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Arabia Saudyjska zaliczana jest do grupy najwa¿niejszych aktorów w regionie Bliskiego Wschodu. Jej znaczenie wynika z paru czynników.
Po pierwsze  jest ona jednym z najwiêkszych pañstw regionu (jej obszar
to 2149,7 tys. km2, co daje jej pod tym wzglêdem drugie  za Algieri¹  miejsce) [CIA, 2002] i przez sam ten fakt jej sytuacja wewnêtrzna nie jest obojêtna
dla s¹siadów.
Po drugie, na terytorium tego kraju znajduj¹ siê najwiêtsze miejsca kultury islamu  meczety w Mekce i Medynie. Przez muzu³manów kraj ten nazywany jest czêsto stra¿nikiem wiêtych miejsc. Z racji pe³nienia tych szczególnych funkcji jego polityka wewnêtrzna oraz zagraniczna (w tym sojusze
zawierane z innymi pañstwami) podlegaj¹ nieustannej ocenie przez pozosta³e kraje muzu³mañskie.
Po trzecie, królestwo Arabii Saudyjskiej zaliczane jest do najwiêkszych
producentów ropy naftowej i gazu na wiecie. Jego udzia³ w wydobyciu ropy
naftowej i gazu w regionie Zatoki Perskiej wynosi odpowiednio 47% oraz blisko 25%. Wydobycie ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej stanowi ponad 13%
³¹cznej poda¿y wiatowej tego surowca [OPEC, 2002]. Jako jedyny kraj naftowy posiada istotne bie¿¹ce rezerwy mocy produkcyjnych i od jego decyzji
w sprawie poziomu wydobycia zale¿y w du¿ym stopniu wiatowa poda¿ 
a zatem te¿ i cena  ropy naftowej.
Od powstania pañstwa w 1932 roku Arabia Saudyjska znajduje siê w strefie wp³ywów Stanów Zjednoczonych, od 1945 roku za na terenie tego kraju
zlokalizowane s¹ bazy wojskowe USA. Sojusz z USA zapewniæ ma Arabii Saudyjskiej bezpieczeñstwo, budzi jednak wiele sprzeciwów w ramach spo³ecznoci muzu³mañskiej ró¿nych krajów. Spotyka siê tak¿e z coraz wiêksz¹ krytyk¹ w³asnych obywateli. Rz¹dy tzw. Domu Saudów postrzegane s¹ coraz czêciej jako marionetka w rêkach amerykañskich. Oskar¿ane s¹ przez muzu³manów o sprzeniewierzenie siê zasadom islamu. Znajdowaæ ma to miêdzy inny-
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mi odbicie w fakcie wydania zgody na stacjonowanie innowierców (oddzia³ów armii amerykañskiej) na wiêtych ziemiach islamskich.
Paradoksalnie jednak  wbrew coraz silniejszej opozycji antysaudyjskiej, k³ad¹cej nacisk na niewywi¹zywanie siê przez dwór ze zobowi¹zañ
ochrony miejsc wiêtych i niedostateczn¹ dba³oæ o ochronê islamu  Arabia
Saudyjska jest zaliczana do krajów skrajnie ortodoksyjnie religijnych. Od pocz¹tku panowania Saudów w królestwie ma miejsce kohabitacja i cis³a
wspó³praca miêdzy strukturami pañstwa (panuj¹cym rodem) a fundamentalistycznym od³amem islamu  wahhabizmem. W 1932 r. w powo³anym do ¿ycia przez Ibn Sauda wzorcowym pañstwie muzu³mañskim wahhabizm podniesiony zosta³ do rangi obowi¹zuj¹cej doktryny religijnej, w zamian za co
w³adca uzyska³ legitymizacjê swojej w³adzy, pe³niê w³adz politycznych, religijnych i s¹downiczych. Tego rodzaju symbioza pomiêdzy strukturami politycznymi i religijnymi do lat 90. funkcjonowa³a bez zak³óceñ. Mu³³owie mogli
siê zajmowaæ indoktrynacj¹ religijn¹ spo³eczeñstwa, w pe³ni je kontrolowaæ.
W zamian za to gwarantowali oni status quo w pañstwie, przeciwdzia³aj¹c
wszelkim wybuchom niezadowolenia ze strony poddanych, wpajaj¹c im religijnie uzasadniony obowi¹zek bezwzglêdnego pos³uszeñstwa wzglêdem w³adzy. Pañstwo stawa³o siê zatem gwarantem i reprezentantem interesów Domu Saudów i struktur religijnych, zwi¹zanych ze szko³¹ wahhabick¹.
Ostatnich 30 lat mia³o prze³omowe znaczenie w historii Arabii Saudyjskiej. Lata te  zapocz¹tkowane utworzeniem OPEC i znacz¹c¹ zwy¿k¹ cen
ropy naftowej  przynios³y temu krajowi (jak i innym krajom Zatoki Perskiej) olbrzymi strumieñ dochodów, umo¿liwiaj¹c tym samym niemal¿e natychmiastowy wzrost standardu ¿ycia. Co wa¿niejsze, uzyskiwanie wysokich
dochodów nie poci¹ga³o za sob¹ koniecznoci ponoszenia wyrzeczeñ ze strony spo³eczeñstwa, na przyk³ad wzrostu stopy oszczêdnoci. Zrodzi³ siê precedens ³atwych, bezbolesnych dochodów, bogacenia siê bez wysi³ku i bez pracy,
syndrom manny z nieba. Od samego pocz¹tku Dom Saudów traktowa³ znacz¹c¹ czêæ tych dochodów jako sw¹ prywatn¹ w³asnoæ i przeznacza³ je na
finansowanie konsumpcji. Pozosta³¹ czêæ dochodów z ropy i gazu przeznaczano na budowê struktur pañstwa, inwestycje, a tak¿e na cele spo³eczne. Bez
zbytniej przesady politykê Domu Saudów mo¿na okreliæ jako dwoist¹. Z jednej strony, przedstawiciele rodu panuj¹cego ho³dowali rozrzutnemu sposobowi ¿ycia, z drugiej  przeznaczali znacz¹ce rodki na kupno spokoju spo³ecznego. Saudowie, szczególnie w latach 19701983  chocia¿ niewspó³miernie do tempa podnoszenia swojego poziomu ¿ycia  podnosili ogólny
standard ¿ycia swych obywateli, b¹d to tworz¹c namiastkê pañstwa opiekuñczego, dostarczaj¹c darmow¹ opiekê medyczn¹, p³ac¹c wysokie pensje rodowitym Saudyjczykom, rozwijaj¹c nieodp³atne budownictwo i szkolnictwo (pocz¹tkowo tylko podstawowe i rednie, w póniejszym za czasie równie¿ wy¿sze), b¹d te¿ finansuj¹c inwestycje infrastrukturalne, takie jak: elektrownie,
drogi, lotniska czy zak³ady odsalania wody morskiej. Dziêki dochodom z ropy
naftowej i gazu PNB per capita w koñcu lat 70. móg³ wynieæ ponad 20 000
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USD. Arabia Saudyjska sta³a siê synonimem skrajnego luksusu i bogactwa
uzyskanego w okresie ¿ycia zaledwie jednego pokolenia. Trzeba jednak pamiêtaæ o maj¹cym miejsce i nasilaj¹cym siê z czasem rozwarstwieniu dochodowym. Ogromne rodki by³y przejmowane przez Dom Saudów. St¹d te¿ bogactwo nigdy nie rozk³ada³o siê po równo w spo³eczeñstwie [Noreng, 1997].
Czêæ dochodów, któr¹ rodzina Saudów by³a gotowa przeznaczyæ na rozwój kraju i cele spo³eczne, wydatkowana by³a na podstawie planów 5-letnich
(zainicjowanych w pocz¹tku lat 70.). Wszystkie dotychczasowe plany w swych
za³o¿eniach by³y bardzo ambitne. Dostrzec w nich mo¿na pewn¹ wewnêtrzn¹
logikê i spójnoæ. Nacisk w kolejnych okresach k³adziony by³ na budowê instytucji pañstwa, rozwój infrastruktury, przemys³u, dywersyfikacjê rozwoju,
wspieranie rozwoju sektora prywatnego, edukacjê. Niestety ocena skutecznoci polityki gospodarczej, planowania nie wypada imponuj¹co. Pomimo i¿
w³adze chwal¹ siê licznymi dokonaniami w dziedzinie budowy gospodarki
kraju, dane makroekonomiczne nie daj¹ podstaw do satysfakcji

Tabela 1.
Wzrost gospodarczy Arabii Saudyjskiej, w ujêciu sektorowym na tle rozwoju regionu i wiata
w latach 19802000

PKB
Rolnictwo Przemys³* Produkcja*
Us³ugi
redni wzrost redni wzrost redni wzrost redni wzrost redni wzrost
roczny w % roczny w % roczny w % roczny w % roczny w %
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
3,3 2,7 2,5 1,4 3,1 1,5 b.d. b.d. b.d. 2,9

wiat
Region Bliskiego Wschodu
i Afryki Pó³nocnej
2,0
Arabia Saudyjska
0,0

3,0 5,2 2,6 0,3 0,9
1,5 13,4 0,7 2,3 1,5

b.d.
7,5

3,8
2,7

2,4
1,3

4,5
2,0

* Pod has³em Przemys³ Bank wiatowy rozumie wydobycie surowców, budownictwo, produkcjê elektrycznoci, pozyskiwanie wody. Pozosta³e dziedziny aktywnoci przemys³owej zawarte
s¹ w pozycji Produkcja.
I  19801990; II  19902000
ród³o: World development indicators 2002 , Worldbank 2003.

Wydatki, czynione przez pañstwo w ramach kolejnych planów 5-letnich,
nie przek³ada³y siê na wzrost gospodarczy. Na przestrzeni ostatnich 20 lat
Arabia Saudyjska rozwija³a siê znacznie wolniej od swoich s¹siadów. Obecnie nadal podstawê dochodów kraju stanowi wydobycie i eksport ropy naftowej i gazu, a tak¿e eksport produktów petrochemicznych. Oznacza to, i¿ Arabia Saudyjska po 30 latach budowy nowoczesnej, zdywersyfikowanej gospodarki nadal opiera swój dobrobyt na nonikach energii, a jej gospodarkê
w znacznym stopniu zaliczyæ mo¿na do monokultury. Tym samym dochody
z ropy s¹ tam nadal substytutem dochodów z przemys³u, z rozwoju gospodarczego.
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Tabela 1. pokazuje, i¿ jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ gospodarczych
jest wzrost sektora rolnego (maj¹cy miejsce szczególnie w latach 80.)  imponuj¹cy zarówno na tle regionu, jak i wiata. Arabia Saudyjska dumna jest ze
swojej

samowystarczalnoci

¿ywnociowej.

Obiektywnie

jednak

patrz¹c,

trudno pochwalaæ tego typu politykê gospodarcz¹. Bior¹c pod uwagê warunki
klimatyczne i glebowe, brak wód s³odkich  tak¹ aktywnoæ w³adz mo¿na
zaliczyæ bardziej do dzia³alnoci ksiê¿ycowej, s³u¿¹cej realizacji chorych
ambicji, która prowadziæ musia³a do ogromnego marnotrawstwa rodków.
Jedn¹ z istotnych przyczyn trudnoci w generowaniu wzrostu gospodarczego mo¿e byæ to, i¿ znaczna czêæ (a w niektórych okresach wiêkszoæ) rodków, przeznaczanych na cele ogólnospo³eczne, nosi³a charakter redystrybucji dochodów. Ten rodzaj wydatków gwarantowa³ przez d³ugi czas spokój spo³eczny, nie generowa³ impulsu rozwojowego.
W tym samym czasie co nap³yw pierwszych dochodów z eksportu ropy
i gazu, a wiêc z pocz¹tkiem lat 70., rozpocz¹³ siê w Arabii Saudyjskiej boom
demograficzny. Wzrost poziomu ¿ycia wzmocni³ jeszcze kulturowy model rodziny wielodzietnej, u³atwia³ utrzymanie wiêkszych rodzin. Nie bez znaczenia dla demografii jest tradycja wielo¿eñstwa, powszechnie akceptowana
w Arabii Saudyjskiej. Zgodnie z zasadami religii Arab mo¿e mieæ do 4 ¿on,
pod warunkiem, ¿e wszystkim z nich oraz wszystkim dzieciom jest w stanie
zagwarantowaæ ten sam  przyzwoity  standard ¿ycia. Wraz z nap³ywaj¹cymi do kraju petrodolarami spe³nienie powy¿szych warunków finansowych
sta³o siê o wiele ³atwiejsze, co w konsekwencji znalaz³o odbicie w powszechnym wielo¿eñstwie (w poprzednim okresie wielo¿eñstwo de facto dotyczy³o
tylko elit). St¹d doæ powszechny sta³ siê model rodziny typu: m¹¿, cztery
¿ony, kilkanacioro lub wiêcej dzieci.
To stosunkowo nowe zjawisko  przede wszystkim, jeli chodzi o skalê 
zaczê³o z ka¿dym rokiem wywieraæ coraz wiêkszy wp³yw na aktualn¹ sytuacjê
ekonomiczno-polityczn¹

Arabii

Saudyjskiej.

Kwestie

demograficzne

ju¿

obecnie niepokoj¹ polityków z Rijadu, w nadchodz¹cych za latach stanowiæ
bêd¹ czo³owy problem pañstwa, problem dotykaj¹cy zarówno kwestii gospodarczych, spo³ecznych czy w koñcu politycznych. Od sposobu jego rozwi¹zania zale¿eæ bêdzie w ogromnym stopniu los monarchii, spokój wewnêtrzny
czy trwaj¹cy kilkadziesi¹t lat konsens.
Od po³owy lat 80. ma miejsce szybki spadek poziomu ¿ycia mieszkañców.
Szacuje siê, i¿ w 2003 r. PNB per capita spadnie do oko³o 8000 USD, inne ród³a podaj¹ wielkoci 6500 USD. Oznacza to spadek dochodu przeciêtnego Saudyjczyka na przestrzeni ostatnich niemal¿e 20 lat o prawie 2/3. Bior¹c za pod
uwagê rozwarstwienie dochodowe obywateli, stwierdziæ mo¿na, i¿ dochody
najni¿szej warstwy spo³ecznej uleg³y ograniczeniom w stopniu znacznie
wiêkszym, sprowadzaj¹c j¹ na skraj ubóstwa.
Wród g³ównych przyczyn spadku standardu ¿ycia wymieniæ mo¿na wysoki przyrost naturalny, ma³o efektywn¹ politykê gospodarcz¹, niestabilnoæ
polityczn¹ w regionie, niekorzystny dla pañstw OPEC na przestrzeni ostat-
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nich 10 lat uk³ad cen wiatowych ropy naftowej i gazu oraz oparcie dochodów
pañstwa de facto na monokulturze. Wszystkie wy¿ej wymienione czynniki 
uk³adaj¹ce siê w ostatnim dziesiêcioleciu wyj¹tkowo niekorzystnie dla Arabii Saudyjskiej  mog¹ byæ mieszank¹ wybuchow¹ dla niepokojów spo³ecznych. Niektóre z nich maj¹ charakter egzogeniczny (sytuacja polityczna w regionie) lub mieszany (ceny ropy i gazu), inne zale¿¹ od polityki gospodarczej
pañstwa (polityka dywersyfikacji kierunków rozwoju), jeszcze inne (przyrost
naturalny) zale¿¹ w ogromnym stopniu od czynników kulturowych i podlegaj¹
tylko niewielkim zmianom. W dalszej czêci pracy skoncentrujê siê na wp³ywie czynników demograficznych na stabilnoæ Arabii Saudyjskiej oraz przedsiêwziêtych przez pañstwo krokach w celu neutralizacji zagro¿eñ wywo³anych przez ten problem.
*
Na skalê problemów demograficznych Arabii Saudyjskiej sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce czynniki:
 bardzo wysoka stopa przyrostu naturalnego,
 struktura wiekowa populacji,
 gêstoæ zaludnienia i rozmieszczenie przestrzenne populacji w ramach
kraju,
 stopa aktywizacji zawodowej.
W kwestii przyrostu naturalnego Saudyjski Urz¹d Planowania przewiduje
utrzymanie w okresie do 2020 roku tendencji wzrostowych znacznie powy¿ej
redniej wiatowej. Ocenia, i¿ w okresie 20002020 populacja Saudyjczyków
wzronie o prawie 90% (z 15,7 milionów w 1999 roku do 29,7 mln w 2020). Ponad 42% populacji Arabii Saudyjskiej jest obecnie w wieku do 15 lat. Oznaczaæ to bêdzie sta³y nap³yw nowej si³y roboczej na rynek pracy przez najbli¿sze lata. Przewiduje siê, i¿ w okresie 20002020 rednia stopa przyrostu ludnoci pochodzenia saudyjskiego w wieku produkcyjnym bêdzie siê wahaæ
w granicach 3,54,1%. W³adze prognozuj¹ równie¿ w badanym okresie wzrost
zasobu si³y roboczej z 3,17 mln Saudyjczyków w 1999 roku do 8,26 mln w 2020
(a zatem w badanym okresie ma mieæ miejsce wzrost zasobów si³y roboczej
o ponad 260%!) [Raport Demograficzny ONZ, 2002 oraz Saudi Arabias Five
Year Development Plans ].

Tak dynamiczne przemiany na rynku pracy rodziæ

musz¹ powa¿ne implikacje zarówno w sferze gospodarki, jak i polityki.
Po pierwsze  nasil¹ problemy na  i tak ju¿ dzi niewydolnym  rynku
pracy. Gospodarka Arabii Saudyjskiej nie potrafi³a stworzyæ systemu, generuj¹cego odpowiedni¹ liczbê miejsc pracy dla Saudyjczyków. Szacunkowe
dane dotycz¹ce bezrobocia mówi¹ o oko³o 25-procentowym bezrobociu wród
ludnoci pochodzenia saudyjskiego.
Po drugie  m³odzi ludzie osi¹gaj¹cy wiek dojrza³oci stworz¹ presjê popytow¹ na takie produkty jak: edukacja, ochrona zdrowia, transport, komunikacja, budownictwo, woda czy elektrycznoæ. Wiêkszoæ tych produktów jest
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dostarczana i finansowana przez pañstwo w ramach pakietu opiekuñczego
i nie funkcjonuje na wolnym rynku. Ocenia siê, i¿ w ostatnich 10 latach znacznie ograniczono inwestycje o charakterze infrastrukturalnym. Od po³owy lat
80. wp³ywy z eksportu ropy b¹d to pozostawa³y na tym samym poziomie, b¹d
kurczy³y siê, powoduj¹c niewydolnoæ finansow¹ pañstwa. St¹d dzisiejsze
problemy z zapewnieniem spokoju spo³ecznego, z zaspokojeniem roszczeñ
m³odych generacji. Ocenia siê, i¿ wzrost wydatków na te cele, wymuszony
przyrostem naturalnym, stworzy znaczn¹ presjê bud¿etow¹ i mo¿e go znacznie destabilizowaæ. Dotychczas pañstwo nie przewiduje urynkowienia wiêkszoci wspomnianych sektorów. Zaspokojenie potrzeb ¿yciowych gwa³townie
powiêkszaj¹cego siê spo³eczeñstwa wi¹zaæ siê zatem bêdzie przede wszystkim z wiêkszym zaanga¿owaniem siê pañstwa (bud¿etu) w gospodarkê lub takim przemodelowaniem pañstwa, by by³o ono zdolne przyci¹gaæ zagraniczne
inwestycje prywatne.
Po trzecie  niezmiernie istotne dla spoistoci i stabilnoci pañstwa s¹
skutki spo³eczne istniej¹cej sytuacji demograficznej. W Arabii Saudyjskiej 
jak w innych krajach muzu³mañskich  mamy do czynienia z kultur¹ zdominowan¹ przez mê¿czyzn. Przy prognozowanym wy¿u demograficznym wchodz¹cym w wiek dojrza³oci mo¿emy mówiæ o dyktacie kultury m³odych mê¿czyzn. Dostrzegaj¹ oni zagro¿enie dla standardu swojego ¿ycia, dochodów czy
pracy. M³odzi ludzie bez szans na godne ¿ycie podlegaj¹ sukcesywnie procesom radykalizacji politycznej. Do tej sfrustrowanej grupy spo³eczeñstwa do³¹czyli w ostatnim czasie sfrustrowani doroli, którzy w ostatnich latach czuj¹
siê coraz bardziej zdegradowani ekonomicznie. Wystarczy wspomnieæ, i¿
w kraju tym, pomimo najostrzejszej cenzury, zaczyna siê coraz czêciej wspominaæ o slumsach i o ludziach bez jakichkolwiek perspektyw ¿yciowych.
Mo¿e to wiadczyæ o skali problemu. Ubóstwo dotyczy przede wszystkim czarnoskórych obywateli Arabii Saudyjskiej, ale w grupie najubo¿szych pojawili
siê tak¿e rodowici Saudyjczycy. Ci ostatni gotowi s¹ obecnie podejmowaæ
pracê za wynagrodzenie w wysokoci 1000 riali saudyjskich (czyli oko³o 270
USD) miesiêcznie.
W Arabii Saudyjskiej narasta ferment, a ludnoæ za niepowodzenia ostatnich lat coraz bardziej obwinia Dom Saudów. Stopniowo dochodzi do rozpadu koalicji Saudów z instytucjami religijnymi. Coraz wiêksza grupa mu³³ów
ustawia siê w opozycji do rz¹dz¹cej w³adzy. Niepisana umowa z lat 30. umo¿liwia³a

wahhabitom

ca³kowit¹

swobodê

funkcjonowania,

poza

kontrol¹

w³adz. Umowa ta opiera³a siê na wzajemnym zaufaniu i cichym za³o¿eniu, ¿e
obie strony d¹¿¹ do tego samego i wzajemnie siê toleruj¹ czy wspieraj¹. Dzisiaj najbardziej fundamentalistyczni mu³³owie zajmuj¹ siê konsolidowaniem
opozycji antysaudyjskiej, instytucje pañstwa za nie s¹ w stanie temu przeciwdzia³aæ.
Poniewa¿ w Arabii Saudyjskiej zakazana jest wszelka dzia³alnoæ opozycyjna wobec elit rz¹dz¹cych, zakazane s¹ wszelkie partie polityczne, jedynym
oficjalnie istniej¹cym orodkiem wyra¿ania opozycji wobec w³adzy i jej
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poczynañ staje siê struktura religijna. Dodatkowo w Arabii Saudyjskiej wystêpuje islam w wersji najbardziej ortodoksyjnej, stoj¹cy w ca³kowitej opozycji do kultury zachodniej (z któr¹ flirtuje dwór Saudów). W konsekwencji
kontestacja w³adzy przejawia siê w nasileniu dzia³alnoci ekstremistycznych
bojówek fundamentalistów islamskich, we wspieraniu terroryzmu islamskiego przez struktury religijne (ale tak¿e przez poszczególnych cz³onków rodziny
Saudów!), w zasilaniu oddzia³ów terrorystycznych przez kolejnych Saudyjczyków. W ten sposób sytuacja ekonomiczna, demograficzna i  w ich konsekwencji  sytuacja na rynku pracy, powoduj¹ca degradacjê ekonomiczn¹
czêci obywateli, mog¹ prowadziæ do destabilizacji systemu, a nawet  w najgorszej dla Saudów wersji  do jego rozsadzenia.

*

Najnowszy Raport Demograficzny ONZ podejmuje kwestie krajów z wy¿em
demograficznym, wchodz¹cym na rynek pracy. Zwraca uwagê na tzw. demograficzn¹ dywidendê. Dochodzi do niej w sytuacji, gdy ma miejsce du¿y nap³yw m³odych ludzi na rynek pracy. M³odzi  przy spe³nieniu przez pañstwo
okrelonych warunków  mog¹ zostaæ wykorzystani do dynamizacji rozwoju
gospodarczego kraju. By tak siê jednak sta³o, Raport wymienia koniecznoæ
dokonywania przez pañstwa szeroko rozumianych inwestycji w zasoby ludzkie, szczególnie w jakoæ kszta³cenia, poprawianie zdrowotnoci spo³eczeñstwa czy tworzenie nowych miejsc pracy [Raport, 2003]. Czy Arabia Saudyjska
ma szansê na skorzystanie z tego rodzaju dywidendy? Czy jest ona w stanie
stworzyæ m³odym ludziom szanse na lepsze ¿ycie, w³¹czyæ ich w krwiobieg
gospodarki, czy oka¿e siê niezdolna do przemian, a niekorzystne trendy
w spo³eczeñstwie, gospodarce i polityce rozsadz¹ system?
Jak siê wydaje, w³adze Arabii Saudyjskiej (a przynajmniej jej czêæ) zdaj¹
sobie sprawê z zagro¿eñ dla ekonomiczno-politycznego status quo, zwi¹zanych z kwestiami ludnociowymi. wiadomoæ ta znajduje odzwierciedlenie
w preferencjach rz¹du. Na jednym z pierwszych miejsc w polityce gospodarczej, prowadzonej w imieniu króla przez ksiêcia-regenta Abdullaha ( de facto
sprawuj¹cego dzisiaj w Arabii Saudyjskiej w³adzê), znajduje siê tworzenie
nowych miejsc pracy i zapewnienie godnych warunków do ¿ycia i rozwoju
m³odym ludziom, wchodz¹cym na rynek pracy. Pañstwo jest wiadome, i¿ bezrobocie dotyka równie¿ ogó³u doros³ej populacji (mêskiej).
Troska o losy obywateli znajduje odzwierciedlenie w zainicjowanym
w ostatnich latach programie saudyzacji kraju. Osi¹ centraln¹ tego programu
jest tworzenie miejsc pracy dla Saudyjczyków.
Pañstwo zaproponowa³o szereg rozwi¹zañ, maj¹cych na celu rozwi¹zanie
problemu bezrobocia. G³ówny nacisk jest jednak  póki co  po³o¿ony na zast¹pienie pracowników zagranicznych Saudyjczykami; zdecydowanie mniej
propozycji znaleæ mo¿na w kwestii tworzenia nowych miejsc pracy.
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Sytuacjê na rynku pracy pogarsza dodatkowo fakt niskich kwalifikacji rodzimej si³y roboczej przy wygórowanych stawkach p³ac dla Saudyjczyków (nieadekwatnych do jakoci si³y roboczej), wysokich aspiracjach co do potencjalnej
pracy czy wynagrodzenia. Rodzi to szereg konsekwencji. Pomimo ogromnej liczby r¹k do pracy w Arabii Saudyjskiej, kraj ten faktycznie zmuszony jest do importowania si³y roboczej  zarówno wysoce kwalifikowanej, jak i niewymagaj¹cej ¿adnych kwalifikacji. Typowy Saudyjczyk nie ma wystarczaj¹cych kwalifikacji do prac wysoce specjalistycznych (np. brak umiejêtnoci in¿ynierskich
etc.), z drugiej strony nie widzi siebie na stanowiskach niewykwalifikowanych
(które jego zdaniem uw³acza³yby jego godnoci). Poza tym w³aciwie Saudyjczyk
wcale nie musi pracowaæ, gdy¿ mo¿e liczyæ na opiekê pañstwa (st¹d zaskakuj¹co
niski odsetek aktywnoci zawodowej mê¿czyzn). Opisane czynniki rodz¹ koniecznoæ zatrudniania importowanej si³y roboczej. Z Zachodu  do dzia³alnoci
wymagaj¹cej najwy¿szych kwalifikacji (in¿ynierowie zatrudnieni przy wydobyciu ropy naftowej, eksploatacji z³ó¿ gazu, lotnicy, kadra mened¿erska, specjalici w zakresie rynków finansowych). Z Afryki, innych pañstw arabskich oraz
z Azji  do wykonywania czynnoci niewykwalifikowanych (g³ównie do obs³ugi
Saudyjczyków). Obecnie ponad 1/4 populacji Arabii Saudyjskiej stanowi¹ obcokrajowcy b¹d ludnoæ nap³ywowa (tzw. nie-Saudyjczycy)  ³¹cznie 5,7 mln ludzi. Nale¿y wspomnieæ tak¿e o grupie gastarbeiterów, wywodz¹cych siê z pielgrzymów z ró¿nych stron wiata, którzy po zakoñczeniu pielgrzymki decyduj¹ siê
na nielegalne pozostanie w Arabii Saudyjskiej i pracê na czarno.
Obecna polityka ksiêcia Abdullaha zmierza do zmian w polityce zatrudnienia. Zaproponowany przez niego d³ugofalowy program  nazwany saudyzacj¹  polegaæ ma na zastêpowaniu pracowników nap³ywowych przez Saudyjczyków, tak by maksymalizowaæ zatrudnienie krajowców i zredukowaæ
w ten sposób nadwy¿ki rodzimej si³y roboczej oraz zoptymalizowaæ wykorzystanie istniej¹cych ju¿ miejsc pracy. Program ma byæ realizowany do 2020
roku. Dane, dotycz¹ce prognozowanych przesuniêæ na rynku pracy, pokazuje
tabela 2.

Tabela 2.
Przewidywane przesuniêcia w strukturze zatrudnienia pomiêdzy obywatelami Arabii
Saudyjskiej i nie-Saudyjczykami w tysi¹cach

Populacja Saudyjczyków
Saudyjskie zasoby si³y roboczej
Zatrudnienie importowane (obcokrajowcy)

1999
15 658
3172
4003*

2004
18 520
3990
3514

2020
29 717
8263
2483

* W kwestii poziomu zatrudnienia obcokrajowców istnieje du¿a rozbie¿noæ miêdzy ród³ami.
ród³a oficjalne szacuj¹ liczbê zatrudnionych obcokrajowców na 4 mln osób, ród³a niezale¿ne
na blisko 5,7 mln.
ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Saudi Arabias Five Year Development Plans , The
Saudi Arabia Information Resources ,
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By dosz³o do istotnej redukcji zatrudnienia obcokrajowców, rz¹d przewiduje wprowadzenie rozmaitych zachêt finansowych dla przedsiêbiorców chc¹cych zatrudniæ rodzim¹ si³ê robocz¹, wprowadzenie polityki utrudnieñ przy
wydawaniu wiz do Arabii Saudyjskiej, utrzymaniu specjalnych podatków dla
obcokrajowców (Iqama), tak by zmniejszyæ op³acalnoæ zatrudniania obcej
si³y roboczej. Innym sposobem ma byæ finansowanie przez pañstwo podnoszenia poziomu wykszta³cenia Saudyjczyków, by byli oni przygotowani merytorycznie do przejmowania stanowisk po obcokrajowcach.
Jednak¿e, na co zwracaj¹ uwagê liczni analitycy, ów drugi kierunek oddzia³ywania pañstwa na rynek pracy rodzi powa¿ne ryzyko znacznego spadku
rentownoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Rodzimi przedsiêbiorcy obawiaj¹ siê znacznego podniesienia kosztów zatrudnienia, przy zastêpowaniu pracy obcej prac¹ rodzim¹. Powszechnie informuj¹ o wysokiej demoralizacji pracowników saudyjskich, niskiej motywacji do wydajnej, ciê¿kiej
pracy, w zamian za to za o jej bardzo wysokich aspiracjach finansowych
[Saudi Arabia, 2000]. Warto wspomnieæ tak¿e, i¿ zgodnie z prawodawstwem
saudyjskim dochody obywatela Arabii Saudyjskiej musz¹ byæ trzykrotnie
wy¿sze ni¿ oferowane ludnoci nap³ywowej.
Podawanych jest wiele przyk³adów wiadcz¹cych o patologiach zwi¹zanych z programem saudyzacji i czêsto zupe³nie nieprzemylanych decyzjach
w³adz w tej kwestii. Jednym z nich mo¿e byæ jedno z ostatnich posuniêæ ksiêcia Abdullaha, który doprowadzi³  moc¹ rozporz¹dzenia  do zwolnienia
z pracy (w firmach prywatnych, niebêd¹cych w³asnoci¹ pañstwa!) wszystkich cudzoziemskich taksówkarzy  w sumie 50 000 osób, w celu zast¹pienia
ich Saudyjczykami. Decyzja ta stwarza jednak realn¹ grobê bankructwa firm
taksówkowych. Przy obowi¹zuj¹cych przepisach dotycz¹cych wynagrodzeñ
taksówki przestan¹ przynosiæ ich w³acicielom dochody, a firmy nie bêd¹
mia³y z czego sp³acaæ kredytu [The Wall Street Journal, 10 lutego 2003].
Inni autorzy zwracaj¹ uwagê na zagro¿enia p³yn¹ce z programu saudyzacji
dla sektora bankowego. Ocenia siê, i¿ obecnie oko³o 80% zatrudnionych
w bankach stanowi¹ Saudyjczycy. Wyznaczone przez pañstwo coroczne kwoty
wzrostu zatrudniania Saudyjczyków zmuszaj¹ ju¿ banki do wymiany kadry
mened¿erskiej. Bankowcy informuj¹, i¿ utrzymywanie takiej polityki w sektorze bankowym doprowadzi do braku wysoce specjalistycznych kadr mened¿erskich w bankach saudyjskich. Wiêkszoæ najwy¿ej kwalifikowanych kadr
w instytucjach finansowych wywodzi siê bowiem z Zachodu [The Economist, 11 stycznia 2003].
Podobne kwoty zatrudnienia s¹ narzucane liniom lotniczym. Obecnie sporód 625 pilotów, obs³uguj¹cych narodowe linie lotnicze Saudia, zaledwie
162 jest Saudyjczykami. Pañstwo wymusza na liniach lotniczych wymianê
personelu na lokalny, w przyspieszonym tempie odbywaj¹ siê szkolenia przysz³ych pilotów. Analitycy zwracaj¹ uwagê na fakt zwi¹zanych z tym procesem
zagro¿eñ, np. obni¿enia kwalifikacji pilotów oraz zmniejszenia bezpieczeñstwa lotów [Air Transport World, wrzesieñ 2002].
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Jak siê wydaje zatem, polityka zwi¹zana z kwotami zatrudnienia czêsto
jest  co najmniej  nieprzemylana. Wzrost zatrudnienia osi¹gany jest
przede wszystkim w drodze  czêsto arbitralnych  decyzji administracyjnych. Wielu krytyków programu saudyzacji zwraca uwagê na kosmetyczny
charakter proponowanych reform, omijaj¹cy kwestie efektywnoci ekonomicznej, wydajnoci pracy, kosztów si³y roboczej czy po prostu kwalifikacji
zawodowych.

*

W³adze Arabii Saudyjskiej zdaj¹ siê dostrzegaæ zarówno zagro¿enia, jak
i mo¿liwoci, które poci¹gaj¹ za sob¹ kwestie demograficzne. Od ponad dziesiêciu lat wydatki na rozwój zasobów ludzkich stanowi¹ niemal¿e po³owê
³¹cznych planowych wydatków pañstwa. W 2000 roku wydatki na edukacjê
stanowi³y 26% ³¹cznych wydatków bud¿etowych  ³¹cznie oko³o 13 mld USD
[Cordesman, 2002].

Tabela 3.
Udzia³ wydatków na rozwój zasobów ludzkich w poszczególnych planach

Plan 1 (19701974)
Plan 2 (19751979)
Plan 3 (19801984)
Plan 4 (19851989)
Plan 5 (19901994)
Plan 6 (19951999)

mld SR
7,0
51,0
115,0
115,1
164,6
216,6

Wydatki na rozwój zasobów ludzkich
% udzia³ w planowanych wydatkach ogó³em
20,6
14,7
18,4
33,0
48,0
51,2

ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Saudi Arabias Five Year Development Plans , The
Saudi Arabia Information Resources ,

2003, http://www.saudinf.com

Arabia Saudyjska jest krajem wysoce scentralizowanym. Kapita³y znajduj¹ siê w rêkach pañstwa (króla), w rêkach rz¹dz¹cej rodziny Saudów oraz nielicznej grupy powi¹zanych z Domem Saudów biznesmenów. Szkolnictwo finansowane jest z trzech róde³: z bud¿etu centralnego, z prywatnych funduszy rodziny królewskiej, przez struktury religijne. Edukacja jest bezp³atna,
lecz nieobowi¹zkowa. Bezp³atne s¹ równie¿ podrêczniki i opieka zdrowotna
w szko³ach. Osobno edukuje siê ch³opców, osobno dziewczêta. Oficjalne dane
nie informuj¹ o mo¿liwociach edukacji wy¿szej dla dziewcz¹t. Wymieniaj¹
natomiast szkolnictwo na poziomie collegeów (10 collegeów dla dziewcz¹t)
dla przysz³ych przedszkolanek, pielêgniarek, nauczycielek, pracownic spo³ecznych czy urzêdniczek. Dane oficjalne mówi¹ o zachowanym parytecie
ch³opców i dziewcz¹t w dostêpie do szkó³ podstawowych i rednich. W 2000
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roku w Arabii Saudyjskiej dzia³a³o oko³o 9000 szkó³ podstawowych, 4600
szkó³ ponadpodstawowych oraz 68 collegeów i uniwersytetów. £¹cznie uczy
siê na nich 165 000 studentów. W kraju liczy siê 8 uniwersytetów, z czego trzy
maj¹ charakter uczelni religijnych, pozosta³e natomiast s¹ ufundowane
przez rodzinê Saudów. Najstarsz¹ uczelni¹ jest otwarty w 1957 roku King
Saud University of Riyadh [http://www.saudiembassy.net]. Warto zauwa¿yæ
jednak, i¿ tylko 5% populacji mêskiej i 2% kobiet pobiera wykszta³cenie na
poziomie szko³y redniej lub powy¿ej.
Pomimo dosyæ rozbudowanej bazy edukacyjnej, w tym wy¿szych uczelni,
wysoce doinwestowanych, z wyk³adowym angielskim (równorzêdnie z arabskim), masowym dostêpem do internetu, literatur¹ z ca³ego wiata oraz kadr¹
nauczycieli akademickich, wykszta³conych g³ównie na uniwersytetach amerykañskich  cech¹ szczególn¹ szkolnictwa saudyjskiego jest jego niska jakoæ. Za przyczynê tego stanu rzeczy winiæ mo¿na przeideologizowanie szkolnictwa saudyjskiego. Niemal¿e po³owa sporód 8 krajowych uniwersytetów
ma charakter czysto religijny, w pozosta³ych za uczelniach równie¿ przyk³ada siê uwagê do nauczania islamu i budowy spo³eczeñstwa religijnego. 70%
doktoratów pisanych jest z teologii. W szko³ach nie dopuszcza siê do twórczego mylenia, zadawania pytañ nauczycielom czy wyk³adowcom, brak jest jakiejkolwiek dyskusji.
Do niedawna w³adze nie by³y równie¿ istotnie zainteresowane w udostêpnianiu szerokim masom spo³eczeñstwa edukacji na najwy¿szym poziomie.
W wy¿szym wykszta³ceniu upatrywano zagro¿enie dla istniej¹cego systemu,
obwiniano za samodzielnoæ mylenia ludzi, ich niepos³uszeñstwo wobec klasy panuj¹cej. Nie oznacza to bynajmniej, i¿ Arabia Saudyjska nie posiada³a
w minionym okresie swoich elit intelektualnych. Jednak¿e proces zdobywania wiedzy przebiega³ w zgo³a inny ni¿ tradycyjny sposób. Wy¿sza edukacja
by³a powszechnie dostêpna dla rodu Saudów. Dzieci z królewskiego rodu by³y (i s¹ po dzi dzieñ) wysy³ane do szkó³ europejskich i amerykañskich. Tam
te¿ przechodz¹ przez najlepsze uniwersytety, czêsto zdobywaj¹ tytu³y naukowe. Równie¿ na stypendia zagraniczne wysy³ana by³a czêæ zdolniejszej m³odzie¿ (p³ci mêskiej), szczególnie z bogatych, wp³ywowych domów. W ten sposób Arabia Saudyjska budowa³a przez lata swoje elity. Czêæ wyedukowanych
Saudyjczyków wróci³a do kraju i z czasem zaczê³a tworzyæ kadry naukowe
uczelni saudyjskich.
Podstawowym problemem, na który zwracaj¹ uwagê liczni autorzy, jest
fakt znacz¹cej niekompatybilnoci systemu edukacji do potrzeb budowy nowoczesnego pañstwa i spo³eczeñstwa. Wy¿sze uczelnie kszta³c¹ studentów
w bardzo w¹skich dziedzinach, w zawodach, na które nie ma obecnie popytu
ze strony rynku pracy. Niektórych nowoczesnych kierunków w ogóle nie ma
na uczelniach saudyjskich. Wszystkie wydzia³y musz¹ czêæ czasu na edukacjê powiêciæ na studia nad islamem.
Poniewa¿ wyk³adowcami s¹ przede wszystkim mê¿czyni, st¹d w collegeach dla dziewcz¹t studentki nie maj¹ prawa mieæ bezporedniego kontaktu
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ze swoimi profesorami. Wyk³ady maj¹ charakter audiowizualny  z u¿yciem
magnetowidu, a kontakt jest czysto wirtualny  przy wykorzystaniu internetu.
W znacz¹cym stopniu ogranicza to efektywnoæ nauczania, czynnego uczestnictwa w zajêciach, dokonywania jakichkolwiek badañ czy dowiadczeñ.
Owo niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb gospodarki jest dostrzegane nie tylko przez badaczy. Znajduje ono tak¿e swoje odbicie w programie niezbêdnych reform, zainicjowanych w ostatnich latach przez w³adze
w Rijadzie. W ramach programu perspektywicznego do 2020 roku w³adze
powiêcaj¹ problemowi edukacji i jakoci kszta³cenia m³odzie¿y wiele uwagi. Zdaj¹ sobie sprawê z ewentualnej dywidendy demograficznej, istniej¹cej
pod warunkiem odpowiedniego przygotowania m³odzie¿y do potrzeb gospodarki. W przedstawionym w ostatnim okresie planie proponuj¹ gruntowne
reformy szkolnictwa (g³ównie wy¿szego) w celu podniesienia jakoci kszta³cenia kadr w kraju. Po pierwsze, w³adze w Rijadzie planuj¹ wspieranie rozwoju szkolnictwa prywatnego i jego funkcjonowanie równolegle do szkolnictwa ju¿ istniej¹cego. Celem takiego rozwi¹zania ma byæ powszechny dostêp
do szkolnictwa wy¿szego dla wszystkich Saudyjczyków (p³ci mêskiej). Po drugie, dopasowanie kierunków kszta³cenia do wymogów saudyjskiej gospodarki, przede wszystkim za rozwój kierunków technicznych. Rz¹d przewiduje
tak¿e wspieranie badañ naukowych, prowadzonych przez badaczy z Arabii
Saudyjskiej, jak równie¿ popieranie wspó³pracy naukowej z innymi uczelniami i jednostkami badawczymi na wiecie, szczególnie w dziedzinach powi¹zanych z gospodark¹ saudyjsk¹. Celem tych dzia³añ ma byæ, z jednej strony, przygotowanie fachowych kadr naukowych, zdolnych kszta³ciæ na wysokim poziomie Saudyjczyków i przygotowywaæ ich do wchodzenia na lokalny
rynek pracy, z drugiej za  wp³yn¹æ na zmniejszenie luki technologicznej
pomiêdzy królestwem a krajami rozwiniêtymi.

*

Sytuacja demograficzna w Arabii Saudyjskiej stanowi bez w¹tpienia jeden z podstawowych czynników ryzyka dla status quo. Wp³ywa nie tylko na
kondycjê gospodarki i tworzy liczne napiêcia, ale tak¿e oddzia³uje na sytuacjê polityczn¹ i spo³eczn¹.
Dokonuj¹c oceny programu saudyzacji i proponowanych reform edukacyjnych, nale¿y zwróciæ uwagê na ich pozarynkowy charakter. Jak siê wydaje,
w³adze w Rijadzie staraj¹ siê dokonaæ korekty w gospodarce bez zmiany ca³ociowej wizji funkcjonowania pañstwa. Rz¹dy Saudów  dotychczas  nie
s¹ gotowe do oddania czêci w³adzy, do przekazania czêci uprawnieñ podmiotom, do utraty kontroli nad nimi. Proponowane administracyjne reformy
w pe³ni odzwierciedlaj¹ autorytarny charakter pañstwa.
Najwiêkszym zagro¿eniem dla budowy nowoczesnego systemu edukacji,
bez którego Arabia Saudyjska nie rozwi¹¿e problemów rynku pracy, jest jego
przeideologizowanie i wszechogarniaj¹cy wp³yw i pe³na kontrola nad nim ze
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strony instytucji religijnych. Prawdziwe reformy wymaga³yby w istocie rozdzia³u religii od pañstwa, laicyzacji edukacji. Dotychczas wydaje siê to niemo¿liwe. Rz¹dz¹cy Dom Saudów s³ynny jest ze swego ultrakonserwatywnego
stanowiska w kwestii religii i nic nie wskazuje na to, by by³ gotów ograniczyæ
w kraju wszechw³adzê mu³³ów. Co wiêcej, wydaje siê, i¿ do samego koñca bêdzie on wykorzystywa³ sojusz z wahhabitami do kontroli spo³eczeñstwa i do
zapewnienia ³adu spo³ecznego.
Zasadnicze reformy wymaga³yby silnej pozycji w³adzy. Tymczasem w ostatnim dziesiêcioleciu notowania w³adz sukcesywnie spadaj¹. W takiej sytuacji
wszelkie rewolucyjne zmiany odsuwane s¹ przez Saudów w czasie, a ich
rz¹dy koncentruj¹ siê przede wszystkim na zachowaniu w³adzy za wszelk¹
cenê. St¹d te¿ i bardzo umiarkowana ocena prezentowanego programu saudyzacji.

Bibliografia
Air Transport World, 2002, Cleveland.
CIA, The World Factbook 2002, Saudi Arabia, http://www.cia.gov.
Cordesman Anthony H., 2002, Saudi Arabia: The Broader Factors Driving the Need for
Foreign Investment and Economic Diversity ,

Center for Strategic and International

Studies, Washington.
Noreng Oystein, 1997, Oil and Islam, Social and Economic Isuues , Research Council of
Norway, England.
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2002.
Praying to Make Their Kingdom Nicer; Saudi Arabian Reform ,

2003, The Economist,

11.01.
Raport

Demograficzny

ONZ,

2002,

http//:unstats.un.org/unsd/demographic/social/

youth.htm.
Raport Demograficzny ONZ,
graficzn¹ dywidendê,

2003, za: G. Naik, L. Chang, J. Slater, Jak zagarn¹æ demo-

The Wall Street Journal Europe, Gazeta Wyborcza, 3

marca.
Saudi Arabias Five Year Development Plans ,

The Saudi Arabia Information Resour-

ces.
Saudi Arabia, Quarterly Forecast Report Q3 2000 ,

2000, Business Monitor Internatio-

nal Ltd, VI.
The Saudis Tepid Modernizing. So far, Few Signs of Liberalizations of the Crown prince
Advocates,

2003, Wall Street Journal, 10.02.

A b s t r a c t

Influence of demographic factors on the political and economic condition of
Saudi Arabia

The objective of the paper is to show the relationships existing between the
demographic situation and the political and economic condition of Saudi Arabia. The author draws attention to the growing effect of rapid demographic increase that, combined with the inadequate government policy, leads to massive unemployment and, in the longer run, multiple tensions in the country's
economy and policy. The paper critically assesses the economic policy instruments applied by the state aimed at limiting the scale of unemployment, such
as: the reform of the educational system and the programme of promoting the
employment of local population in place of foreign workers, i.e. the socalled
Saudization Programme.
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