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امل ـجــاالت الـحـيــويــة ،فــي ظــل اعـتـمــاد،
شبه أســاســي ،على الدعم الحكومي
لـ ـلـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
كالطاقة والطب والتعليم ،التي تؤثر
ع ـلــى م ـنــاحــي ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة،
وم ـس ـتــوى مـعـيـشــة األف ـ ـ ــراد .يــوضــح
تـ ـق ــري ــر «مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـنـ ـق ــد ال ـع ــرب ــي
ال ـس ـعــودي» عــن الـتـضـخــم فــي الــربــع
الــرابــع مــن عــام  ،2016أن «التوقعات
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ـ ــى ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
التضخمية بسبب تخفيض الــدعــم
ع ــن أس ـع ــار ال ــوق ــود وال ـط ــاق ــة .وذل ــك
على الرغم من انخفاض أسعار السلع
األس ــاسـ ـي ــة فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــامل ـي ــة،
وارتفاع القوة الشرائية لعملة الربط
بالدوالر األميركي ،ورغم االنخفاض
امللحوظ في السيولة املحلية نتيجة
انخفاض اإلنفاق الحكومي».

الضغوط التضخمية
تـبــدو األزم ــة املــالـيــة الـسـعــوديــة غير
عـ َـرضـيــة أو مــرحـلـيــة ،بــرغــم اإلص ــرار
ال ـس ـعــودي عـلــى إن ـك ــار وج ــود أزم ــة،
إذ ت ـس ـت ـمـ ّـر ال ـض ـغ ــوط الـتـضـخـمـيــة
برغم انخفاض املـعــروض من النقد،

ب ــالـ ـت ــوازي م ــع مـ ــؤشـ ــرات تـ ــدل عـلــى
عــدم االستقرار لــدى املستثمرين في
الـقـطــاعــات املــالـيــة .حـيــث شـهــد شهر
كــانــون األول مــن عــام  ،2015تحويل
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة مــا
يقارب من  80مليار ريال إلى عمالت
أج ـن ـب ـي ــة .وي ـش ـي ــر ت ـق ــري ــر ملــؤس ـســة
«جـ ـ ـ ــدوى ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات» (م ـق ـ ّـره ــا
الـ ـ ــريـ ـ ــاض) إلـ ـ ــى أن حـ ـج ــم الـ ــودائـ ــع
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـسـ ـع ــودي ــة يـنـخـفــض
ب ـم ـعــدل  %1ش ـه ـرًا ب ـعــد ش ـهــر ،وهــو
ً
ي ــوازي مــا ك ــان حــاصــا فــي الـيــونــان
ف ــي ب ــداي ــة أزم ـت ـهــا املــال ـيــة .وبــالـنـظــر
إل ـ ــى أن مـ ـع ــدل انـ ـخـ ـف ــاض إج ـم ــال ــي
األص ــول االحتياطية قــد بلغ %15,8
خ ـ ــال  ،2015ب ــالـ ـت ــوازي م ــع م ـعــدل
مـمــاثــل ،%15,9 ،النـخـفــاض إجمالي
املـ ـ ــوجـ ـ ــودات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ي ـت ـضــح أن
إعــادة تقييم ملركز الــريــال السعودي
سـ ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ق ـي ـم ـت ــه
الشرائية مابني  40ـ .%50
ومما سبق يبدو أن السعودية سوف
تدفع إلى مسار إجباري ،سبق لدول
ّ
يتضمن
عــديــدة مــأزومــة أن مـ ّـرت بــه.
إلى جانب خفض اإلنفاق الحكومي،
خ ـص ـخ ـصــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـش ــرك ــات
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة ،وف ـ ــرض
ض ــرائ ــب ع ـلــى ال ــدخ ــل وامل ـش ـتــريــات.
وباالستناد الى أحد السيناريوهات
«املـتـفــائـلــة» ـ ـ سعر برميل النفط 40
دوالرًا ـ ـ ـ ال ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن تـخـفـيــض
ً
اإلنفاق العام بنسبة  ،%10وتمويال
مــن االكـتـتــاب ال ـعــام يغطي  %50من
اإلي ـ ـ ــرادات ،ف ــإن الـسـعــوديــة ستحرق
ك ــام ــل اح ـت ـيــاطــات ـهــا ال ـن ـقــديــة خــال
ّ
األعوام الخمسة املقبلة (كلف العجز
فــي ع ــام  2015الـسـعــوديــة مــا قيمته
 100م ـل ـيــار ري ـ ــال م ــن االح ـت ـيــاطــات
النقدية).

خصخصة المملكة
أشار بن سلمان ،في مقابلته مع «ذي
إكــونــوم ـســت» ،إل ــى بـعــض املـشــاريــع
ال ـجــديــدة ،الـتــي اعـتـبــرهــا ت ـنــدرج في
إط ـ ـ ــار ال ـن ـق ـل ــة ال ـن ــوع ـي ــة لــاق ـت ـصــاد
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،عـ ـب ــر االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
قطاعات كاملناجم ،والسياحة الدينية،

طرح الخصخصة
لتجاوز األزمة
ّ
يصورها كما لو انها
«آالم نمو»

«آرامكو» و«شل»:
إنهاء الشراكة
أعلنت شركتا «شل» و»آرامكو» ،أول من أمس ،خططًا لتقسيم شركة «موتيفا
إنتربرايز» التي أنشئت عام  ،1998وفصل األصول ،وذلك بعد نحو عقدين من
تكوين املشروع األميركي املشترك لتكرير النفط وتوزيع منتجاته.
وق ــال بـيــان إنــه «بـمــوجــب خـطــاب نـ ّـيــات غير مـلــزم ،ستحتفظ آرام ـكــو باسم
موتيفا وتصبح املالك الوحيد ملصفاة بــورت آرثــر في واليــة تكساس» ،وهي
أكبر مصفاة في الواليات املتحدة ،كما ستحتفظ بـ 26محطة للتوزيع .وأضاف
ّ
أن «آرام ـكــو ستمتلك أيـضــا رخـصــة حصرية السـتـخــدام الـعــامــة التجارية
شل في بيع البنزين والديزل في أســواق تكساس ،وأغلبية وادي مسيسبي
والجنوب الشرقي ووسط األطلسي».
ّ
وأشــار محلل في مصرف «أوبينهايمر» لالستثمار إلــى أن «موتيفا تعاني
ت ـج ــاوزات فــي الـتـكــالـيــف ،وتــأخ ـيــرات فــي الـبـنــاءّ ،أدت إلــى تـقـ ّـلــص أربــاحـهــا».
وأض ــاف أنها عانت تسريبا وحــرائــق مــا ّأخــر مـشــروع توسيع املصفاة إلى
ضعف حجمها.
وستصبح «شــل» املــالــك الوحيد ملصفاة «نــوركــو» فــي لويزيانا ،حيث تدير
أيضًا محطة للكيميائيات ،ومصفاة «كونفنت» في لويزيانا ،إضافة إلى تسع
فضال عن أســواق العالمة «شــل» في فلوريدا ،ولويزيانا،
محطات للتوزيع،
ّ
ً
ومنطقة الشمال الشرقي.
ّ
وأوض ــح متحدث باسم «شــل» أن إنـهــاء الشراكة يـنــدرج فــي سياق مشروع
«شل» بيع ما يساوي حوالى  30مليار دوالر من أصولها.
(األخبار ،أ ف ب)

والطاقة ،وبعض املــوارد والقطاعات
غ ـيــر امل ـس ـت ـث ـمــرة ،اذ س ـت ـقــوم الــدولــة
ـات،
بتحويلها إل ــى م ـشــاريــع وشــركـ ً
ثم تطرحها لالكتتاب العام ،إضافة
إل ــى خصخصة الـطـبــابــة ،والتعليم،
وقـ ـط ــاع ــات ع ــام ــة أخ ـ ـ ــرى ،وش ــرك ــات
ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وف ـ ـ ـ ــرض ضـ ـ ــرائـ ـ ــب ،وخ ـف ــض
الــدعــم الـحـكــومــي ،إلـ ــخ ...بـكــام آخــر،
أراد بــن سـلـمــان ،ال ــذي يعي خطورة
املوقف ،إعــادة طرح األزمــة على أنها
مجرد «آالم نمو» تعانيها دولــة إثر
عملية تـطــورهــا ،فيما الـحــاصــل هو
أن النظام السعودي مقبل على أزمة
من املستبعد أن يخرج منها بهيئته
الحالية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أف ــاد تـقــريــر أعــدتــه
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة اإلس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري ـ ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة
«ماكينزي أنــد كــو» ،أنــه ّعلى النظام
السعودي إذا مــا أراد تجنب األزمــة،
ّ
تحد التنافس
أن يزيل القيود التي
ّ
في القطاع الخاص ،وأن يطور البنى
التحتية املـطـلــوبــة لـضـمــان كـفــاء تــه،
وجـ ـ ـ ــذب االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة،
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـن ـهــا وامل ـح ـل ـي ــة .وع ـلــى
امل ـم ـل ـكــة ،ب ـح ـســب اّل ـت ـق ــري ــر« ،تـغـيـيــر
عقليتها» التي تفضل االعتماد على
الدولة اقتصاديًا ،إلى عقلية االعتماد
ع ـل ــى «ق ـ ـطـ ــاع خـ ـ ــاص قـ ـ ـ ــوي» ،حـيــث
«ي ـتــرتــب ع ـلــى امل ــواط ــن مـســؤولـيــات
ب ــات ـج ــاه امل ـج ـت ـمــع ت ــأت ــي ع ـلــى هيئة
ضرائب» .ويتوقع التقرير أنه بحلول
 ،2030يـمـكــن لــاق ـت ـصــاد ال ـس ـعــودي
أن يعتمد بنسبة  %84على القطاع
الـخــاص ،ولكن مــا ال يــأخــذه التقرير
ب ــاالع ـت ـب ــار ،ف ــي دف ـع ــه امل ـم ـل ـكــة نحو
الخصخصة وتقليص دور الدولة في
االقـتـصــاد ،هــو أن النظام السعودي
يعتمد الستمراريته على مدى قدرته
ب ــذخ األمـ ـ ــوال ع ـلــى شـعـبــه وحـلـفــائــه
ّ
واملتعيشني عليه فــي ال ـخــارج ،فيما
املرحلة املقبلة التي  -وفي ظل خطر
نفاذ االحتياط  -ال يمكن توصيفها
إال بمرحلة تقشف ،تأتي على غرار ما
يصفه الخبراء ألي دولة تعاني أزمة
ّ
اق ـت ـصــاديــة ،ولـكـنـهــا مـغــلـفــة بـعـبــاءة
سـ ـع ــودي ــة .ويـ ـ ــرى ت ـق ــري ــر «م ــول ــدي ــن
إي ـكــونــوم ـي ـكــس» أن ش ـع ـبــا ال يــدفــع
ضــرائــب دخ ــل وال ال ـفــوائــد ،ويعتمد
على السلع املدعومة في معيشته ،لن
ّ
يتحمل سياسات التقشف ،وسيكون
ّ
رد فعله عنيفا جدًا.
ّ
ه ــذا ك ــلــه م ــع الـتـسـلـيــم ب ـن ـجــاح هــذه
السياسات التي َّ
يسوق لها على أنها
الـطــريـقــة الــوحـيــدة لتخطي األزم ــات
االق ـت ـصــاديــة ،وال ـع ـبــور بــال ـبــاد إلــى
«االق ـت ـصــاد ال ـحــديــث» ،فيما أثبتت،
عند التطبيق ،فشلها مرارًا .وتتجاهل
هذه السياسات أن السعودية كدولة
الغرب
أنشئت بهدف خدمة مصالح
ً
االم ـب ــري ــال ـي ــة ،وهـ ــي قــائ ـمــة  -دول ـ ــة،
واقتصادًا ،ومجتمعًا  -حــول مبادئ
تـتـيــح ل ـهــا أداء ه ــذا ال ـ ـ ــدور .ول ــذل ــك،
ّ
عندما بــدأت تتخلى عنها الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،بـحـكــم ت ـب ــدالت حــدثــت في
السياسة األميركية ،إثر ّ
تغيرات في
مصالحها ،كان ال بد من وقوع األزمة،
التي تعامل معها النظام السعودي
بـمـحــاوالت لتصديرها إلــى الـجــوار،
ع ـبــر إشـ ـع ــال ال ـ ـحـ ــروب ،وت ـمــوي ـل ـهــا،
ودعـ ــم أن ـظ ـمــة مـسـتـبــدة ت ـتــوافــق مع
مصالحها لقلب املوازنات.
ت ـ ـتـ ــراءى ف ــي األف ـ ــق الـ ـسـ ـع ــودي ع ــدة
ظواهر سترسم مرحلة ضعف النظام
أهـمـهــا :فـقــدانــه ال ـقــدرة عـلــى التحكم
فـ ــي جـ ــوانـ ــب الـ ـحـ ـي ــاة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية والسياسية في الداخل،
إن كـ ـ ــان عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ــؤس ـس ــات
ال ـ ــدول ـ ــة أو فـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع .ت ــوت ــرات
وانقالبات داخل العائلة املالكة ،التي
يتخللها مـعــارضــة شــديــدة لسلمان
واب ـنــه .حتى إن أحــد األمـ ــراء ،سعود
بــن سـيــف الـنـصــر ،وص ــف محمد بن
سلمان بـ«السفيه» في حسابه على
«تــوي ـتــر» ،وحـ ّـمـلــه مـســؤولـيــة األزم ــة
ال ـت ــي ت ـق ــدم عـلـيـهــا الـ ـب ــاد .وازدي ـ ــاد
التحركات السياسية في شرق البالد
إل ــى ج ــان ــب ال ـه ـج ـمـ ًـات «اإلره ــاب ـي ــة»
على اململكة ،وإضافة إلى ذلك ،تراجع
دوراململكة في تشكيل األحــداث على
امل ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـمــي وال ـت ــأث ـي ــر على
مجرياتها.
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