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عاصفة مثالية:
فرص مشروطة لتعايف روسيا من أزمتها االقتصادية 

شــهدت روســيا فــي عــام 2015 تراجعــاً ملحوظــاً فــي مؤشــراتها 
االقتصاديــة الرئيســية، فقــد انكمــش الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــي %4.5،  ــاج الصناعــي بحوال ــي 3.7%، وتراجــع اإلنت بحوال
ــل  ــا أن الروب ــي 10%، كم ــة حوال ــور الحقيقي ــت األج وانخفض
فقــد حوالــي 20% مــن قيمتــه أمــام الــدوالر األمريكــي فــي عــام 
2015، ليســتمر بذلــك التراجــع فــي قيمــة العملــة الروســية للعــام 
ــى أســباب  ــوف عل ــب الوق ــا يتطل ــو م ــي، وه ــى التوال ــي عل الثان
ــية،  ــة الروس ــراءات الحكومي ــة اإلج ــدى فاعلي ــة، وم ــذه األزم ه

ــة السياســات الواجــب اتباعهــا وفــرص تحققهــا. وماهي

اأوًل: اأ�سباب الأزمة
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 
ــى روســيا جــراء تورطهــا فــي  المتحــدة واالتحــاد األوروبــي عل
األزمــة األوكرانيــة، والتــي طالــت عــدداً مــن الشــركات الروســية 
الرئيســية، وأثــرت ســلباً علــى االقتصــاد الروســي بصفــة عامــة.

وعلــى الرغــم مــن التداعيــات الســلبية لهذيــن العامليــن، 
فإنهمــا ال يتحمــالن وحدهمــا المســؤولية عــن األزمــة االقتصاديــة 
ــال يجــب  ــا، ف ــا تأثيره ــة كان له ــل الداخلي ــة، إذ إن العوام الراهن

تجاهــل حقيقــة أن االقتصــاد الروســي دخــل فــي مرحلــة الركــود 
قبــل أن تبــدأ التداعيــات الســلبية للعقوبــات وتراجــع أســعار النفــط، 
ــى ســواء إدارة االقتصــاد الروســي. وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إل

فخــالل العقــد الســابق، نجــح االقتصــاد الروســي فــي الحصول 
ــى 2 تريليــون دوالر، نتيجــة  ــد عل ــى إيــرادات تقــدر بمــا يزي عل
لتصديــر المــواد الخــام خاصــة النفــط والغــاز، غيــر أن هــذه 
ــى  ــاً عل ــى تنعكــس إيجاب ــاءة، حت ــا بكف ــم إدارته ــم تت ــرادات ل اإلي
ــاءة االقتصــاد  ــز كف ــي تعزي ــهم ف ــم تس ــي، إذ ل االقتصــاد الروس
ــة  ــات اقتصادي ــة أزم ــن أي ــي م ــى التعاف ــه عل ــي أو قدرت الروس

ــتقبلية. مس

ــي  ــا ف ــم إهداره ــة ت ــرادات النفطي ــإن اإلي ــض، ف ــى النقي وعل
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 مســلماً بــه.

وفــي ضــوء مــا ســبق، فــإن العديــد مــن االقتصادييــن وصفــوا 
األزمــة الراهنــة التــي يعانيهــا االقتصــاد الروســي باعتبارهــا 
"عاصفــة مثاليــة")1(، نظــراً ألن العديــد مــن العوامــل الســلبية التــي 

ــويل  ــذ تـ ــيا منـ ــهدها روسـ ــة تشـ ــة اقتصاديـ ــوأ أزمـ ــك أسـ ــون بذلـ ــًا، ليكـ ــودًا اقتصاديـ ــاين ركـ ــام الثـ ــيا للعـ ــهد روسـ تشـ
فالدميـــري بوتـــني احلكـــم، وعلـــى الرغـــم مـــن أن البعـــض ُيرجـــع هـــذه األزمـــة إىل تراجـــع أســـعار النفـــط، والعقوبـــات الغربيـــة 
ـــاين  ـــي يع ـــاد الروس ـــرى أن االقتص ـــًا ي ـــاك اجتاه ـــإن هن ـــة، ف ـــة األوكراني ـــا يف األزم ـــراء تورطه ـــكو ج ـــى موس ـــة عل املفروض
مشـــاكل هيكليـــة ســـابقة علـــى هذيـــن العاملـــني، وهـــو األمـــر الـــذي يثـــري التســـاؤل حـــول األســـباب احلقيقيـــة لألزمـــة 

ـــا. ـــروج منه ـــرص اخل ـــة، وف احلالي
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كيف يفكر العامل الثاين؟

ــا  ــم بعضه ــاً، وتدع ــر مع ــود االقتصــادي تتضاف ــى الرك ــع إل تدف
البعــض، بمــا يعــزز فــي النهايــة األزمــة االقتصاديــة التــي تمــر 

بهــا موســكو.

ــي  ــور احتياط ــي تده ــة ف ــذا بصــورة واضح ــس ه ــد انعك وق
النقــد األجنبــي، والــذي فقــد حوالــي نصــف قيمتــه فــي عــام 
2015 لتمويــل العجــز فــي الميزانيــة، بــل وأصبــح مــن الواضــح 
ــة  ــاً لســد العجــز فــي الميزاني ــن يكــون كافي أن هــذا االحتياطــي ل
إذا مــا اســتمرت األزمــة االقتصاديــة لفتــرة أطــول، وكنتيجــة 
لهــذا الوضــع، تضــررت أغلــب القطاعــات االقتصاديــة، وهــو مــا 
وضــح فــي تراجــع اإلنفــاق الحكومــي، وإنفــاق القطــاع العائلــي، 

ــتثمارات والصــادرات. ــة االس فضــالً عــن تراجــع حرك

ثانيًا: اإجراءات قا�سرة
كان مــن المفتــرض أن يتــم التعامــل مــع األزمــة االقتصاديــة مــن 
خــالل وضــع سياســات اقتصاديــة واســعة ومتســقة، حتــى يتمكــن 

االقتصــاد مــن التعافــي، ويســتعيد النمــو مــرة 
أخــرى، إال أن سياســات الحكومــة الروســية 
والبنــك المركــزي لمواجهــة األزمــة اتســمت 
بعــض  علــى  ركــزت  إذ  جزئيــة،  بأنهــا 
ومــن  اآلخــر.  البعــض  دون  القطاعــات 
جهــة ثانيــة، فــإن بعــض السياســات، وإن 
بــدت عقالنيــة، إال أنهــا جــاءت متأخــرة 
ــم  ــه ل ــا أن ــر مناســب، كم ــت غي ــي توقي أو ف
ــك  ــن ذل ــد، وم ــكل جي ــا بش ــداد له ــم اإلع يت
السياســة النقديــة الجديــدة التــي اتبعهــا البنــك 
المركــزي لمواجهــة التضخــم مــن خــالل 

ــادات  ــت انتق ــي الق ــة، والت ــة الوطني ــرف العمل ــعر ص ــم س تعوي
ــة  ــي النهاي ــة، وأدت ف ــاوف االقتصادي ــن المخ ــعة وزادت م واس

ــل. ــعر الروب ــار س ــية أدت النهي ــج عكس ــى نتائ إل

ومــن ذلــك أيضــاً قيــام البنــك المركــزي بمراقبــة النظــام 
ــات  ــا للمؤسس ــم إعطاؤه ــي يت ــروض الت ــاء الق ــي، وإلغ المصرف
ــركات ذات  ــة أو الش ــطة إجرامي ــي أنش ــا ف ــي تورطه ــتبه ف المش
ــت  ــي وإن مثل ــي الخطــوة، الت ــة، وه ــة الضعيف ــدارة االئتماني الج
ــات ســلبية تمثلــت فــي  ــد ترتبــت عليهــا تداعي ــاً، فق إجــراًء إيجابي
ــى النشــاط  ــة عل ــة المملوكــة للدول ــة الشــركات العمالق دعــم هيمن
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 

ــاح. ــع األرب ــرة وتراج ــروض المتعث الق

ــية  ــة الروس ــد أدى إصــرار الحكوم ــرى، فق ــة أخ ــن ناحي وم
ــات  ــة"، وفرضهــا عقوب ــات المتبادل ــى تطبيــق سياســة "العقوب عل
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 
ــى هــذا  ــد ترتبــت عل ــن المحلييــن)2(، فق ــن الزراعيي ــى المنتجي عل
ــة المتاحــة أمــام المســتهلكين،  ــة الســلع الزراعي اإلجــراء محدودي
فضــالً عــن ارتفــاع أســعارها، وبالتالــي فقــد ترتبــت عليهــا 

ــك المركــزي  ــا البن ــي بذله ــة، أضــرت بالجهــود الت ــار تضخمي آث
ــواء التضخــم.  الحت

وكنتيجــة إلخفــاق السياســات الحكوميــة فــي مواجهــة األزمــة، 
ــاوز  ــى 13%، ليتج ــام 2015 إل ــي ع ــم ف ــدل التضخ ــع مع ارتف
بذلــك التوقعــات األوليــة التــي وضعــت معــدل التضخــم عنــد 
ــي  ــذي وضعــه ف ــر المعــّدل، وال ــه تجــاوز التقدي ــا أن 4.5%، كم
ــك  ــدرة البن ــدم ق ــه ع ــب علي ــا ترت ــو م ــدود 8% و10%، وه ح
المركــزي علــى خفــض معــدل اإلقــراض لحــث الشــركات علــى 
أن  كمــا  االقتصــادي،  النمــو  لتحفيــز  واالســتثمار  االقتــراض 
ــواق  ــن األس ــراض م ــن االقت ــزون ع ــروس عاج ــتثمرين ال المس

ــات. ــبب العقوب ــة بس ــة الدولي المالي

وقــد حــث بوتيــن علــى ضــرورة إبقــاء عجــز الميزانيــة 
الفيدراليــة أقــل مــن 3% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وبالتالــي 
ــر  ــة أكث ــات اقتصادي ــاع سياس ــى اتب ــتضطر إل ــة س ــإن الحكوم ف
تقشــفاً، ومــا يرتبــط بذلــك مــن خفــض بنــود اإلنفــاق االجتماعــي، 

ــي. ــاق الحكوم ــص اإلنف وتقلي

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن الحكومــة 
ــاع سياســات  ــد تجــد نفســها مضطــرة التب ق
أكثــر تقشــفاً، فــي ضــوء أن قانــون الميزانيــة 
ــل  ــرض أن ســعر برمي ــد افت ــام 2016 ق لع
دوالراً،   50 حوالــي  يبلــغ  ســوف  النفــط 
ــي 30  ــغ حوال ــن أن ســعره اآلن يبل ــي حي ف
دوالراً، وبالتالــي فــإن هنــاك حاجــة لخفــض 
ــوازن  ــات مــرة أخــرى، لكــي يحــدث ت النفق
بيــن اإليــرادات والنفقــات، وفــي هــذا اإلطار 
تــم اقتــراح اتخــاذ تدابيــر مثــل زيــادة الضرائــب أو طبــع النقــود 

مــن أجــل تمويــل النفقــات العامــة.

ثالثًا: فر�ش قائمة
مــن  للخــروج  تبنيهــا  يجــب  التــي  السياســات  إحــدى  تتمثــل 
األزمــة االقتصاديــة فــي تشــجيع الشــركات علــى االســتثمار مــرة 
أخــرى، فقــد شــهد االســتثمار الرأســمالي تراجعــاً خــالل العاميــن 
األخيريــن، ولكنــه شــهد انخفاضــاً كبيــراً فــي عــام 2015، حيــث 
ــي 8.4% فقــط فــي عــام 2015، ومــن دون  انكمــش إلــى حوال
ــن يخــرج مــن  ــإن االقتصــاد الروســي ل تشــجيع االســتثمارات، ف

ــة. ــه الحالي كبوت

ــة  ــي سياس ــدداً ف ــر مج ــاد التفكي ــذا الوضــع، ع ــل ه ــي ظ وف
الخصخصــة نظــراً لضخامــة أصــول الشــركات المملوكــة للدولــة، 
إال أن هــذا الخيــار تواجهــه عقبــات كبيــرة، منهــا أن اإلقبــال 
علــى األســهم الروســية اليــزال فــي أدنــى مســتوياته، فضــالً عــن 
عــدم رغبــة الحكومــة فــي التخلــي عــن ســيطرتها علــى شــركاتها 

ــاءة. ــدار بطريقــة ال تتســم بالكف ــم تكــن ُت الكبــرى، حتــى وإن ل

ويمكــن القــول إن هنــاك عــدداً مــن األســباب التــي أدت إلــى 
تراجــع االســتثمار، وتتمثــل فيمــا يلــي)3(:

ــي  ــة ف ــروعات الضخم ــن المش ــر م ــدد كبي ــن ع ــاء م 1- االنته
الوقــت ذاتــه تقريبــاً، مــن دون البــدء فــي مشــروعات جديــدة 

مبقومـــات  الروســـي  االقتصـــاد  يتمتـــع 
قـــوة ال ميكـــن جتاهلهـــا، منهـــا متتعـــه 
عـــن  فضـــاًل  ومتنـــوع،  واســـع  بســـوق 
عاملـــة  وأيـــد  طبيعيـــة،  مـــوارد  وجـــود 
ماهـــرة، كمـــا ال ميكـــن إغفـــال حمـــاوالت 
احلكومـــة الروســـية يف حتســـني املنـــاخ 
االســـتثماري، وهـــو مـــا انعكـــس يف حتســـن 
مؤشـــر  تقييمـــات  أحـــدث  يف  مركزهـــا 
األعمـــال. أنشـــطة  ممارســـة  ســـهولة 



اجتاهات األحداث، العدد 16 80

فرص مشروطة لتعايف روسيا من أزمتها االقتصادية 

تســاعد علــى إنعــاش االقتصــاد الروســي، وحتــى فــي حالــة البــدء 
فــي مشــروعات اســتثمارية جديــدة، فإنهــا كانــت ســتتوقف بســبب 
انخفــاض أســعار النفــط، وبالتالــي نقــص التمويــل الــالزم للشــروع 

فيهــا. 

2- تحســين المنــاخ االســتثماري ومــا يتطلبــه ذلــك مــن معالجــة 
جذريــة للعديــد مــن أوجــه القصــور التــي يعانيهــا االقتصــاد 
ــكار،  ــاء االحت ــن وإنه ــاد والروتي ــى الفس الروســي، كالقضــاء عل
فضــالً عــن تقليــص االعتمــاد المفــرط علــى إيــرادات النفــط 

والغــاز، وإصــالح النظــام القانونــي وغيرهــا.

ــه  ــب أوج ــع أغل ــد م ــل الجي ــي أن التعام ــكلة ف ــن المش وتكم
ــدى،  ــة الم ــدة وطويل ــعة ومعق ــات واس ــب إصالح القصــور يتطل
ــار  ــا أن اآلث ــية، كم ــر السياس ــن المخاط ــدر م ــى ق ــوي عل وتنط
اإليجابيــة المتوقعــة لــن تكــون ملموســة إال بعــد عــدة ســنوات مــن 
اإلصــالح، ولهــذا يبــدو أن هــذا البرنامــج لــن يبــدأ مــن األســاس. 

3- تراجــع األربــاح، وهــي المحــرك األساســي لالســتثمار، وذلــك 
ــإن االقتــراض  ــة، ف بســبب الركــود االقتصــادي، ومــن جهــة ثاني
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 
ــروس، والتــي  ــة للمســؤولين ال الرغــم مــن التصريحــات اإليجابي

يعبــرون مــن خاللهــا عــن تفاؤلهــم بالخــروج مــن األزمــة. 

رابعًا: فر�ش م�سروطة
علــى الرغــم مــن العوامــل الســلبية المذكــورة آنفــاً، فإنــه اليــزال 
ــة  ــات اقتصادي ــي سياس ــالل تبن ــن خ ــا م ــب عليه ــكان التغل باإلم
نشــطة ومتســقة. وتقــوم هــذه السياســة علــى محاولــة احتــواء 
األزمــة  مــن  الخــروج  فــرص  حيــال  المتشــائمة  التوقعــات 
االقتصاديــة، وإقنــاع المســتثمرين بــأن الحكومــة تتعامــل بجديــة، 

ــك. ــق ذل ــبيل تحقي ــي س ــدة ف ــات جدي ــذ سياس ــوم بتنفي وتق

ــل  ــراً، ب ــاً كبي ــاً حكومي ــة إنفاق ــي البداي ــر ف ــب األم وال يتطل
يمكــن البــدء بخطــوات رمزيــة. وتتضمــن تلــك اإلجــراءات 
تخفيــف حــدة الصــراع مــع الغــرب، ورفــع القيــود التنظيميــة 
المعوقــة لالســتثمار، فضــالً عــن إعــالن 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 
ــام اإلداري  ــالح النظ ــك إص ــي ذل ــا ف ــراءات، بم ــك اإلج ــع تل م

ــي. ــام القضائ ــك النظ ــة، وكذل للدول

ومــن جهــة أخــرى، فــإن هنــاك حاجــة لتهدئــة الصــراع مــع 
الغــرب، وإن كانــت فــرص ذلــك التــزال محــدودة)4(، ويبــدو أن 
ــط  ــعار النف ــاش أس ــة انتع ــى إمكاني ــن عل ــزال يراه ــن الي الكرملي
ــي  ــاع الغرب ــض اإلجم ــي تقوي ــوده ف ــاح جه ــى نج ــدداً، وعل مج
علــى فــرض عقوبــات اقتصاديــة عليــه، والتــي بــدأت تشــهد 
ــتثمارات،  ــي االس ــديد ف ــع الش ــر أن التراج ــل، غي ــاً بالفع تصدع
واســتمرار هــروب رؤوس األمــوال إلــى الخــارج يثبتــان أن هــذا 

ــاً. ــدو واقعي ــان ال يب الره

وعلــى الجانــب اآلخــر ال ينبغــي تجاهــل أن االقتصاد الروســي 
ــوع،  ــه بســوق واســع ومتن ــا تمتع ــة، منه ــات إيجابي ــع بمقوم يتمت
ــا  ــرة، كم ــة ماه ــد عامل ــة، وأي ــوارد طبيعي فضــالً عــن وجــود م
ــاخ  ــين المن ــي تحس ــية ف ــة الروس ــاح الحكوم ــال نج ــن إغف ال يمك
االســتثماري، وهــو مــا انعكــس فــي تحســن مركزهــا فــي أحــدث 
 Ease of( تقييمــات مؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال
ــت  ــي، إذ حقق ــك الدول Doing Business( الصــادر عــن البن
روســيا صعــوداً مذهــالً مــن المركــز 124 )مــن بيــن 183 دولــة( 
فــي نهايــة عــام 2010 إلــى المركــز 51 بنهايــة عــام 2015)5(، 
ــة فــي  وإن كان هــذا ال ينفــي الحاجــة الســتمرار الجهــود المبذول

هــذا اإلطــار.

ويشــير البعــض إلــى إلــى أن التداعيــات الســلبية لألزمــة 
ــد أدى  ــة، فق ــب اإليجابي ــض الجوان ــن بع ــو م ــة ال تخل االقتصادي
ــع  ــية للبضائ ــدرة التنافس ــادة الق ــى زي ــل إل ــعر الروب ــاض س انخف
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 

ــى الســوق الروســي)6(. ــرة أخــرى إل ــودة م ــة بالع األجنبي

ــة  ــن األزم ــم م ــى الرغ ــه عل ــول إن ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
الحاليــة، فــإن نقــاط قــوة االقتصــاد الروســي ال تــزال قائمــة، بــل 
ــة  ــة الحالي ــا األزم ــي أفرزته ــف الت ــاط الضع ــل نق ــن تحوي ويمك
ــة  ــات االقتصادي ــق السياس ــم تطبي ــا ت ــة، إذا م ــا إضافي ــى مزاي إل
ــذه  ــك السياســات، وه ــق تل ــي تطبي ــم التباطــؤ ف ــم يت ــبة ول المناس
ــال خــروج االقتصــاد الروســي  ــاؤل حي ــى التف األســباب تدعــو إل

ــة. ــه الراهن ــن أزمت م
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