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W ostatnich czterech latach w zamkniêtym do tej pory królestwie Arabii
Saudyjskiej maj¹ miejsce próby modernizacji gospodarki, której celem jest
wzrost sprawnoci systemu ekonomicznego i przystosowanie kraju do zmieniaj¹cego siê wiata. Znajduje to odzwierciedlenie w przyjêciu nowej 
wdra¿anej od koñca lat 90.  koncepcji rozwoju opartej na liberalizacji stosunków ze wiatem. By mog³o do tego dojæ, elity kraju musia³y przejæ g³êbok¹ ewolucjê swych pogl¹dów. Pañstwo musia³o zrzuciæ  przynajmniej w jakim stopniu  gorset ideologiczny, zbudowany na doktrynach islamu, krêpuj¹cy do tej pory rozwój kraju poprzez znaczne ograniczenie wolnoci ekonomicznej, spo³ecznej, a tak¿e politycznej. Istniej¹cy przez dziesiêciolecia
sojusz w³adzy wieckiej z religijn¹, Saudów z ortodoksyjn¹ odmian¹ islamu
 wahhabizmem  tworz¹cy status quo w kraju, ale równie¿ skutecznie kontroluj¹cy spo³eczeñstwo we wszelkich aspektach, ulega powolnemu przewartociowaniu. Jak siê zdaje, po raz pierwszy od powstania kraju (w 1930 r.) w³adze dostrzeg³y zagro¿enia wynikaj¹ce z tej koalicji: blokadê rozwoju ekonomicznego, spadek poziomu ¿ycia ludnoci, malej¹ce poparcie dla rz¹dz¹cego
Domu Saudów, radykalizacjê spo³eczn¹, zagro¿enie przewrotem i utrat¹ w³adzy. Pomimo i¿ z europejskiego punktu widzenia przemiany w Arabii Saudyjskiej mog¹ siê wydawaæ delikatne, dla kraju tego oznaczaj¹ zmiany o charakterze rewolucyjnym. Po raz pierwszy od kilkudziesiêciu lat bowiem przewagê
w istniej¹cym sojuszu zdoby³o wieckie pañstwo, a cele doczesne okaza³y siê
wa¿niejsze od czystoci religijnej. Rozpoczêta modernizacja oznacza de
facto próbê zbli¿enia kraju do reszty wiata, upodobnienie jego systemu eko-

nomicznego do systemów rynkowych. Pañstwo przesta³o mówiæ o bezwzglêdnej koniecznoci obrony wartoci muzu³mañskich, o wy¿szoci islamu nad
innymi religiami, budowie idealnego pañstwa islamskiego, ale tak¿e o amoralnoci i braku wy¿szych wartoci w systemie zachodnim, czy koniecznoci
izolacji Arabii Saudyjskiej od zepsutego wiata Zachodu. Co ciekawsze,
Saudom uda³o siê zdobyæ przewagê nad wahhabitami, a tak¿e wymusiæ na nich
akceptacjê dla procesu modernizacji. Koalicja, która przez lata usztywnia³a
system ekonomiczny i spo³eczny kraju, nagle zaczê³a wspó³pracowaæ na rzecz
przemian w pañstwie. Trudno znaleæ dowody na opozycjê ze strony wiêkszo-
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ci wahhabitów dla zachodz¹cych procesów modernizacyjnych. Wrêcz przeciwnie. Dzia³aj¹cy w królestwie Saudów system polityczny zak³ada, i¿ wszelkie decyzje podejmowane przez rz¹d s¹ uprzednio weryfikowane i zatwierdzane przez Majilis al-Shoura (Szurê), konsultacyjn¹ radê religijn¹, grupuj¹c¹
najwybitniejszych teologów muzu³mañskich, której zadaniem jest kontrola
aktów ziemskich pod k¹tem zgodnoci z Koranem. Dopiero po akceptacji
Szury król og³asza nowe prawa jako Stra¿nik Dwóch wiêtych Meczetów.
Wspó³praca obydwu stron przebiega obecnie zadziwiaj¹co sprawnie i bez
wiêkszych zak³óceñ. Co wiêcej, w jednym ze swych ostatnich przemówieñ
z wrzenia 2003 r. król Fahd przedstawia Szurê jako g³ównego partnera rz¹du
w kwestiach wdra¿ania reform ekonomicznych i politycznych! [King Fahd,
2003]. Posuniêcie to wydaje siê dalekowzroczne. W³¹czenie struktur religijnych w proces reform, odwo³ywanie siê do m¹droci cz³onków Szury pozwala
na przeciwdzia³anie obstrukcji i ewentualnej opozycji wobec reform.

*

Ostatnie dziesiêciolecia to okres budowy gospodarki opartej na sektorze
pañstwowym. Zaledwie na jego obrze¿ach lokalizowa³a siê w¹ska grupa saudyjskich inwestorów prywatnych, cile wspó³pracuj¹cych z pañstwem, b¹d
wrêcz istniej¹cych dziêki zamówieniom rz¹dowym. Kontakty ze wiatem
ogranicza³y siê do relacji handlowych, eksportu g³ównie ropy i gazu, a importu dóbr luksusowych, ¿ywnoci oraz broni. Pomimo i¿ Arabia Saudyjska powszechnie korzysta³a z obcej si³y roboczej, warunki zatrudniania obcokrajowców by³y bardzo rygorystyczne, w³¹cznie z zakazem przemieszczania siê
obcokrajowców w ramach kraju, czy te¿ zmiany pracodawcy w trakcie trwania kontraktu [Al-Salmah, Rodney, 2001]. Utrzymywano politykê izolacjonizmu, braku otwartoci granic, szczególnie dla ruchu turystycznego (wyj¹tkiem
by³a turystyka religijna, zwi¹zana z pielgrzymowaniem do wiêtych miejsc
 Mekki i Medyny). Wjazd na teren Arabii Saudyjskiej mo¿liwy by³ jedynie po
uzyskaniu zaproszenia i wizy. W³adze nie dopuszcza³y do swobodnego przemieszczania siê pielgrzymów po terytorium kraju czy nawi¹zywania przez
nich bli¿szych, nieformalnych kontaktów z obywatelami Arabii Saudyjskiej.
Utrzymywano tak¿e liczne blokady na rynku inwestycyjnym czy kapita³owym
(jak choæby bardzo niekorzystne, wysokie stawki podatków korporacyjnych,
polityka dyskryminacji inwestorów zagranicznych przy ubieganiu siê o kontrakty krajowe, blokady w dostêpie do ziemi pod rozwój FDI). W konsekwencji realizowanej polityki wobec kapita³ów obcych znikomy by³ udzia³ zagranicznych inwestycji bezporednich w gospodarce królestwa Saudów.
Zastój ekonomiczny ostatnich lat, przy dynamicznym przyrocie naturalnym, prowadz¹cy do gwa³townego spadku PKB per capita, rosn¹ce bezrobocie i brak nadziei na przysz³oæ zrodzi³y frustracjê spo³eczeñstwa, przybieraj¹c¹ coraz czêciej formê cichego powstania przeciwko rz¹dom Saudów. Powszechne postrzeganie rodu Saudów jako popleczników i reprezentantów in-
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teresów USA, przy ca³ej nagromadzonej niechêci do rodziny rz¹dz¹cej zaowocowa³o uczestnictwem obywateli Arabii Saudyjskiej w antyamerykañskim zamachu na WTC we wrzeniu 2001 r. i poparciem dla radyka³ów islamskich deklarowanym przez du¿¹ czêæ spo³eczeñstwa. Saudowie  zawieszeni miêdzy koalicj¹ ze Stanami Zjednoczonymi a koniecznoci¹ posiadania
poparcia spo³ecznego, które wymaga³o radykalnego ograniczenia tej koalicji
 znaleli siê w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Uwiadomili sobie niebezpieczeñstwo, w którym siê znaleli: zarówno natury wewnêtrznej (rosn¹ca radykalizacja spo³eczeñstwa mog¹ca doprowadziæ do przewrotu), jak zewnêtrznej (groba izolacji na arenie miêdzynarodowej). Szybko tocz¹ce siê na wiecie wypadki, wraz z interwencj¹ USA w Iraku, sprawi³y, i¿ w samej Arabii
Saudyjskiej zaczê³o przewa¿aæ przekonanie, i¿ nast¹pi³ kres dotychczasowych metod sprawowania w³adzy w kraju, a próba utrzymania dotychczasowej polityki skoñczy siê izolacj¹ kraju na arenie miêdzynarodowej [Woollacott, 2003].
W tak skomplikowanej sytuacji Dom Saudów rozpocz¹³ wdra¿anie reform
o charakterze liberalnym. Celem reform sta³a siê neutralizacja nastrojów
spo³ecznych poprzez poprawê warunków ¿ycia ludnoci. Trzy podstawowe
filary nowej polityki ekonomicznej to utrzymanie standardu wiadczeñ spo³ecznych na odpowiednio wysokim poziomie (realizacja funkcji opiekuñczej
pañstwa), zniesienie ograniczeñ na³o¿onych w poprzednich latach na rynek
i poszerzenie obszaru wolnoci ekonomicznej oraz zbli¿enie modelu saudyjskiego do innych gospodarek wiata. Cele te osi¹gniête maj¹ byæ przez:
1) przyspieszenie procesów wzrostowych na drodze prywatyzacji firm pañstwowych i przy wykorzystaniu zagranicznych inwestycji bezporednich
(FDI);
2) dywersyfikacjê gospodarki;
3) redukcjê bezrobocia w drodze realizacji programu saudyzacji;
4) w³¹czenie Arabii Saudyjskiej w krwiobieg globalnej gospodarki w drodze
rezygnacji z protekcjonizmu i izolacjonizmu gospodarczego;
5) przyst¹pienie Arabii Saudyjskiej do WTO.
Cele te maj¹ charakter czysto komplementarny, uzupe³niaj¹ siê i s¹ w stanie wywo³aæ po¿¹dane efekty akceleracyjne. By je osi¹gn¹æ, niezbêdne s¹
przemiany w sferze instytucjonalnej i budowa nowego ³adu ekonomicznego.
Rozumiej¹c to, król Fahd powo³a³ w ostatnich latach szereg nowych instytucji. Do najwa¿niejszych mo¿na zaliczyæ: Supreme Economic Council, Saudi
Arabia General Investment Authority, Supreme Council for Petroleum and
Mineral Resources, Supreme Commission for Tourism oraz Human Resources Development Fund.

SEC  Supreme Economic Council

Powo³ana 30 sierpnia 1999 r. w drodze dekretu królewskiego Rada sta³a
siê g³ównym inicjatorem przemian w pañstwie i symbolem zmiany optyki
Saudów w kwestiach ekonomicznych. Liczy ona 11 cz³onków; jej przewodni-
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cz¹cym jest ksi¹¿ê Abdul Aziz, sprawuj¹cy de facto w³adzê w pañstwie. SEC
jest obecnie jednym z najwa¿niejszych ogniw, kszta³tuj¹cych nowe oblicze
gospodarcze Arabii Saudyjskiej. W ramach pañstwa absolutystycznego i niedemokratycznego, jakim jest Arabia Saudyjska, posiada swoist¹ inicjatywê
ustawodawcz¹ w kwestiach ekonomicznych, z której czêsto korzysta, przygotowuj¹c kolejne projekty reform. Inicjatywy Rady trafiaj¹ nastêpnie do namiastki parlamentu  Majilis al-Shura, który opiniuje je pod k¹tem zgodnoci z Koranem, by nastêpnie trafiæ do króla. SEC pe³ni czêsto tak¿e funkcjê
koordynatora wobec instytucji jej podleg³ych [Supreme Economic Council,
2004].

SAGIA  Saudi Arabia General Investment Authority

Powo³ana zosta³a w kwietniu 2000 r. jako agencja promocji inwestycji, której celem jest tworzenie odpowiedniego klimatu, sprzyjaj¹cego ekspansji inwestycyjnej. Agencja ma prowadziæ tak¿e akcjê promocyjn¹ kraju poza jego
granicami, przyczyniaj¹c siê do pozyskiwania inwestorów zagranicznych.
SAGIA cile wspó³pracuje z Supreme Economic Council we wdra¿aniu reform ekonomicznych. Jest g³ówn¹ instytucj¹ odpowiedzialn¹ za nap³yw inwestycji bezporednich do Arabii Saudyjskiej. Od momentu powstania do
koñca 2003 r. wyda³a ona zezwolenia na uruchomienie oko³o 2000 projektów
na kwotê ponad 14 mld USD, z czego 1170 zezwoleñ wydano na dzia³alnoæ
w sektorze us³ug, 825 w przemyle oraz 5 w rolnictwie. W planach SAGIA przewiduje w okresie najbli¿szych 20 lat przyci¹gniêcie inwestycji zagranicznych
na ³¹czn¹ kwotê 1,2 bln USD [Saudi Arabias economic

, 2003].

SPMC  Supreme Council for Petroleum and Mineral Resources

Utworzona zosta³a w 2000 r. jako urz¹d nadzoruj¹cy eksploracjê zasobów
naturalnych, ustalaj¹cy strategiê wydobywcz¹ i cenow¹. Urz¹d ma równie¿
byæ cia³em zwierzchnim w stosunku do Saudi Aramco. Do jego obowi¹zków
nale¿y:


zatwierdzanie piêcioletnich planów wydobywczych;



decydowanie o eksploracji nowych z³ó¿ ropy i gazu;



zatwierdzanie piêcioletnich planów inwestycyjnych w koncernie;



kontrola wyników ekonomicznych koncernu;



wp³ywanie na obsadê kierowniczych stanowisk w Saudi Aramco;



kontrola poziomu wynagrodzeñ w koncernie [ Supreme Council for Petroleum

, 2002].

SCT  Supreme Commission for Tourism

Powstanie w po³owie 2003 r. STC jest dobitnym wyrazem przekszta³ceñ,
zachodz¹cych w Arabii Saudyjskiej i otwarcia kraju na wiat. STC wpisuje siê
w zachodz¹ce procesy modernizacyjne, jej powstanie jest wynikiem przyjêtego planu rozwoju turystyki. Warto zaznaczyæ, i¿ przewodnicz¹cym STC zosta³
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ksi¹¿ê Su³tan bin Galman bin Abdulaziz Al Saud, pierwszy arabski kosmonauta (uczestnicz¹cy w 1985 r. w amerykañskiej wyprawie kosmicznej).
Dotychczas turystyka krajoznawcza spotyka³a siê z nieprzychylnym przyjêciem ze strony w³adz. Jednak sektor turystyczny stanowi³ jeden z wa¿niejszych
sektorów gospodarki  zajmowa³ siê organizacj¹ tzw. turystyki pielgrzymkowej, w ramach której pielgrzymi z ca³ego wiata mogli udawaæ siê do meczetów
w Mekce i Medynie. Do ich obs³ugi powsta³o ponad 2800 firm turystycznych
i liczne sieci hoteli z kapita³em ³¹cznym na kwotê 2,8 mld riali saudyjskich
(1 USD = 3,75 riala). W stosunku do pielgrzymów istnia³y restrykcje w zakresie
swobodnego przemieszczania siê po terytorium kraju, jak równie¿ ograniczenia czasowe pobytu w Arabii Saudyjskiej (30-dniowe wizy). W wietle przyjêtej
nowej polityki rozwoju turystyki zezwolono pielgrzymom na swobodne poruszanie siê po terytorium kraju, wyd³u¿ono wa¿noæ wiz z 30 dni na 60.
Wed³ug nowych planów us³ugi turystyczne maj¹ ulec poszerzeniu o turystykê krajoznawcz¹ oraz zdrowotn¹ (medyczn¹). Celem STC jest generowanie
zatrudnienia w gospodarce poprzez rozwój sektora us³ug turystycznych. Przewodnicz¹cy STC, ksi¹¿ê Sultan, przewiduje w okresie 20 lat przesz³o dwukrotny wzrost w turystyce przyjazdowej (z 20,8 mln turystów w 2001 do 44 mln
w 2020 r.) oraz stworzenie dodatkowo ponad 2 mln nowych miejsc pracy
w sektorze us³ug turystycznych. Królestwo k³adzie du¿y nacisk na rozwój turystyki zdrowotnej. Szczyci siê ono wysok¹ jakoci¹ us³ug medycznych i pragnie wykorzystaæ swój potencja³ jako jedn¹ z atrakcji turystycznych dla zamo¿nych klientów.
Symbolem przemian, zachodz¹cych w Arabii Saudyjskiej mo¿e byæ porozumienie wizowe z Izraelem [ Supreme Turism

, 2004; Salami, 2003].

HRDF  Human Resources Development Fund

Powsta³y w 2002 r. fundusz ma przeciwdzia³aæ narastaniu zjawiska bezrobocia i przyczyniaæ siê do poszerzenia rynku pracy dla Saudyjczyków. Cele te
ma osi¹gaæ:


przyczyniaj¹c siê do podnoszenia kwalifikacji zawodowych Saudyjczyków
poprzez wsparcie finansowe i organizacje wszelkiego rodzaju szkoleñ;



subsydiuj¹c prywatnych przedsiêbiorców zatrudniaj¹cych pracowników
saudyjskich;



wspó³finansuj¹c w okrelonym procencie przez okres nie d³u¿szy ni¿ dwa
lata wynagrodzenia Saudyjczyków zatrudnionych w sektorze prywatnym;



nadzoruj¹c przebieg i skutecznoæ programu saudyzacji;



wpieraj¹c finansowo prywatne firmy, zajmuj¹ce siê szkoleniami [ Human
Resources

, 2002].

Fundusz zasilany jest z wp³ywów uzyskiwanych przez pañstwo za wydawanie wiz i zezwoleñ na pracê dla cudzoziemców.

Analizuj¹c przekszta³cenia instytucjonalne, tworz¹ce w Arabii Saudyjskiej now¹ rzeczywistoæ, nale¿y wspomnieæ równie¿ o wielu aktach praw-
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nych, które zosta³y przyjête lub s¹ w trakcie przyjmowania, a które maj¹ zliberalizowaæ stosunki ekonomiczne, otworzyæ saudyjsk¹ gospodarkê oraz zapewniæ bezpieczeñstwo inwestorom. Ostatnie 4 lata zaowocowa³y przyjêciem
Foreign Investment Law, Real Estate Law, Capital Market Law, Law of Insurance Sector. W przygotowaniu s¹: Company Law, Agency Law, Mining Law

i Labour Law.

Nowa polityka wobec sektora prywatnego i zatrudnienia
Doktrynalne oparcie gospodarki na sektorze pañstwowym w minionych
latach nie przynios³o w d³ugim okresie spodziewanych wyników. Mizerny
wzrost, przerosty biurokratyczne, niska efektywnoæ, czêsto nietrafione inwestycje, korupcja to powszechny obraz Arabii Saudyjskiej lat 90. Co gorsza,
pomimo pe³nej w³adzy pañstwa nad gospodark¹, w niewielkim stopniu uda³o
siê zrealizowaæ priorytetowy cel, w postaci ucieczki od monokultury i budowy
zdywersyfikowanej gospodarki. Poprawa, która nast¹pi³a w tym zakresie, wyra¿a³a siê przede wszystkim w odejciu od wydobycia i sprzeda¿y ropy naftowej w kierunku przetwórstwa tej¿e i rozwoju przemys³u petrochemicznego.
Nadal jednak kondycja pañstwa uzale¿niona by³a od bie¿¹cych cen wiatowych tego nonika energii. Obecnie wci¹¿ ponad 80% wp³ywów bud¿etowych
i 72% eksportu Arabii Saudyjskiej pochodzi ze sprzeda¿y nieprzetworzonej
ropy naftowej [SAMA

, 2004].

W budowie zdywersyfikowanej gospodarki pomocne mog³oby byæ wiêksze
otwarcie na rozwój sektora prywatnego. Jednak  pomimo zapewnieñ w³adz,
i¿ sektor prywatny cieszy siê poparciem pañstwa, a tak¿e uruchamianiem
specjalnych funduszy wspieraj¹cych prywatnych przedsiêbiorców  trudno
doszukaæ siê wiêkszych przesuniêæ w strukturze w³asnoci. Sektor prywatny
nie znajdowa³ przyjaznej atmosfery do podejmowania wiêkszych wysi³ków
rozwojowych. Dlatego nie dziwi, i¿ nadal dominuj¹cym inwestorem i g³ównym pracodawc¹ kraju jest pañstwo, a wzrost sektora prywatnego w³adze oceniaj¹ jako wysoce niezadowalaj¹cy [Al Yousuf, 2003].
Co prawda, ju¿ w 1974 roku powo³ano królewski fundusz Saudi Industrial
Development Fund (SIDF), którego zadaniem by³o udzielanie rednio- i d³ugoterminowych po¿yczek na cele inwestycyjne tego sektora na dogodnych
warunkach (fundusz pobiera³ jedynie op³atê manipulacyjn¹ na pokrycie
kosztów swojej dzia³alnoci), jednak znikome kapita³y, którymi dysponowa³,
spowodowa³y, i¿ jego dzia³alnoæ mia³a marginalne znaczenie dla rozwoju
sektora prywatnego. Widoczna zmiana polityki w³adz wobec sektora prywatnego nast¹pi³a dopiero z koñcem lat 90. W 1999 r. rz¹d Arabii Saudyjskiej
przedstawi³ za³o¿enia VII Planu Piêcioletniego na okres 20002004, w którym
g³ówny nacisk po³o¿ony zosta³ na promowanie dywersyfikacji gospodarki
przez rozwój prywatnego sektora i wdro¿enie procesów prywatyzacyjnych.
Z pocz¹tkiem 2000 r. Saudi Industrial Development Fund uzyska³ dodatkowe
zasilenie kapita³owe z bud¿etu pañstwa i zacz¹³ odgrywaæ wiêksz¹ rolê w stymulowaniu inwestycji prywatnych.
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Obecnie po¿yczki z SIDF udzielane s¹ na nastêpuj¹cych warunkach:


firma lub inwestor prywatny musi posiadaæ licencjê na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na terenie kraju;



po¿yczka udzielona przez SIDF mo¿e pokrywaæ maksymalnie 50% poniesionych na inwestycjê kosztów;



SIDF udziela po¿yczek na dzia³alnoæ gospodarcz¹ tylko w tych sektorach,
w których Arabia Saudyjska nie osi¹gnê³a jeszcze samowystarczalnoci;



po¿yczki udzielane s¹ na okres maksimum 15 lat;



SIDF wymaga, aby wszystkie materia³y budowlane oraz urz¹dzenia niezbêdne do realizacji projektu by³y produkcji krajowej. To samo dotyczy
wykorzystywanych do prac fachowców czy firm audytorskich  maj¹ oni
pochodziæ z Arabii Saudyjskiej (w przypadku zatrudnianych fachowców
istnieje jednak mo¿liwoæ odstêpstw) [ SIDF

, 2004].

Koniecznoæ weryfikacji polityki w³adz wobec sektora prywatnego wywo³a³y tak¿e rosn¹ce problemy na rynku pracy. Saudowie dostrzegli, i¿ roz³adowanie nadwy¿ki si³y roboczej nie bêdzie mo¿liwe bez udzia³u ma³ych firm i sektora prywatnego. Powolnej zmianie ulega wizja pañstwa  stopniowe przestawianie siê z koncepcji pañstwa opiekuñczego gwarantuj¹cego wszystkim Saudyjczykom coraz bardziej iluzoryczny dobrobyt, w stronê koncepcji pañstwa
tworz¹cego przyjazny klimat do samodzielnego zarabiania pieniêdzy.
Realizowana od koñca lat 60. wizja pañstwa dobrobytu  powszechnie
akceptowana przez Saudyjczyków  utrudnia³a wszelkie procesy dywersyfikacji. Saudyjczycy nie akceptowali ani ciê¿kiej pracy, ani pracy fizycznej. Tego rodzaju praca uw³acza³aby  ich zdaniem  godnoci Saudyjczyka. Preferowane przez nich zatrudnienie ogranicza³o siê do prac w administracji pañstwowej lub pañstwowych urzêdach. W¹t³y sektor prywatny mia³ istotne
problemy ze znalezieniem saudyjskiej si³y roboczej, wykwalifikowanej i gotowej do powiêceñ. Nie bez znaczenia z punktu widzenia prywatnego pracodawcy by³ tak¿e fakt wyj¹tkowo niekorzystnego prawa pracy, daj¹cego saudyjskim zatrudnionym nadmierne przywileje, niewspó³mierne do ich wydajnoci pracy [Al-Salamah, Wilson, 2001]. W tej sytuacji sektor prywatny zmuszony by³ do wykorzystywania pracowników cudzoziemskich, po uprzednim
wype³nieniu skomplikowanych i czasoch³onnych procedur wizowych (wiza
odp³atna, udzielana tylko na zaproszenie ze strony pracodawcy, przy przyjêciu przez pracodawcê wielu zobowi¹zañ). W konsekwencji powsta³ dualny
model zatrudnienia, w którym stanowiska administracyjne (w urzêdach pañstwowych, zarz¹dach firm, wojsku) obejmowali Saudyjczycy, funkcje za produkcyjne (g³ównie w sektorze prywatnym oraz fizyczne stanowiska w sektorze
pañstwowym) w zdecydowanej wiêkszoci wykonywali obcokrajowcy. Zmiana
podejcia do zatrudnienia w sektorze prywatnym nastêpowa³a w saudyjskim
spo³eczeñstwie stopniowo i wynika³a z narastaj¹cej z ka¿dym rokiem nierównowagi na rynku pracy. Coraz to nowe roczniki osi¹gaj¹ce wiek produkcyjny
natrafia³y na malej¹c¹ poda¿ miejsc pracy w sektorze pañstwowym, trafiaj¹c
tym samym do kategorii bezrobotnych. Z czasem zaczêto postrzegaæ zatrud-

ekonomia 15

103

Adrianna £ukaszewicz

nienie w sektorze prywatnym jako jedyn¹ realn¹ mo¿liwoæ zatrudnienia
w kraju. W dzisiejszej Arabii Saudyjskiej panuje przekonanie o koniecznoci
rozwoju przy udziale wszystkich sektorów. St¹d zaproponowana polityka niedyskryminacji

sektora

prywatnego

czy

tworzenie

klimatu

sprzyjaj¹cego

inwestycjom prywatnym.
Z punktu widzenia rentownoci nie bez znaczenia s¹ koszty pracy. Koszty
zatrudnienia Saudyjczyków by³y niezwykle wysokie. Narzucone przez w³adze
zasady wynagradzania Saudyjczyków znacznie lepszego ni¿ ludnoci nap³ywowej (rednio w stosunku 1: 6) niezale¿nie od jakoci pracy czy obci¹¿eñ ponoszonych przez firmê na ubezpieczenia spo³eczne likwidowa³y potencjaln¹
przewagê konkurencyjn¹ firm, zniechêca³y je do jej wykorzystywania [Mahdi,
2000]. Z drugiej strony, wykorzystuj¹cy pracowników cudzoziemskich sektor
prywatny dzia³a³ po sztucznie zani¿anych kosztach  stawki p³ac proponowane przez pracodawców ustalane by³y w odniesieniu do standardu ¿ycia w Pakistanie czy Indiach. Sektor ten rozwija³ siê w oderwaniu od realiów gospodarczych kraju.
Przygotowywany obecnie w ramach pakietu reform nowy Kodeks Pracy
ma doprowadziæ do rozlunienia w kwestii zasad zatrudniania i wynagradzania Saudyjczyków. W³adze stawiaj¹ na wspieranie tworzenia miejsc pracy
nawet kosztem standardu pracy czy poziomu wynagrodzeñ (iloæ przed jakoci¹). Du¿e znaczenie w u³atwieniu przejcia do zmodernizowanego rynku
pracy, wykorzystuj¹cego lokaln¹ si³ê robocz¹ ma tak¿e polityka realizowana
poprzez HRDF. Fundusz wspierania rozwoju zasobów ludzkich pokrywa
w 50% wynagrodzenia Saudyjczyków w sektorze prywatnym przez 2 lata, czyli
w okresie zdobywania przez pracowników kwalifikacji zawodowych [ Interview

, 2002]. Jest on zasilany w g³ównej mierze z op³at ponoszonych przez

prywatne firmy za uzyskanie zgody na zatrudnianie cudzoziemców.

Prywatyzacja gospodarki
Jednym z filarów reform sta³a siê prywatyzacja gospodarki. Polityka prywatyzacyjna zainicjowana zosta³a z pocz¹tkiem 2000 r. Poprawiaj¹c dzia³alnoæ instytucji finansowych, a tak¿e przedstawiaj¹c oferty prywatyzacyjne
dla inwestorów saudyjskich, pañstwo stara siê zatrzymaæ kapita³ lokalny na
terenie kraju.
Pierwsz¹ prywatyzacjê na wielk¹ skalê rozpoczêto w grudniu 2002 r.
przedstawiaj¹c w ofercie publicznej 30% akcji dotychczas pañstwowej firmy
Saudi Telecommunications Company (STC) o wartoci oferowanych akcji
równej 4,5 mld USD [Saudi

, 2003]. Jak stwierdzi³ A. Tuwaijiri, szef Rady

Doradców Ekonomicznych króla, prywatyzacja tej firmy jest wielkim eksperymentem zakoñczonym du¿ym sukcesem. Prywatyzacja by³a poprzedzona
koniecznoci¹ zmiany formy w³asnoci  przekszta³cenia departamentu
rz¹dowego w przedsiêbiorstwo. Nastêpnie 30% akcji tego nowego przedsiêbiorstwa (o ³¹cznej wartoci 4,5 mld USD) zosta³o zaoferowane inwestorom
saudyjskim w ofercie publicznej. Prywatyzacja zakoñczy³a siê wielkim sukce-
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sem. Sprzeda¿ akcji zakoñczono w zaledwie 6 tygodni, a chêtnych do zakupu
akcji by³o niemal 4 razy wiêcej ni¿ wynosi³a oferta sprzeda¿y. Z racji wartoci
prywatyzowanej firmy (ponad 15 mld USD) szef doradców ekonomicznych
króla ocenia ten proces prywatyzacyjny jako jeden z najwa¿niejszych procesów prywatyzacyjnych wiata ostatnich lat. Rz¹d przewiduje wystawienie
sprywatyzowanej spó³ki ju¿ w 2004 r. na dzia³anie na rynku konkurencyjnym.
Przed otwarciem rynku rz¹d planuje przyj¹æ ustawodawstwo antykoncentracyjne.
Rz¹d przewiduje przeprowadzenie prywatyzacji w sektorach, które by³y
ca³kowicie zamkniête dla konkurencji, a które znajdowa³y siê w rêkach pañstwa. A. Tuwaijiri przedstawia tak¿e harmonogram kolejnych prywatyzacji:
wodoci¹gów, elektrowni, poczty, kolei, firm buduj¹cych i zarz¹dzaj¹cych
autostradami, lokalnych rafinerii, czêci banków i parków przemys³owych.
W dalszej perspektywie rz¹d zamierza tak¿e sprywatyzowaæ narodowe linie
lotnicze Saudia.
Warto zwróciæ uwagê na przedziwn¹ formê prawn¹ wiêkszoci tzw. pañstwowych przedsiêbiorstw. Zarówno Saudi Telecommunications Company,
jak te¿ firmy, wiadcz¹ce us³ugi dla ludnoci (wodoci¹gi, elektrownie, zak³ady odsalania wody itp.) posiada³y w Arabii Saudyjskiej status departamentu
rz¹dowego! A jako takie, nie mog³y podlegaæ procesom prywatyzacyjnym.
Prywatyzacja wymaga zatem zmiany formy prawnej dla wielu przysz³ych
przedsiêbiorstw. To za musi spowalniaæ proces prywatyzacyjny [ Saudi Arabia puts

, 2003].

Trudno wyobraziæ sobie jak¹kolwiek prywatyzacjê  skuteczn¹ i przynosz¹c¹ d³ugofalowe efekty  bez funkcjonuj¹cej gie³dy. Reformatorzy saudyjscy przewiduj¹ przyjêcie w najbli¿szym czasie nowej ustawy Prawo rynków
finansowych. Jest ona obecnie dyskutowana w Majlis al-Shura. Prawo to 

w za³o¿eniach autorów rewolucyjne  umo¿liwiæ ma reorganizacjê istniej¹cego obecnie rynku kapita³owego, szczególnie gie³dy, dostosowaæ j¹ do nowych potrzeb. Jako jeden z g³ównych celów wymienia siê powo³anie do ¿ycia
niezale¿nej agencji  odpowiednika polskiej KPWiG  do wype³niania funkcji nadzorczych i czuwania nad prawid³owoci¹ pracy gie³dy, regulowaniem
rynku papierów wartociowych i dopuszczaniem przedsiêbiorstw na gie³dê.
Ostatnie 10 lat to budowa nowoczesnego rynku kapita³owego. W pocz¹tkach
lat 90. Arabia Saudyjska zakoñczy³a proces budowy w pe³ni elektronicznego
rynku kapita³owego. Szczyci siê dzisiaj tym, i¿ dostêp do us³ug kapita³owych
ma ka¿dy, niezale¿nie od miejsca zamieszkania, przy zawieraniu transakcji
mo¿na

wykorzystywaæ

porednictwo

banków

lub

korzystaæ

z

internetu,

a poniewa¿ dla zawierania transakcji wykorzystuje siê powszechnie internet,
koszty transakcyjne bardzo niskie s¹ [Al-Suhaimi, 2004].

Otwarcie na zagraniczne inwestycje bezporednie
Kolejnym filarem modernizacji ma byæ polityka otwarcia kraju na zagraniczne inwestycje bezporednie. W 2000 r. wydana zosta³a ustawa Foreign
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Capital Investment Code, tworz¹ca przyjazny klimat dla potencjalnych inwe-

storów [Kingom

, 2001]. Warunki zaproponowane w niej inwestorom zagra-

nicznym s¹ nastêpuj¹ce:


pañstwo zrównuje prawa zagranicznych inwestorów z przedsiêbiorcami
krajowymi; w wietle nowego prawa obie formy w³asnoci cieszyæ siê bêd¹
takim samym traktowaniem, ochron¹ i tymi samymi przywilejami;



kapita³ zagraniczny mo¿e inwestowaæ w dziedziny przyczyniaj¹ce siê do
rozwoju kraju, z wy³¹czeniem sektora paliwowego (wydobycie ropy naftowej). Oferowane kierunki inwestycyjne to: zak³ady odsalania wody, elektrownie, technologie informatyczne, przemys³ petrochemiczny, wydobywczy,

telekomunikacja,

[Saudi

turystyka,

hotelarstwo,

edukacja,

budownictwo

, 2004]. Szczególny nacisk k³adzie siê na inwestycje zagraniczne

w eksploracjê i rozwój wydobycia gazu. Arabia Saudyjska ma pi¹te pod
wzglêdem wielkoci zasoby gazu ziemnego na wiecie i przy pomocy FDI
chce zdywersyfikowaæ swe wydobycie;


zezwala siê na tworzenie firm ze 100% kapita³em obcym;



ustawa likwiduje wszelkie ograniczenia w obrocie ziemi¹ i nabywaniu



podmioty zagraniczne ze 100-procentowym udzia³em w³asnym mog¹ siê

nieruchomoci przez podmioty zagraniczne (na u¿ytek firm);
ubiegaæ o wsparcie finansowe ze strony Saudi Industrial Development
Fund na analogicznych zasadach, co firmy saudyjskie.
Projekty typu joint-venture, z co najmniej 25-procentowym udzia³em strony saudyjskiej mog¹ liczyæ dodatkowo na:


wakacje podatkowe na okres do 10 lat;



analogiczne traktowanie jak firm saudyjskich, takie jak:


zwolnienie z op³at celnych na maszyny do produkcji oraz narzêdzia
i czêci zamienne;



zwolnienie z op³at celnych na surowce, pó³produkty, jeli firma wyka¿e, i¿ nie mo¿na ich nabyæ na rynku wewnêtrznym;



sprzeda¿ przez pañstwo gruntów pod fabryki oraz siedzibê firmy i budownictwo pracownicze po cenie nominalnej;



preferencyjna cena na energiê elektryczn¹ oraz wodê.

Ponadto ustawa ta przewiduje dla wszelkich inwestycji zagranicznych na
terenie Arabii Saudyjskiej:


znacz¹ce z³agodzenie zasad przyznawania licencji na prowadzenie dzia³alnoci na terenie kraju oraz skrócenie czasu rozpatrywania wniosków
o ich wydanie; inwestorzy bêd¹ mogli ubiegaæ siê o licencjê na prowadzenie wiêcej ni¿ jednej dzia³alnoci gospodarczej; w wietle nowych przepisów rozpatrywanie wniosków o przyznanie licencji nie mo¿e trwaæ d³u¿ej
ni¿ 30 dni od daty ich z³o¿enia;



znacz¹c¹ redukcjê stawki podatku korporacyjnego dla firm zagranicznych
osi¹gaj¹cych zyski roczne powy¿ej 100 000 SR  z 45% na 30% (od 2003
w wyniku nowego rozporz¹dzenia stawka ta wynosi ju¿ 25%);



dopuszcza mo¿liwoæ braku rentownoci firm przez czas nieokrelony;
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dopuszcza pe³n¹ mo¿liwoæ transferu zysków w ramach kraju i poza jego
granicê.
W wietle najnowszych statystyk na koniec 2003 r. realizowanych by³o 46

projektów zwi¹zanych z FDI na kwotê ³¹czn¹ 10 mld USD. Inwestycje dokonywane by³y najczêciej w przemyle chemicznym, bran¿y hotelarskiej, turystyce oraz us³ugach finansowych. G³ównymi inwestorami byli przedsiêbiorcy
z USA, Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich, chocia¿
Arabia Saudyjska preferuje inwestorów z GCC  Rady Pañstw Zatoki Perskiej. Wród firm wymienia siê Hilton Hotels, Groupe Ciasno, Chevron Phillips [Saudi

, 2004]. Wartoæ tych projektów w odniesieniu do PNB Arabii

Saudyjskiej wynosi³a 19,5%. Jednak w wietle kryteriów, prezentowanych
przez International Finance Corporation, jest ona wci¹¿ zbyt niska, by stymulowaæ d³ugookresowy wzrost gospodarczy. Korporacja ta szacuje, i¿ dla
uruchomienia

pozytywnych

prowzrostowych

efektów

FDI

FDI/PKB powinien wynosiæ, co najmniej 25% [ Special Report

wspó³czynnik
, 2000].

W³adze saudyjskie  po raz pierwszy z wyran¹ determinacj¹  deklaruj¹
koniecznoæ wspó³pracy w ramach Pó³wyspu Arabskiego. Podobnie myli
saudyjskie spo³eczeñstwo, wyra¿aj¹c swoje opinie w ankiecie na temat znaczenia i kierunków pochodzenia inwestycji bezporednich. A¿ 53% ankietowanych stwierdzi³o, i¿ FDI powinny p³yn¹æ z innych pañstw arabskich, lecz
jednoczenie 79% z nich uwa¿a³o, i¿ kraje te nie prowadz¹ koherentnej,
wspólnej i zharmonizowanej polityki ekonomicznej. Ankietowani domagali
siê ustanowienia jak najszybciej tego typu wspó³pracy i kooperacji w ramach
pañstw GCC [First study

, 2003].

Liberalizacja wspó³pracy gospodarczej z zagranic¹. Negocjacje
z WTO
Symbolem przemian ostatnich lat mo¿e byæ zmiana stosunku do wspó³pracy
z zagranic¹. W jednym ze swych ostatnich przemówieñ, wyg³oszonym do Shoura Council we wrzeniu 2003 r., król Fahd wypowiedzia³ symboliczne s³owa:

wiat znajduje siê obecnie na rozstajnych drogach [

] zmianie ulegaj¹ zasady po-

rz¹dku miêdzynarodowego. Rewolucja informacyjna wp³ywa na spo³eczne, ekonomiczne czy polityczne fundamenty pañstw. Wszystkie pañstwa wiata próbuj¹ siê jako odnieæ do tych wyzwañ, zrozumieæ je, powi¹zaæ je w harmonii z w³asn¹ kultur¹,
realiami spo³ecznymi czy politycznymi

Jestemy czêci¹ wiata i nie mo¿emy siê od

niego izolowaæ. Nie bêdziemy usatysfakcjonowani bêd¹c zaledwie widzami, w sytuacji kiedy reszta wiata uczestniczy w kreowaniu nowej rzeczywistoci, szczególnie
wiedz¹c, i¿ nasze pañstwo jest sercem muzu³mañskiego porz¹dku

[King Fahd,

2003].

G³ówny doradca ekonomiczny, przewodnicz¹cy Supreme Economic Council, Al-Tuwaijri wród najwa¿niejszych, historycznych b³êdów, które pope³ni-
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³o pañstwo w ostatnich dziesiêcioleciach wymienia dobrowoln¹ izolacjê od
reszty wiata, pozostawanie kraju poza g³ównym nurtem miêdzynarodowym,
skutkuj¹ce znikomym wp³ywem na podejmowane przez organizacje miêdzynarodowe decyzje [Interwiew

, 2002]. Podobne stanowisko zajmuje tak¿e

sprawuj¹cy de facto formaln¹ w³adzê ksi¹¿ê-regent Abdullah.
Pierwsze zwiastuny przewartociowywania relacji ekonomicznych z zagranic¹ i chêci budowy tych relacji na nowoczesnych zasadach pojawi³y siê
ju¿ w 1993 r., kiedy Arabia Saudyjska z³o¿y³a oficjaln¹ aplikacjê o przyst¹pieniu do WTO (jeszcze wtedy GATT). Warto zaznaczyæ, i¿ Arabia Saudyjska jest
ostatnim pañstwem Zatoki Perskiej i jednym z dwóch pañstw o znaczeniu
wiatowym (poza Rosj¹), które znajduje siê poza strukturami WTO. Od tego
czasu trwaj¹ kolejne rundy rokowañ z WTO oraz z g³ównymi partnerami
handlowymi Arabii Saudyjskiej. Chocia¿ proces negocjacji trwa ju¿ 10 lat, to
w ostatnich latach nast¹pi³o przyspieszenie rokowañ.
Zasady przystêpowania do WTO przewiduj¹ negocjacje z dwoma g³ównymi partnerami handlowymi kraju aplikuj¹cego, redukcjê w relacjach z nimi
obci¹¿eñ celnych, a po przyst¹pieniu do WTO rozci¹gniêcie nowych stawek
celnych na wszystkich cz³onków organizacji. W przypadku Arabii Saudyjskiej
negocjacje te dotycz¹ Unii Europejskiej i USA. W sierpniu 2003 r. zakoñczone
zosta³y rozmowy z krajami Piêtnastki, a Unijny Komisarz ds. Handlu, P. Lamy, og³osi³ poparcie wniosku Arabii Saudyjskiej o przyst¹pienie do struktur
WTO [EU backs

, 2003]. W toczonych negocjacjach UE zainteresowana by³a

przede wszystkim likwidacj¹ przez stronê saudyjsk¹ 30-procentowej dotacji
do krajowego gazu na rynku wewnêtrznym, eliminuj¹cych de facto zagraniczn¹ konkurencjê. Arabia Saudyjska spodziewa³a siê natomiast zwiêkszenia
sprzeda¿y produktów petrochemicznych do krajów unijnych i redukcji przez
Uniê wiêkszoci taryf i kwot [International Spotlight

, 2001]. Rozmowy bila-

teralne z USA s¹ zaawansowane. W lutym 2004 r. mia³a miejsce kolejna runda
rozmów, w której trakcie dyskutowano na temat ce³, standardów produkcji
oraz barier handlowych. Stany Zjednoczone s¹ gor¹cym orêdownikiem przyst¹pienia Arabii Saudyjskiej do WTO, twierdz¹c, i¿ wymusi to na rz¹dzie
redukcje licznych barier handlowych czy wprowadzenie przejrzystych zasad
prowadzenia handlu oraz doprowadzi do o¿ywienia saudyjskiej gospodarki.
Na drodze do WTO niespodziewanie stanê³y problemy natury kulturowej.
Wród cz³onków Szury pojawi³y siê opory przed pe³n¹ integracj¹ ze wiatem.
WTO domaga siê bowiem otwarcia kraju na wszelkiego rodzaju produkcjê 
bez jakiegokolwiek ró¿nicowania  i zakazu stosowania restrykcji handlowych. Dotyczyæ to ma tak¿e produktów zakazanych ze wzglêdów religijnych.
Tego typu podejcie wywo³a³o g³êboki protest ze strony konserwatystów.
Ostrzegaj¹ oni przed akcesj¹, zwracaj¹c uwagê, i¿ w wietle ¿¹dañ ze strony
WTO Arabia Saudyjska nie bêdzie mog³a siê broniæ przed produkcj¹ b¹d
importem pornografii, alkoholu czy te¿ wieprzowiny. Jak siê wydaje, sztywne
stosowanie przez WTO uniwersalnych regu³, abstrahuj¹cych od wymogów
kulturowych czy religijnych, po³o¿yæ siê mo¿e cieniem na akcesji Arabii Sau-
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dyjskiej. Negocjacje wymagaj¹ pewnej korekty i elastycznoci ze strony organizacji handlu [Saudi Arabia narrows

, 2004; Saudi Arabia increases

, 2002].

WTO powinno tak¿e zrozumieæ, i¿ Arabia Saudyjska znajduje siê w zwrotnym
punkcie swego rozwoju, kiedy niezbêdny jest choæby ograniczony poziom
protekcji gospodarki w pewnym horyzoncie czasowym. W przeciwnym wypadku przyst¹pienie do WTO oznaczaæ mo¿e k³opoty niektórych sektorów
gospodarki krajowej. Tego za elity rz¹dz¹ce  w wietle istniej¹cego ju¿
i tak napiêcia w gospodarce  wola³yby unikn¹æ. Z podobnych przyczyn rz¹d
w Rijadzie odmawia tak¿e liberalizacji sektora us³ug finansowych.
Arabia Saudyjska znajduje siê na drodze do WTO. By do niego przyst¹piæ
musi przeprowadziæ jeszcze szereg zmian instytucjonalnych. Wymienia siê
wród nich:


dostosowanie zasad subsydiowania rolnictwa do wymogów WTO;



dostosowanie op³at i wszelkich obci¹¿eñ nak³adanych na import do standardów WTO;



przyjêcie i przestrzeganie prawa do znaku towarowego oraz ochrony w³as-



przyjêcie przepisów dotycz¹cych technicznych barier w handlu, warun-

noci intelektualnej;
ków przyznawania licencji importowych, formalnoci celnych oraz przepisów sanitarnych i fitosanitarnych;


uchwalenie prawa o ubezpieczeniach [ Negotiations

, 2003].

Zwraca siê tak¿e uwagê na koniecznoæ przyspieszenia procesu wydawania przepisów wykonawczych. Czêæ z przeprowadzonych reform znajduje siê
bowiem raczej na papierze, ni¿ funkcjonuje w rzeczywistoci.

Zmiana systemu podatkowego
Reformy obj¹æ maj¹ tak¿e system podatkowy. Dotychczas pañstwo prowadzi³o politykê podatkow¹ zgodn¹ z szariatem  prawem koranicznym. Oznacza³o to, i¿ obowi¹zuj¹cy system pobierania podatków drastycznie odbiega³ od standardów wiatowych. Podstawowym podatkiem p³aconym przez
wszystkich podatników by³ zakat  podatek o charakterze religijnym, p³acony w wysokoci 2,5% wartoci maj¹tku w wymiarze rocznym (nie od dochodu).
Poza zakatem powszechnie funkcjonuje podatek ziemski oraz harad¿  podatek od innowierców. Znajduje on swoje odbicie w postaci podatku dochodowego od osób fizycznych, g³ównie pracowników cudzoziemskich. Istnieje tak¿e (bardzo wysoki do czasu reform) podatek od zysków firm zagranicznych. De
facto brak by³o nowoczesnego podatku dochodowego od osób fizycznych sko-

relowanego z wielkoci¹ dochodu. Co ciekawsze  szariat nie obci¹¿a³ podatkiem równie¿ dzia³alnoci ekonomicznej Saudyjczyków  nie przewidywa³
podatku dochodowego dla firm choæby w minimalnym wymiarze. W konsekwencji Arabia Saudyjska stosowa³a system podatkowy zdecydowanie dyskryminacyjny wobec obcych firm i pracowników cudzoziemskich. Przyk³adem takiej dyskryminacji jest porównanie obci¹¿eñ podatkowych dwóch
firm: pierwsza z ponad 50% udzia³em kapita³u zagranicznego zmuszana by³a
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do podatku wed³ug stopy 45%, druga  ca³kowicie saudyjska  by³a de facto
zwolniona od opodatkowania (poza podatkiem ziemskim). Co wa¿niejsze,
kraj rezygnowa³ ze sporej czêci przychodów bud¿etowych. Wystêpuje tam
bardzo wysoka korelacja stanu bud¿etu z cenami ropy naftowej. Wp³ywy ze
sprzeda¿y ropy naftowej i produktów ropopochodnych stanowi¹ ponad 70%
wp³ywów bud¿etowych. Procent ten odzwierciedla zarówno wa¿noæ tego
nonika energii dla kondycji gospodarki, lecz tak¿e s³aboæ polityki podatkowej pañstwa. Rezygnacja z czêci podatków uniemo¿liwia powi¹zanie przemian zachodz¹cych w gospodarce z kondycj¹ pañstwa. Dotychczasowy system
podatkowy nie uwzglêdnia bowiem w ogóle rozwoju przemys³u czy sektora
us³ug w gospodarce, nie opodatkowuje g³ównych form aktywnoci ekonomicznej spo³eczeñstwa.
W ostatnich latach rozwinê³a siê dyskusja na temat zmiany zasad systemu
podatkowego, w celu dopasowania go do wymogów nowoczesnej gospodarki
i pañstwa. Zredukowano podatek od zysków zagranicznych korporacji z 45%
do 30% (a w wyj¹tkowych sytuacjach nawet do 25%). Przewiduje siê tak¿e
na³o¿enie powszechnego podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na obywateli saudyjskich. Po wejciu do WTO nast¹pi zrównanie podatku od firm zarówno dla firm zagranicznych jak i krajowych. Podatek od osób
fizycznych ma wynosiæ oko³o 1012% wartoci dochodów [ Interview with

,

2002]

Zagro¿enia dla procesu modernizacji
Na zakoñczenie warto spojrzeæ krytycznie na wspomniane reformy, próbuj¹c dostrzec zagro¿enia dla procesu modernizacji.
G³ówne zagro¿enie jest natury po czêci politycznej. Zawiera siê w pytaniu, czy uda siê osi¹gn¹æ efekty wzrostowe przed utrat¹ wiarygodnoci i ca³kowit¹ likwidacj¹ poparcia dla grupy trzymaj¹cej w³adzê? Popularnoæ Saudów od po³owy lat 90. spada w zastraszaj¹cym tempie. Postrzegani s¹ oni jako
stra¿nicy interesów USA, a przez czêæ mu³³ów jako de facto agentura amerykañska. Reformy maj¹ kupiæ pokój spo³eczny w kraju, zneutralizowaæ wybuchowe nastroje spo³eczne. Czy jednak przebiegaj¹ dostatecznie szybko i s¹
wystarczaj¹co g³êbokie, by wyst¹pi³y odczuwalne efekty mno¿nikowe w gospodarce? Czêæ obserwatorów uwa¿a, ¿e nie, ¿e najlepiej wygl¹daj¹ na papierze, a praktyka przynosi inne dowiadczenia. Wprowadzane prawa nie maj¹
swej kontynuacji w postaci przepisów wykonawczych, s¹ czêsto samym zapisem woli reform, a nie sam¹ reform¹.
Du¿o w¹tpliwoci rodzi szczeroæ otwarcia gospodarki na inwestycje zagraniczne, które wed³ug pomys³u pañstwa maj¹ staæ siê lokomotyw¹ napêdzaj¹c¹ koniunkturê. Nadal obowi¹zuje stworzona w poprzednim okresie lista, zamykaj¹ca 22 bran¿e przed dostêpem FDI, w tym przede wszystkim sektor wydobywczy i przetwórczy ropy naftowej. W³adze nie wprowadzi³y w tej
kwestii ¿adnej liberalizacji pomimo nacisków zagranicy.
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Równie¿ oferta sprzeda¿y na rynku pierwotnym pakietów akcji Saudi Telecommunications Co. by³a adresowana wy³¹cznie do inwestorów krajowych
[Saudi Arabias economic

, 2003].

G³ówne zagro¿enie dla stabilnoci kraju ma charakter endogenny i zwi¹zane jest z szybko narastaj¹cymi problemami wewnêtrznymi. Obserwatorzy
zwracaj¹ uwagê na bardzo niebezpieczn¹ blokadê dostêpu do lukratywnych
stanowisk dla dobrze wykszta³conej m³odzie¿y. Najlepsze miejsca w gospodarce s¹ zmonopolizowane przez Saudów oraz ich popleczników. Jednoczenie pañstwo posiada coraz liczniejsz¹ grupê m³odych ludzi z przyzwoitym
wykszta³ceniem wy¿szym, dla których nie ma miejsca w gospodarce, a którzy
stanowi¹ coraz liczniejsz¹ grupê osób sfrustrowanych. Wydaje siê, i¿ siêgniêcie po m³ode kadry i wykorzystanie ich entuzjazmu do budowy nowoczesnego
pañstwa stanowi³oby najlepsz¹ receptê na problemy wspó³czesnej Arabii
Saudyjskiej.
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A b s t r a c t

Saudi Arabia on the Road of Transformation. Attempt at Building an Economy
Open to the Outside World

The paper presents the directions of transformations in the sphere of politics
and economy taking place in Saudi Arabia in 19952004. The author tries to analyze the effects of the reforms being implemented, the degree to which they
are comprehensive, as well as the level of threat to the reforms in the case of
possible victory of antireformist forces in the Saudi Kingdom.
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