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 الدوالر والحرب األوكرانية

 
 لدكتور لويس حبيقةا
تأثيرات الحرب . بأهمية أوكرانيا كاقتصاد وينوه بشجاعة الشعب في مواجهة الحرب المؤلمة والمدمرة يشعر العالم اليوم. تؤثر الحرب الروسية على أوكرانيا في الدولتين وعالميا 

بورصات العالمية حيث تدنت المؤشرات حتى في األسواق الكبيرة تأثيرات الحرب الى الوصلت . عالمية في نواحي التضخم واالمدادات والعرض كما في ناحيتي الطلب والنمو
من نتائجها زيادة االنفاق . انخفاض البورصات وارتفاع أسعار المحروقات كما القمح والمعادن تشير الى ظروف اقتصادية عالمية صعبة قادمة. ليعتها نيويوركالناضجة وفي ط

 .المية الثانية عن التسلح كألمانيا واليابانل تخلت منذ الحرب العالعسكري عالميا حتى في دو 
كما بسبب دولرة اقتصاداتها، . ألف مليار دوالر خالل السنوات الخمس القادمة 4,1ستفيد دول المنطقة المصدرة للنفط من ايرادات ايضافية تعادل تبعا لصندوق النقد الدولي ست

وتنتظر دون شك المساعدات االيضافية  للنفط، فأوضاعها تتعثر أكثر أما دول المنطقة المستوردة. اد بتكلفة أقل مما يخفض التضخم داخلهاتستفيد أيضا من قوة الدوالر لالستير 
 .من الدول والمؤسسات الصديقة والشقيقة

يرات الحربية الروسية المباشرة وغير المباشرة جعلها تغير هنالك دول انضمت مؤخرا الى حلف شمال األطلسي كالسويد وفنلندا، وهي كانت محايدة لكن الخوف من التأث
التسلح في ظروف ضيقة اقتصاديا تعني تخفيف االنفاق على األمور االجتماعية منعا لتفاقم الدين العام وزيادة خدمته في وقت ترتفع  زيادة االنفاق على. المزمنة سياساتها

المناخ جانبا لظروف  صادرها وأنواعها فتضع سياساتسياسات المناخ حيث تهتم الدول اليوم بتأمين المحروقات أيًا كانت ممن ضحايا الحرب . خالله الفوائد لمواجهة التضخم
تكوين كوسيلة للتبادل مسيرة البي. من ضحاياها أيضا التقلبات المالية الكبيرة وسقوط النقد الرقمي ومن رموزه الكبيرة البيتكوين، مما يؤثر على مستقبله والثقة به. مستقبلية أفضل

 .ركزي األوروبي أن العمالت الرقمية ال تساوي شيئا ألنها ال ترتكز على شيءحاكمة المصرف الم« ين الغاردكريست»قالت . سقطت أو أقله تعثرت لمدة طويلة
قبل  ب زيادة الثقة به في األوقات العصيبة، وثانيا بسبب رفع الفوائد منمن نتائج الحرب األوكرانية ارتفاع سعر صرف الدوالر لسببين أولهما زيادة الطلب على النقد الكبير بسب

في العقود الماضية كان ارتفاع سعر صرف الدوالر يؤدي الى حروب تجارية بين المجموعات . بة التضخم مما يجعله أكثر جاذبية للمدخرينالمركزي األميركي لمحار 
 .اضح أو ربما قبول بسبب خطورة المرحلةاالقتصادية، أما اليوم فارتفاعه يمر تحت صمت و 

 ؟العالمية عامل خير أم العكس هل تحسن الدوالر في األسواق
 هذه الدول تقترض بالنقد األميركي مما يجعلها تتعثر في. ارتفاعه يزيد المخاطر في األسواق المالية وفي االقتصاد الدولي بسبب الضرر الذي يلحقه بالدول النامية والناشئة: أوال

 .ادة الجدولة، واالثنان صعبانتتوجه عندها نحو االفالس أو اع. تسديد الديون التي ترتفع تكلفتها
ت صادرات الدول غير المدولرة ترتفع، وبالتالي تستفيد أكثر من ايراداتها الخارجية بالعمال. تحسن الدوالر يجعل السلع، في الدول التي ال تعتمده كنقد، أقل تكلفة للتصدير: ثانيا

 .تصادية الصعبةفي ظروف اليوم، الدولرة ليست الحل المناسب لألوضاع االق. الصعبة
المنتجات المستوردة تصبح أرخص لألميركي وبالتالي تشكل قوة النقد سالحا . د الواليات المتحدة من قوة الدوالر لزيادة استيرادها حتى لو ارتفع عجز الميزان التجاريتستفي: ثالثا

 .قاسيأن يجنب االقتصاد الركود ال يبقى االستهالك قويا في أميركا، وهذا يمكن. التضخم تماما كالفوائدقويا لمحاربة 
ما زالت رؤوس األموال تتدفق الى األسواق األميركية . هذا يفرض على المركزي رفع الفوائد وهذا ما يقوم به. وصول التضخم القوي الى الواليات المتحدة بعد طول غياب: رابعا

مصدر جاذب لرؤوس األموال خاصة من الدول النامية والناشئة التي  عها وخصائصها وحجمها ما زالتسبب الثقة في االقتصاد عموما، كما أن األسواق المالية تحديدا بتنو ب
 .تسعى الى اآلمان

طلب عندما خف تأثير الكورونا ارتفع ال. ا مع الكورونا من مهن الى أخرىمن األمور الغريبة في اقتصاد اليوم هو ارتفاع الطلب على العمالة في قطاعات محددة بسبب تحوله
مجموعها يفرض تغييرا . لذا نقل البضائع والزحمة في المرافئ العالمية سببها غياب العمالة المتخصصة من ناقلة للسلع الى قيادة الشاحنات. آخر عليها مجددا وهي في مكان

 .استيراد العمال من الدول النامية والناشئةكبيرا مبدئيا في سياسات الهجرة أي 
ad 

جميعها يؤثر سلبا على النمو . بسبب الحرب وصعوبة النقل واغالق العديد من الحدود واعتماد السياسات االنغالقية للحماية ية الظاهرة فهي تعثر العولمةأما النتائج العالم
ألف مليار  1,,4فوصلت الى  0204في % 77 ما تشير اليه احصائيات االستثمارات األجنبية المباشرة التي ارتفعتال زالت العولمة قائمة ك. العالمي الذي يستمر رغما عنها

في % 1,1هذه السنة و% 1في حجم التجارة العالمية من المتوقع أن ترتفع . بعد تقلص تأثير الكورونا السلبي 0204خالل % 1كما أن السياحة العالمية ارتفعت . دوالر
 .ذا لم تتفاقم األوضاعا 0202

ها عوامل الحذر وعدم الثقة، أهما العالقات األميركية الصينية حيث ما زالت التعريفات الجمركية المرتفعة ة األساسية فهي متعثرة وتشوبأما العالقات الثنائية بين الدول االقتصادي
ة االيضافية التي وضعها ة لمحاربة التضخم في الواليات المتحدة هو الغاء التعريفات الجمركياذا وضعنا السياسة جانبا، أفضل وسيل. قائمة على استيراد السلع الصينية

أما االستغناء عن الصادرات الروسية فيتم بهدوء بسبب غياب البدائل خاصة في الغاز المهم جدا . فتصبح السلع الصينية أرخص وتؤثر ايجابا على مؤشرات األسعار« مبترا»

https://aliwaa.com.lb/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%88%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a9/


لقطاعات األعمال حتى األعلى انتاجية بينها كاأللماني ات وطرق االنتاج تبقى كبيرة ان تكلفة أي تغيير كبير في وسائل ومصادر االمداد. وخاصة األلماني لالقتصاد األوروبي
 .تحديدا

ن لم توقفها وضعت هذه العقوبات عمليا روسيا خارج النظام المالي  .للعقوبات الموضوعة أميركيا وعالميا على روسيا بسبب الحرب تأثيراتها الكبيرة على المسيرة العنفية وا 
الحليف األساسي لبوتين هو الغاز الذي تحتاج اليه أوروبا، وال يمكنها االستغناء . بيعية وتركيبة اقتصادها تحمي نفسها جزئيا منهالمي، لكن روسيا بمواردها الطوالمصرفي العا

أن العقوبات توقف  البعض يفكر. يها وهذا يضعفهابقى واقعيا غربية وليست دولية، حيث أن الصين ودول أخرى لم تنضم الكما أن العقوبات ت. عنه قبل ايجاد مصادر بديلة
أما طلب تسديد فاتورة صادرات الغاز . الحرب، لكن هذا ليس مؤكدا اذ يمكنها على العكس أن تكون حافزا للمزيد من العنف االنتقامي والحروب، لذا هي سيف ذو حدين

لكبيرة ألوكرانيا ستطيل الحرب وتجعل األوكرانيين يصمدون أكثر بالرغم أخيرا ال شك أن المساعدات ا .بالروبل، فكان ذكيا مما سمح للنقد الروسي بالتحسن في أسواق الصرف
 .من التكلفة االنسانية والمادية الباهظة

 
 


