أوليغ بكلموفيتش
رئيس مركز دراسات السياسات االقتصادية
بكلية االقتصاد  -جامعة موسكو

عاصفة مثالية:

فرص مشروطة لتعايف روسيا من أزمتها االقتصادية
تشـــهد روســـيا للعـــام الثـــاين ركـــودًا اقتصاديـــً ،ليكـــون بذلـــك أســـوأ أزمـــة اقتصاديـــة تشـــهدها روســـيا منـــذ تـــويل
فالدميــر بوتــن احلكــم ،وعلــى الرغــم مــن أن البعــض ُيرجــع هــذه األزمــة إىل تراجــع أســعار النفــط ،والعقوبــات الغربيــة
املفروض ــة عل ــى موس ــكو ج ــراء تورطه ــا يف األزم ــة األوكراني ــة ،ف ــإن هن ــاك اجتاه ــً ي ــرى أن االقتص ــاد الروس ــي يع ــاين
مش ــاكل هيكلي ــة س ــابقة عل ــى هذي ــن العامل ــن ،وه ــو األم ــر ال ــذي يث ــر التس ــاؤل ح ــول األس ــباب احلقيقي ــة لألزم ــة
احلالي ــة ،وف ــرص اخل ــروج منه ــا.
شــهدت روســيا فــي عــام  2015تراجعـا ً ملحوظـا ً فــي مؤشــراتها
االقتصاديــة الرئيســية ،فقــد انكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي
بحوالــي  ،%3.7وتراجــع اإلنتــاج الصناعــي بحوالــي ،%4.5
وانخفضــت األجــور الحقيقيــة حوالــي  ،%10كمــا أن الروبــل
فقــد حوالــي  %20مــن قيمتــه أمــام الــدوالر األمريكــي فــي عــام
 ،2015ليســتمر بذلــك التراجــع فــي قيمــة العملــة الروســية للعــام
الثانــي علــى التوالــي ،وهــو مــا يتطلــب الوقــوف علــى أســباب
هــذه األزمــة ،ومــدى فاعليــة اإلجــراءات الحكوميــة الروســية،
وماهيــة السياســات الواجــب اتباعهــا وفــرص تحققهــا.

�أو ًال� :أ�سباب الأزمة

تجاهــل حقيقــة أن االقتصــاد الروســي دخــل فــي مرحلــة الركــود
قبــل أن تبــدأ التداعيــات الســلبية للعقوبــات وتراجــع أســعار النفــط،
وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى ســواء إدارة االقتصــاد الروســي.
فخــال العقــد الســابق ،نجــح االقتصــاد الروســي فــي الحصول
علــى إيــرادات تقــدر بمــا يزيــد علــى  2تريليــون دوالر ،نتيجــة
لتصديــر المــواد الخــام خاصــة النفــط والغــاز ،غيــر أن هــذه
اإليــرادات لــم تتــم إدارتهــا بكفــاءة ،حتــى تنعكــس إيجاب ـا ً علــى
االقتصــاد الروســي ،إذ لــم تســهم فــي تعزيــز كفــاءة االقتصــاد
الروســي أو قدرتــه علــى التعافــي مــن أيــة أزمــات اقتصاديــة
مســتقبلية.

يبــدو للوهلــة األولــى أن األســباب التــي دفعــت االقتصــاد الروســي
إلــى حالــة الركــود هــي أســباب خارجيــة ترتبــط بصــورة أساســية
بانهيــار أســعار النفــط ،والعقوبــات الدوليــة التي فرضتهــا الواليات
المتحــدة واالتحــاد األوروبــي علــى روســيا جــراء تورطهــا فــي
األزمــة األوكرانيــة ،والتــي طالــت عــدداً مــن الشــركات الروســية
الرئيســية ،وأثــرت ســلبا ً علــى االقتصــاد الروســي بصفــة عامــة.

وعلــى النقيــض ،فــإن اإليــرادات النفطيــة تــم إهدارهــا فــي
مشــروعات عمالقــة مكلفــة ،لــم تــأت بالعائــد االقتصــادي المتوقــع
منهــا ،ومــن جهــة ثانيــة ،فإنــه لــم تتــم االســتفادة مــن هــذه الطفــرة
النفطيــة مــن أجــل القيــام بسياســات إصالحيــة تواجــه أوجــه
القصــور التــي يعانيهــا االقتصــاد الروســي ،كمــا لــو أن الحكومــة
الروســية تعاملــت مــع هــذه الطفــرة باعتبارهــا أمــراً مســلما ً بــه.

وعلــى الرغــم مــن التداعيــات الســلبية لهذيــن العامليــن،
فإنهمــا ال يتحمــان وحدهمــا المســؤولية عــن األزمــة االقتصاديــة
الراهنــة ،إذ إن العوامــل الداخليــة كان لهــا تأثيرهــا ،فــا يجــب

وفــي ضــوء مــا ســبق ،فــإن العديــد مــن االقتصادييــن وصفــوا
األزمــة الراهنــة التــي يعانيهــا االقتصــاد الروســي باعتبارهــا
"عاصفــة مثاليــة"( ،)1نظــراً ألن العديــد مــن العوامــل الســلبية التــي
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تدفــع إلــى الركــود االقتصــادي تتضافــر معــاً ،وتدعــم بعضهــا
البعــض ،بمــا يعــزز فــي النهايــة األزمــة االقتصاديــة التــي تمــر
بهــا موســكو.
وقــد انعكــس هــذا بصــورة واضحــة فــي تدهــور احتياطــي
النقــد األجنبــي ،والــذي فقــد حوالــي نصــف قيمتــه فــي عــام
 2015لتمويــل العجــز فــي الميزانيــة ،بــل وأصبــح مــن الواضــح
أن هــذا االحتياطــي لــن يكــون كافي ـا ً لســد العجــز فــي الميزانيــة
إذا مــا اســتمرت األزمــة االقتصاديــة لفتــرة أطــول ،وكنتيجــة
لهــذا الوضــع ،تضــررت أغلــب القطاعــات االقتصاديــة ،وهــو مــا
وضــح فــي تراجــع اإلنفــاق الحكومــي ،وإنفــاق القطــاع العائلــي،
فضــاً عــن تراجــع حركــة االســتثمارات والصــادرات.

ثاني ًا� :إجراءات قا�صرة

آثــار تضخميــة ،أضــرت بالجهــود التــي بذلهــا البنــك المركــزي
الحتــواء التضخــم.
وكنتيجــة إلخفــاق السياســات الحكوميــة فــي مواجهــة األزمــة،
ارتفــع معــدل التضخــم فــي عــام  2015إلــى  ،%13ليتجــاوز
بذلــك التوقعــات األوليــة التــي وضعــت معــدل التضخــم عنــد
 ،%4.5كمــا أنــه تجــاوز التقديــر المع ـدّل ،والــذي وضعــه فــي
حــدود  %8و ،%10وهــو مــا ترتــب عليــه عــدم قــدرة البنــك
المركــزي علــى خفــض معــدل اإلقــراض لحــث الشــركات علــى
االقتــراض واالســتثمار لتحفيــز النمــو االقتصــادي ،كمــا أن
المســتثمرين الــروس عاجــزون عــن االقتــراض مــن األســواق
الماليــة الدوليــة بســبب العقوبــات.
وقــد حــث بوتيــن علــى ضــرورة إبقــاء عجــز الميزانيــة
الفيدراليــة أقــل مــن  %3مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وبالتالــي
فــإن الحكومــة ســتضطر إلــى اتبــاع سياســات اقتصاديــة أكثــر
تقشــفاً ،ومــا يرتبــط بذلــك مــن خفــض بنــود اإلنفــاق االجتماعــي،
وتقليــص اإلنفــاق الحكومــي.

كان مــن المفتــرض أن يتــم التعامــل مــع األزمــة االقتصاديــة مــن
خــال وضــع سياســات اقتصاديــة واســعة ومتســقة ،حتــى يتمكــن
االقتصــاد مــن التعافــي ،ويســتعيد النمــو مــرة
أخــرى ،إال أن سياســات الحكومــة الروســية
يتمتـــع االقتصـــاد الروســـي مبقومـــات
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن الحكومــة
والبنــك المركــزي لمواجهــة األزمــة اتســمت
قـــوة ال ميكـــن جتاهلهـــا ،منهـــا متتعـــه
فضـــا عـــن قــد تجــد نفســها مضطــرة التبــاع سياســات
ً
بأنهــا جزئيــة ،إذ ركــزت علــى بعــض بســـوق واســـع ومتنـــوع،
القطاعــات دون البعــض اآلخــر .ومــن وجـــود مـــوارد طبيعيـــة ،وأيـــد عاملـــة أكثــر تقشــفاً ،فــي ضــوء أن قانــون الميزانيــة
جهــة ثانيــة ،فــإن بعــض السياســات ،وإن ماهـــرة ،كمـــا ال ميكـــن إغفـــال حمـــاوالت لعــام  2016قــد افتــرض أن ســعر برميــل
بــدت عقالنيــة ،إال أنهــا جــاءت متأخــرة احلكومـــة الروســـية يف حتســـن املنـــاخ النفــط ســوف يبلــغ حوالــي  50دوالراً،
أو فــي توقيــت غيــر مناســب ،كمــا أنــه لــم االســتثماري ،وهــو مــا انعكــس يف حتســن فــي حيــن أن ســعره اآلن يبلــغ حوالــي 30
يتــم اإلعــداد لهــا بشــكل جيــد ،ومــن ذلــك مركزهـــا يف أحـــدث تقييمـــات مؤشـــر دوالراً ،وبالتالــي فــإن هنــاك حاجــة لخفــض
ســـهولة ممارســـة أنشـــطة األعمـــال.
النفقــات مــرة أخــرى ،لكــي يحــدث تــوازن
السياســة النقديــة الجديــدة التــي اتبعهــا البنــك
بيــن اإليــرادات والنفقــات ،وفــي هــذا اإلطار
المركــزي لمواجهــة التضخــم مــن خــال
تعويــم ســعر صــرف العملــة الوطنيــة ،والتــي القــت انتقــادات تــم اقتــراح اتخــاذ تدابيــر مثــل زيــادة الضرائــب أو طبــع النقــود
واســعة وزادت مــن المخــاوف االقتصاديــة ،وأدت فــي النهايــة مــن أجــل تمويــل النفقــات العامــة.
إلــى نتائــج عكســية أدت النهيــار ســعر الروبــل.
ثالث ًا :فر�ص قائمة

ومــن ذلــك أيضــا ً قيــام البنــك المركــزي بمراقبــة النظــام
المصرفــي ،وإلغــاء القــروض التــي يتــم إعطاؤهــا للمؤسســات
المشــتبه فــي تورطهــا فــي أنشــطة إجراميــة أو الشــركات ذات
الجــدارة االئتمانيــة الضعيفــة ،وهــي الخطــوة ،التــي وإن مثلــت
إجــرا ًء إيجابي ـاً ،فقــد ترتبــت عليهــا تداعيــات ســلبية تمثلــت فــي
دعــم هيمنــة الشــركات العمالقــة المملوكــة للدولــة علــى النشــاط
االقتصــادي ،وهــو األمــر الــذي حــد مــن المنافســة ،كمــا أن
العقوبــات الدوليــة جعلــت القطــاع البنكــي يعتمــد بصــورة أساســية
علــى التمويــل المحلــي ،وهــو مــا ترتــب عليــه ارتفــاع فــي نســبة
القــروض المتعثــرة وتراجــع األربــاح.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد أدى إصــرار الحكومــة الروســية
علــى تطبيــق سياســة "العقوبــات المتبادلــة" ،وفرضهــا عقوبــات
اقتصاديــة علــى الــواردات الزراعيــة مــن دول االتحــاد األوروبي،
رداً علــى العقوبــات الغربيــة إلــى اإلضــرار بالمســتهلكين ورجــال
األعمــال الــروس ،كمــا أنهــا لــم تترتــب عليهــا أيــة آثــار إيجابيــة
علــى المنتجيــن الزراعييــن المحلييــن( ،)2فقــد ترتبــت علــى هــذا
اإلجــراء محدوديــة الســلع الزراعيــة المتاحــة أمــام المســتهلكين،
فضــاً عــن ارتفــاع أســعارها ،وبالتالــي فقــد ترتبــت عليهــا
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تتمثــل إحــدى السياســات التــي يجــب تبنيهــا للخــروج مــن
األزمــة االقتصاديــة فــي تشــجيع الشــركات علــى االســتثمار مــرة
أخــرى ،فقــد شــهد االســتثمار الرأســمالي تراجعـا ً خــال العاميــن
األخيريــن ،ولكنــه شــهد انخفاضـا ً كبيــراً فــي عــام  ،2015حيــث
انكمــش إلــى حوالــي  %8.4فقــط فــي عــام  ،2015ومــن دون
تشــجيع االســتثمارات ،فــإن االقتصــاد الروســي لــن يخــرج مــن
كبوتــه الحاليــة.
وفــي ظــل هــذا الوضــع ،عــاد التفكيــر مجــدداً فــي سياســة
الخصخصــة نظــراً لضخامــة أصــول الشــركات المملوكــة للدولــة،
إال أن هــذا الخيــار تواجهــه عقبــات كبيــرة ،منهــا أن اإلقبــال
علــى األســهم الروســية اليــزال فــي أدنــى مســتوياته ،فضـاً عــن
عــدم رغبــة الحكومــة فــي التخلــي عــن ســيطرتها علــى شــركاتها
الكبــرى ،حتــى وإن لــم تكــن ُتــدار بطريقــة ال تتســم بالكفــاءة.
ويمكــن القــول إن هنــاك عــدداً مــن األســباب التــي أدت إلــى
تراجــع االســتثمار ،وتتمثــل فيمــا يلــي(:)3
 -1االنتهــاء مــن عــدد كبيــر مــن المشــروعات الضخمــة فــي
الوقــت ذاتــه تقريبــاً ،مــن دون البــدء فــي مشــروعات جديــدة
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تســاعد علــى إنعــاش االقتصــاد الروســي ،وحتــى فــي حالــة البــدء
فــي مشــروعات اســتثمارية جديــدة ،فإنهــا كانــت ســتتوقف بســبب
انخفــاض أســعار النفــط ،وبالتالــي نقــص التمويــل الــازم للشــروع
فيهــا.
 -2تحســين المنــاخ االســتثماري ومــا يتطلبــه ذلــك مــن معالجــة
جذريــة للعديــد مــن أوجــه القصــور التــي يعانيهــا االقتصــاد
الروســي ،كالقضــاء علــى الفســاد والروتيــن وإنهــاء االحتــكار،
فضــاً عــن تقليــص االعتمــاد المفــرط علــى إيــرادات النفــط
والغــاز ،وإصــاح النظــام القانونــي وغيرهــا.
وتكمــن المشــكلة فــي أن التعامــل الجيــد مــع أغلــب أوجــه
القصــور يتطلــب إصالحــات واســعة ومعقــدة وطويلــة المــدى،
وتنطــوي علــى قــدر مــن المخاطــر السياســية ،كمــا أن اآلثــار
اإليجابيــة المتوقعــة لــن تكــون ملموســة إال بعــد عــدة ســنوات مــن
اإلصــاح ،ولهــذا يبــدو أن هــذا البرنامــج لــن يبــدأ مــن األســاس.
 -3تراجــع األربــاح ،وهــي المحــرك األساســي لالســتثمار ،وذلــك
بســبب الركــود االقتصــادي ،ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن االقتــراض
مــن البنــوك مقيــد بســبب ارتفــاع أســعار الفائــدة ،وزيــادة المخاطر
أمــام االســتثمار بســبب العقوبــات الخارجيــة ،ومــن جهــة ثانيــة،
فــإن المســتثمرين لديهــم توقعــات متشــائمة وســلبية عــن االقتصاد،
وهــو األمــر الــذي يجعلهــم يحجمــون عــن االســتثمار ،وذلــك علــى
الرغــم مــن التصريحــات اإليجابيــة للمســؤولين الــروس ،والتــي
يعبــرون مــن خاللهــا عــن تفاؤلهــم بالخــروج مــن األزمــة.

رابع ًا :فر�ص م�شروطة
علــى الرغــم مــن العوامــل الســلبية المذكــورة آنف ـاً ،فإنــه اليــزال
باإلمــكان التغلــب عليهــا مــن خــال تبنــي سياســات اقتصاديــة
نشــطة ومتســقة .وتقــوم هــذه السياســة علــى محاولــة احتــواء
التوقعــات المتشــائمة حيــال فــرص الخــروج مــن األزمــة
االقتصاديــة ،وإقنــاع المســتثمرين بــأن الحكومــة تتعامــل بجديــة،
وتقــوم بتنفيــذ سياســات جديــدة فــي ســبيل تحقيــق ذلــك.
وال يتطلــب األمــر فــي البدايــة إنفاقــا ً حكوميــا ً كبيــراً ،بــل
يمكــن البــدء بخطــوات رمزيــة .وتتضمــن تلــك اإلجــراءات
تخفيــف حــدة الصــراع مــع الغــرب ،ورفــع القيــود التنظيميــة
المعوقــة لالســتثمار ،فضــاً عــن إعــان العفــو الجنائــي عــن
المحكــوم عليهــم فــي قضايــا اقتصاديــة ،والتــي يثــار الشــك حــول
عدالــة محاكمتهــم .ولكــن هــذه اإلجــراءات ال ينبغــي أن تتجاهــل

ضــرورة البــدء فــي إصالحــات هيكليــة طويلــة األجــل بالتزامــن
مــع تلــك اإلجــراءات ،بمــا فــي ذلــك إصــاح النظــام اإلداري
للدولــة ،وكذلــك النظــام القضائــي.
ومــن جهــة أخــرى ،فــإن هنــاك حاجــة لتهدئــة الصــراع مــع
الغــرب ،وإن كانــت فــرص ذلــك التــزال محــدودة( ،)4ويبــدو أن
الكرمليــن اليــزال يراهــن علــى إمكانيــة انتعــاش أســعار النفــط
مجــدداً ،وعلــى نجــاح جهــوده فــي تقويــض اإلجمــاع الغربــي
علــى فــرض عقوبــات اقتصاديــة عليــه ،والتــي بــدأت تشــهد
تصدعــا ً بالفعــل ،غيــر أن التراجــع الشــديد فــي االســتثمارات،
واســتمرار هــروب رؤوس األمــوال إلــى الخــارج يثبتــان أن هــذا
الرهــان ال يبــدو واقعيــاً.
وعلــى الجانــب اآلخــر ال ينبغــي تجاهــل أن االقتصاد الروســي
يتمتــع بمقومــات إيجابيــة ،منهــا تمتعــه بســوق واســع ومتنــوع،
فضــاً عــن وجــود مــوارد طبيعيــة ،وأيــد عاملــة ماهــرة ،كمــا
ال يمكــن إغفــال نجــاح الحكومــة الروســية فــي تحســين المنــاخ
االســتثماري ،وهــو مــا انعكــس فــي تحســن مركزهــا فــي أحــدث
تقييمــات مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال (Ease of
 )Doing Businessالصــادر عــن البنــك الدولــي ،إذ حققــت
روســيا صعــوداً مذهـاً مــن المركــز ( 124مــن بيــن  183دولــة)
فــي نهايــة عــام  2010إلــى المركــز  51بنهايــة عــام ،)5(2015
وإن كان هــذا ال ينفــي الحاجــة الســتمرار الجهــود المبذولــة فــي
هــذا اإلطــار.
ويشــير البعــض إلــى إلــى أن التداعيــات الســلبية لألزمــة
االقتصاديــة ال تخلــو مــن بعــض الجوانــب اإليجابيــة ،فقــد أدى
انخفــاض ســعر الروبــل إلــى زيــادة القــدرة التنافســية للبضائــع
الروســية فــي األســواق الدوليــة ،خاصــة بعــد أن صــارت أجــور
األيــدي العاملــة الروســية قريبــة مــن نظيرتهــا الصينيــة ،كمــا أن
انخفــاض أســعار الشــركات الروســية ســوف يغــري االســتثمارات
األجنبيــة بالعــودة مــرة أخــرى إلــى الســوق الروســي(.)6
وفــي الختــام ،يمكــن القــول إنــه علــى الرغــم مــن األزمــة
الحاليــة ،فــإن نقــاط قــوة االقتصــاد الروســي ال تــزال قائمــة ،بــل
ويمكــن تحويــل نقــاط الضعــف التــي أفرزتهــا األزمــة الحاليــة
إلــى مزايــا إضافيــة ،إذا مــا تــم تطبيــق السياســات االقتصاديــة
المناســبة ولــم يتــم التباطــؤ فــي تطبيــق تلــك السياســات ،وهــذه
األســباب تدعــو إلــى التفــاؤل حيــال خــروج االقتصــاد الروســي
مــن أزمتــه الراهنــة.
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