
االإ�صالح االقت�صادي14

 الك�شاندر �شوكولنيكوفمارك �شليفر 

يعتقد البع�ض اأن رو�ضيا قد حققت يف العقد املا�ضي 
وفائ�ض  مرتفع،  اقت�ضادي  بنمو  ملحوًظا  جناًحا 
اخلارجية،  لديونها  و�ضداد  امليزانية،  يف  م�ضتمر 
وتراكم �ضخم الحتياطها يف البنك املركزي، عالوة 
)حكوميني(،  �ضياديني  ل�ضندوقني  اإن�ضائها  على 
عدة  اأن  اإىل  اإ�ضافة  احلقيقي.  الدخل  يف  وزيادة 
اأ�ضحاب  من  ي�ضبحوا  اأن  يف  جنحوا  منها  اأفراد 
املاليني على امل�ضتوى العاملي، بينما يرى البع�ض 
االآخر اأن كل ذلك لي�ض �ضوى قمة جبل اجلليد واأن ما 

خفي حتت ال�ضطح اأكرث تعقيًدا.
احلالية  واالقت�ضادية  املالية  االأزمة  اأظهرت  فقد 
االقت�ضاد  يتمكن  مل  التي  اجلوهرية  امل�ضاكل  بع�ض 
الرو�ضي من مواجهتها، فقد كان من ال�ضهل جتاهل 
بغزارة،  تتدفق  االأموال  امل�ضاكل عندما كانت  هذه 
اإال اأنه مل يعد باالإمكان جتاهلها االآن. وهي امل�ضاكل 
اأن  االأو�ضط  ال�رشق  يف  الغنية  الدول  تود  قد  التي 
عن  اأو  عمد  عن  �ضواء  ـ  �ضاهمت  التي  تلك  تدر�ضها، 
غري عمد ـ يف حتقيق هذه املعجزة الرو�ضية يف العقد 

املا�ضي.
اإن االأو�ضاع احلالية يف رو�ضيا تو�ضح متاًما الكيفية 
ب�رشعة  تنت�رش  اأن  املالية  لالأزمة  بها  ميكن  التي 
عام  ففي  احلقيقي،.  االقت�ضاد  يف  تغيرًيا  وحتدث 
الفقاعة االقت�ضادية العاملية  2008 عندما انفجرت 

ات�ضح  دويل،  متويل  على  احل�ضول  م�ضادر  ن�ضبت 
تاأثًرا،  النا�ضئة  االأ�ضواق  بلدان  اأكرث  اأن رو�ضيا من 
يف  العامل  يف  انخفا�ض  معدالت  اأكرب  �ضهدت  حيث 
الذي  االنخفا�ض  حتى  فاق  ـ  ال�ضناعية  املنتجات 
انخف�ضت  فقد  ـ  ال�ضوفيتي  االحتاد  انهيار  عند  حدث 
تتعامل  )اإحداهما  املالية  االأوراق  بور�ضتا 
بالدوالر االأمريكي واالأخرى بالروبل( بن�ضبة 80% 
عن معدلها املرتفع يف ال�ضيف املا�ضي. وفى نف�ض 
كبرية  ب�رشعة  بال�ضحب  االآن  رو�ضيا  تقوم  الوقت 
وم�ضاندة  املحلية،  عملتها  عن  دفاًعا  اأر�ضدتها  من 
لل�رشكات املحلية بها، واإبقاًء على ا�ضتمرارية املدن 
التي تعي�ض على �ضناعة واحدة اأو م�ضنع واحد. بل 
اإن احلكومة الرو�ضية تتوقع االآن اإنفاق كل �ضناديق 
راأ�ض مالها لتغطية العجز يف ال�ضنوات املقبلة، كما 

فقدت احلكومة �ضيطرتها على الت�ضخم والبطالة.
وللوهلة االأوىل قد يبدو االأمر غريبا، كيف القت�ضاد 
يفتقر اإىل االأجهزة املالية العديدة واملعقدة ـ كما هو 
احلال يف اقت�ضادات البلدان النامية ـ اأن يعانى هذه 
املعاناة ال�ضديدة نتيجة لالأزمة العاملية لالقرتا�ض. 
باللوم  تلقى  ما  عادة  الرو�ضية  ال�ضلطات  اأن  فرغم 
العاملية لالأزمة،  الطبيعة  الظروف على  لهذه  نتيجة 
ال�رشبات  لهذه  الرو�ضي  االقت�ضاد  تعر�ض  اأن  اإال 

العنيفة يرجع اأ�ضا�ًضا اإىل عدة اأ�ضباب حملية.

م�شئول 
الربامج 

ملنطقة اآ�شيا 
واأوروبا

كبري 
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جتربة رو�سيا �إز�ء �الأزمة �القت�سادية... �أخطاء ودرو�س م�ستفادة
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على البلدان 
اأن تنظر 
اإىل الداخل 
لتحديد طبيعة 
م�شاكلها 
االقت�شادية، 
فلوم االآخرين 
على امل�شاكل 
التي تعاين 
منها البالد 
قد يكون 
ا�شرتاتيجية 
�شهلة، اإال 
اأنه ال ي�شاعد 
على حل هذه 
امل�شاكل.

اإن النظر بعمق اإىل التدهور االقت�ضادي يف رو�ضيا، 
حتى  الرو�ضية  ال�ضلطات  بذلتها  التي  واملحاوالت 
النا�ضئة  االآن ملواجهته، يعترب در�ًضا البد لالأ�ضواق 
وال�رشق  اإفريقيا  �ضمال  بلدان  يف  خا�ضة  ـ  االأخرى 

االأو�ضط ـ اال�ضتفادة منه.

الدر�س االأول :  نوعية اال�شتثمارات االأجنبية.. 
معيار جيد لقيا�س  �شحة مناخ االأعمال  

بالتجربة  تتعلقان  نقطتني  اإي�ضاح  من  اأواًل  البد 
االأوىل:  االأجنبية،  اال�ضتثمارات  الرو�ضية يف جمال 
دائًما  يعترب  ال  املالية  االأوراق  بور�ضات  منو  اأن 
مقيا�ًضا لنوعية مناخ اال�ضتثمار، فاالأهم من ذلك هو 
اال�ضتدامة..  على  وقدرتها  البور�ضات  هذه  هيكل 
والثانية: اأنه من ال�رشوري اأن تتجاوز نظرتنا جمرد 
لتحديد  االأجنبية  لال�ضتثمارات  العامة  املوؤ�رشات 
بلد  اقت�ضاد  يف  االأجانب  امل�ضتثمرين  م�ضاهمة  مدى 
للم�ضتثمرين  العام  ال�ضلوك  هو  ذلك  من  فاالأهم  ما، 
للحالة  احلقيقي  املقيا�ض  هو  فهذا  البلد،  هذا  جتاه 

االقت�ضادية.
بتجربة  املجال  هذا  يف  االأوىل  النقطة  وتتعلق 
املالية  االأزمة  اأعقاب  يف  املختلفة  االقت�ضادات 
االآ�ضيوية يف �ضنة 1997، عندما اأدى التدفق الغزير 
لروؤو�ض االأموال للخارج اإىل ت�ضعيد االأزمة وك�ضف 

اإن�ضاء حمافظ لالأوراق  اأثر اال�ضتثمار يف  حمدودية 
املالية. لقد كانت ال�ضلطات الرو�ضية تفاخر بنجاحها 
اأوائل  يف  منًوا  املال  راأ�ض  اأ�ضواق  اأ�رشع  خلق  يف 
القرن احلايل، عندما فاق جناح بور�ضتي االأوراق 
املالية  االأوراق  بور�ضات  من  العديد  بها  املالية 
يف بلدان االأ�ضواق النا�ضئة، اإال اأن االنهيار ال�رشيع 
من  اأكرث  فقدت  )فقد   2008 �ضنة  يف  االأ�ضواق  لهذه 
%80 من قيمتها يف اأقل من �ضتة اأ�ضهر( اأكد اأن هذه 
البور�ضات كانت بطبيعتها معتمدة على امل�ضاربة، 
اأوراق  حمافظ  اإن�ضاء  يف  اال�ضتثمار  اأن  اأثبت  كما 
مالية ال ي�ضتطيع ـ بل ال يجب ـ اأن ينظر اإليه باعتباره 

بدياًل عن اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�رشة.
مناخ  نوعية  لقيا�ض  دقة  االأكرث  االأ�ضا�ضي  فاملعيار 
االأجنبية  اال�ضتثمارات  هو  ما  بلد  يف  اال�ضتثمارات 
املبا�رشة ولي�ض اال�ضتثمار يف اإن�ضاء حمافظ اأوراق 
املبا�رشة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  اأن  ذلك  مالية، 
امل�ضتثمرين،  ِقبل  من  االأجل  طويل  ارتباًطا  متثل 
املحلى  االقت�ضاد  تقلبات  لقبول  منهم  وا�ضتعداًدا 
ا. ومبعنى اآخر اأن هناك  احلقيقي ارتفاعا وانخفا�ضً
احتماالت قليلة جًدا الأن تكون امل�ضاربة هي الدافع 
اإ�ضافة  املبا�رشة،  االأجنبية  لال�ضتثمارات  االأ�ضا�ضي 
اإىل اأن الرتكيز على اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�رشة 
اإن�ضاء حمافظ  اال�ضتثمار يف  على  الرتكيز  من  بداًل  ـ 

النا�شئة  االأ�شواق  بلدان  اأكرث  اأن رو�شيا من  ات�شح  العاملية،  االقت�شادية  الفقاعة  انفجرت  عندما 
تاأثًرا، حيث �شهدت اأكرب معدالت انخفا�س يف العامل يف املنتجات ال�شناعية، فاق حتى االنخفا�س 

الذي حدث عند انهيار االحتاد ال�شوفيتي.
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االأوراق املاليةـ  ميكن اأن يحفز التنوع االقت�ضادي، 
يعتمد  التي  لرو�ضيا  بالن�ضبة  جوهري  اأمر  وهو 
ما  الطبيعية. وهذا  املوارد  على  اأ�ضا�ًضا  اقت�ضادها 

�ضنبينه فيما بعد.
وتتعلق النقطة الثانية بنوعية اال�ضتثمارات االأجنبية 
فيها  حمدوًدا  منًوا  رو�ضيا  �ضهدت  فقد  املبا�رشة، 
القرن،  اأوائل  يف  االقت�ضادي  جناحها  فرتة  خالل 
تك�ضف  اال�ضتثمارات  لهذه  املتعمقة  النظرة  اأن  اإال 
بع�ض احلقائق واالجتاهات املثرية لالهتمام. ذلك 
ا�ضتثمرت  التي  االأجنبية  االأموال  روؤو�ض  معظم  اأن 
يف رو�ضيا يف الت�ضعينيات كانت من البلدان املرتبطة 
ارتباًطا وثيًقا بالبالد التي عرفت با�ضتقبالها لراأ�ض 
املتحدة ولوك�ضمبورج  اململكة  مثل  الهارب،  املال 
هناك  كانت  ولقد  و�ضوي�رشا.  ومالطة  وقرب�ض 
من  االأكرب  اجلزء  اأن  على  بالظواهر  موؤيدة  اأقوال 
جمرد  كانت  املبا�رشة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  هذه 
يعود  واأنه  قبل  من  هروبه  �ضبق  رو�ضي  مال  راأ�ض 

مرة اأخرى اإىل موطنه االأ�ضلي.
وب�ضكل عام عادة ما ينظر اإىل عدم رغبة امل�ضتثمرين 
دليل  اأنه  على  ما  بلد  يف  اجلاد  بااللتزام  االأجانب 
وارتفاع  املناف�ضة،  على  البلد  هذا  قدرة  عدم  على 
معدالت الف�ضاد بها ب�ضبب ق�ضور يف اأداء املوؤ�ض�ضات 
من  كان  لقد  واالجتماعية.  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

املفرت�ض اأن يثري عدم قدرة رو�ضيا على جذب نوعية 
جيدة من اال�ضتثمارات االأجنبية املبا�رشة ـ يف الوقت 
االأرقام  العاملية  اال�ضتثمارات  فيه  ك�رشت  الذي 
اإذا ما قورنت بالنمو ال�رشيع يف االأ�ضواق  القيا�ضية 
املالية الرو�ضية ـ عدة اأ�ضئلة مهمة، كان على معدي 
ال�ضيا�ضات االلتفات اإليها. وعلى �ضبيل املثال ملاذا 
جتاهل امل�ضتثمرون االأجانب اإىل حد بعيد هذا البلد 
الهائلة فيه؟. وما معنى ذلك؟..  النمو  رغم فر�ض 
مناخ  ب�ضاأن  للعامل  ير�ضلها  التي  الر�ضالة  هي  وما 
الرو�ضي؟.  االقت�ضاد  و�ضحة  واالأعمال  اال�ضتثمار 
كانت االإجابة على مثل هذه االأ�ضئلة كفيلة باأن تدق 
امل�ضحك  االنهيار  هذا  وقوع  قبل  اخلطر  ناقو�ض 

لالقت�ضاد الرو�ضي.

االإجراء  اتخاذ  اإزاء  احلذر   : الثاين  الدر�س 
�شيادية  ديون  اإىل  ال�رشكات  ديون  بتحويل 

)حكومية(.
رو�ضيا  اإىل  االآ�ضيوية  االأزمة  اآثار  و�ضلت  عندما 
للبالد  املالية  احلالة  كانت   ،1998 اأغ�ضط�ض  يف 
�ضنوات،  ع�رش  بعد  عليه  اأ�ضبحت  عما  متاًما  خمتلفة 
1997 وطوال  اأن االقت�ضاد الرو�ضي حتى عام  ذلك 
اأو  يذكر،  يتمكن من حتقيق منو  الت�ضعينيات مل  فرتة 
حت�ضيل �رشائب، كما اأنه كان يعانى من عجز دائم 
الت�ضخم.  على  لل�ضيطرة  امليزانية، وفى حماولة  يف 
وبداًل من قيام رو�ضيا بتغيري �ضعر ال�رشف الر�ضمي 
بطباعة  ميزانيتها  يف  العجز  تغطية  عن  والتوقف 
من  ال�ضخم  باالقرتا�ض  قامت  النقد،  اأوراق 
من  وغريهما  الدويل  النقد  و�ضندوق  الدويل  البنك 
املوؤ�ض�ضات املالية، اإ�ضافة اإىل اإ�ضدارها الأذونات 
حكومية ق�ضرية وطويلة االأجل. ونتيجة لذلك تعدى 
حجم الدين احلكومي 240 بليون دوالر، كما و�ضل 
%40 من  اأكرث من  اإىل  القرو�ض  الفوائد على  حجم 
احلكومية  االلتزامات  وارتفعت  بل  القومي،  الدخل 
االأزمة  على  ال�ضابقة  االأ�ضهر  الق�ضري يف  املدى  على 

اإىل اأكرث من 150%. 
الدر�ض  اأنه  يبدو  ما  ب�ضاأن  نت�ضاءل  اأن  يجب  وهنا 
االأ�ضا�ضي الذي تعلمه القادة الرو�ض من هذه االأزمة: 
هل كان ال�ضبب يف هذا التع�رش هو املبالغة يف �ضعر 
ال�رشف، اأم يف تثبيت �ضعر ال�رشف؟.. االإجابة  بـ 
املفاجئ  االنهيار  عوامل  من  هذه  كانت  فقد  "ال"، 
ذلك  يف  ال�ضبب  كان  هل  و2009.   2008 �ضنتي  يف 
هو انهيار اأ�ضعار البرتول وعدم تنوع االقت�ضاد؟.. 
ا كما �ضنبني فيما بعد. هل كان  "ال" اأي�ضً بـ  االإجابة 
اخلوف من انهيار القطاع العام؟.. االإجابة بـ "ال" 
العام  القطاع  يف  العاملني  حجم  ت�ضخم  فقد  ا  اأي�ضً
عدد  ت�ضاعف  حيث  رو�ضيا  يف  احلكومي  والقطاع 
العاملني يف هذين القطاعني منذ �ضنة 2000، و�ضيطرت 

احلكومة كاأمر واقع على معظم ال�ضناعات.
اإن الدر�ض احلقيقي الذي يجب اأن ي�ضتفيد منه القادة 

احلوار 
اجلماهريي 

ومناق�شة 
حلول االأزمة 

اأمر بالغ 
االأهمية.. 

فتدفق 
املعلومات 

�رشوري 
للبحث عن 

حلول لالأزمة، 
خا�شة 

بالن�شبة 
لرجال االأعمال 

حتى يتمكنوا 
من اتخاذ 
القرارات 

ال�شحيحة.

رو�صيـــــــا.. درا�صة حالة

انخف�شت بور�شتا االأوراق املالية )اإحداهما 
واالأخرى  االأمريكي  بالدوالر  تتعامل 
بالروبل( بن�شبة %80 عن معدلها املرتفع 

يف ال�شيف املا�شي.

التي  االأجنبية  االأموال  روؤو�س  معظم 
ا�شتثمرت يف رو�شيا يف الت�شعينيات كانت 
من  هروبه  �شبق  رو�شي  مال  راأ�س  جمرد 
قبل، يعود مرة اأخرى اإىل موطنه االأ�شلي.

األزمة المالية العالمية
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على البلدان 
تفادى االعتماد 
اأكرث مما يجب 
على املوارد 
الطبيعية 
مهما كانت 
االإغراءات.. 
والبد من خلق 
ظروف مواتية 
الإعادة ا�شتثمار 
عائداتها 
يف قطاعات 
اقت�شادية 
اأخرى.

تفادى  �رشورة  هو   1998 اأحداث  من  الرو�ض 
�ضكل، و�رشورة  باأي  اخلارج  من  الدولة  اقرتا�ض 
يف  عجز  وجود  من  واحلد  الحتياطيها  الدولة  بناء 
املال  وراأ�ض  التجارة  فائ�ض  واإدارة  املوازنة، 

واحل�ضابات اجلارية ب�ضكل جيد.
ب�ضداد  رو�ضيا  قرار  كان  النفط  اأ�ضعار  وبانتعا�ض 
ديونها اخلارجية وبناء احتياطي قراًرا حكيًما ـ ذلك 
اأنه  اإال  ـ  خطري  ب�ضكل  ارتفع  قد  كان  الدولة  دين  اأن 
الظاهرة  غري  ال�ضلبية  االجتاهات  بع�ض  هناك  كانت 
اأو  �ضيا�ضي  طابع  ملعظمها  كان  واإن  ال�ضيا�ضة  لهذه 
اأن رو�ضيا على  اأعلن يف عده منا�ضبات  دعائي. فقد 
و�ضك اأن ت�ضرتد قوتها وتقوم من نك�ضتها، وانها مل 
تعد حتت رحمه االأجانب اأو املوؤ�ض�ضات الدولية التي 
فر�ضت عليها �رشوًطا قا�ضية لالقرتا�ض، وان رو�ضيا 
حتررت من الدين االأجنبي وعادت مرة اأخرى دولة 
قوية والعًبا اأ�ضا�ضًيا يف ال�ضاحة الدولية. اأو مبعنى 
هو  كان  القومي  لالقت�ضاد  احلما�ض  اأن  يبدو  اآخر 

القوة الدافعة ل�ضداد هذه الديون.
اأن  الرو�ض  القادة  عن  غاب  الوقت  نف�ض  وفى 
ال�رشكات الرو�ضية اخلا�ضة كانت قد اقرت�ضت مبالغ 
الدولية، وعندما دفع نف�ض  اأ�ضواق املال  هائلة من 
تو�ضيع  اإىل  رو�ضيا  الوطني  لالقت�ضاد  احلما�ض  هذا 
رغم  انه  اأت�ضح  االقت�ضاد،  يف  الدولة  دور  نطاق 
اخلارجية  ديونها  من  الفعلية  الناحية  من  تخل�ضها 
حكوميه  ديون  اإىل  ال�رشكات  ديون  حتويل  اأن  اإال 
االجتاه  بالتاأميم، وقد منا هذا  يكون  ما  اأ�ضبه  كان 
اأن احلكومة  التقارير  اآخر  االأزمة. وتفيد  مع تزايد 
من  دوالر  بليون   400 هيكله  الإعادة  جاهده  ت�ضعى 

هذا الدين، مبا يهدد ب�ضكل جدي احتياطي الدولة. 
     والواقع اأن تو�ضيع نطاق دور الدولة يف االقت�ضاد 
هو اإىل حد ما حماولة الإنقاذ ال�ضناعة ومنع انهيارها 
ال�ضغرية  لل�ضفوة  اإنقاذ  اإىل حد ما  انه  الكامل، كما 
ما  اأكرث  اأن  اإال  املت�ضابكة،  العالقات  ذات  احلاكمة 
كان يقلق يف هذه الظروف هو خوف الدولة ال�ضديد 
اال�ضرتاتيجية،  مواردها  على  �ضيطرتها  تفقد  اأن  من 
كما  االأجنبية.  البنوك  يد  يف  املوارد  هذه  ووقوع 
اأن تو�ضيع دور الدولة يف االقت�ضاد البد اأن ي�ضحبه 
من  كبري  جزء  بتخ�ضي�ض  فاأكرب  اأكرب  ب�ضكل  االلتزام 
احتياطي االأموال وال�ضناديق ل�ضداد ديون ال�رشكات 

الرو�ضية الكربى.
اإًذا ما هو الدر�ض امل�ضتفاد من ذلك؟..االإجابة 
لالقت�ضاد  احلما�ض  يف  الوقوع  تفادى  هي 
ال�رشكات اململوكة  اإذا كانت مديونية  الوطني، 
جتد  اأن  اإىل  ذلك  يوؤدى  فقد  �ضخمة،  للدولة 
ديون  من  كبرًيا  جزًءا  تتحمل  نف�ضها  الدولة 
ال�رشكات املحلية التي �ضتتحول اإىل ديون عليها، 
ثقة  �ضعف  مع  �ضدادها  ي�ضعب  قد  ديون  وهى 
امل�ضتثمر يف مثل هذه الدولة وخا�ضة مع تباطوؤ 

اقت�ضادها.

الدر�س الثالث : تفادى لعنة املوارد الطبيعية.. 
رغم االإغراء الكبري باللجوء اإليها.

مع انخفا�ض اأ�ضعار املواد اخلام تدهور االقت�ضاد 
الرو�ضي، ففي اأثناء اأزمتي 1998 و2008، كان 
ثم  ومن  ـ  رو�ضيا  �ضادرات  من  االأقل  على   75%
وبالتبعية ا�ضتقرار موازنتها بل واقت�ضادها ب�ضكل 
الطبيعي وغريهما  النفط والغاز  يعتمد على  ـ  عام 
االقت�ضاديون  اتفق  فقد  الطبيعية.  املوارد  من 
منذ فرتة طويلة على اأن املواد اخلام الطبيعية قد 
توؤثر �ضلًبا على النمو، وعليه فقد اتبعت احلكومات 
اأواًل  امل�ضكلة:  هذه  حلل  ا�ضرتاتيجيتني  الناجحة 
هذه  من  الدخل  توظيف  وثانًيا  االقت�ضاد،  تنويع 

امل�ضادر با�ضتثماره ب�ضكل م�ضتمر ومتالحق.
االحتفاظ  يف  كبري  حد  اإىل  رو�ضيا  جنحت  وقد 
على  وال�ضيطرة  الطبيعية،  املوارد  من  بعائداتها 
يف  توازن  وحتقيق  احتياطي،  وبناء  الت�ضخم، 
للدولة،  اململوكة  ال�ضناعات  وتنمية  املوازنة، 
االأوقات  يف  ت�ضتخدمها  لكي  موارد  وتخ�ضي�ض 
الع�ضيبة. اإال اأن االأزمة احلالية ك�ضفت عن القدرة 
جزًءا  رو�ضيا  اأنفقت  فقد  املنهج،  لهذا  املحدودة 
بناء احتياطي ي�ضمن  الباليني يف  كبرًيا من مئات 
ما  حد  اإىل  يعنى  ذلك  كان  وقد  العملة،  ا�ضتقرار 
جمرد اإهدار ملواردها نظًرا الأن العملة يف نهاية 

تعدى حجم الدين احلكومي 240 بليون 
على  الفوائد  حجم  و�شل  كما  دوالر، 
القرو�س اإىل اأكرث من %40 من الدخل 
القومي، وارتفعت االلتزامات احلكومية 
على املدى الق�شري يف االأ�شهر ال�شابقة 

على االأزمة اإىل اأكرث من 150%.
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انهيار  �ضغوط  اأمام  ال�ضمود  ت�ضتطيع  لن  االأمر 
للم�ضاربة  العاتية  واملوجات  النفط،  اأ�ضعار 
اأن مو�ضكو  اأخرًيا يف رو�ضيا  عليها. بل انه تردد 
النقد  على  الرقابة  نظام  اإدخال  الإعادة  تلجاأ  قد 
تقديرات  الآخر  وطبًقا  لالإنقاذ.  اأخريه  كمحاولة 
رو�ضيا  كانت  التي  االأموال  فاإن  املالية  وزارة 
حتتفظ بها ال�ضتخدامها يف االأوقات الع�ضيبة قد ال 
يظل  لكي  ـ  اأقل  اأو  ـ  �ضنوات  ثالث  من  اأكرث  تغطى 
ولكن  م�ضتواه،  عند  احلايل  احلكومي  االإنفاق 
ماذا بعد هذه ال�ضنوات الثالث؟.. كما انه ال يجب 
العامة  موازنتها  يف  قامت  رو�ضيا  اأن  جتاهل 
بزيادة اإنفاقها كمحاولة ملواجهة االأزمة، وانها 
عن  املتكرر  بحديثها  اأو  ـ  املعروف  بتاريخها 
و�ضعها  اإىل  اإ�ضافة  اخلارجي  االقرتا�ض  عيوب 
ال�ضيا�ضي الدويل احلايل ـقد جتد �ضعوبة يف البدء 

مره اأخرى باالقرتا�ض.
ويبدو اأن الدر�ض االأكرب واالأ�ضمل هو اأن رو�ضيا 
بتنويع  تقم  مل  ـ  ال�ضوفيتي  االحتاد  انهيار  بعد  ـ 
اعتماًدا  تعتمد  ظلت  فقد  كاف،  ب�ضكل  اقت�ضادها 
اأن  كما  الطبيعية،  مواردها  ا�ضتغالل  على  كبرًيا 
عن  يزيد  ال  بها  امل�ضجلة  ال�ضغرية  املن�ضاآت  عدد 
1000 �ضخ�ض، مقارنه  لكل  الواحدة  اليد  اأ�ضابع 
مبا يرتاوح بني 50 و70 من�ضاأة �ضغرية لكل 1000 
�ضخ�ض يف البلدان ال�ضناعية الكربى، اإ�ضافة اإىل 
اأن ال�رشكات كثرًيا ما تقع فري�ضة اللوائح التنظيمية 
الف�ضاد.  تف�ضى  اأو  فيه،  مبالغ  ب�ضكل  املقيدة 
والواقع انه قد تثبت اأن الف�ضاد االإداري هو احد 
التي تعرقل تنوع االقت�ضاد يف رو�ضيا،  العقبات 
واأن املناخ غري املواتي لالأعمال مل يعرقل دخول 
انه  بل  فح�ضب  الرو�ضية  االأ�ضواق  اإىل  امل�ضتثمرين 
املوارد  تخ�ضي�ض  �ضوء  عن  م�ضئواًل  كان  ا  اأي�ضً

حملًيا، مبا يف ذلك راأ�ض املال. 
على  الرو�ضي  لالقت�ضاد  فيه  املبالغ  االعتماد  اإن 
فرتة  اأثناء  م�ضكلة  اأي  ميثل  مل  الطبيعية  املوارد 
رئا�ضة بوتني، بل على العك�ض فقد كان هو قاطرة 
االعتماد  اأن  اإال  الرو�ضي،  االقت�ضادي  االنتعا�ض 
وال�ضديد  املتزايد  الدويل  الطلب  على  طويلة  ملدد 
عندما  �رشيع  انهيار  تاله  الطبيعية  املوارد  على 
ال�رشكات  من  العديد  ووجدت  الطلب،  هذا  تبخر 
اأنها عادت من حيث بداأت، الأنها مل تقم با�ضتثمار 
املكا�ضب الكبريةـ  التي حققتها يف فرتة ق�ضريةـ  يف 
ا�ضتخدمت هذه  الدولة  اأن  بل  التحتية،  بنيتها  بناء 
�رشكات  وحتى  اخلا�ضة.  اأغرا�ضها  يف  االأرباح 
ا�ضتغالل  من  اأرباحها  اأن  اكت�ضفت  والغاز  النفط 
النمو  �ضنوات  يف  حققتها  التي  الطبيعية  املوارد 
الكبري، قد مت توجيهها لتغطية احتياجات قطاعات 
وقطاع  املايل  القطاع  مثل  هامة  اأخرى  �ضيا�ضية 
لبناء قدرات  ا�ضتثمارها  اإعادة  يتم  االإعالم، ومل 

جديدة .

االأزمة  ت�رشب  اأن  قبل  حتى  اأنه  يت�ضح  وهكذا 
ال�ضوق  يف  االأ�ضعار  كانت  عندما  ب�ضدة،  اأطنابها 
النفط  �رشكات  بداأت  مرتفعة،  تزال  ال  العاملية 
ـ  ويقال  اإنتاجها،  انخفا�ض  من  تعاين  الرو�ضية 
ح�ضب احد التقديرات ـ اإن �رشكة "غازبروم" كانت 
البحوث  على  فقط  �ضنوًيا  دوالر  مليون   60 تنفق 
والتنمية، يف الوقت الذي كانت ال�رشكات الغربية 

تنفق الباليني.
اإىل  ما  حد  اإىل  االأموال  هذه  تخ�ضي�ض  ويرجع 
ال�ضخمة  احلكومية  اال�ضتثمارات  اإدارة  �ضعوبة 
فيها  يتمتع  وال  باحلوكمة،  تتمتع  ال  عمل  بيئة  يف 
فيه  حاولت  الذي  الوقت  وفى  باحلرية.  االإعالم 
اأن  ال�ضخمة  الطبيعية  الرثوات  البلدان ذات  بع�ض 
تقلد جتارب بلدان مثل الرنويج، فاإنه من ال�ضعب 
الطبيعية  املوارد  من  املتح�ضلة  االأرباح  اإدارة 
بنجاح يف بلد ال يتمتع بال�ضفافية، ذلك اأن االأرباح 
الناجتة عن ا�ضتغالل املوارد الطبيعية يف بالد ال 
تلتزم بقواعد احلوكمة، ويتف�ضى فيها الف�ضاد، وال 
وتوجيهها  اإدارتها  يتم  كافية،  رقابة  بها  توجد 
مبا يحقق طموح بع�ض ال�ضا�ضة االأفراد بداًل من اأن 

تدار طبًقا لالعتبارات االقت�ضادية العامة.
ال�شاأن  : ت�شجيع احلوار حول  الرابع  الدر�س 

العام واإيجاد حلول له 

على البلدان 
االهتمام 

ب�شكل اأكرب 
مبناخ االأعمال 

ل�شمان قيام 
ال�رشكات 

وممار�شتها 
لن�شاطها 

دون �شغوط 
نا�شئة عن 

البريوقراطية 
اأو من تف�شى 

الف�شاد.. 
فاحلوكمه 

�رشورية مع 
مراعاة البعد 

االجتماعي 
واالقت�شادي، 
ولي�س البعد 

ال�شيا�شي 
فقط.

املواد  اأ�شعار  انخفا�س  مع 
االقت�شاد  تدهور  اخلام 
اأزمتي  اأثناء  ففي  الرو�شي، 
 75% كان  و2008،   1998
�شادرات  من  االأقل  على 
النفط  على  يعتمد  رو�شيا 

والغاز الطبيعي.

رو�صيـــــــا.. درا�صة حالة
األزمة المالية العالمية
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قبل اأن ت�رشب 
االأزمة اأطنابها 
ب�شدة بداأت 
�رشكات النفط 
الرو�شية 
تعاين من 
انخفا�س 
اإنتاجها، 
ويقال ـ 
ح�شب اأحد 
التقديرات 
ـ اإن �رشكة 
"غازبروم" 
كانت تنفق 60 
مليون دوالر 
�شنوًيا فقط 
على البحوث 
والتنمية، 
يف الوقت 
الذي كانت 
ال�رشكات 
الغربية تنفق 
الباليني.

االأزمة  اأخبار  بدقة  غطت  التي  التقارير  تك�ضف 
املثرية  االجتاهات  بع�ض  رو�ضيا  يف  املالية 
للتدهور  االأويل  املراحل  ففي  لالهتمام، 
االقت�ضادي بدا اأن معظم اأجهزة االإعالم احلكومية 
تعبري  ت�ضتخدم  ومل  بل  االأزمة،  مناق�ضة  تفادت 
و�ضلت  وعندما  االأحيان.  من  كثري  يف  "االأزمة" 
االأمور اإىل حد ال ميكن جتاهله بداأت اأخبار االأزمة 
يغلب  وكان  ا�ضتحياء،  على  ال�ضحف  يف  تظهر 
احلديث  االأحيان،  معظم  يف  االأخبار،  هذه  على 
اآثارها  عن  ولي�ض  لالزمة  العاملي  الطابع  عن 

املحلية.
وفى االأيام التي كانت البور�ضات الرو�ضية تنهار 
على  احلكومي،  التلفزيون  قنوات  كانت  فيها، 
الجتماعات  خمتلفة  لقطات  تظهر  املثال،  �ضبيل 
الطويلة  الطوابري  ذلك  بعد  تعر�ض  ثم  حكومية، 
للمتعطلني يف البلدان االأخرى، ومل تكن تناق�ض ما 
رو�ضيا،  يف  انهيار  حلدوث  احتمال  اإىل  ي�ضري  قد 
هناك  باأن  ي�ضعر  التقارير  لهذه  املطالع  ان  حتى 
عاملني، احدهما تعك�ضه و�ضائل االإعالم الر�ضمية، 
كانت  املثال  �ضبيل  فعلى  الواقع،  يظهره  واالآخر 
التقارير الر�ضمية عن العمال الذين يتم اال�ضتغناء 
انخف�ض  قد  عددهم  بان  انطباًعا  تعطى  عنهم 
ب�ضيطة  ذلك  يف  احلكمة  اأن  والواقع  الن�ضف.  اإىل 

النظام  على  احلفاظ  حتاول  فاحلكومة  للغاية، 
وتفادى ن�رش الذعر بني اجلماهري، وذلك بالرقابة 
ال�ضديدة على انت�ضار املعلومات، واإعطاء اأولوية 
ثانوية للم�ضاكل الداخلية، مع املبالغة يف اإظهار 
بدت  احلكومة  اأن  حتى  االأخرى،  الدول  م�ضاكل 
�ضقوط  يتفادى  الذي  ال�ضائق  بدور  تقوم  وكاأنها 
ـ اأي البالد  االأمتعة من العربات التي ت�ضري اأمامه 
االأخرى نتيجة ل�ضوء قراراتها االقت�ضادية اإال اأن 
�رشًرا.  اأكرث  كانت  ذلك  نتائج  اأن  اثبت  الزمن 
حوارات  اإجراء  منعت  عندما  احلكومة  اأن  ذلك 
عن  والبحث  االأزمة،  طبيعة  عن  و�ضحيحة  �ضليمة 
حلول لها، كانت يف نف�ض الوقت تقيد اختياراتها 
تلو  بلد  ففي  االأزمة،  هذه  تفادى  �ضبل  باإيجاد 
االآخر كان توفر املعلومات للجميع و�ضيلة ناجحة 
مناق�ضة  تكت�ضب  ثم  ومن  فعالة،  �ضيا�ضات  الإعداد 
هذه االأمور علًنا يف و�ضائل االإعالم اأهمية كربى. 
اإال انه يجب مالحظة اأن جمرد اإجراء حوارات عن 
لها،  حلول  اإيجاد  وحماولة  ال�ضيا�ضية،  امل�ضاكل 
لي�ض �ضمانا كافيا للتو�ضل اإىل احلل ال�ضليم، لكنه 
على اأية حال يزيد من "فر�ض" التعرف على هذه 
احللول، ورو�ضيا لي�ضت ا�ضتثناء من هذه القاعدة. 
مل  بحيث  االأزمة  حده  ازدادت  اأن  وبعد  واالآن 
حل  اإيجاد  تاأجيل  اأو  جتاهلها،  االإمكان  يف  يعد 
قد  للحكومة  ال�ضابقة  ال�ضيا�ضة  نريان  فاإن  لها، 
بدا  املا�ضية  القليلة  االأ�ضابيع  ففي  عليها،  ارتدت 
االإعالم  و�ضائل  يف  لالزمة  االإعالمية  التغطية  اأن 
املواطنني  جعل  مما  احلد،  عن  زادت  قد  املحلية 
لو  مما  اأعلى  بدرجة  بال�ضدمة  ي�ضابون  العاديني 
مت اإعالمهم من قبل، االأمر الذي يجعلهم ي�ضعرون 
باأن احلكومة عاملتهم من قبل باعتبارهم �ضذًجا، 
اإ�ضافة اإىل اأن املتعلمني، واأولئك "االأكرث ثرثرة" 
كانوا على اطالع بكل بيانات االأزمة منذ بدايتها، 
امل�ضادر  ومن  االنرتنت  عرب  تطوراتها  وعلى 
الثقة باحلكومة، وهم من  اأفقدهم  الغربية، مما  
الدخل  لزيادة  موؤخًرا  دعمهم  على  تعتمد  كانت 

احلقيقى للبالد.
وهذا تقريبا ما حدث يف التغطية االإعالمية الأزمة 
العظمى  الغالبية  اأن  نتائجه  من  وكان   ،1998
لالزمة  احلقيقي  احلجم  تدرك  مل  اجلماهري  من 
رو�ضيا،  اإىل  اأثرها  بو�ضول  التنبوؤ  ت�ضتطع  ومل 
النهيار  الرو�ضي  املجتمع  �ضدمه  كانت  ثم  ومن 
1998 كبرية للغاية، با�ضتثناء بع�ض اأولئك الذين 
بتحويل  فقاموا  الكافية،  املعلومات  لديهم  كانت 
االنهيار  هذا  قبل  اأجنبية  عمالت  اإىل  مدخراتهم 

املدوي الذي اأ�ضابت �ضظاياه اجلميع.
اإًذا على احلكومات اأن تتعلم من هذه التجربة وان 
تعيد النظر يف ا�ضرتاتيجيتها يف تقييد حرية و�ضائل 
امللحة  ال�رشورة  مع  االآن  وخا�ضة  االإعالم، 

لوجود ا�ضرتاتيجيات ملواجهة هذه االأزمة.

ال�شغرية  املن�شاآت  عدد 
امل�شجلة برو�شيا ال يزيد عن 
لكل  الواحدة  اليد  اأ�شابع 
مبا  مقارنه  �شخ�س،   1000
50 و70 من�شاأة  يرتاوح بني 
�شغرية لكل 1000 �شخ�س يف 

البلدان ال�شناعية الكربى.


