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ومــن املرجــح أن تزيــد الضغــوط الواقعــة عــى الروبــل، خاصــة 
ــزل  ــملت ع ــي ش ــة الت ــات الغربي ــاق العقوب ــاع نط ــع اتس م
بعــض البنــوك الروســية عــن نظــام “ســويفت”، باإلضافــة إىل 
تجميــد أصــول البنــك املركــزي الــرويس، وإن كان األخــر ال 
يــزال لديــه مســاحة مــن املنــاورة، املحــدودة، لتقليــص خســائر 
ــي،  ــد األجنب ــن النق ــة م ــات القوي ــل االحتياطي ــة، بفض العمل
فضــاً عــن اســتبعاد الصــادرات الروســية مــن النفــط والغــاز، 

ــة. ــات الغربي ــدوالر، مــن العقوب واملقومــة بال

مراحل الهبوط
ــا،  ــاداً يف قيمته ــاً ح ــل هبوط ــية الروب ــة الروس ــهدت العمل ش
وهــو مــا دفــع الحكومــة للتدخــل، وتبنــي إجــراءات للحفــاظ 
ــى النحــو  ــن توضيحــه ع ــا ميك ــة، وهــو م ــة العمل ــى قيم ع

ــايل:  الت

1- هبــوط حــاد: فرضــت الواليــات املتحــدة واالتحــاد األورويب 

مبــارشة عقب التدخل العســكري الــرويس يف األرايض األوكرانية، 
حزمــة أوىل مــن العقوبــات عــى االقتصــاد الــرويس، اســتهدفت 
الحــّد مــن قــدرة روســيا عــى االقــراض مــن األســواق املاليــة 
ــال  ــة األع ــى مارس ــا ع ــن قدرته ــاً م ــد أيض ــة، والح العاملي
التجاريــة بالــدوالر واليــورو والجنيــه األســرليني والــّن اليابــاين، 
ــط  ــغيل خ ــا لتش ــد خططه ــا تجمي ــان أملاني ــة إىل إع باإلضاف

أنابيــب الغــاز “نــورد ســريم 2”.

ــع يف  ــوط رسي ــابقة هب ــات الس ــى العقوب ــب ع ــد ترت وق
ــة الروســية، بنســبة 25% ليصــل، بالســوق  ســعر رصف العمل
الرســمي، إىل مســتوى قرابــة 100 روبــل مقابــل الــدوالر يــوم 
28 فربايــر، وذلــك مقابــل 80 روبــاً قبــل التدخــل العســكري 

ــارشة. ــرويس مب ال

كــا تراجــع ســعر الــرف إىل 109.5 روبــل / اليــورو مقابل 
ــاع  ــظ اتس ــن املاح ــا م ــورة، بين ــرة املذك ــس الف 90.3 يف نف
ــة  ــات العاملي ــوق العم ــية بس ــة الروس ــائر العمل ــاق خس نط
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فــرض تطبيــق الواليــات المتحــدة األمريكيــة والــدول األوروبيــة عقوبــات اقتصاديــة علــى روســيا، بعــد 
تدخلهــا العســكري فــي أوكرانيــا يــوم 24 فبرايــر، ضغوطــًا قويــة وســريعة علــى العملــة الروســية، حيــث 
فقــدت مــا يصــل ربــع قيمتهــا منــذ ذلــك التاريــخ، بالغــة مــا يزيــد علــى 108 روبــات أمــام الــدوالر األمريكــي 
ــذي يجعلهــا ضمــن أحــد أســوأ عمــات األســواق الناشــئة أداًء خــال  ــة، األمــر ال بســوق العمــات الدولي

ــر 2022.  شــهر فبراي

ــرات المســتقبل, العــدد 1482، 05  ــة الروســية؟، تقدي ــى ســعر صــرف العمل ــة عل ــات الغربي ــف ســتؤثر العقوب ضغــوط مســتمرة: كي
مــارس 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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)Offshore markets(، وهــو املعيــار األوقــع يف تحديــد قيمــة 
العملــة، بالغــاً يف نهايــة فربايــر قرابــة 160 روبــاً مقابــل 
ــك  ــا البن ــا دع ــو م ــد، وه ــورو الواح ــو 118 للي ــدوالر، ونح ال
املركــزي للتدخــل الرسيــع يف ســوق العمــات األجنبيــة؛ لضان 

ــد.   اســتقرار األوضــاع يف ســوق النق

2- وقــف النزيــف أم اســتمرار الهبــوط: اتخــذ البنــك املركــزي 
الــرويس حزمــة مــن اإلجــراءات مــن أجــل حايــة ســعر 
رصف الروبــل، ولعــل أبرزهــا رفــع أســعار الفائــدة لتصــل إىل 
ــك عــن  ــرج البن ــر، كــا أف ــة بـــ 9.5% يف 28 فرباي 20% مقارن

ــارات دوالر.  ــوايل 7 ملي ــت ح ــة بلغ ــات بقيم احتياطي

للمصدريــن  تعليــات  الروســية  الســلطات  وأصــدرت 
املحليــن ببيــع 80% مــن احتياطي النقــد األجنبي لديهــم، وتم 
حظــر التحويــات املاليــة للخــارج مــن قبــل املواطنــن الــروس، 
وهــي إجــراءات قــد متنــع مزيــد مــن حــدوث تدهــور قيــايس 

للعملــة الروســية قريبــاً. 

كــا حــاول البنــك املركــزي الــرويس لطأمنــة املودعــن مــن 
ــام  ــيولة بالنظ ــوة الس ــى ق ــه ع ــد في ــذي أك ــه ال ــال بيان خ
املــريف، وإمكانيــة ســحب املدخــرات مــن البنــوك مــن دون 
ــل بعــض  ــود، وهــي إجــراءات نجحــت يف أن يســرد الروب قي
عافيتــه يف الســوق الرســمي، وملســتوى قــارب 94 روبــاً للدوالر 

ــارس. يف األول مــن م

لكــن مل يكــن الوضــع ذاتــه بالنســبة لتــداول الروبــل 
ــأن  ــن بش ــة الايق ــل حال ــة يف ظ ــات الدولي ــواق العم يف أس
االقتصــاد الــرويس، حيــث اســتمر يف الهبــوط بالغــاً حــوايل 108 
ــارس، مبــوزاة اتســاع  ــن م ــدوالر يف األول م ــل ال ــات مقاب روب
نطــاق العقوبــات الغربيــة عــى روســيا يف األيــام التاليــة للغــزو 
ــام  ــن نظ ــية ع ــوك الروس ــض البن ــزل بع ــمل ع ــرويس، لتش ال
املدفوعــات الــدويل “ســويفت” )SWIFT(، فضــاً عــن تجميــد 
أصــول البنــك املركــزي الــرويس، وحظــر املعامــات التــي تتعلق 
بالبنــك املركــزي الــرويس أو صنــدوق الــروة الســيادي الــرويس 

ــية.  ــة الروس أو وزارة املالي

احتواء الضغوط
هنــاك مثــة عوامــل يتمتــع بهــا االقتصــاد الــرويس، مــن شــأنها 
تخفيــف آثــار العقوبــات الغربيــة عــى العملــة الروســية 
ــي  ــابقة الت ــارب الس ــام، فالتج ــكل ع ــرويس بش ــاد ال واالقتص
ــان أزمــة القــرم يف عــام 2014،  مــرت بهــا موســكو، خاصــة إب
عــززت مــن قدرتــه عى التعامــل مع العقوبــات الغربيــة، فضاً 
ــدوالر  ــاد اقتصادهــا عــى ال عــن اتجــاه روســيا لخفــض اعت

ــايل: ــك كت ــخ، ويتضــح ذل ــك التاري ــذ ذل األمريــي من

1- حيــازات متنوعــة مــن العمــات الصعبــة: انخفضــت 
حيــازات البنــك املركــزي الــرويس مــن الــدوالر لتصــل إىل %16 
فقــط عــام 2021، مقارنــة بحــوايل 40% عــام 2014، يف مقابــل 
ارتفــاع حصــة العمــات األخــرى مثــل اليــورو، واليــوان الصيني 
ــه،  ــت ذات ــا. يف الوق وغره
قلصــت موســكو أيضــاً من 
ســندات  مــن  الحيــازات 
الخزانــة األمريكيــة بنســبة 
بالــذروة  مقارنــة   %98
ــام  ــال ع ــا خ ــي بلغته الت
2010، وتخلــص صنــدوق 
ــرويس  ــيادي ال ــروة الس ال
أيضــاً مــن معظــم األصــول 

ــه. ــة بحوزت الدوالري

ويف الوقــت أيضــاً الذي 
لــدى موســكو التزامــات 
ــة محــدودة نســبياً  خارجي
القريــب،  املســتقبل  يف 
الديــون  بلغــت  حيــث 
ــل  ــرة األج ــة قص الخارجي
الديــن  مــن   %15 نحــو 
ــة ســبتمرب  الخارجــي بنهاي
ــل  ــك، يظ ــم ذل 2021. رغ
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سعر صرف الروبل الروسي أمام الدوالر األمريكي (10 فبراير – 2 مارس 2022)

المصدر: البنك المركزي الروسي. أسعار الصرف وفق معدل التداول في البنوك الروسية، متاح على الرابط التالي:
/https://www.cbr.ru/eng/hd_base/micex_doc
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اعتبــار تنــوع حيــازات العمــات الصعبــة لــدى روســيا عامــاً 
إيجابيــاً أم ســلبياً، وفقــاً الســتعداد دول عامل لتســوية التعامات 

ــدوالر.  ــاف ال ــرى بخ ــات أخ ــيا بعم ــع روس م

2- تســوية املعامــات التجاريــة بعمــات متنوعــة: انخفضــت 
حصــة الــدوالر بالنســبة لعائــدات الصــادرات الروســية لتصــل 
إىل 56% خــال النصــف األول مــن عــام 2021 مقارنــة بـــ %69 
ــاً  ــورو إىل 28%، وفق ــة الي ــت حص ــا تضاعف ــام 2016، في ع
لتقديــرات بنــك “يــو يب إس”. كــا دأبــت موســكو يف الســنوات 
املاضيــة عــى إجــراء التبــادل التجــاري مــع عــدد مــن الــركاء 

مثــل الصــن وغرهــا عــرب عمــات أخــرى بخــاف الــدوالر.  

ــرويس  ــزي ال ــك املرك ــن للبن ــل: ميك ــة أدوات التدخ 3- فعالي
ــة: ــات التالي ــى اآللي ــكازاً ع ــل ارت ــاذ الروب ــل إلنق التدخ

• رفــع أســعار الفائــدة: لحايــة ســعر رصف الروبــل، والحد 
مــن ارتفــاع معــدالت التضخم.

ــى  ــب ع ــة الطل ــوق: لتلبي ــة بالس ــات أجنبي ــخ عم • ض
ــل. ــم الروب ــايل دع ــورو وبالت ــدوالر والي ال

ــك  ــكان البن ــال: بإم ــى رأس امل ــة ع ــود صارم ــرض قي • ف
ــركات رأس  ــى ح ــة ع ــود قوي ــرض قي ــرويس ف ــزي ال املرك

ــارج. ــة للخ ــات الصعب ــات العم ــف تدفق ــال، لوق امل

ــرويس  ــزي ال ــك املرك ــتعد البن ــة: يس ــة رقمي ــدار عمل 4- إص
ــل  ــأنه جع ــن ش ــذي م ــي، وال ــل الرقم ــة الروب ــاق عمل إلط
روســيا أقــل اعتــاداً عــى الواليــات املتحــدة وأكــر قــدرة عــى 
ــية  ــات الروس ــمح للمؤسس ــث سيس ــات، حي ــة العقوب مقاوم
بإجــراء معامــات خــارج النظــام املــريف الــدويل مــع أي دولــة 

ــة. ــة الرقمي ــارة بالعمل ــب يف التج ترغ

5- اســتثناء قطــاع الطاقــة مــن العقوبــات: اليــزال قطــاع 
الطاقــة الــرويس مســتبعداً مــن العقوبــات الغربيــة حتــى اآلن، 
ــة  ــاز؛ نتيج ــط والغ ــن النف ــية م ــادرات الروس ــداً الص وتحدي
املخــاوف مــن ارتفــاع تكاليــف الطاقــة يف أوروبــا، وميثــل ذلــك 
ــود  ــن صم ــتعزز م ــكو، س ــدى موس ــة ل ــاومة مهم ــة مس ورق
اقتصادهــا يف مواجهــة العقوبــات الغربيــة، وإن كانــت القيــود 
املفروضــة عــى البنــوك الروســية وظــروف الحــرب، قــد تحــد، 
بشــكل ضئيــل، مــن مبيعــات النفــط والغاز الروســية باألســواق 

الدوليــة. 

قيود محتملة
 يُرجــح أن تــؤدي العقوبــات الغربيــة املفروضــة عــى روســيا 
مؤخــراً، والتــي قــد يتســع نطاقهــا الحقــاً، عــى أداء االقتصــاد 
ــط  ــن املتوس ــيا يف األجل ــة، الس ــعر رصف العمل ــرويس وس ال

ــة: ــارات التالي ــل، يف ظــل يف االعتب والطوي

1- ارتفــاع تكاليــف الحاميــة: يســعى املركزي الرويس الســتعادة 
اســتقرار ســعر رصف الروبــل واملحافظــة عليــه يف نطــاق يراوح 
ــك  ــن، وذل ــاً للمراقب ــدوالر وفق ــام ال ــاً أم ــن 77 إىل 82 روب ب
مــن خــال الســحب مــن االحتياطيــات، وضــخ ســيولة بالنقــد 
األجنبــي بالنظــام املــريف، وهــي إجــراءات يرجــح اســتمرارها 
ــبة  ــة بالنس ــا عالي ــيكون كلفته ــم س ــن ث ــة، وم ــرة طويل لف

لاقتصــاد الــرويس يف املديــن املتوســط والطويــل.

قيمــة  بلغــت  االحتياطيــات:  مــن  الســحب  حــدود   -2
االحتياطيــات الدوليــة لــدى بنــك روســيا املركــزي نحــو 630.2 
مليــار دوالر يف نهايــة ينايــر 2022، لكــن جــزءاً كبــراً مــن هــذه 
االحتياطيــات، ليســت يف الخزائــن الروســية، فوفقــاً لتقديــرات 
مؤسســة “كبيتــال إيكونوميكــس”، فــإن مــا ال يقــل عــن %50 
مــن االحتياطيــات خــارج حــدود روســيا، ولعــل هــذا مــا يفــرس 
ــزي  ــك املرك ــظ البن ــا”، محاف ــرا نابيولين ــح “إلف ــبياً تري نس
الــرويس، بــأن العقوبــات املفروضــة عــى البنــك املركــزي تعنــي 

أنهــا ال تســتطيع التدخــل ملنــع الروبــل مــن االنهيــار.

3- اســتبعاد بعــض البنــوك الروســية مــن نظــام “ســويفت”: 
مــن املرجــح أن يــؤدي تقييــد وصــول روســيا إىل نظــام 
ــيا  ــة لروس ــة واملالي ــات التجاري ــاك املعام ــويفت” إىل ارتب “س
مــع العــامل الخارجــي. وســيكون ذلــك أثــره بالغــاً عــى ســوق 
الــرف، واملســتوى الــكيل، إذا قــد يرتــب عليــه خفــض الناتــج 
املحــيل اإلجــايل لروســيا بنســبة 5%، وذلــك عــى الرغــم مــا 
امتــاك البنــك املركــزي الــرويس نظــام مدفوعــات محــيل، فإنــه 

ــدويل.  ــد االســتخدام املحــدود عــى املســتوى ال قي

تداعيات ممتدة
 مــن املحتمــل أن تــؤدي الضغــوط الواقعــة عــى ســعر رصف 
الروبــل الــرويس إىل مزيــد مــن التأثرات الســلبية عــى االقتصاد 

الــرويس، وذلــك عــى النحــو التــايل:

بعــض  هنــاك  القطاعــات:  بعــض  تنافســية  تقويــض   -1
القطاعــات الروســية عاليــة االعتــاد عــى الخــارج مثــل 
التكنولوجيــا وصناعــة اآلالت، حيــث تعتمــد عــى الســلع 
الوســطية املســتوردة مــن الخــارج. ومــن ثــم، فمــع انخفــاض 
ــيضعف  ــا س ــتراد، م ــف االس ــرتفع تكالي ــل، س ــة الروب قيم

تنافســية تلــك القطاعــات، والــركات العاملــة بــه.

2- ارتفــاع الضغــوط التضخميــة: بلــغ معدل التضخم يف روســيا 
مــا نســبته 8.37% يف ينايــر 2022، ومــن املتوقــع أن تتصاعــد 
الضغــوط التضخميــة يف الفــرة املقبلــة، يف ظــل التقلبــات 
املحتملــة بســوق الــرف الــرويس. وُســيضعف ذلــك بــا شــك 
مــن القــوى الرائيــة للنقــود، مــا ســيؤثر ســلباً عــى مســتوى 
املعيشــة لألفــراد، وســربك حســابات الــركات الروســية أيضــاً.
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3- اللجــوء ألصــول أخــرى: تشــر التقديــرات إىل أن الضغــوط 
ــل، ســتدفع  ــا ســعر الــرف الروب ــي ســيتعرض له ــة الت القوي
أو رشكات،  الــرويس، ســواء أفــراداً  املتعاملــن يف االقتصــاد 
للتخلــص مــن الروبــل مقابــل االحتفــاظ بعمــات أخــرى أفضل 
أداًء، أو حتــى االتجــاه ألصــول أخــرى مثــل العمــات املشــيفرة. 

ــا، وفــرض  ــرويس األخــر يف أوكراني ــل التدخــل ال وحتــى قب
فقــدان  يف  الجانبــن  بــن  التوتــرات  تســببت  العقوبــات، 
الروبــل لجاذبيتــه بالنســبة للمســتثمرين، ودفــع العديــد مــن 
ــاكس”  ــان س ــتانيل” و”جولدم ــان س ــل “مورج ــات مث املؤسس

و”دويتشــه بنــك” إىل تحذيــر املســتثمرين مــن مخاطــر العملة 
ــية. الروس

ختامــاً، مُيكــن القــول إنــه لــدى روســيا مســاحة للمنــاورة، 
ســتخدمها يف الحيلولــة مــن دون انهيــار ســوق الــرف يف 
القريــب العاجــل، لكــن مــن املرجــح أن يظــل الروبــل واقعــاً 
تحــت ضغــوط مســتمرة مســتمر، خاصــة حــال اســتمرار تــأزم 
املوقــف الســيايس بــن موســكو والغــرب، واتســاع نطــاق 

ــرويس.  ــة ضــد االقتصــاد ال ــات الغربي العقوب



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033
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مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


