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املياه  الروسي عرب  إلفريا انبيولينا االقتصاد  الزمان، تقود  الثانية يف أقل من عقد من  للمرة 
اخلطرية.

يف عام 2014، ويف مواجهة اهنيار الروبل وارتفاع معدالت التضخم بعد عام واحد تقريباً 
من توليها رائسة البنك املركزي لروسيا، أجربت انبيولينا املؤسسة على الدخول يف العصر احلديث 
من صنع السياسة االقتصادية من خالل رفع أسعار الفائدة بنحٍو حاد. أّدت هذه اخلطوة احملفوفة 
إىل  أّدى  وذلك  الكبري  األسعار  ارتفاع  على  والسيطرة  االقتصاد  تباطؤ  إىل  السياسية  ابملخاطر 

حصوهلا على مسعة دولية كصانع قرار صعب.

يف عامل حمافظي البنوك املركزية، من بني التكنوقراط املكلفني إببقاء األسعار حتت السيطرة 
واستقرار األنظمة املالّية، أصبحت نبيولينا جنماً صاعداً الستخدامها السياسات األرثوذكسية إلدارة 
اقتصاد جامح غالباً ما يكون مرتبطاً بسعر النفط. يف عام 2015، حصلت على لقب حمافظ 
كّرست كريستني  سنوات،  ثالث  وبعد   .Euromoney جملة  قبل  من  للعام  املركزي  البنك 
الغارد، رئيس صندوق النقد الدويل حينها، أنَّ انبيولينا إبمكاهنا أْن جتعل »خدمات البنوك املركزية 

مميزة«.

واآلن يقع على عاتق انبيولينا مسؤولية قيادة االقتصاد الروسي خالل ركود عميق واحلفاظ 
على نظامها املايل، املنعزل عن معظم العامل، على حاله. وأييت هذا التحدي بعد سنوات أمضتها يف 
تعزيز الدفاعات املالية لروسيا ضد نوع العقوابت القوية اليت مت فرضها رداً على العدوان اجليوسياسي 

للرئيس فالدميري بوتني.

قادت انبيولينا انتعاش العملة الروسية غري العادي، وكانت قد فقدت ربع قيمتها يف غضون 
مبالغ كبرية من  ملنع  إجراءاٍت صارمًة  املركزي  البنك  24 شباط. واختذ  أوكرانيا يف  أايم من غزو 
النظام  احملتمل على  التهافت  األسواق ووقف  الذعر يف  البالد، ووقف حالة  مغادرة  األموال من 

املصريف.

يف أواخر شهر نيسان املاضي، صّدق الربملان الروسي على تويل انبيولينا، ذات الـــ 58 عاماً، 
منصب رئيس جملس النواب ملدة مخس سنوات أخرى بعد أْن رشَّحها بوتني لوالية اثلثة. وقالت إلينا 
ريباكوفا، انئب كبري االقتصاديني يف معهد التمويل الدويل، وهي جمموعة صناعية يف واشنطن: »إهنا 

منارٌة مهمٌة الستقرار النظام املايل الروسي«، وأضافت: »إعادُة تعيينها له قيمٌة رمزية.«
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روسيا  تعرضت   ،2014 عام  ففي  فرصة.  إىل  حمتملًة  حّولت كارثًة  األخرية،  أزمتها  يف 
لصدمات اقتصادية مزدوجة: اهنيار يف أسعار النفط - بسبب قفزة يف اإلنتاج األمريكي ورفض 
اململكة العربية السعودية خفَض اإلنتاج، مما أضعف عائدات النفط الروسية - والعقوابت االقتصادية 

املفروضة بعد ضمِّ روسيا شبَه جزيرة القرم.

اخنفاض قيمة الروبل. ختلت انبيولينا عن السياسات التقليدية - مثِل إنفاق كميات هائلة 
من احتياطيات العمالت األجنبية لدعم سعر الصرف - وحّولت تركيز البنك إىل إدارة التضخم. 
وقد رفعت أسعاَر الفائدة إىل 17 يف املِئة، وظلت مرتفعًة نسبياً لسنوات عدة. لقد كانت إعادة 
التكيف مؤملة، وانكمش االقتصاد ملدة عام ونصف. إاّل أنه حبلول منتصف عام 2017، كانت 
قد متكنت من إدارة شيء كان يبدو مستحياًل قبل بضع سنوات فقط: إذ اخنفض معدل التضخم 

إىل أقل من 4 يف املِئة، وهو أدىن مستوًى يف حقبة ما بعد االحتاد السوفييت يف البالد.

حلقات  يف  شارك  الذي  لألعمال  لندن  يف كلية  االقتصاد  أستاذ  بورتس،  ريتشارد  وقال 
النقاش مع انبيولينا يف املؤمترات: »لقد كانت منوذجاً يف النظام املصريف املركزي احلديث«.

وأضاف بورتس:»كانت تفعل ما يتعني عليها القيام به«، حىت حينما كان ذلك صعباً من 
الناحية السياسية. وأكمل قائاًل: »إذا أردت أْن تشاهد منوذجاً للبديل، فأنت حباجة إىل إلقاء نظرة 
على الوضع يف تركيا فقط«، حيث مسحت سنوات من التدخل السياسي يف البنك املركزي بفقدان 

السيطرة على التضخم، ووصل إىل 70 يف املِئة هذا الشهر.

حتت إشراف انبيولينا، واصل البنك املركزي جهود التحديث. وحّسنت اتصاالِتا من خالل 
جدولة قرارات السياسة الرئيسة، وتقدمي إرشادات حول السياسة، واالجتماع مع احملللني واملقابالت 
جيتذب  إذ  للبالد،  الرئيس  االقتصاديَّ  العقَل  يُعدُّ  الروسي  املركزي  البنك  أصبح  املراسلني.  مع 

االقتصاديني املرموقني من القطاع اخلاص.

إىل جانب سجلِّها يف السياسة النقدية، حظيت انبيولينا ابلثناء لسعيها إىل تنظيف شامل 
للصناعة املصرفية. ففي السنوات اخلمس األوىل من عملها يف البنك، ألغت حوايل 400 ترخيص 
مصريف - وأغلقت بنحٍو أساسي ثلث البنوك الروسية - يف حماولة إليقاف املؤسسات الضعيفة اليت 

كانت جُتري ما وصفته بـ »املعامالت املشبوهة«.
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مت وصف سعيها ذلك ابحلملة الصليبية الشجاعة: إذ يف عام 2006، مت اغتيال مسؤول يف 
البنك املركزي كان قد بدأ محلة قوية إلغالق البنوك املشتبه يف قيامها بغسيل األموال.

البالد يف عام 2013 وهو اآلن  الروسي الذي غادر  قال سريجي غورييف، االقتصادي 
وظيفة  هي  املصريف  القطاع  يف  الفساد  حماربة  »إنَّ  ابريس:  يف   »Sciences Po« أستاذ يف 
ألشخاص شجعان للغاية«. إاّل أنه وصف برانجمها أبنه معيب ألنه كان يقتصر إىل حد كبري على 
البنوك اململوكة  املعنوية اليت جعلت  البنوك اخلاصة. وقال إنَّ هذا خلق مشكلة تتمثل ابملخاطرة 

للدولة تشعر ابلراحة يف حتمل الكثري من املخاطر مع محاية احلكومة.

كانت انبيولينا مسؤواًل رفيع املستوى يف نظام بوتني منذ عقدين. كانت كبرية مستشاريه 
االقتصاديني ألكثَر من عام بقليل قبل أْن تتوىل رائسة البنك املركزي يف حزيران 2013، بعد أْن 

شغلت ابلفعل منصب وزيرة التنمية االقتصادية حينما كان بوتني رئيساً للوزراء.

قالت صوفيا دونيتس ، اخلبرية االقتصادية يف )Renaissance Capital( يف موسكو 
واليت عملت يف البنك املركزي من عام 2007 إىل عام 2019: »حتظى انبيولينا بثقة كبرية من 

احلكومة والرئيس الروسي«. 

مت بناء هذه الثقة حينما كانت انبيولينا تدعم االقتصاد الروسي ضد العقوابت الغربية، ال 
سيما العقوابت األمريكية الطويلة. ويف عام 2014، قطعت الوالايت املتحدة العديد من الشركات 
ابلعمالت  ديون كبرية  عليها  الشركات كانت  هذه  أنَّ  إاّل  املالية.  أسواقها  عن  الكربى  الروسية 
األجنبية، مما أاثر خماوف بشأن كيفية سداد ديوهنا. شرعت انبيولينا يف احلدِّ من استخدام العملة 
فرضت  إذا  للخطر  عرضة  أقلَّ  والبنوك  الشركات  تكون  حبيث  الروسي،  االقتصاد  من  األمريكية 
واشنطن مزيداً من القيود على استخدام الدولة للدوالر. كما حّولت احتياطيات البنك، اليت منت 
الصيين. وخالل  الذهب واليورو والرينمينيب  قيمتها إىل أكثر من 600 مليار دوالر، حنو  لتصل 
فرتة واليتها، اخنفض االعتماد على الدوالر يف االحتياطيات الروسية إىل حوايل 11 يف املِئة، بعد 
أْن كان أكثَر من 40 يف املِئة، وذلك على َوفق ما صّرحت به انبيولينا للربملان الشهر املاضي. 
وقالت للمشرعني إنه حىت بعد أْن مّجدت العقوابُت االحتياطياِت اخلارجيَة للبنك، فإنَّ البالد لديها 

احتياطيات »كافية« من الذهب والرمنينيب.
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ومشلت وسائل احلماية األخرى ضد العقوابت بدياًل لنظام SWIFT، وهو نظام يقدم 
خدمة املراسالت اخلاصة ابملدفوعات املالية على مستوًى عاٍل من الكفاءة وبتكلفة مناسبة، الذي 
مت تطويره يف السنوات األخرية. يف آذار، أفادت بلومبريج نيوز وصحيفة وول سرتيت جورانل، نقاًل 
عن مصادَر جمهولٍة، أنَّ انبيولينا حاولت االستقالة بعد غزو أوكرانيا، ورفض بوتني استقالتها،كما 

رفض البنك املركزي تلك التقارير.

ويف الشهر املاضي، فرضت احلكومة الكندية عقوابٍت على انبيولينا لكوهنا »شريك وثيق 
للنظام الروسي«.

للسيطرة على  بناء مسعة طيبة  الزمان يف  يقرب من عقد من  ما  انبيولينا  أمضت  أْن  بعد 
التضخم وجلب السياسة النقدية التقليدية إىل روسيا، أجربتا العقوابت املالية الغربية اليت فُرضت 
بعد غزو أوكرانيا على التخلي عن سياساتا املفضلة بنحٍو عاجل. وضاعفت معدل الفائدة إىل 
أكثر من الضعف، بنسبة 20 يف املِئة؛ واستخدمت ضوابَط رأس املال لتقييد تدفق األموال إىل 
خارج البلد تقييداً شديداً؛ وإغالق تداول األسهم يف بورصة موسكو؛ وختفيف اللوائح املفروضة 

على البنوك.

 أوقفت هذه اإلجراءات الذعَر وساعدت الروبل الروسي على االنتعاش، ومت رفع ضوابط 
رأس املال جزئياً فقط. وتتجه روسيا اآلن حنو ركود حاد بسبب االقتصاد املغلق. ففي 29 نيسان، 
خّفض البنك سعر الفائدة إىل 14 يف املِئة، يف إشارة إىل التحول من قمع إعصار مايل إىل حماولة 
تقليل التأثري املطول للعقوابت على األسر والشركات يف الوقت الذي يتسارع فيه التضخم، واضطرار 
الشركات إىل إعادة تشكيل سالسل التوريد اخلاصة هبا من دون السلع املستوردة. ازداد التضخم 
بنحٍو حاد، وتنباً البنك املركزي أبنَّ التضخم قد يصل إىل معدل سنوي يبلغ 23 يف املِئة هذا العام. 

ويرى البنك املركزي أنَّ االقتصاد الكلي قد ينكمش بنسبة تصل إىل 10 يف املِئة.
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هوية البحث

اسم الباحث: إيش نيلسون: كاتب صحفي يف جريدة نيويورك تاميز 

عنوان البحث: إلفريا نابيولينا: املرأة التي تقود اقتصاد الحرب يف روسيا

:  حزيران 2022 تأريــــخ الن�ش

رابط البحث: 

https://www.nytimes.com/2022/05/09/business/elvira-nabiullina-russia-central-

bank.html

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذه الورقة ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النرش محفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط


