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اخلبراء يخشون  »العواقب السلبية« املتعلقة بالتجارة والهجرة

االنتكاسات السياسية تهدد أجندة ترامب االقتصادية
تــهــدد االنــتــكــاســات السياسية قــدرة 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب على تنفيذ 
إصالحات اقتصادية موعودة ومشاريع 
ــن الــظــروف  ــم م ــرغ بــنــى حتتية عــلــى ال
االقتصادية املواتية، بحسب دراسة نشرت 

أمس.
وتظهر نتائج الدراسة التباعد املتصاعد 
ــال، حيث غــادر  ــم بــن ترمب وقــطــاع األع
مديرون تنفيذيون مجالسه االستشارية 
ــوع املــاضــي لــيــنــأوا بأنفسهم عن  ــب األس
تعليقه على أحداث شارلوتسفيل وإعالنه 
أن املسؤولية تقع على الطرفن. وانتهت 
األحــــداث مبقتل متظاهرة شــابــة دهسا 
بــســيــارة يــقــودهــا رجــل مــن دعـــاة تفوق 

البيض.
ــم أن  ووفــقــا لـ”الفرنسية”، فــإنــه رغ
الدراسة أجريت قبل أكثر من أسبوع من 
تلك األحداث، إال أنها تعكس القلق املتزايد 
لدى الشركات التي تفاءلت منذ انتخاب 
ترمب، باحتمال تطبيق إصالحات ضريبية 
وإنفاق على البنى التحتية في إجــراءات 
من شأنها تعزيز االقتصاد. وقــال احمللل 
لدى “اجلمعية الوطنية القتصاد األعمال” 
فرانك نوثافت، “أعتقد أن ذلــك جــزء من 
املخاوف، أن كل ما حصل أخيرا، خصوصا 
فــي األســبــوع املــاضــي، قــد يضعف قــدرة 
اإلدارة على مترير أجندتها التشريعية”. 
وإذ أكــد أنــه ال يتحدث بلسان أعضاء 
اجلمعية فــي الــدراســة نصف السنوية، 
أوضــح نوثافت لـ”الفرنسية”، أن لدى 
اإلدارة عــددا من املقترحات التشريعية 
املهمة جــدا التي من شأنها حتفيز النمو 

وتعزيز اإلنــفــاق، مضيفا “كل مــا حدث 
يعرض األجندة التشريعية للخطر، هل 
سيتم مترير شيء؟”. وفــي حن أظهرت 
ــراء االقــتــصــاد  ــب الـــدراســـة أن مــعــظــم خ
يعتقدون أن السياسة املالية احلالية 
“صحيحة نوعا ما” إال أنهم “متشائمون 
فعال بشأن احتماالت )تطبيق( إصالحات 

ضريبية ذات معنى في فترة قريبة”.
ــرت الــدراســة الــتــي أجــريــت من  ــه وأظ
18 متوز )يوليو( إلى 2 آب )أغسطس( 
املاضين، لدى 184 من أعضاء اجلمعية، 
احتماال بنسبة 10 في املائة، فقط لتمرير 
ــذا الــعــام، و15 في  ــذا التشريع ه مثل ه

املائة، لتمريره في 2018.

وقــال أكثر مــن نصف املستطلعن إن 
ــرض إصــالحــات ضريبية أن  ــأن ف مــن ش
يضيف أقــل من نصف نقطة مئوية على 
منو الناجت احمللي اإلجمالي في السنوات 
العشر املقبلة، فيما توقع ثلثهم أن يؤثر 
ذلك في النمو مبا يراوح بن نقطة ونقطتن 
مئويتن. ويخشى خبراء اقتصاد األعمال 
أيضا “العواقب السلبية” لسياسات ترمب 

املتعلقة بالتجارة والهجرة.
وفي تلك القطاعات، قال ريتشارد دي 
كيزر مدير الدراسة التي أعدتها اجلمعية 
إن “املشاركن في الدراسة مينحون اإلدارة 
عالمات سلبية”. ودي كيزر هو أيضا نائب 
الرئيس التنفيذي وخبير اقتصادي لدى 

شركة ويلز فارغو. وشرح نوثافت الذي 
هو أيضا كبير خبراء االقتصاد لدى شركة 
“كور-لوجيك” أن كل ما مينع الشركات 
من اتخاذ قـــرارات استثمارية، بالنسبة 
ــواردات، ميكن أن يتسبب  للصادرات أو ال

في تأجيل النفقات والتأثير في االقتصاد.
وأضــاف أنــه عندما تكون السياسات 
“متعددة والبيئة قابلة للتغير بشكل كبير، 
فإن الشركات ميكن أن تتردد” ملمحا إلى 
أن “االستثمار جزء مهم من الناجت احمللي 
اإلجمالي والنمو االقتصادي”. من ناحية 
ــإن الــقــيــود على الــهــجــرة تضر  ـــرى، ف أخ
بالشركات التي تعاني مشكلة في إيجاد 
عمال، خصوصا في قطاعي بناء املنازل 
والتكنولوجيا املتقدمة. وفيما يتعلق 
بالسياسة النقدية، قال نوثافت إن الدراسة 
تظهر أن لدى خبراء االقتصاد اآلن “اعتقادا 
أكبر” مقارنة باألشهر الستة املاضية جلهة 
أن االحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر 

الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وفيما قــال 61 في املائة إن السياسة 
النقدية “صحيحة نوعا ما”، توقع 53 
في املائة زيــادة ثالثة للفائدة هذا العام، 

بحسب اجلمعية.
وباملقارنة تزداد شكوك خبراء اقتصاد 
السوق إزاء إمكان القيام بخطوة ثانية، 
يتوقع أن تكون في كانون األول )ديسمبر( 
ــي االعــتــبــار نسبة  ـــذ ف املــقــبــل، عــنــد األخ
التضخم املنخفضة رغم النسبة املنخفضة 
جدا للبطالة. وحتى مديرو البنوك املركزية 
منقسمون بشأن السرعة التي يتعن فيها 

رفع الفائدة.

االقتصاد االميركي يواجه صعوبات عديدة

أعلنت شركة “جريت وول موتور” الصينية ، 
نيتها تقدمي عرض طموح لشراء مجموعة السيارات 
األمريكية-اإليطالية “فيات كرايزلر أوتوموبيلز” 
كاملة أو جــزء منها. وبحسب “الفرنسية”، فإن 
اتفاق من هــذا النوع سيشكل انقالبا رئيسيا في 
قطاع صناعة السيارات الصيني، إال أنه قد يحدث 
هزات سياسية في الواليات املتحدة، بعدما اشتكى 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب مــرارا من اختالل 

التوازن التجاري مع العمالق اآلسيوي.
وحتتل “جريت وول موتور” املرتبة السابعة بن 
أكبر شركات تصنيع السيارات الصينية من ناحية 
املبيعات التي بلغت 1.07 مليون سيارة في الصن 
العام املاضي. ولكن عملية شراء لـ”فيات كرايزلر 

أوتوموبيلز” ستضع الشركة في مرتبة أعلى.
وقالت متحدثة باسم “جريت وول موتور”، 
“هناك نية للقيام بعملية الشراء”، رغم رفضها 
اإلفــصــاح بشأن إن كــان االتــفــاق احملتمل سيشمل 
عمالق تصنيع السيارات كله أو إحــدى عالماته 
التجارية فقط. وذكــرت نشرة “أوتوميتف نيوز” 
األمريكية التي تعنى بقطاع تصنيع السيارات في 
وقت سابق أن رئيسة “جريت وول موتور”، وانغ 
فينغينغ، أفادت في رسالة عبر البريد االلكتروني 

بأن شركتها تنوي شراء عالمة “جيب” من شركة 
“فيات كرايزلر أوتوموبيلز”.

واعتبرت “أوتوميتف نيوز” أن “جيب” تعد 
“جوهرة التاج لـ”فيات كرايزلر أوتوموبيلز”، 
وخصوصا أن سمعة هذه العالمة التجارية تعود 
ــى احلـــرب العاملية الثانية. وتــعــرف “جريت  إل
وول” بسياراتها الرياضية التي تلقى رواجــا في 
الصن.ومع تراجع مبيعاتها في الواليات املتحدة، 
قد يكون االستحواذ الصيني مبثابة طــوق جناة 
لـ”فيات كرايزلر” -- وحتديدا لعالماتها التجارية 

“كرايزلر” و”دودج” وفيات”.
ــض متحدث باسم “فيات” التعليق فيما  ورف
ارتفعت أسهم الشركة في سوق األسهم مبيالنو على 

خلفية التقارير بشأن االتفاق احملتمل.
وقالت املتحدثة باسم الشركة الصينية “بالتأكيد 
سنأخذ نيتنا شراء “فيات كرايزلر أوتوموبيلز” على 
محمل اجلد”. وأضافت “بالنسبة للخطط املتعلقة 
باملراحل املقبلة فهي مسألة ترتبط باستراتيجية 
اإلدارة العليا”. وتابعت أن اهتمام “جريت وول” 
بشراء “فيات كرايزلر أوتوموبيلز” “يتوافق بشكل 
كبير مع مسارنا للتطوير املهني واستراتيجية 

الوصول إلى العالم”.

انقالب في قطاع السيارات الصيني

 »جريت وول موتور« تخطط لشراء »فيات كرايزلر«

جريت وول موتور تنوي شراء فيات كرايزلر

خبير دولي: إزالة وصف »إسالمية« قد يفتح للمصارف أبوابا جديدة
قال اخلبير املالي والشريك في ديلويت 
لــالســتــشــارات والــضــرائــب بلوكسمبورغ 
ماركو ليكتفوس، ، إن املصارف اإلسالمية 
قد تكون بحاجة ملراجعة جذرية لعالماتها 
التجارية، مبا في ذلك استخدامها لوصف 
“إسالمية” بحال رغبت في الوصول إلى 
العاملية وجتـــاوز أســـواق الـــدول املسلمة، 
مضيفا أنه معجب بهذا النوع من التمويل 

بسبب القيم احلقيقية التي يختزنها.
وحــول أهمية قيام املــصــارف اإلسالمية 
بعملية إعــادة النظر بعالماتها التجارية 
ــداً. املصارف  قــال ليكتفوس: “األمر مهم ج
اإلسالمية اليوم تعاني جراء كونها جديدة 
على الساحة املصرفية نسبيا، لذا أحد األمور 
التي نحن بحاجة إلجنازها هي جعلها موجهة 
نحو أكبر شريحة ممكنة مــن املستهلكن 
وتثقيف العمالء سواء كانوا مسلمن أم غير 
مسلمن. يجب إرضــاء احتياجاتهم. ولكن 
علينا تذكر أن لديهم نفس احتياجات العمالء 
في البنوك التقليدية، ويجب امتالك قدرة 
التوسع والوصول إلى عدد أكبر من العمالء 
الذي لديهم مصادر دخل أكبر، وأن تكون قادر 
على بناء مناذج أعمال ناجحة تعوض بعض 

الشيء عن ارتفاع كلفة التمويل اإلسالمي.”

وتابع ليكتفوس بالقول: “إذن من املهم 
جــداً الوصول الى شريحة أكبر من الناس. 
ــك يجب التصدي  ــل حتقيق كــل ذل ــن أج وم
للعوائق التي تتمثل فــي توعية العمالء 
أن هــذه املنتجات موجهة للمسلمن وغير 
املسلمن من العمالء، ولذلك فإن هنالك حاجة 

ــادة تصنيف ووســم العالمة التجارية  إلع
لتحقيق ذلك.”  

وحول إمكانية أن تشمل عملية مراجعة 
العالمات التجارية إزالة ما يربط املصارف 
باإلسالم قال ليكتفوس: “كلمة ’اإلسالمية‘ 
قد يكون لها نتائج عكسية بعض الشيء، 

ــإذا أردت أن أعلن  بعضها أوتوماتيكي، ف
عن عالمتي التجارية لنوع معن من الناس 
ــن تــلــك الــفــئــة حصرا  فسيكون عــمــالئــي م
ــون كــمــن يقصر خــدمــاتــه عــلــى فئة  ــأك وس
محدودة من املستفيدين، إال إذا كنا في دولة 

ذات غالبية مسلمة.”
وتابع بالقول: “لكننا نحاول ان نذهب 
ــك، وبالتالي علينا  إلــى مــا هــو أبعد مــن ذل
االبتعاد عن حتديد الفئة املستفيدة. االمر 
الثاني، يتمثل بوجوب التوجه إلى العميل 
الــدولــي مــا يعني أنــه إذا كــان لديك شعار 
يؤدي إلى حتديدك جغرافيا ويعمق ذلك في 
الذاكرة فهذا سيحد من عملك ويصّعب مهمة 
توعية عمالئك، وعليه يجب التخلص من هذا 
التأطير والذهاب نحو استقطاب جمهور أكبر 

متعدد.”
ــض ليكتفوس على تغيير النظرة  وح
العامة للمصارف اإلسالمية والتأكيد على 
طابعها التجاري ووجودها لتلبية أهداف 
العمالء والزبائن وليس القيام باألعمال 
ــرورة، معتبرا أن هناك  ــض ــال اخلــيــريــة ب
حاجة لترويج تلك املصارف باالعتماد على 
اجلانب األخالقي فيها مبا يبرر ارتفاع تكلفة 

نشاطاتها.

املصارف االسالمية تواجه ضغوطا شديدة

قــدمــت ثــالثــة صــنــاديــق أمــريــكــيــة للمعاشات 
التقاعدية شكوى ضد ست مجموعات مصرفية 
رئيسة متهمة إياها بتأسيس تفاهمات ثم االتفاق 

معاً على التعامل مع سوق االئتمان.
وطبقاً ملعلومات نشرتها الصحف السويسرية 
اول أمس االثنن ، فاملؤسسات املعنية، أربعة منها 
أمريكية، هي بانك أوف أميركا، وجولدمان ساكس، 
ــان ستانلي،  ــورج ــي بــي مورجانتشيس، وم وج
ومصرفان سويسريان هما كريدي سويس، و يو 
بي إس. ورفض املصرفان تأكيد أو نفي النبأ، إثر 

اتصاالت أجرتها “االقتصادية”.
وتنبع الشكوى اجلماعية من صناديق املعاشات 
التقاعدية العامة لنظام تقاعد موظفي القطاع 
العام في والية أيوا، ونظام تقاعد موظفي مقاطعة 
أوراجن، ونظام تقاعد موظفي مقاطعة سونوما. 
ورفعت الدعوى يوم األربعاء املاضي في محكمة 

املنطقة اجلنوبية بنيويورك.
ويتهم أصحاب الشكوى املصارف بالتواطؤ في 
سوق االئتمان منذ 2009. ومن املدعى عليهم أيضاً، 
مؤسسة إيكوال الند، املتخصصة في إقراض األوراق 
املالية وتعمل كوسيط بن املصارف والشركات. 
ووفقاً للمعلومات الصحافية، فــإن اإلقــراض في 
سوق األوراق املالية ميثل 1.72 تريليون دوالر من 

األسهم.

وتركت مخاطر ظهور إجـــراءات تقاض جديدة 
في الواليات املتحدة ُيحتمل أن تكون ُمكلفة، آثاراً 
متوسطة على سوق األوراق املالية السويسرية 
“إس إم آي”. وانخفضت أسعار األسهم االسمية 
لكريدي سويس بنسبة 0.4 في املائة إلى 14.32 
فرنك سويسري )15.07 دوالر( وتلك التابعة 
للمصرف السويسري األول، يو بي إس، بحدود 0.2 
في املائة إلى 16.20 فرنك )17.05 دوالر(. ويعرف 
االئتمان بعمليات اإلقــراض واالقــتــراض، حيث إن 
الذين ميلكون النقود ليس بالضرورة أن يكونوا 
قادرين على االستثمار بأنفسهم ومن شأن االئتمان 
ــى إلــى الطائفة  ــوال من الطائفة األول نقل هــذه األم

الثانية على سبيل القرض.
وقد يتم ذلك مباشرة بن صاحب املال واملقترض 
ويسمى االئتمان املباشر، وهناك جانب آخر يتم عن 
طريق املصارف التي تقوم بدور الوساطة املالية 
بن الطرفن وتكون الوساطة غير املباشرة. أي 
أنها وساطة بن من لديهم فائض من املال والذين ال 
ميلكون هذا الفائض املالي، وبعبارة أخرى، الذين ال 

تتوافر عندهم السيولة النقدية.
واالئتمان ضرورة جوهرية لالقتصاد فهو يحول 
دون بقاء األمــوال معطلة أو مجمدة وميكن لرجال 
األعمال مباشرة أعمالهم أو توسيعها وفي ذلك زيادة 

إنتاج رأس املال.

6 مصارف عاملية متهمة مبحاولة 
السيطرة على سوق االئتمان األميركية

مصارف حتالول السيطرة على سوق االئتمان األميركية 15 بندا لتفعيل منطقة التجارة العربية احلرة واالحتاد اجلمركي
بدأت أعمال اللجنة االقتصادية التابعة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي، مبقر 
األمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة 
، مناقشة امللف االقتصادي للدورة الوزارية 
الـ 100 للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
املقررة اخلميس املقبل، الــذي يتضمن 15 
بندا، تتمحور حول تفعيل منطقة التجارة 
احلرة العربية الكبرى وتطورات االحتاد 
اجلمركي العربي، مبشاركة كبار املسؤولن 
بوزارات االقتصاد واملالية بالدول العربية. 
وأكد حسن الشويش مدير إدارة العالقات 
االقتصادية العربية واإلسالمية بــوزارة 
املالية، أهمية املواضيع التي تناقشها اللجنة 
في تفعيل العمل العربي املشترك ويأتي 
في مقدمتها التحضير للملف االقتصادي 
واالجــتــمــاعــي للقمة العربية املقبلة في 

الرياض في آذار )مارس( املقبل.
وقال إن منطقة التجارة احلرة العربية 
الكبرى هي عصب العمل االقتصادي العربي 
املشترك فمن خاللها تزدهر التجارة العربية 
البينية وتزداد وتيرة االستثمارات العربية 
املتبادلة وتنشط العالقات االقتصادية بن 
ــار الشويش إلــى أن  ــدول األعــضــاء. وأش ال
جدول األعمال يتضمن عديدا من األمور التي 

حتظى باالهتمام خاصة ما يتعلق بتطورات 
االحتاد اجلمركي العربي، معربا عن أمله في 
تسريع اخلطى في هذا اجلانب. من جانبه، 

أشار السفير كمال حسن علي األمن العام 
املساعد للشؤون االقتصادية باجلامعة 
العربية إلى أن محور أعمال هذه الــدورة 

هو “منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى 
وتطورات االحتاد اجلمركي العربي”. ودعا 
إلى ترتيب األوضــاع االقتصادية العربية 
مــن خــالل تنفيذ قـــرارات القمم العربية، 
وكذلك القمم العربية مع التجمعات األخرى، 
الفتا في هذا اإلطار إلى وجود مقترح أمام 
اجلانبن العربي واإلفريقي إلقامة منطقة 
جتــارة حــرة مشتركة بن اإلقليمن. وأكد 
أهمية العمل على حتسن مناخ االستثمار 
ـــدول العربية وضــــرورة االهتمام  فــي ال
باملشروع العربي للتنافسية فــي ضوء 
البرنامج الذي وضعته املنظمات العربية 
املتخصصة فــي هــذا املــجــال، مــشــددا على 
ضرورة إيالء الدول العربية مسألة األمن 
الغذائي األهمية الــالزمــة وهــو موضوع 
مطروح ضمن بنود جدول األعمال. وأوضح 
أن مشروع جــدول األعمال يتضمن أيضا 
مــشــروع اتفاقية تنظيم النقل البحري 
للركاب والبضائع بــن الـــدول العربية 
وإعداد امللف االقتصادي واالجتماعي لقمة 
الــريــاض آذار )مـــارس( 2018 ومتابعة 
تنفيذ قــرارات القمة العربية اإلفريقية في 
ماالبو تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 في 

جولتها االقتصادية.

مساعي لتفعيل التجارة العربية

رفضت محكمة التحكيم في موسكو تلبية طلب 
“سيمنس” بفرض حجز على توربينات غاز وردتها 
الشركة األملانية إلــى روســيــا، وتدعي أنها نقلت 
إلى القرم الروسية، اخلاضعة لعقوبات، من دون 

موافقتها.
كما حـــددت محكمة التحكيم فــي موسكو 18 
سبتمبر  املقبل، موعدا لبدء النظر في دعوى شركة 
“سيمنس”، تقول فيها إن 4 توربينات غاز وردتها 
ملشروع في تامان، جنوب روسيا، مت نقلها إلى شبه 

جزيرة القرم.
وتــزعــم الشركة األملانية أن ذلــك يعد انتهاكا 
واضحا لعقودها، والتي حتظر بحسب “سيمنس” 
على العميل توريد معدات للقرم الروسية، بسبب 
ــام 2014،  ــرة منذ صيف ع ــزي خــضــوع شبه اجل
لعقوبات أوروبية على تكنولوجيا الطاقة. وتطالب 
“سيمنس”، في إطار القضية اعتبار الصفقة باطلة 

وغير قانونية، ما يعني استرجاع توربينات الغاز.
وكان املتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري 
بيسكوف أعلن في وقت سابق أن التوربينات التي 
نقلت إلى القرم، صنعت في روسيا، ومن مكونات 
روسية، لكن “سيمنس” قالت إنها تلقت معلومات 
مؤكدة، تشير إلى أنه مت نقل اثنن على األقــل من 

توربينات الغاز األربعة إلى القرم.
ــرض منذ مطلع  يــذكــر أن االحتـــاد األوروبــــي ف
الشهر اجلــاري عقوبات جديدة ضد روسيا شملت 
شخصيات وشــركــات، زعــم أنها على صلة بنقل 

التوربينات إلى شبه جزيرة القرم.
ويحظر االحتاد األوروبي منذ منتصف عام 2014 
على الشركات األوروبــيــة التعامل مع القرم، كما 
يفرض على شخصيات وكيانات روسية عقوبات 
في مجال الطاقة واألسلحة والشؤون املالية على 

خلفية األزمة األوكرانية.

محكمة روسية ترفض تلبية طلب 
»سيمنس« في قضية التوربينات

أعلنت املجموعة الفرنسية النفطية 
ـــراء شركة  ــن ش ــن ــوم االث ــي “توتال” ال
االستكشاف واإلنــتــاج النفطي “ميرسك 
أويل” لقاء 7.45 مليار دوالر من مجموعة 

“أيه بي مولر – ميرسك” الدمناركية.
ــال رئيس مجلس إدارة “توتال”،  وق
بــاتــريــك بــويــانــه، فــي بــيــان: “إن إضافة 
نشاطات “ميرسك أويل” ستجعل “توتال” 
ثاني أكبر شركة مشغلة في بحر الشمال، 
باستفادتها من مواقع كبيرة في اململكة 

املتحدة والنرويج والدمنارك”.   
ــق مجلسا إدارتــي الشركتن على  وواف
العملية، التي تقضي بشراء كامل “ميرسك 
أويل”. ومبوجب الصفقة فستقدم “توتال” 
4.59 مليار دوالر من أسهمها اخلاصة إلى 
“أي بي مولر - ميرسك” وستأخذ على 
عاتقها ديونا “مليرسك أويل” بقيمة 2.5 

مليار دوالر، أي أن قيمة الصفقة تبلغ 7.45 
مليار دوالر )6.3 مليار يورو(.

وستحصل الشركة الدمناركية بذلك على 
أسهم تشكل %3.75 من رأس مال “توتال”، 
الــتــي عــرضــت أيــضــا على “إيه بــي مولر 
– ميرسك” مقرا ملجلس إدارتها. ويفترض 
أن تنجز الصفقة في الربع األول من 2018. 
ويــرى باتريك بويانه أنه إلى جانب بحر 
الشمال، فإن “تضافر النشاطات الدولية 
املتكاملة لتوتال وميرسك أويل في خليج 
املكسيك بالواليات املتحدة واجلزائر وشرق 
إفريقيا وكازاخستان وأنغوال سيعزز موقع 
)املجموعة الفرنسية( التجاري واملالي 
والعملي”. وبدأت “توتال” برنامج توفير 
ملواجهة تراجع أسعار النفط املستمر منذ 
ثــالث ســنــوات، لكنها أعلنت مــؤخــرا أنها 

مستعدة للقيام بعمليات استحواذ.

»توتال« تشتري »ميرسك 
7.45 مليار دوالر أويل« مقابل 

ــر التنمية االقتصادية الروسي  أكــد وزي
ماكسيم أوريشكن أن روسيا تتخذ خطوات 
لتقليص اعتمادها على العملة األمريكية 

)الدوالر( في تعامالتها.
وقال الوزير الروسي: “هناك اجتاه كبير 
لتقليص دور الــدوالر في االقتصاد الروسي، 
وبالفعل، اتخذ البنك املركزي الروسي خطوات 

مهمة ضد القروض املقومة بالعملة األجنبية”.
وتظهر بيانات املــركــزي الــروســي لشهر 
أغــســطــس/اَب أن نحو %60 مــن حجم دين 
البالد اخلارجي مقوم بالعملة األمريكية، وهو 

أدنى مستوى منذ عام 2014.
ويقول اخلبراء إن العقوبات الغربية ضد 
روســيــا وســيــاســة البنك املــركــزي الــروســي 
النقدية جعلت من القروض املقومة بالروبل 
أكثر جاذبية من الدوالر، كذلك الودائع بالروبل 

هي أيضا أكثر جاذبية من العمالت األجنبية.
ــي يــونــيــو/حــزيــران، خفضت روسيا  وف
استثماراتها في سندات اخلزانة األمريكية 
مبقدار 5.8 مليار دوالر لتصل إلــى 101.9 
مليار دوالر، على إثر ذلك تراجع ترتيبها في 
قائمة أكبر حائزي السندات األمريكية  إلى 

املرتبة الـ14.
ـــر اخلــارجــيــة الــروســي  ـــان نــائــب وزي وك
سيرغي ريابكوف، قد أعلن األسبوع الفائت أن 
موسكو ستسرع العمل على تقليص اعتمادها 
على منظومات الدفع األمريكية وعلى الدوالر، 

وذلك ردا على العقوبات األمريكية.
حينها، أشار ريابكوف إلى أهمية تأسيس 
منظومات اقتصادية تخفف اعتمادها على 
الــدوالر والنظام النقدي واملالي األمريكي، ما 

سيقلل من التبعية للنظام املالي األمريكي.

التنمية االقتصادية: روسيا 
تقلص اعتمادها على الدوالر


