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واســتحوذت تلــك الخطــة عــى دعــم وتأييــد عــدد مــن كبــار 
ــروس، يف ضــوء انعكاســها اإليجــايب  ــن ال املســؤولن الحكومي
ــز  ــى تعزي ــة، وع ــن ناحي ــرويس م ــع عــى االقتصــاد ال املتوق
التقــارب الــرويس – الصينــي مــن ناحيــة أخــرى، وذلــك عــى 
الرغــم مــن وجــود بعــض التحديــات التــي تواجــه التطبيــق 

الفعــي لهــذه الخطــة. 

دوافع مختلفة: 
ــرى  ــات األخ ــن العم ــر م ــد كب ــراء رصي ــكو ل ــه موس تتج
ــارات،  ــن االعتب ــدد م ــوء ع ــورو يف ض ــدوالر والي ــاف ال بخ

ــايل: ــى النحــو الت ــن إيضاحــه ع ــا ُيك وهــو م

ــع، شــهد  ــل: عــى عكــس املتوق ــاع الروب ــن ارتف 1- الحــد م
ســعر رصف الروبــل الــرويس ارتفاعــاً قويــاً أمــام الــدوالر 
ــن  ــح ضم ــة، لتصب ــرب األوكراني ــدالع الح ــذ ان ــي من األمري
أفضــل العمــات أداًء يف هــذا العــام، مدعومــاً بالضوابــط 
والقيــود التــي فرضتهــا روســيا عــى عمليــات ســحب الــروس 
ملدخراتهــم مــن العمــات األجنبيــة، فضــاً عــن ارتفــاع فائــض 
ــذي تضاعــف  ــايس، وال ــرويس بشــكل قي الحســاب الجــاري ال

أكــر مــن ثاثــة أضعــاف عــى أســاس ســنوي خــال األشــهر 
ــل إىل 166.6  ــاري 2022، ليص ــام الج ــن الع ــبعة األوىل م الس

ــار دوالر. ملي

ويبلــغ الســعر األمثــل لســعر الــرف الــرويس، وفــق 
ــام  ــل أم ــن 70 إىل 80 روب ــراوح ب ــا ي ــرات، م ــض التقدي بع
الــدوالر، مقابــل 60 روبــل للــدوالر الواحــد حاليــاً. ومــن ثــم 
ــعر  ــض س ــل لخف ــاً التدخ ــية حالي ــلطات الروس ــاول الس تح

ــتويات. ــك املس ــودة إىل تل ــرف والع ال

2- تــايف تراجــع تنافســية الصــادرات: يفــرض االرتفــاع املفرط 
ــاد  ــى االقتص ــة ع ــلبية محتمل ــاراً س ــل آث ــعر رصف الروب لس
ــية  ــك تراجــع تنافســية الصــادرات الروس ــا يف ذل ــرويس، مب ال
غــر النفطيــة، حيــث يــؤدي ســعر الــرف املرتفــع للروبــل 
باألســواق  الروســية  الصــادرات  أســعار  قيمــة  زيــادة  إىل 

ــة. الخارجي

ــمح  ــيا: تس ــة لروس ــات النقدي ــات االحتياطي ــع عم 3- تنوي
ــدى  ــات ل ــاء االحتياطي تلــك الخطــوة ليــس فقــط بإعــادة بن
ــي  ــات الت ــببت العقوب ــد أن تس ــرويس بع ــزي ال ــك املرك البن
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يخطــط البنــك المركــزي الروســي لشــراء رصيــد كبيــر مــن العمــات غيــر الدوالريــة كاليــوان الصينــي والروبيــة 
الهنديــة، بقيمــة قدرهــا 70 مليــار دوالر، وذلــك فــي شــكل مــن أشــكال التدخــل المباشــر للبنــك فــي 
ســوق الصــرف، بغــرض التعامــل مــع مشــكلة االرتفــاع المفــرط لقيمــة الروبــل الروســي منــذ انــدالع الحــرب 

األوكرانيــة فــي فبرايــر 2022. 

كبــح الروبــل: أســباب اتجــاه روســيا نحــو شــراء اليــوان وعمــات الــدول الصديقــة، العــدد 1645، 24 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــر  ــد جــزء كب ــة عــى روســيا يف تجمي ــدول الغربي فرضتهــا ال
مــن احتياطياتهــا يف الخــارج، وإمنــا أيضــاً تنويــع االحتياطيــات 
بالنظــر إىل منــو عاقتهــا التجاريــة مــع بعــض البلــدان عقــب 

ــات، خاصــة الصــن. العقوب

4- تعزيــز تقــارب الــرويس – الصينــي: ميثــل اليــوان الصينــي 
العملــة الرئيســية يف خطــة موســكو إلعــادة بنــاء االحتياطيات 
ــم  ــو يدع ــى نح ــة، ع ــر الدوالري ــات غ ــن العم ــة م األجنبي
االتجــاه الراهــن لتدويــل العملــة الصينيــة. هــذا، وقــد بــدأت 
روســيا بشــكل متزايــد يف االعتــاد عــى الســلع الصينيــة 
ــة  ــات الغربي ــد العقوب ــة بع ــواردات الغربي ــل ال ــل مح لتح

ــة املفروضــة عليهــا. ــود التجاري عــى موســكو، والقي

ــيا،  ــوان يف روس ــتخدام الي ــد اس ــك لتصاع ــع ذل ــد دف وق
ــتخداماً  ــدول اس ــر ال ــن أك ــة ب ــة الثالث ــيا املرتب ــل روس لتحت
لليــوان يف املدفوعــات الدوليــة يف يوليــو 2022، وهــو اتجــاه 
ــروم  ــة غازب ــاق رشك ــع اتف ــيا م ــزداد الس ــح أن ي ــن املرج م
الروســية ورشكــة البــرول الوطنيــة الصينيــة مؤخــراً عــى 
اســتخدام العمــات الوطنيــة الروبــل واليــوان يف تســوية 
مســتحقات صــادرات الغــاز الــرويس إىل الصــن. لــذ، تــدرس 
روســيا رشاء مبــا يصــل إىل 16 مليــار يــوان حتــى نهايــة عــام 

.2022

اآلليات الداعمة: 
ســوف تعتمــد روســيا عــى عــدد مــن اآلليــات التــي تعــزز 
ــة  ــدول الصديق ــات ال ــى عم ــول ع ــا يف الحص ــن قدرته م

ــي: ــا ي ــا، وتتضمــن م ورشائه

ــة العمــات: عــى األرجــح ســوف يتجــه  ــات مبادل 1- اتفاق
ــة  ــات املحلي ــة للعم ــات مبادل ــد اتفاق ــزي لعق ــك املرك البن
مــع البنــوك املركزيــة األخــرى، أو حتــى رشاء عمــات الــدول 
الصديقــة مــن الســوق املفتــوح عــر مــا لديــه مــن عمــات 
صعبــة. وجديــر بالذكــر أن روســيا متكنــت مــن إعــادة تكويــن 
حصيلــة كبــرة مــن النقــد األجنبــي، بفضــل ارتفــاع اإليــرادات 

الحكوميــة مــن النفــط والغــاز الطبيعــي. 

إيــرادات  أن تصــل  الروســية  االقتصــاد  وتتوقــع وزارة 
الروســية إىل 337.5 مليــار دوالر هــذا  الطاقــة  صــادرات 
ــام 2021،  ــة بع ــل إىل 38% مقارن ــاع تص ــبة ارتف ــام، بنس الع
وذلــك يف ظــل ارتفــاع أســعار النفــط الغــاز عــى الرغــم مــن 

ــدرة. ــات املص ــاض الكمي انخف

2- تــداول عمــات الــدول الصديقــة: تخطــط بورصة موســكو 
ــل  ــدول الصديقــة، مث ــداول عقــود بعــض عمــات ال ــدء ت لب
الروبيــة الهنديــة، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض التحديــات 
املاثلــة يف هــذا الشــأن حتــى اآلن. كــا أدرج عــدد مــن البنوك 

الروســية األخــرى عمــات مثــل اليــوان والروبيــة الهنديــة يف 
قامئــة العمــات املتداولــة لديهــا.

3- تســوية املدفوعــات بالعمــات الوطنيــة: اتفقــت روســيا 
ــوان  ــل والي ــة الروب والصــن عــى اســتخدام العمــات الوطني
يف تســوية صــادرات الغــاز الــرويس إىل الصــن. كــا ســتدفع 
ــرويس،  ــل ال ــة بالروب ــتحقات واردات الطاق ــض مس ــا بع تركي

وهــو األمــر ذاتــه بالنســبة للهنــد. 

ــدوالر يف  ــة لل ــات بديل ــى عم ــاد ع ــيا االعت ــاول روس وتح
ــع  ــاً م ــدول األخــرى، تزامن ــع بعــض ال ــات م تســوية التعام
ــدد  ــروين يف ع ــع اإللك ــية للدف ــر” الروس ــة “م ــل بطاق تفعي

ــدول.  مــن ال

4- ســحب فائــض النقــد األجنبــي مــن الســوق املحــي: 
ســيتجه البنــك املركــزي الــرويس عــى األرجــح للتدخــل 
ــادة  ــم زي ــن ث ــة، وم ــات األجنبي ــر رشاء العم ــوق ع يف الس
ــرا  ــه “إلف ــا أوضحت ــاً مل ــك فق ــل، وذل ــن الروب ــروض م املع
ــر نفســه  ــرويس، واألم ــزي ال ــك املرك ــا” محافظــة البن نابيولين
ــت  ــرويس يف وق ــة ال ــر املالي أوضحــه أنطــون ســيلونوف وزي

ــرف. ــعر ال ــض س ــتهدف خف ــوة تس ــابق، يف خط س

كــا مــن املرجــح إعــادة تفعيــل قاعــدة تحويــل فائــض 
اإليــرادات الحكوميــة للنفــط املقومــة بالعمــات الصعبــة إىل 
صنــدوق الــروة الــرويس، األمــر الــذي تــم تعليقــه يف أوائــل 
عــام 2022 مــع تراجــع الروبــل بشــكل حــاد، وأدت لتوقــف 
ــاج  ــة. وتحت الســلطات يف روســيا عــن رشاء العمــات األجنبي
هــذه القاعــدة حاليــاً إىل موافقــة مــن ِقبــل الرئيــس الــرويس 

فادميــر بوتــن إلعــادة العمــل بهــا.

انعكاسات على االقتصاد الروسي: 
ــة يف  ــدول الصديق ــراء عمــات ال ــيا ل تســاهم خطــة روس
ــى  ــرويس، ع ــاد ال ــى االقتص ــة ع ــار اإليجابي ــن اآلث ــدد م ع

ــايل: النحــو الت

1- كبــح ارتفــاع أســعار الــرف: تســاعد عمليــات رشاء 
املعــروض  أرصــدة  زيــادة  يف  الصديقــة  الــدول  عمــات 
ــوك الروســية، مــا ســيؤدي  ــدى البن ــل ل ــن الروب ــدي م النق
لكبــح ارتفــاع ســعر تــداول العملــة الروســية مقابــل العمــات 

ــتقبل.  ــورو يف املس ــدوالر والي ــل ال ــرى مث األخ

2- زيــادة اإلنفــاق الحكومــي: مــن املتوقــع أن يــؤدي عــودة 
ــادة مقــدار النقــد املتــاح  الروبــل ملســتوياته الســابقة إىل زي
أن  أناليتيكــس”  “أكســفورد  وتقــدر  الحكومــي.  لإلنفــاق 
انخفــاض ســعر الــرف مبقــدار 10 روبــات روســية يســمح 

ــة.  ــة للموازن ــل إضافي ــون روب ــر  1.2 تريلي بتوف
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تحديات محتملة: 
مــن املحتمــل أن تواجــه روســيا بعــض التحديــات يف دعــم 
الصديقــة، وذلــك  الــدول  اقتصادهــا عــر رشاء عمــات 

ــآيت:  ــر ل بالنظ

1- عــدم كفايــة الســيولة: هنــاك مخــاوف بشــأن محدوديــة 
ــم  ــة، ومــن ث ــدول الصديق الســيولة املتاحــة مــن عمــات ال
عــدم فاعليتهــا مبــا يكفــي لكبــح ارتفــاع ســعر رصف الروبــل. 
كــا ال متثــل األرقــام املعلــن عنهــا حــول مقايضــة العمــات 
ــن  ــه، ســوى حجــم محــدود م ــرويس ونظرائ ــزي ال ــن املرك ب
ــة أخــرى،  ــن جه ــامل. وم ــع الع ــة لروســيا م التجــارة الخارجي
فــإن توفــر مزيــد مــن الســيولة مــن العمــات األخــرى، مثــل 
ــية  ــات سياس ــة عاق ــب إقام ــوف يتطل ــي، س ــوان الصين الي

وثيقــة مــع بكــن. 

2- مخاطــر التســعر: يفــرض إقــدام روســيا عــى إعــادة بنــاء 
االحتياطيــات عــر عمــات غر رئيســية غــر مســتقرة، مخاطر 
يف تراجــع القيمــة الحقيقيــة لاحتياطيــات خاصــة مــع األخــذ 
ــات الحــادة ألســعار رصف تلــك العمــات.  ــار التلقب يف االعتب

ــة مخاطــر حــدوث  ــرة الركي ــال تواجــه الل فعــى ســبيل املث
تراجــع يف قيمتهــا مســتقباً، نظــراً للظــروف الضاغطــة التــي 

ميــر بهــا االقتصــاد الــريك.

3- فقــدان الســيطرة عــى ســعر الــرف: يــؤدي الــدور 
األكــر للروبــل يف التجــارة الدوليــة إىل خلــق مشــاكل إضافيــة 
للســلطات املاليــة الروســية. فبمجــرد أن تصبــح العملــة 
الوطنيــة مهمــة يف التجــارة الدوليــة ويبدأ اســتخدامها بشــكل 
offshore mar� ــرف  ــا يع ــة أو م ــر يف األســواق الخارجي (أك

ــد  ــة بعــض ســيطرته عــى تحدي ــد ُمصــدر العمل kets(، يفق
ســعر الــرف.

اتجــاه روســيا إلعــادة  إن  القــول  الختــام، ميكــن  ويف 
ــكو  ــمح ملوس ــرى، سيس ــات أخ ــر عم ــات ع ــاء االحتياطي بن
مبزيــد مــن التكيــف االقتصــادي يف ظــل العقوبــات الغربيــة 
ــل  ــدة تتمث ــر عدي ــل مخاط ــا تحم ــا، إال أنه ــة عليه املفروض
ــاء  ــر بن ــرى، ومخاط ــات األخ ــن العم ــيولة م ــف الس يف ضع
االحتياجــات باالعتــاد عــى عمــات دوليــة غــر مســتقرة يف 

ــا.   قيمته
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