را در »نقشه گردشگری بین المللی« جای دهد. 

به گفته دولت عربستان محدودیتهای ویزای مسافرتی در این سواحل کاهش یافته و این 

مناطق »بر اساس استانداردها و قوانین بین المللی« اداره خواهد شد، چیزی که تاکنون در 

عربستان سابقه نداشته است]۱۳[.

بعد از طرح های گردشگری، طرح های 

اهمیت  نوین  بازارهای  در  ترانزیتی و حضور 

و  دارد  سلمان  بن  محمد  طرح های  در  زیادی 

است.  نئوم  پروژه  طرح ها  این  نماد  مهمترین 

در واقع نئوم یک طرح بلندپروازانه است که 

می تواند عربستان سعودی را به عنوان پیشگام 

در توسعه شهرهای آینده با استفاده از فن آوری 

های جدیدی مطرح سازد که در ساخت دیگر 

شهرها به کار نرفته است.

با پیروزی انقالب اسالمی همواره 

عربستان ایران را به عنوان رقیب منطقه ای 

خود می بیند، این دیدگاه غالب در کنار 

شکست   و  بحران ها  در  ایران  حضور 

در  عربستان  نظامی  و  سیاسی  طرح های 

منطقه باعث شده است تا محمد بن سلمان 

نیز ایران را به عنوان یک رقیب قدرتمند 

در منطقه بر شمارد.
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پروژه نئوم با استفاده از سرمایه گذاری های برآمده از عربستان سعودی، صندوق 

سرمایه گذاری عمومی این کشور و سرمایه گذاری خصوصی، از جزایر تیران و صنافیر در 

دریای سرخ تا مصر را نیز دربرمی گیرد. پروژه نئوم به عنوان یک منطقه اقتصادی متمایز 

که سه کشور را بهم متصل می کند، دارای قوانین، مقررات و مالیات خاص خود خواهد 

بود]۱4[. محمد بن سلمان توانسته است تا به امروز، آمریکا، روسیه، چین، مصر، اردن و به 

طور غیرمستقیم رژیم صهیونیستی را در پروژه نئوم سهیم کند]۱5[.

این پروژه با سرمایه 5۰۰ میلیارد دالری به سرمایه گذاری در ۹ بخش متمرکز 

خواهد شد که عبارتند از: انرژی و آب، حمل و نقل، تکنولوژی های بنیادین، غذا، صنایع 

پیشرفته، رسانه و تولیدات رسانه ای، سرگرمی، علوم تکنولوژی مانند هوش مصنوعی و 

تجارت الکترونیک و رفاه عمومی.]۱6[. این شهر از لحاظ جغرافیایی نه تنها یک نقطه 

تالقی در تجارت جهانی است، بلکه در مرکز مسیرهای هوایی اروپا، آسیا و آفریقا واقع 

شده است. اینجا چهارراهی است که فاصله 7۰ درصد جمعیت جهان با آن با مسافرت 

هوایی تنها ۸ ساعت است. با توجه به حجم زیاد ترافیک و فن آوری های نوظهور، این شهر 

و پروژه از پتانسیل چشمگیری برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است.]۱7[.

 

۳-نقش ایران در طرح های اقتصادی محمد بن سلمان

با پیروزی انقالب اسالمی همواره عربستان ایران را به عنوان رقیب منطقه ای خود 

می بیند،  این دیدگاه غالب در کنار حضور ایران در بحران ها و شکست  طرح های سیاسی 
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و نظامی عربستان در  منطقه باعث شده است تا محمد بن سلمان نیز ایران را به عنوان یک 

رقیب قدرتمند در منطقه بر شمارد. از این منظر تمام طرح هایی که از سوی او مدیریت 

می شود به نوعی در راستای همین رقابت تعریف می گردد.

 محمد بن سلمان با ارائه طرح ۲۰۳۰سعی کرد تا عربستان را به عنوان الگوی تمام 

و کمال تمدن نوین اسالمی به جهان نشان دهد. اجرای طرح های اقتصادی تنها بخشی از 

یک آرمان گرایی عربی-اسالمی است. از این منظر ارائه تئوری تفکر اسالم میانه رو در یک 

اجالس اقتصادی می تواند سرآغاز شکل گیری یک رقابت اقتصادی- فرهنگی در منطقه 

در راستای تضعیف تفکر انقالب اسالمی باشد. از این منظر ما تالش های صورت گرفته از 

سوی محمد بن سلمان برای نفوذ در دوستان ایران در منطقه مانند عراق و مشارکت های 

اقتصادی با آنان را نیز می توانیم در دیدگاه تضعیف ایران در منطقه مورد بررسی قرار دهیم.

 

نتیجه گیری

بن سلمان امروز برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و نفت محور عربستان، عالوه 

او  تغییر دهد.  تا حد زیادی  باید فرهنگ عربستان را  ارائه داده است  بر طرح هایی که 

نشان داده است که می تواند تا حدی با استفاده از تفکرات دیکتاتوری فرد محور خود در 

بخش هایی از چالش های اقتصادی فائق آید. اما او به هیچ وجه نمی تواند بر اقتصاد رانتیر و 

چالش های فرهنگ عربستان غلبه کند. از این دیدگاه ما شاهد این هستیم که او با ارائه ی 

طرح های پرطمطراق سعی دارد تا عالوه بر ایجاد یک سیستم اقتصادی بر پایه تفکرات 
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لیبرالی در برابر چالش هایی که در آینده می تواند اهدافش را تحت شعاع قرار دهد نیز 

ایستادگی کند.]۱۸[

منابع:

]۱[ بهمن شمسی، نگاهی به اقتصاد عربستان، مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم، 
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