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مقدمــه
اتفاقات و بحران های سال 2014 همسایه غربی روسیه )اکراین( 
از  پس  روسیه  روابط  در  کم سابقه ای  تنش های  بروز  موجب 
فروپاشی، با کشورهای غربی گردید. مهمترین نمود این تنش ها 
در وضع تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه 
بود. درحالی که کشورهای غربی در طول سالیان پس از فروپاشی، 
اقتصادی روسیه محسوب می شدند و روسیه  جزء شرکای مهم 
نیز تمایل زیادی برای گسترش این روابط از خود نشان می داد، 
اما اتفاقات شبه جزیره کریمه، سنگ بنایی برای تحریم روسیه با 
دالیل مختلف گردید. روس ها نیز در پاسخ به کشورهای غربی و 
همراهان آن ها، صرفا به اقدامات داخلی اکتفا نکرده و متناسب با 
هر اقدامی، واکنشی متناسب از خود نشان دادند. اکنون و پس از 
گذشت حدود شش سال از شروع این تحریم ها، نگاهی خواهیم 

داشت به ساختار، ویژگی ها و خط زمانی وقوع آن ها.

دالیلتحریمهایآمریکاعلیهروسیه
را  تحریم هایی  مختلفی  دالیل  به  بنا  تاکنون  متحده  ایاالت 
اعمال  باعث  که  آن ها  مهمترین  کرده است.  وضع  روسیه  علیه 
تحریم های زیادی شد، حوادث و درگیری های اوکراین در سال 
2014 بود. اما این قضیه تنها مستمسک آمریکایی ها برای اعمال 
دالیل  به  بعد  سال های  در  آمریکا  و  نبود  روسیه  علیه  تحریم 

اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 
2016، فعالیت های مخرب سایبری روسیه، نقض حقوق بشر در 
روسیه، استفاده از سالح شیمیایی توسط روسیه، تجارت روسیه 
با کره شمالی و پشتیبانی آن از سوریه و ونزوئال علیه این کشور 
تحریم هایی وضع نموده است. اگرچه دامنه و هدف هرکدام از این 
تحریم ها با یکدیگر تفاوت هایی دارند، اما می توان تمامی آن ها را 

به چند حالت ذیل تقسیم نمود:

ساختارتحریمهایآمریکاعلیهروسیه
با بررسی تحریم های آمریکا علیه روسیه، می توان آن ها به سه دسته 
کلی دسته بندی نمود. دسته اول تحریم هایی بوده که هدف آن ها 
اعمال محدودیت دسترسی به دارایی و محدودیت هایی روادیدی 
علیه افراد و نهادهای مشخص است. دسته دوم تحریم هایی که 
بخش هایی از یک اقتصاد نظیر بخش مالی را هدف قرار می دهند. 
و دسته سوم مربوط به اعمال محدودیت در زمینه مجوز صادرات 
کاالیی و فناوری به افراد تحریم شده می باشد. در ادامه به توضیح 

این سه دسته پرداخته می شود.

1. تحریم افراد و نهادها
در این دسته از تحریم ها، تنها علیه افراد و نهادهای مشخص شده، 
محدودیت اعمال می شود. موارد تحریم شده براساس دستورات 
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اجرائی رئیس جمهور آمریکا یا بخش نامه های وزارت خزانه داری 
آمریکا، در فهرستی به نام فهرست ویژه افراد خاص )SDN(  که 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  دارایی های خارجی  کنترل  دفتر  ذیل 
)OFAC(  است، قرار می گیرند. فهرست SDN شامل اشخاص، 
نهادها و حتی کشتی و هواپیما می باشد. در این نوع از تحریم، 
دارایی های افراد فهرست SDN مسدود شده و به طور کلی افراد 
می شوند.  منع  آن ها  با  معامالت  انجام  از  آمریکایی  نهادهای  و 
یا  شده  ممنوع  متحده  ایاالت  به  افراد  این  ورود  این،  بر  عالوه 

روادید اعطا شده به آن ها لغو می شود.

2. تحریم بخش های اقتصادی
علیه  اغلب  که  تحریم هاست  از  دیگری  نوع  بخشی   تحریم های 
بخش های خاصی از یک اقتصاد مثال علیه نهادهای خاص مالی، 
انرژی و دفاعی اعمال می شود. بخش های تحریمی در فهرستی 
با نام فهرست تحریم های بخشی )SSI(  و توسط دفتر کنترل 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا )OFAC( تعیین 
از  را  آمریکایی  نهادهای  و  افراد  تحریم ها،  از  نوع  این  می شوند. 
و  سرمایه گذاری  وام،  به  مربوط  معامالت  از  خاصی  انواع  انجام 
تجارت با نهادهای موجود در لیست SSI منع کرده درحالی که 

اجازه انجام سایر معامالت را به آن ها می دهد.

3. تحریم مجوزهای صادراتی
دسته دیگری از تحریم ها علیه روسیه شامل افرادی بوده که به 
مجوزهای  نهایی  مصرف کنندگان  عنوان  به  فرض  پیش  صورت 
 Entity(صادراتی تعیین شده اند. افراد مشخص شده در فهرستی
  )BIS(بازرگانی وزارت  امنیت  و  دفتر صنعت  توسط  که   )List
بدین  فهرست  این  در  گرفتن  قرار  دارند.  قرار  می شود،  تهیه 
برای  آمریکایی  غیر  و  آمریکایی  اشخاص  کلیه  که  معناست 
صادرات، صادرات مجدد، انتقال کاالها، نرم افزارها، فناوری ها و ... 
به افراد این فهرست، نیاز به اخذ مجوز از دفتر صنعت و امنیت 

وزارت بازرگانی آمریکا دارند. 
ادامه نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحریم های اعمالی  در 
و  حوادث  وقوع  در  کشور  این  نقش  اتهام  یعنی  روسیه  علیه 
درگیری های اوکراین و تصرف کریمه توسط روسیه که علیه این 

کشور وضع گردیدند:

تحریمهایمرتبطباحوادثاوکراین
اجرایی  دستور  چهار  از  عمده  طور  به  تحریم ها  این  اساس 
رئیس جمهور آمریکا )به شماره های 13660، 13661، 13662 و 
13685( که اوباما در سال 2014 آن ها را صادر کرده، ناشی شده 
است. دو مورد از دستورات اجرایی اوباما )دستورات 133660 و 
13685( با هدف مجازات نمودن افراد مخالف سیاست آمریکا در 
اوکراین و متهم به تضعیف امنیت اوکراین و همچنین افراد فعال 
در اقتصاد شبه جزیره کریمه صادر شده است. اما دو مورد دستور 
از  وسیعی  طیف   ،)13662 و   13661 )دستورات  دیگر  اجرایی 

اهداف از جمله تنبیه مقامات روسی حامی افراد تحریم شده در 
دستور 13660 و همچنین مقامات فعال در بخش اسلحه روسیه 
اقتصاد  کلیدی  بخش های  در  فعال  سازمان های  و  افراد  نیز  و 
توضیح  به  تفصیلی  طور  به  ادامه  در  می شود.  شامل  را  روسیه 
پرداخته  اوکراین  حوادث  دلیل  به  روسیه  علیه  آمریکا  تحریم 
شده اند،  تحریم  مشمول  که  نهادهایی  و  افراد  نخست  می شود. 

بیان می شود.

)SDN( 1. فهرست ویژه افراد خاص
آمریکا  خزانه داری  وزارت  خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
آمریکا  جهور  رئیس  اجرایی  دستور  چهار  اساس  بر   )OFAC(
و   13662  ،13661  ،13660 شماره  به  اجرایی  )دستورات 
ایجاد   )SDN( خاص  افراد  ویژه  فهرست  چهار   )13685
فعالیت های سیاسی  افرادی که در  برای  کرده است: دو فهرست 
و امنیتی و اقتصادی مربوط به حوادث اوکراین درگیر بوده و دو 
متنوعی  دالیل  بخاطر  که  وسیع تری  افراد  شامل  دیگر  فهرست 
ژانویه 2020،  تا  به ذکر است که  مشمول تحریم شده اند. الزم 
و  کشتی  )شرکت(،  نهاد  فرد،   390 از  بیش  مجموعا   OFAC

هواپیما را در این چهار فهرست قرار داده است.
الف( OFAC براساس دستور اجرایی 13660 افراد و نهادهایی 
کرده است.  مشخص  را  بوده اند  موثر  اوکراین  حوادث  در  که  را 
عمدتا این افراد شامل مقامات سابق اوکراینی )از جمله ویکتور 
مقامات  سابق(،  نخست وزیر  و  سابق  رئیس جمهور  یانوکوویچ، 
جدایی طلب اوکراین در کریمه و شرق اوکراین، مبارزان مستقر 

در روسیه و حامیان و سازمان های وابسته به آن می شوند.
شرکت های  نیز   13685 اجرایی  دستور  براساس   OFAC ب( 
را  دارند  فعالیت  کریمه  در  که  کریمه ای  شرکت های  و  روسی 
این فهرست در  قابل توجه آنست که  مشخص کرده است. نکته 
گذر زمان تکمیل تر نیز شده است. به عنوان مثال، در سپتامبر سال 
2019، نُه فرد، نهاد و کشتی که متهم به تخطی از تحریم های 
مرتبط با کریمه از طریق تحویل سوخت به نیروهای روسی در 
سوریه بوده اند، براساس این دستور اجرایی به این فهرست اضافه 

شده اند.
ج و د( OFAC براساس دستورات اجرایی 13661 و 13662 
دایره وسیع تری از مقامات دولتی روسیه، اعضای پارلمان، روسای 
وزارت  که  برجسته ای  وابستگان  و  تاجران  دولتی،  شرکت های 
پوتین  والدیمر  نزدیکان  حلقه  از  بخشی  را  آن ها  خزانه داری 
شناسایی کرده بود و نیز نهاد های وابسته به آن ها را در فهرست 
این فهرست،  از میان مقامات دولتی  افراد خاص قرار داد.  ویژه 
وزیر امور داخلی، دبیر شورای امنیت، مدیران سازمان اطالعات 
پارلمان و روسای  خارجی و نیروهای گارد ملی، روسای هر دو 
_________________________________
1. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List )SDN(
2.  Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control )OFAC(
3.  sectoral sanctions
4.  Sectoral Sanctions Identifications )SSI(
5.  Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security )BIS(
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اجرایی ارشد شرکت نفت دولتی روس نفت، شرکت گاز گازپروم، 
وی تی بی  بانک ها  و  روس تک  فناوری  و  نفت  اختالطی  شرکت 
دستور  براساس  همچنین   OFAC می باشند.  بانک  گازپروم  و 
13661، چهار نفر از افسران گارد مرزی روسیه را به اتهام نقش 
در   2018 نوامبر  در  اوکراین  دریایی  نیروی  به  حمله  در  آن ها 
نموده است.  اضافه  خاص  افراد  ویژه  فهرست  به  کریمه  نزدیکی 
OFAC همچنین براساس دستورات اجرایی 13661 و 13662 
چندین میلیاردر روسی و شرکت هایی که تحت تملک یا مدیریت 
آن ها هستند را در این فهرست قرار داده است. این افراد شامل 9 
نفر از 100 شخص ثروتمند روسیه بوده که 3 نفر آن ها جزء 20 
ثروتمند اول روسیه )براساس تخمین مجله فوربس(  می باشند. 
در  ویژه  سیاسی  ارتباطات  دارای  که  بوده  متهم  اشخاص  این 
تاجر  یک  همچنین   OFAC هستند.  روسیه  حکومت  سیستم 
از  مالی  پشتیبانی  اتهام  به  را  پریگوزین  یوگی  نام  به  ثروتمند 
سایر  و  سوریه  اوکراین،  در  فعال  خصوصی  نظامی  شرکت های 
کشورها در این فهرست قرار داده است. از دیگر اتهامات پریگوزین 
ایاالت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  مداخله ای  اقدامات  انجام 
متحده و دیگر کشورها، تحت نظر مقامات روسیه است. همچنین 
این فهرست  یا تحت مدیریت  را که متعلق  نهادهایی   OFAC
بانک  شامل  نهاد ها  این  داده است.  قرار  هدف  مورد  را  بوده اند 
مقامات  شخصی”  “بانک  را  آن  خزانه داری  )وزارت   Rossiya
و  خصوصی  بانک  تعدادی  کرده است(،  توصیف  روسیه  ارشد 
Vol� و گروه SMP  شرکت خدمات مالی )بعنوان مثال، بانک

 ،Stroygazmontazh شرکت ساخت خطوط انتقال گاز ،)ga
خودروسازی  گروه  و   Stroytransgaz ساختمانی  شرکت 
GAZ می باشند. موسسات تعیین شده همچنین شامل چندین 
Unit� دولتی شرکت  جمله  از  تسلیحاتی،  و  دفاعی   شرکت 

  ed Shipbuilding Corporation، Almaz - Antey
 Uralvagonzavod موشک(،  و  هوایی  پدافند  )سیستم های 
 NPO Mashinostroyenia ،)تانک و سایرتجهیزات نظامی(
)موشک و راکت( و چندین موسسه تابعه شرکت اختالطی نفت و 
فناوری  Rostec که از جمله آن گروه Kalashnikov  )سالح 
گرم( می باشند. دسته ای دیگر از تحریم های آمریکا علیه روسیه، 

تحریم های بخشی هستند که در ادامه توضیحاتی در این رابطه 
ارائه می شود.

)SSI( 2. فهرست شناسایی تحریم های بخشی
اعالمی  دستورالعمل های  براساس  تحریم ها،  از  دسته  این  در 
وزارت خزانه داری، محدودیت در سرمایه گذاری و تأمین سرمایه 
جدید )به غیر از وام 14 روزه( برای نهادهای مشخص شده در 
بخش مالی روسیه، محدودیت اعطای بودجه جدید )غیر از وام 
60 روزه( برای نهادهای مشخص شده در بخش انرژی روسیه و 
برای  روزه(  وام 30  از  غیر  )به  بودجه جدید  اعطای  محدودیت 
نهادهای مشخص شده در بخش دفاعی روسیه وضع شده است. 
با  آمریکایی ها  تجارت  دستورالعمل ها،  این  براساس  همچنین 
روسیه،  عمیق  آب های  توسعه  در  فعال  نهادهای مشخص شده 
قطب شمال یا پروژه های نفت شوره زار که ظرفیت تولید نفت را 
دارند، ممنوع می باشد. براساس اصالح این دستورالعمل در سال 
این  نهادهای  آن  در  که  جهان  سراسر  در  پروژه ای  هر   ،2017
فهرست دارای حداقل مالکیت 33 درصد یا اکثریت حق رای در 

آن باشند، مشمول این ممنوعیت می شوند.
اما فهرست SSI تنها شامل شرکت های بزرگ دولتی روسیه در 
سه بخش مالی، انرژی و دفاعی بوده و تمامی شرکت های فعال 
توجه  با  نمی شوند.  تحریم ها  نوع  این  بخش، شامل  این سه  در 
به گزارش کنگره آمریکا، تا ژانویه 2020، 13 شرکت روسی به 
همراه شرکت های زیرمجموعه و شرکت های وابسته به آن ها در 
لیست SSI قرار گرفته اند که مجموعا حدود 290 مورد برآورد 

می شوند. نهادهای اصلی لیست SSI، شامل موارد زیر هستند:
Sberbank, VTB Bank, Gaz�( چهار بانک بزرگ دولتی •

عنوان  به  که   VEB و   )prombank, Rosselkhozbank
یک بانک توسعه و عامل پرداخت برای دولت روسیه عمل می کند.

 ،Gazpromneft و   Rosneft دولتی  نفتی  شرکت های   •
تولیدکننده  و شرکت خصوصی   Transneft لوله  شرکت خط 

.Novatek گاز
Rostec شرکت اختالطی نفت و فناوری •

نفتی  پروژه های  به  مربوط  معامالت  در  محدودیت  منظور  به   •
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 Rosneft یا پروژه های نفت شوره زار،  آب عمیق، قطب شمال 
Surgut�و Lukoil شرکت های خصوصی ،Gazpromneft  و

.Gazprom و شرکت دولتی ، neftegaz

3. فهرست ممنوعیت مجوزهای صادراتی دفتر صنعت و 
)BIS( امنیت وزارت بازرگانی

دفتر  خزانه داری،  وزارت  توسط  اعمالی  تحریم های  بر  عالوه 
صنعت و امنیت وزارت بازرگانی )BIS( نیز مجوزهای صادراتی 
برای کاالهای نظامی، مصرف دوگانه یا کاالهای مرتبط با انرژی 
را برای افرادی که به صورت پیش فرض به عنوان مصرف کنندگان 
نهایی مجوزهای صادراتی تعیین شده اند، ممنوع می کند. اغلب 
این افراد، مشمول تحریم های تحت کنترل وزارت خزانه داری نیز 
به  علیه روسیه  آمریکا  تحریم های  انواع   )1( شده اند. در جدول 

اختصار آمده است.

هماهنگیآمریکاواروپادرتحریمروسیه
اتحادیه اروپا نیز همانند آمریکا و با همکاری آن، از سال 2014 
تحریم ها یا اقدامات محدود کننده ای را در مجامع اتحادیه اروپا 
علیه روسیه اعمال کرده است. تحریم های اتحادیه اروپا با وجود 

داشتن شباهت به تحریم های آمریکا، با آن یکسان نیست.
تحریم های ایاالت متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه در نیمه اول 
سال 2014 بیشتر بر ممنوعیت ویزا و مسدود کردن دارایی های 
مقامات دولت روسیه و اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه 
متمرکز شده بود. سپس ایاالت متحده اولین دور از تحریم های 
بخشی خود را در 16 جوالی 2014 اعمال کرد. اما در آن زمان، 
بسیاری از اعضای اتحادیه اروپا نسبت به اعمال تحریم های بخشی 
علیه روسیه مردد بودند. اروپایی ها نگران بودند که اعمال تحریم 
می تواند مانع حل صلح آمیز درگیری شود و بر روابط تجاری و 

سرمایه گذاری گسترده اتحادیه اروپا با روسیه تأثیر منفی بگذارد. 
برخی از کشورهای اروپایی که وابسته به منابع نفت و گاز روسیه 
بودند نیز از این نگرانی داشتند که تحریم های شدیدتر، روسیه را 

به اقدام تالفی جویانه قطع صادرات انرژی وادار کند.
تحریم های  نخستین  اعمال  از  بعد  )روز   2014 جوالی   17 در 
 MH17 بخشی آمریکا علیه روسیه(، هواپیمایی مالزی ایرالین
در شرق اوکراین توسط یک موشک هدف گرفته شد و سقوط 
کرد. با وقوع این اتفاق، و با توجه به اینکه بیش از 200 شهروند 
اتحادیه اروپا سرنشین این هواپیما بودند، در پایان جوالی 2014، 
اتحادیه اروپا لیست اشخاص و نهادهایی را که مشمول ممنوعیت 
ایاالت  به  و  داد  گسترش  را  هستند  دارایی  مسدودیت  و  ویزا 
متحده در اعمال تحریم علیه شرکت های منتخب در بخش های 
مالی، دفاعی و انرژی روسیه پیوست. تحریم های بخشی ایاالت 

متحده و اتحادیه اروپا در سپتامبر 2014 تشدید شد.

مقایسهتحریمهایآمریکاواروپا
به  بنا  را  روسیه  متحده  ایاالت  گردید،  ذکر  قبال  که  همان طور 
خالف  بر  اما  می نماید  تحریم  و  نموده  تحریم  مختلفی  دالیل 
بشر،  حقوق  موارد  بخاطر  تاکنون  اروپا  اتحادیه  متحده،  ایاالت 
سوریه  شمالی،  کره  از  پشتیبانی  فساد،  سایبری،  فعالیت های 
اعمال  روسی  اشخاص  یا  افراد  برای  را  تحریم هایی  ونزوئال  یا 
در   2018 مارس  در  اسکریپال  ترور  حال  این  با  نکرده است. 
انگلستان موجب گردید که اتحادیه اروپا برخی افراد و نهادهای 
روسی را به دلیل ساخت و استفاده از سالح های شیمیایی تحریم 

کند.
اوکراین  حوادث  دلیل  به  روسیه  بخشی  تحریم های  مورد  در 
به  اروپا  اتحادیه  بخشی  تحریم های  زیاد  شباهت  وجود  با  نیز، 
تحریم های بخشی ایاالت متحده، اما این تحریم ها به دلیل منافع 
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اقتصادی و روابط تاریخی مختلف کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
تحریم های  اعمال  که  آنجا  از  و  و  بوده  تفاوت  دارای  روسیه،  با 
عضو  کشورهای  همه  جانبه  همه  توافق  مستلزم  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه  بخشی  تحریم های  مورد  در  توافق  است،  اروپا  اتحادیه 
اروپا دشوارتر بوده است. به عنوان مثال، آلمان و چند کشور دیگر 
عضو اتحادیه، وابسته به منابع گاز روسیه بوده و مشتاقانه بدنبال 
حفظ ارتباطات انرژی خود با روسیه اند. در نتیجه، اتحادیه اروپا 
تصمیم گرفت محدودیت های اعطای وام و سرمایه گذاری را فقط 
در بخش نفت اعمال کرده و به گازپروم یا شرکت های دیگر بخش 
گاز روسیه چنین محدودیتی اعمال نکرد. همچنین اتحادیه اروپا 
محدودیت هایی را برای فروش تجهیزات اکتشاف انرژی، فناوری 
اعمال  بنزین  نه  و  نفت  توسعه  پروژه های  برای  فقط  و خدمات 

کرده است )جدول 2(.
زمانی  دوره  یک  برای  اروپا  اتحادیه  تحریم های  اکثر  همچنین 
مشخص )معموال شش ماه یا یک سال( و با هدف تحریک تغییر، 
این  تنظیم  برای  را  اروپا  اتحادیه  انعطاف پذیری  اعمال شده که 
تحریم ها نشان می دهد. چرا که اتحاد بین کشورهای عضو برای 
تمدید تحریم های اتحادیه اروپا الزم است. سرانجام، اتحادیه اروپا 
تحریم های بخشی را به شکلی طراحی کرد که هزینه های سربار 

اقتصادی را در بین همه کشورهای عضو توزیع کند.
در عین حال، برخی در اتحادیه اروپا از تالش های کنگره آمریکا 
روسیه  تحریم های  حفظ  از  اطمینان  برای   2017 سال  در 
از  تعدادی  طرفی،  از  اما  کردند،  استقبال  ترامپ  دولت  توسط 
ثانویه  تحریم های  از  برخی  با  را  خود  مخالفت  اروپایی  مقامات 
بر  آن ها  منفی  تأثیر  بدلیل   2017 سال  از  روسیه  علیه  آمریکا 
اختالفی،  موارد  این  جمله  از  کردند.  اعالم  اروپایی  شرکت های 
تحریم های مربوط به خطوط لوله انتقال انرژی روسیه نظیر نورد 
استریـــــم 2  بوده است. چنین اقداماتی نگرانی در مورد تداوم 
اروپا و همکاری  اتحادیه  و  ایاالت متحده  هماهنگی تحریم های 

گسترده تر درباره سیاست های اوکراین را ایجاد کرد.

1. مقایسه فهرست SDN آمریکا و اروپا 
دارایی ها،  مصادره  متحده،  ایاالت   SDN فهرست  براساس 
 168 برای 218 شخص،  سفر  ممنوعیت  و  معامالت  ممنوعیت 
نهاد، 11 شناور و هواپیما اعمال شده است. این در حالی است که 
در برنامه های معادل تحریمی اتحادیه اروپا، 170 شخص و 44 
ایاالت متحده و هم  قرار گرفته اند. هم  نهاد مورد هدف تحریم 
اتحادیه اروپا تعدادی از مقامات عالی رتبه روسیه و دیگر افراد 

نزدیک به پوتین را در این فهرست قرار داده اند. 
نکته حائز اهمیت آن است که فهرست های SDN ایاالت متحده 
و اتحادیه اروپا یکسان نیستند. مسائل مختلف حقوقی و سیاسی 
و  متحده  ایاالت  فهرست  در  موجود  تفاوت های  از  برخی  دلیل 
اتحادیه اروپا می باشد. اتحادیه اروپا عمدتا تحریم هایی را که به 
طور مستقیم با جنگ اوکراین مرتبط بوده اند - مقامات نظامی 
و نیروهای نظامی - وضع کرده است. ایاالت متحده بطور خاص، 

نهادهای  و  می کنند  فعالیت  کریمه  در  بیشتر  که  شرکت هایی 
وابسته به افراد و نهادهای دیگری را که از قبل تعیین شده بودند، 
مورد تحریم قرار داد. در حالی که اتحادیه اروپا محدودیت های 
و  افراد  کریمه،  به  مربوط  فعالیت های  علیه  را  جانبه ای  همه 
اقدامات  نمی تواند  اروپا  اتحادیه  اما  ایجاد کرد.  وابسته  نهادهای 
محدود کننده ای را علیه افرادی که تابعیت دوگانه با کشورهای 
اتحادیه اروپا دارند تحمیل کند. از سال 2014 تاکنون چندین 
نفر از لیست تحریم های اتحادیه اروپا حذف شده اند. اتحادیه اروپا 
برخالف آمریکا، به دلیل مرگ، افراد را از لیست تحریم ها حذف 
افراد مشمول  برخی  با درخواست حذف  این،  بر  می کند. عالوه 

فهرست نیز موافقت شده است.

2. مقایسه تحریم های بخشی
محدودیت های اتحادیه اروپا و ایاالت متحده در قبال اعطای وام و 
/ یا سرمایه گذاری با نهادهای بخش های خاص، عمدتا شرکت های 
مالی،  بخش های  در  را  آن ها  تابعه  شرکت های  و  روسی  اصلی 
دفاعی و انرژی از جمله در بخش مربوط به آب های عمیق، قطب 
شمال یا نفت شوره زار را هدف قرار می دهند و با هم همپوشانی 

دارند. این مقایسه در جدول )2( آمده است.
استفاده  آن  از  اروپا  اتحادیه  و  متحده  ایاالت  که  روش هایی 
می کنند تا حدی متفاوت بوده و با گذشت زمان تغییر کرده است. 
به طور خاص 13 شرکت  ایاالت متحده  ژانویه سال 2020،  تا 
روسی و 276 شرکت تابعه و شرکت های وابسته آن ها را تحت 
عنوان تحریم های بخشی معرفی کرده است. این در حالی است که 
اتحادیه اروپا تنها 11 نهاد )و شرکت های تابعه متعلق به اکثریت 
خارج از اتحادیه اروپا( را تحت عنوان تحریم های بخشی معرفی 
کرده است. ایاالت متحده صریحا چندین شرکت از جمله گازپروم 
را شناسایی کرده که فروش تجهیزات، فناوری و خدمات برای 
پروژه های نفتی مشخص، به آن ممنوع است. در مقابل، اتحادیه 
اروپا چنین محدودیت هایی را علیه شرکت ها اعمال نکرده است. 
عالوه بر این، اتحادیه اروپا، مانند ایاالت متحده، تحریم هایی را 

برای پروژه های نفتی جهانی اعمال نمی کند.
به روسیه،  در حوزه تجارت اسلحه و صادرات کاالهای دو گانه 
قراردادهای  در  فقط  را  اسلحه  تجارت  تحریم های  اروپا  اتحادیه 
آینده اعمال کرد. تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر ادامه قراردادهای 
یک  )که  فرانسه  اصرار  با  زیادی  حد  تا  روسیه،  با  تسلیحاتی 
قرارداد موجود برای فروش دو فروند بالگرد میسترال به روسیه 
ارائه  برای  که   – مرکزی  اروپای  کشورهای  از  برخی  و  داشت( 
اتحاد جماهیر شوروی  تسلیحاتی دوره  به سیستم های  خدمات 
اگرچه طبق  اتخاذ شد.   – متکی هستند  روسی  به شرکت های 
شرایط تحریم های اتحادیه اروپا در این زمینه کشوری ملزم به 
لغو قراردادهای خود با روسیه نشده بود، اما فرانسه قرارداد خود 
با روسیه را برای بالگرد میسترال لغو کرد. آلمان نیز قرارداد 155 
_________________________________
1.  Nord Stream 2

1
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میلیون دالری خود را با روسیه برای تأمین یک مرکز شبیه سازی 
جنگی ابطال کرد. کشورهای اروپای شرقی و اروپای مرکزی نیز 
در حال پیشبرد برنامه هایی برای حذف تجهیزات نظامی روسی 
و جایگزین کردن آن ها با تجهیزات آمریکایی و اروپایی هستند.

قراردادهای  موضوع  همچنین  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه 
خدمات و فروش موجود در پروژه های توسعه انرژی را متفاوت 
و  قراردادها  دادن  ادامه  به  مجاز  اروپا  اتحادیه  کردند.  ارزیابی 
با مجوز در سطح ملی  توافق نامه های موجود و در موارد خاص 
است. اما ایاالت متحده، غیر از یک دوره کوتاه، ادامه قراردادها 

 OFAC توسط  اینکه  مگر  کرد  ممنوع  را  موجود  توافق های  و 
که شد  این  به  منجر  تفاوت  این  مثال  برای  شود.  داده  اجازه 

به اکتشاف آب های عمیق  ایتالیایی(  انرژی  Eni  )یک شرکت 
در دریای سیاه با همکاری شرکت روس نفت ادامه دهد، در حالی 
که ExxonMobil در سال 2018 و پس از ناکامی در کسب 
معافیت تحریمی از وزارت خزانه داری برای انجام پروژه خود در 
اکتشاف نفت در دریای سیاه، از سرمایه گذاری های مشترک خود 

با Rosneft انصراف داد.
که  بخشی  تحریم های  از  اروپا  اتحادیه  نه  و  متحده  ایاالت  نه 
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کنترل  تحت  گاز  شرکت  یا  روسیه  گاز  بخش  گسترده  طور  به 
و  متحده  ایاالت  نکرده اند.  استفاده  دهد،  قرار  هدف  را  گازپروم 
اتحادیه اروپا با یکدیگر توافق کردند تا از تحریم هایی که می تواند 
به منافع یکدیگر آسیب برساند، جلوگیری کنند که از جمله این 
بوده است. بسیاری  تولید و عرضه گاز روسیه  با  رابطه  موارد در 
نگران  ویژه  بطور  روسیه،  گاز  به  وابسته  اروپایی  کشورهای  از 
تحریم هایی بودند که می توانست مانع انتقال گاز روسیه شده و به 

روابط آن ها با روسیه در این منطقه آسیب برساند. ایاالت متحده 
و اتحادیه اروپا تنها محدودیت های مالی را برای دو شرکت تابعه 
گازپروم )شرکت گازپروم نفت )شرکت تولیدی و پاالیشی نفت( 
و گازپروم بانک )موسسه مالی(( اعمال کرده اند و محدودیت های 
ایاالت متحده در زمینه آب های عمیق، قطب شمال و پروژه های 
نفت شوره زار نیز به طور خاص در مورد گازپروم اعمال می شود. 
برای  را  وام  اعطای  ایاالت متحده محدودیت های  این،  بر  عالوه 
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اعمال  است،  روسی  گاز  خصوصی  شرکت  یک  که   Novatek
را  تحریم هایی  اروپا  اتحادیه  نه  و  متحده  ایاالت  نه  اما  می کند. 
برای هدف قرار دادن تولید و تجارت گاز روسیه اعمال نکرده اند.

در جدول )3( خط زمانی تحریم های اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
و تحریم های متقابل روسیه از سال 2014 ال 2019 آمده است.

علیه شده وضع تحریمهای اجمالی مقایسه
روسیهوایران

 تحریم های صورت گرفته علیه روسیه در مقایسه با تحریم های 
مقایسه  منظور  به  است.  محدود  بسیار  ایران  بر  شده  اعمال 
تحریم های وضع شده علیه روسیه و ایران، تحریم ها را در چهار 
گروه اصلی مورد بررسی قرار می دهیم: تحریم های مالی و بانکی، 
تحریم های حوزه انرژی، تحریم های حمل ونقل و تحریم های علم 
و فناوری. اصلی ترین تحریم های اعمال شده علیه روسیه، شامل 
این  نفتی  بزرگ  شرکت های  و  دولتی  بانک های  مهمترین  منع 

کشور از دسترسی به بازارهای مالی اروپا و آمریکا بوده است.
در  گرفته  صورت  تحریم های  برخالف  بانکی،  و  مالی  حوزه  در 
با کشورهای غربی طبق  مورد کشورمان، مبادالت ارزی روسیه 
روال سابق انجام می گیرد و بانک های روسی هیچ گونه منعی در 
اروپایی  با کشورهای  تجارت  انجام  برای   LC با گشایش  رابطه 
ایران در  این در حالی است که تحریم های  ندارند.  آمریکایی  و 
حوزه مالی و بانکی بسیار پیشرفته تر بوده و هم از لحاظ تعداد 
نهادهای تحت تحریم )بانک مرکزی، بانک های دولتی و تعدادی 
از بانک های خصوصی( و هم از جهت نوع تعامالت مالی مشمول 
تحریم )گشایش اعتبار اسنادی، سقف تراکنش های نقدی، تحریم 

دسترسی به شبکه سوئیفت( به شدت گسترده تر است.
بررسی تحریم های حوزه انرژی نیز نشان می دهد عمق تحریم های 
صورت گرفته علیه روسیه با تحریم های ایران قابل مقایسه نیست. 
اروپایی و  مالی  تأمین  از  بزرگ روسی  نفتی  اگرچه شرکت های 
آمریکایی محروم شده اند، اما منعی در رابطه با فروش محصوالت 
خود به این کشورها ندارند. همچنین هرچند شرکت های بزرگ 
غربی از سرمایه گذاری در بخش نفت روسیه منع شده اند، لکن 
فروش محصوالت پاالیشی و پتروشیمی به روسیه تحریم نشده 
کشورهای  نیز  تکنولوژی  صادرات  ممنوعیت  با  رابطه  در  است. 

را که  تکنولوژی هایی  و  از تجهیزات  تنها صادرات بخشی  غربی 
)میادین  خاص  و  جدید  نفتی  منابع  استخراج  و  اکتشافات  در 
موجود در آب های عمیق، مناطق قطبی و شوره زار( کاربرد دارند 
را ممنوع کرده اند. این در حالی است که تحریم های حوزه انرژی 
ایران شامل هرگونه سرمایه گذاری، مدیریت و تأمین مالی برای 
پروژه های بخش نفت وگاز، فروش کلیه تجهیزات و تکنولوژی های 
فرآورده های  فروش  پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  صنعت  با  مرتبط 
پاالیشگاهی به ایران، و در نهایت خرید نفت، فرآورده های نفتی 

و محصوالت پتروشیمی از ایران می شود.
خاص  طور  به  و  نقل  و  حمل  حوزه  تحریم های  خصوص  در 
انتقال کاال و  نیز، بررسی ها نشان می دهد که نقل و  کشتیرانی 
نیز منابع انرژی عمال در تحریم های روسیه دیده نمی شود. این 
در حالی است که حوزه حمل و نقل دریایی ایران مشمول انواع 
و  تجهیزات  )فروش  تحریم صنعت  تحریم ها، شامل  از  مختلفی 
انتقال فناوری ساخت(، تحریم ناوگان )ممنوعیت اجاره ناوگان از 
ایران و توسط ایران(، تحریم خدمات پشتیبان )بیمه کشتیرانی و 
نفتکش، سوخت رسانی به کشتی( و تحریم تردد و پهلوگیری در 

بنادر برخی کشورها است.
به  محدود  صرفا  نیز  روسیه  فناوری  و  علم  حوزه  تحریم های 
تکنولوژی های  و  تجهیزات  صادرات  و  است  نظامی  موضوعات 
اما  است؛  شده  ممنوع  روسیه  به  دوگانه  مصارف  با  و  نظامی 
تحریم های حوزه علم و فناوری ایران شامل بسیاری موضوعات 
سازی،  کشتی  اطالعات،  امنیت  نظامی،  هسته ای،  مانند 

خودروسازی، مواد شیمیایی و... می شود.
در مجموع می توان گفت تحریم های صورت گرفته علیه روسیه 
وجود  این  با  اما  است،  بوده  محدودتر  بسیار  ایران  به  نسبت 
نمی توان از آثار آن بر اقتصاد روسیه به ویژه در رابطه با کاهش 
ارزش روبل و خروج سرمایه از این کشور چشم پوشی کرد و آنها 
در  نیز  روسیه  از سوی  اقدامات صورت گرفته  نادیده گرفت.  را 
مقابله با تحریم همان گونه که ذکر شد قابل توجه و دارای آثار 
گسترده بر تحریم کنندگان بوده است و در جایگاه خود قابل تأمل 
می باشد. در ادامه این بخش، مهمترین اقدامات انجام شده توسط 
روسیه برای مقابله با تحریم های غرب مورد بررسی قرار می گیرد.
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شاخص هاي  تغییرات  در  کشورها  اقتصادي  تحوالت  عمدتا 
ناگهانی  کاهش  و  تحریم ها  از  متاثر  می شوند.  نمایان  اقتصادي 
شاخص هاي   2016 تا   2014 سال هاي  فاصله  در  نفت  قیمت 
اقتصادي روسیه تغییرات محسوسی را تجربه نمود. در این بخش 
ضمن تحلیل روند آمارها، علل تغییرات مهم در این شاخص ها 

مورد بررسی قرار می گیرد.

تولیدناخالصداخلی،تورم
ریاست  دوره  شروع  از  روسیه   )GDP( داخلی  ناخالص  تولید 
جمهوری پوتین در سال 2012 تا قبل از سال 2014 روند رو 
به رشدی داشته است اما پس از اعمال تحریم ها و کاهش قیمت 
سال  در  یافت.  کاهش  نصف  به  حتی  مقدار  این  نفت،  جهانی 
GDP ،2014 روسیه معادل 2.046 هزار میلیارد دالر بود. این 
هزار   1.283 و  میلیارد  هزار   1.364 به   2015 سال  در  میزان 
میلیارد در سال 2016 کاهش یافت. نرخ رشد اقتصادی روسیه 
به  و  یافته  کاهش  به شدت  و 2016  نیز طی سال های 2015 
آثار  برطرف شدن  با  است.  بوده  ترتیب %-2.5 و %-0.2 درصد 
 GDP اولیه این بحران ها طی سال های 2017 و 2018 در حجم
روسیه افزایش به چشم می خورد. باید به این نکته اشاره شود که 
کاهش تولید ناخالص داخلی بیش از تاثیر تحریم ها، از محل افت 

شدید قیمت جهانی نفت بوده است.
اواخر سال  در  روسیه  مالی  وزیر  آنتون سیالنوف  رابطه  این  در 
2014 اعالم کرد: »اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور، بیش 
از تحریم هاست به طوری که کاهش قیمت جهانی نفت حدود 

100 میلیارد دالر در سال بر اقتصاد کشور هزینه وارد می کند 
گزارش  طبق  همچنین  دالر«.  میلیارد   40 حدود  تحریم ها  اما 
 ،2018 تا   2014 سال های  بین  در  پول،  بین المللی  صندوق 
درصد   0.2 متوسط  طور  به  را  روسیه  اقتصادی  رشد  تحریم ها 
در سال )15 میلیارد دالر( کند کرد. در حالی که، سقوط بهای 
جهانی نفت، ساالنه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را به 
طور متوسط 0.65 درصد )48.75 میلیارد دالر( در سال در طی 

مدت مشابه، تضعیف کرده است.
با تشدید  تورم روسیه نیز در سال 2014 حدودا 8 درصد بود. 
تحریم ها و توسعه آن به تحریم های مالی، نرخ تورم تا حدود 16 
درصد افزایش یافت. پس از ثبات نسبی وضعیت تحریم ها، نرخ 
تورم نیز به تدریج کنترل شده و تا زیر 8 درصد کاهش یافت. 
فشار تورم در موادغذایی بیشتر از این میزان بوده که یکی از علل 
اقدام پیش دستانه روسیه در ممنوعیت واردات اقالم غذایی  آن 
زیر  نمودار  در  بود.  تحریم کننده  به کشورهای  زدن  برای ضربه 
نشان  روسیه  اقتصادی  رشد  و  غذایی  مواد  تورم  تورم،   ،GDP

داده شده است.
 

ارزشروبل،نرخبهره
بخش  روسیه،  تحریم  برای  شده  هدف گیری  بخش  اصلی ترین 
مالی این کشور بوده است که منجر به افزایش ریسک نقدینگی 
به بحران شد. بدین معنا که تحریم ها  در روسیه  و تبدیل آن 
مالی  بازارهای  به  روسیه  دسترسی  نمودن  محدود  دلیل  به 
بین المللی و در کنار آن افت قیمت نفت، موجب ناپایدار شدن 

اثراتتحریمبراقتصادروسیه|    | بخشدوم
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بازار ارز روسیه و کاهش شدید ارزش روبل در پایان سال 2014 
شد. لذا امکان معامله با قیمت پیش بینی شده از بین رفت و عدم 

توانایی در پرداخت تعهدات بوجود آمد.
نرخ مبادله دالر از اوایل سال 2014 در حدود 33 روبل بود و تا 
ماه سپتامبر که تحریم های جدید مالی اروپا وضع شد، افزایش 
قابل مالحظه ای از خود نشان نداده بود. اما با تشدید تحریم های 
مالی، نرخ مبادله دالر در باالترین میزان خود در اواسط دسامبر 
2014 به حدود 72 روبل نیز رسید که شدیدترین کاهش از سال 
این مقطع دولت روسیه برای  این سو بوده است. در  به   1998
معکوس کردن روند خروج سرمایه و جلوگیری از سقوط بیشتر 
ارزش روبل، نرخ بهره را برای ششمین بار در طی سال 2014 

باال برد و از 10.5 درصد به 17 درصد رساند.
از  برای جلوگیری  بانک مرکزی روسیه  و  اقداماتی که دولت  با 
کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجام دادند، رشد نرخ برابری ارز 
اما  گردید.  متوقف  روبل  در حدود 60  برابر دالر  در  این کشور 
همین به معنای نصف شدن ارزش پول این کشور از ابتدای سال 

2014 بود. برخی گمانه زنی ها هم حکایت از کاهش دستمزدها 
تا 10 درصد داشت. همه این موارد نشان دهنده وجود یک رکود 
در   .)Dokuchaev  ،2015( بود  روسیه  اقتصاد  در  گسترده 
برای  دالر  میلیارد   20 تقریبا  تا 2015  سال هاي 2014  فاصله 

کنترل نرخ ارز از صندوق ذخیره ارزي هزینه شد.
 

سرمایهگذاری و تجارت حجم ارزی، ذخیره
خارجی

دولت روسیه مقادیر قابل توجهی از ذخیره ارزی خود را -که رتبه 
ششم را در میان ذخایر ارزی کشورهای جهان دارد – به بازار ارز 
عرضه کرد که منجر به کاهش 25 درصدی ذخایر ارزی روسیه 
میلیارد دالر در  به 376  میلیارد دالر در سال 2014  )از 495 
سال 2015( شد. از طرفی در بازنگری بودجه سال 2015، منابع 
بودجه به میزان %3.3 کاهش یافت، اما مصارف بودجه فدرال، با 
داخلی در سال 2014  ناخالص  تولید  از 20.9%  کاهش جزئی، 
بودجه  کسری  وجود  معنای  به  این  داشت.  کاهش   20.8% به 
ذخیره  صندوق  که  بود  داخلی  ناخالص  تولید   3.7% میزان  به 
منبع اصلی جبران آن بود. برای کسری بودجه سال 2015، 2.7 
تریلیون روبل )54 میلیارد دالر( از صندوق ذخیره برداشت شد.

با  مقایسه  نیز در سال 2015 در  تجارت خارجی روسیه  حجم 
تجارت خارجی  میزان  یافت.  کاهش  درصد   33.2 سال 2014، 
نیز بین 35 تا 40 درصد کاهش یافت. صادرات روسیه در سال 
صادرات  دالر  میلیارد   330( دالر  میلیارد   497 معادل   2014
از  پس  که  بود  نفتی(  غیر  صادرات  دالر  میلیارد   167 و  نفتی 
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اعمال تحریم ها به 391 میلیارد دالر )157 میلیارد دالر صادرات 
سال 2015  در  نفتی(  غیر  صادرات  دالر  میلیارد   176 و  نفتی 
تقلیل یافت. سال 2016 این میزان باز هم کاهش یافت و به 330 
میلیارد  و 162  نفتی  میلیارد دالر صادرات   123( میلیارد دالر 
دالر صادرات غیر نفتی( رسید اما طی سال های 2017 و 2018 
با  تنش  از  پس  هم  روسیه  واردات  برگشت.  افزایشی  مسیر  به 
غرب به میزان قابل توجهی کاهش یافت که عالوه بر تحریم های 
غرب و وخامت وضع اقتصادی در روسیه می توان از صدور دستور 
توسط  روسیه  به  اروپا  اتحادیه  از  موادغذایی  واردات  ممنوعیت 
پوتین نیز به عنوان دلیل دیگر این کاهش یاد کرد. حجم واردات 
این  که  بود  دالر  میلیارد   426 معادل   2014 سال  در  روسیه، 
میزان به 281 میلیارد دالر در سال 2015 کاهش یافت. سال 
اما طی سال های  باز هم متحمل کاهش شد  2016 این میزان 
افزایش یافت و به  2017 و 2018 دوباره حجم واردات روسیه 

344 میلیارد دالر در سال 2018 رسید.
 

در  کشورها  دیگر   )FDI( خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
فدراسیون روسیه، تا قبل از تحریم ها روند افزایشی داشته است 
به طوری که در سال 2013 به 53 میلیارد دالر رسید. اما پس 
از بحران 2014، تا دو سال این شاخص نزولی بوده است. سال 
2015 اوج این کاهش بود و FDI دیگر کشورها در روسیه به 12 
میلیارد دالر رسید. در سال 2016، شاهد افزایش سرمایه گذاری 
سال  و  نبوده  پایدار  افزایش  این  اما  روسیه هستیم  در  خارجی 
از  یک  هر  روند  زیر  نمودار  در  می یابد.  کاهش  دوباره   2017

شاخص های مذکور طی ده سال اخیر نشان داده شده است.
 

شرکت  از   )Alexandr Timofeyev( تیموفه یف  آلکساندر 
روزنامه  در  که  مقاله ای  در  اینوست”  “اینستانت  سرمایه گذاری 
نوایا گازتا – یکی از مشهورترین روزنامه های روسی زبان منتقد 
دولت روسیه – به چاپ رسید، به اوضاع در بخش سرمایه گذاری 
در روسیه توجه کرده است. وی خاطر نشان می کند در سراسر 
بین المللی  مستقیم  سرمایه گذاری های  کاهش  روند  جهان 
مشاهده می شود و سرمایه گذاری در روسیه هم سیر نزولی داشته 
این نمودار در روسیه خیلی شدیدتر سقوط کرده و  است. ولی 
پس از کاهش دو برابر در سال 2015 به پایین ترین سطح طی 

10 سال اخیر رسید.

برخیاظهارنظراتدرموردتحریمهایروسیه
شورای  عضو  و  اقتصادی  متخصصان  گروه  رئیس   – گورویچ 
با عنوان »اثر  مقاله ای  – در  ریاست جمهوری روسیه  اقتصادی 
تحریم های مالی بر اقتصاد روسیه« بیان می کند که براساس نتایج 
ارزیابی کمی اثرات تحریم ها، می توان نتیجه گیری های متعددی 
محدودسازی  مانند  آنها،  مستقیم  تأثیرات  از  گذشته  نمود. 
در حوزه  فعال  و شرکت های  بانک ها  استقراض خارجی  فرصت 
مالی  تحریم های  نظامی-صنعتی،  بخش های  و  انرژی  سوخت، 
طریق  از  روسیه  اقتصاد  بر  را  توجهی  قابل  غیرمستقیم  اثرات 
کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کاهش فرصت استقراض 
خارجی برای بانک ها و شرکت هایی که به طور غیرمستقیم هدف 
بازار  سوی  به  سرمایه  جریان  کاهش  و  قرارگرفته اند  تحریم ها 
آثار  برابر  سه  تقریباً  اثرات غیرمستقیم  این  بدهی دولت، دارند. 

مستقیم تحریم ها بودند.
در نتیجه، کل جریان خروجی سرمایه خالص اضافی روسیه در اثر 
تحریم ها 58 میلیارد دالر در سال 2014 و 170 - 160 میلیارد 
تحریم های  است.  بوده   2017 تا   2014 زمانی  بازه  برای  دالر 
اعمالی غرب بر روسیه بر روی شاخص های بخش واقعی اقتصاد 
این کشور اثری مخرب داشته اند. بررسی مؤلفه های مالی روسیه 
بخش  در  تنها  تا سال 2017  روسیه  اقتصاد  که  می دهد  نشان 
از  پیش  داخلِی  ناخالص  تولید  درصد   2.4 معادل  زیانی  مالی، 
بحران خود )هنگامی که قیمت نفت تقریباً 50 دالر در هر بشکه 
است( به همراه کاهش همزمان سرمایه گذاری و مصرف را تجربه 
کرده است. با این وجود افت قیمت نفت نسبت به تحریم ها تأثیر 
بسیار بیشتری بر اقتصاد روسیه گذاشت. در واقع افت قیمت نفت 
طبق برآوردها منجر به زیان 8.5 درصدی تولید ناخالص داخلی 

روسیه طی سال های 2014 تا 2017 شده است.
 

نیز  تحریم ها  زیان بار  جوانب  دیگر  به  اقتصادی  صاحب نظران 
ارشد  مدیر   )Eric Arispe( آریسپه  اریک  می کنند.  اشاره 
گروه تحلیلی رتبه های ملی شرکت “فیتچ” در روزنامه اقتصادی 
آر.ب.کا – که با افشای فسادهای اقتصادی دولت روسیه خشم 
مقامات را برانگیخته است – می گوید اگر عواملی مانند تحریم ها 
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ملی  رتبه  نبود،  کار  در  اقتصاد  رشد  پایین  سرعت  همچنین  و 
روسیه می توانست باالتر از رتبه کنونی باشد. این شرکت در ماه 
اوت رتبه وامی روسیه را یک درجه ارتقاء داده و “BBB” تعیین 
تحریم ها،  خطر  و  داخلی  مشکالت  وجود  عدم  درصورت  کرد. 

باشد. در عین  باالتر  رتبه تجاری روسیه می توانست یک درجه 
حال مطالعاتی همچون تحقیق آنکودینو – رئیس مرکز توسعه 
اقتصادی دولت روسیه – نشان می دهد که بازار سهام روسیه از 
محل تحریم ها دچار شکست ساختاری نشده و نواسانات این بازار 

رابطه معناداری با وضع تحریم ها نداشته است.
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اقدامات روسیه در مقابله با تحریم ها طیف گسترده ای را در بر 
می گیرد، از اقدامات نمادین مانند ممنوع الخروج شدن اختیاری 
نمایندگان مجلس گرفته که پیام وحدت در مقابله با تحریم ها را 
می رساند تا تحریم واردات موادغذایی که اقدام اقتصادی متقابل 
اروپا  اتحادیه  بر  هزینه  تحمیل  و  اروپا  اقتصاد  به  ضربه  جهت 
جهت تغییر رفتار کشورهای عضو در تحمیل تحریم های بیشتر 
علیه روسیه بوده است. در این بخش مهمترین اقدامات روسیه 
در مقابله با تحریم ها را مورد بررسی قرار می دهیم. این اقدامات 
شامل سیاست ها و تصمیماتی می شود که هم ناظر بر اقتصادی 
دربر  را  بین المللی  اقتصادی  روابط  هم  و  است  روسیه  داخلی 
سیاست های  به  ابتدا  دسته بندی  این  به  توجه  با  لذا  می گیرد. 

داخلی و سپس اقدامات خارجی روسیه می پردازیم.

سیاستهایداخلیروسیهدرقبالتحریمها

استفاده از ذخایر ارزی در جهت جبران کسری بودجه
روسیه از دو نهاد مالی به نام هاي صندوق ذخیره و صندوق رفاه 
بحرانی  دوره هاي  در  را  نقش ضربه گیر  که  است  برخوردار  ملی 
براي این کشور ایفا می کنند. طی سال هایی که قیمت نفت 100 
دالر در هر بشکه بود دولت و بانک مرکزي این کشور دارایی هاي 
فراوانی را ذخیره کردند. چنین پس اندازي در شرایط جدید تبدیل 
به عامل نجات بخش اقتصاد روسیه شد. در سال 2014 روسیه 
ششمین ذخیره بزرگ مالی جهان )نزدیک به 500 میلیارد دالر( 

این  نفت  قیمت  کاهش  و  تحریم  از  پس  داشت.  اختیار  در  را 
ذخیره براي حمایت از برخی بخش هاي اقتصادي، زیرساخت ها و 
نیازهاي بودجه اي به کار گرفته شد و در فاصله سال هاي 2014 
تا 2015 تقریبا 20 میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزي هزینه 
شد. در سال 2015 نیز وزارت دارایی این کشور، کسري بودجه 
2,7 تریلیون روبلی )54 میلیارد دالر( را از صندوق ذخیره کشور 

جبران کرد و نه با افزایش بدهی های دولت.

اقدامات مالی-پولی و سیاست هاي ارزي دولت روسیه
الف( افزایش نرخ بهره. بانک مرکزي نرخ بهره را که ابتدای سال 
2014، 11 درصد بود در پایان سال به سطح 16 درصد رساند 
تا به نوعی از جهش تورمی اقتصاد روسیه که به واسطه کاهش 
ارزش روبل در حال ایجاد بود، ممانعت به عمل آورد )در پایان 
سال 2014 تورم از %7.8 به %15.5 رسید(. این بانک در اکتبر 
2014، 27.2 میلیارد دالر و در دسامبر همان سال حدود 11,9 
میلیارد دالر با هدف مداخله و حمایت از روبل هزینه کرد. نرخ 
بهره طی سال 2015 نیز به تدریج کاهش یافت و از 16 درصد 
در آغاز سال به 12.5 درصد در اواخر سال رسید. تا پایان سال 
2016 این نرخ به 10,5 درصد و با توجه به کاهش تورم به سطح 

8.8 درصد در سال 2018 نیز رسید.
ب( ابطال مجوزهای بانکی و ادغام بانک ها. در سال 2013 خانم 
الویرا نابیولینا به عنوان رئیس کل بانک مرکزي روسیه منصوب 
شد. در دوران ریاست وي سیاست ها و کنترل هاي سختگیرانه تري 

اقداماتمتقابلروسیه |      |بخشسوم
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بر بانک ها با هدف ارتقاي نظام بانکی کشور روسیه شکل گرفت. 
مجموعه این اقدام ها منجر به لغو مجوز بانکی و ایجاد فضا براي 
بانک  شد.  بزرگ  بانک هاي  در  زیان ده  کوچک  بانک هاي  ادغام 
را  بانک   28 و  کرد  ابطال  را  بانکی  مجوز   214 روسیه  مرکزي 
را در  این کشور  ناخالص داخلی  تولید  از  که حدود 1.1 درصد 
اختیار داشتند، با استفاده از منابع عمومی مشمول فرآیند ادغام 
بانکی کرد. دالیل ابطال مجوز بانک ها نیز براساس طیف وسیعی 
از گزارش دهی غلط داده ها و نقض تعهدات سرمایه اي، تا اجراي 
ضعیف برنامه هاي ضدپولشویی بوده است. در میان بانک هاي لغو 
مجوز شده، 12 بانک به چشم می خورد که در بین 100 بانک 
بزرگ کشور از لحاظ دارایی قرار داشته اند. اقدامات بانک مرکزي 
در خارج ساختن برخی از بانک ها با در نظر گرفتن تاثیر آن بر 
ثبات بخش بانکی بوده است و از آنجا که کاهش تعداد بانک ها 
اثر  کمترین  بود،  متوسط  و  کوچک  بانک هاي  سمت  از  عمدتا 
سوئی در این زمینه در سطح کالن اقتصاد پدیدار شد. در نمودار 

زیر تنوع دالیل لغو مجوز بانک های روسی آمده است.
 

تأسیس صندوق حمایت از بنگاه های آسیب دیده از تحریم
در سپتامبر 2014 مقامات روس از تشکیل صندوق حمایت از 
اقتصاد روسیه  وزیر  دادند.  تحریم خبر  از  بنگاه های آسیب دیده 
در این باره گفت: “این صندوق با مقداری از مازاد بودجه دولت 
صندوق  به  بودجه  تزریق  توقف  بر  مبنی  تصمیمی  خاطر  به 
بازنشستگی تأمین مالی خواهد شد )کل این میزان 8.18 میلیارد 
دالر تخمین زده شد که نسبتی از آن به صندوق مذکور انتقال 
روبل  میلیارد   100 سرمایه  با  را  خود  کار  صندوق  این  یافت(. 

)حدود 2 میلیارد دالر( آغاز کرد.

خصوصی سازی صنایع
قرار  پایینی  در سطح  انرژي هنوز  منابع  قیمت  در سال 2016 
داشت و تحریم ها نیز بر جاي خود باقی بود. دولت ابتدا شروع 

به خصوصی سازي بسیاري از صنایعی کرد که منبع اصلی مالی 
و بودجه اي آن بود. با این اقدام، دولت درصدد بود تا نسبت به 
اطمینان  غرب  اقتصادي  و  مالی  تحریم هاي  منفی  آثار  کاهش 
فروش  به  می توان  ویژه  طور  به  بخش  این  در  کند.  حاصل 
به  روسی  نفتی  غول  بزرگترین  نفت،  روس  سهام  درصد   19,5

سرمایه گذاران خارجی اشاره کرد.

مبارزه با فساد اقتصادي
مبارزه با فساد، خود را در قالب برخورد با افراد صاحب منصب در 
بخش هاي مهم اقتصادي و تجاري در ارکان حکومتی روسیه به 
نمایش گذاشت. در نوامبر 2016 آلکسی اولیوکایف وزیر توسعه 
اقتصادي روسیه به اتهام رشوه خواري بازداشت شد. کمیته تحقیق 
به عنوان اصلی ترین نهاد مبارزه با فساد روسیه، اولیوکایف را به 
پرداختی  مبلغ  کرد.  متهم  رشوه  میلیون دالر  دو  مبلغ  دریافت 
براي  روس نفت  شرکت  به  وي  دادن  نشان  سبز  چراغ  نتیجه 
خرید 50 درصد از سهام یک شرکت نفتی دیگر بود. اولیوکایف 
عالی ترین مقام روس بود که از سال 1991 میالدي به این سو 
در  می شد.  بازداشت  شوروي(  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  )بعد 
اواخر سال 2017 اولیوکایف به تحمل هشت سال حبس محکوم 

شد.

وضع معافیت های مالیاتی برای جلوگیری از خروج سرمایه
خروج  تحریم،  پی  در  شده  ایجاد  مالی  محدودیت های  اثر  در 
سرمایه از روسیه در سال 2014 بالغ بر 152 میلیارد دالر بوده 
است . به منظور جلوگیری از ادامه این روند، در دسامبر 2015، 
بازگشته  دارایی های  برای  مالیاتی  معافیت های  وضع  از  پوتین 
اعالم دارایی ها  این راستا الیحه تسهیل  به روسیه خبر داد. در 
در مارس 2015 به دومای روسیه تقدیم شد. طبق این الیحه، 
دارایی هایی که با سازوکار شفاف مشخص شده در قانون و با تایید 
دستگاه های مربوطه توسط سرمایه گذار اظهار شده باشند، از یک 

نمودار)6(درصدوتنوعدالیللغومجوزبانکهایروسی
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بار معافیت مالیاتی در شروع سرمایه گذاری برخوردار می شوند.

بانک  توسط  طال  به  آن  تبدیل  و  دالری  ذخایر  فروش 
مرکزی روسیه

آمارهای منتشره توسط وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد 
را  خود  دالری  ذخایر  از  سوم  یک  روسیه   ،2014 سال  در  که 
نزد  دالر  میلیارد   153 مسکو   ،2013 مارس  در  است.  فروخته 
بانک مرکزی آمریکا دارایی دالری داشت که در یک سال بعد این 
عدد به 100.4 میلیارد دالر کاهش یافت. تنها در مارس 2013، 
روسیه نزدیک به 26 میلیارد دالر از دارایی های خود نزد بانک 
مرکزی آمریکا را فروخته و در مقابل خرید طالی خود را افزایش 
بانک   2014 سال  در  که  داد  گزارش  گلدکر  پایگاه  است.  داده 
مرکزی روسیه 900 هزار اونس طال را به ارزش 1.17 تریلیون 

دالر خریداری کرد.
در سال 2014، طال 10.6 درصد از کل ذخایر روسیه را تشکیل 
می داد. در حالی که این میزان در سال 2013 کمتر از 8.4 درصد 
بوده است. روسیه در سال 2014 حدود 200 تن طال به ذخایر 
شرایط  در  طال  ذخایر  افزایش  دالیل  از  یکی  کرد.  اضافه  خود 
تحریمی تنوع بخشی به دارایی ها است، خصوصا در شرایطی که 
به دلیل تحریم های اروپا و آمریکا، ذخایر دالری و یورویی با خطر 

مسدود شدن مواجه است.
در سال های اخیر رشد ذخایر طالی روسیه با شیب بیشتری در 
حال افزایش بوده است. به طوری که این میزان از 1040 تن در 
سال 2014 به 1890 تن در سال 2018 و 2168 تن در سال 
2019 رسیده است و افزایش بیش از صد درصدی را تجربه کرده 

است.

قرار  برای  اوباما  از  دوما  مجلس  نمایندگان  درخواست 
گرفتن در لیست اشخاص تحریم شده

از  تعدادی  شدن  تحریم  از  مرحله  اولین  اعالم  از  پس  روز  دو 
مقامات روس به دلیل نقش داشتن در بحران اوکراین که طی 
دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا صورت می گرفت، نمایندگان 
مجلس قانون گذاری روسیه، دوما، با رأی اکثریت مطلق به طرحی 
رأی دادند که از اوباما می خواست همه نمایندگان این مجلس را 
در لیست تحریم ها قرار دهد، هدف از این اقدام نمادین نمایش 
اتحاد مردم و دولت روسیه در مقابله با تحریم ها عنوان شده بود.

اقداماتخارجیروسیهدرمقابلهباتحریمهابا
رویکردهمگراییمنطقهای

اقتصادي  تحریم هاي  به  واکنش  در  روسیه  تقابلی  الگوي 
غرب- جانشینی واردات

اروپا،  اتحادیه  و  آمریکا  اقتصادي  تحریم های  از  پس  ماه  شش 
این  بر  آنان شد.  اقدامات  متوجه  از سوي مسکو  متقابلی  پاسخ 
بر  را  گسترده ای  ممنوعیت  روسیه   ،2014 آگوست  در  اساس 
گوشت  و  ماهی  لبنی،  محصوالت  سبزیجات،  میوه،  واردات 
برای  نروژ  و  استرالیا  آمریکا،  اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  از 
مدت یک سال وضع کرد. این در حالی است که روسیه دومین 
جدول)4(.میزانتقریبیمحصوالتممنوعالورودشدهبهروسیه
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بازار صادراتی محصوالت غذایی اتحادیه اروپا پس از آمریکا بود. 
کشور روسیه در سال 2013، 25.5 میلیارد دالر صرف واردات 
کاهش  موجب  تحریم ها  این  بود.  کرده  تحریم شده  موادغذایی 
میلیارد  از 11  به روسیه،  اروپا  صادرات موادغذایی و کشاورزی 
دالر در آگوست 2014 به 6.3 میلیارد دالر در جوالی 2015 شد. 
در جدول زیر اطالعات کامل تری از میزان و مبدأ واردات مواد 

غذایی که واردات آنها ممنوع شده در سال 2013 آمده است.
 

روسیه تالش کرد این کاهش واردات را با استفاده از ظرفیت های 
کشورهای  همچنین  و  خود  به  نزدیک  کشورهای  در  موجود 
آمریکای جنوبی باالخص برزیل جبران کند. وزیر کشاورزی برزیل 
تولیدکننده   90 کرد  عنوان  ممنوعیت ها  اعالم  از  بعد  بالفاصله 
محصوالت دامی در برزیل برای صادرات گوشت گاو، خوک و مرغ 
به روسیه تأیید شده اند. تاجیکستان، ارمنستان و قرقیزستان از 
کشورهای همسایه و چین، شیلی، پرو و آرژانتین از کشورهایی 
بوده اند که صادرات مواد غذایی خود به روسیه را افزایش داده اند. 
مجموعه تحوالت سیاسی و اقتصادی حجم واردات کشاورزی و 
مواد غذایی روسیه را طی دو سال حدود 40 درصد کاهش داد و 
ارزش واردات این کشور از 44.75 میلیارد دالر در سال 2013 به 

27.14 میلیارد دالر در سال 2015 کاهش یافت.
برزیل  روسیه، کشورهای  بازار گوشت  از  اروپا  اتحادیه  با خروج 
و  درصد(   12( پاراگوئه  درصد(،   18( بالروس  درصد(،   49(
آرژانتین )5 درصد( در مجموع 84 درصد بازار گوشت روسیه را 
در اختیار گرفته اند. در بازار لبنیات نیز 74 درصد واردات روسیه 
نیز  صیفی  و  سبزی  بازار  در  است.  شده  تأمین  بالروس  توسط 
چین )24 درصد(، ترکیه )23 درصد(، رژیم اشغالگر قدس )10 
درصد(، مصر )9 درصد( و مراکش و ایران )هر کدام 6 درصد( 

واردات روسیه در سال 2015 را تأمین کردند.

متقابل،  تحریم هاي  وضع  از  روسیه  اهداف  مهم ترین  از  یکی 
این  غذایی  امنیت  حد  از  بیش  وابستگی  شر  از  شدن  خالص 
آمد  دست  به  که  نتیجه اي  بود.  خارجی  محصوالت  به  کشور 
این بود که به واسطه تحریم ها سهم بخشی از کاالهاي مصرفی 
شدت  به  روسیه  اقتصاد  از  گوشتی  محصوالت  به ویژه  ممنوعه 
کاهش یافت. اما مهمترین پیام تحریم هاي غذایی، توسعه صنعت 
مواد  عرضه  به  وابستگی  کاهش  و  روسیه  در  کشاورزي  داخلی 

غذایی از خارج از کشور بود.
در آوریل 2014 در چارچوب سیاست جایگزینی واردات، نسخه 
افزایش  و  صنعت  »توسعه  عنوان  تحت  دولت  برنامه  از  جدید 
توانایی هاي رقابتی آن« مورد تصویب قرار گرفت. هدف این سند، 
توسعه اقتصاد داخلی براساس کاهش سهم واردات و افزایش سهم 
کاالهاي تولید داخل در منظومه اقتصادي کشور بود. با توجه به 
تحریم واردات موادغذایی از سوی روسیه، تأکید اصلی در برنامه 
جایگزینی واردات بر توسعه بخش کشاورزي صورت گرفت. در 
این ارتباط اگرچه در سال 2010 دکترین امنیت غذایی به مثابه 
یک سند اصلی )یعنی سال ها قبل از تحمیل تحریم هاي اتحادیه 
اروپایی و آمریکا( به تصویب رسیده بود، اما تصویب سند توسعه 
خود  نوع  در   2014 سال  در  آن  توانایی هاي  افزایش  و  صنعت 
اولین سند در روسیه بود که بخش کشاورزي را از حمایت هاي 
دولتی برخوردار می کرد و در مقابل براي برنامه ریزي در راستاي 
کسب وکارهاي بلندمدت به دولت توسط بخش کشاورزي یاري 

می رساند.
در مورد جایگزینی واردات در حوزه کشاورزي دو دستورالعمل 
شماره  1.دستورالعمل  گرفت؛  قرار  روسیه  دولت  تصویب  مورد 
1421 )در دسامبر 2014(، با عنوان »اصالح برنامه دولتی توسعه 
کشاورزي و تنظیم محصوالت کشاورزي براي سال هاي -2013

2020« و 2. طرح نقشه راه در مورد ارتقاي جایگزینی واردات در 



19

کشاورزي براي سال های 2014-2015. در نتیجه اجرایی سازي 
این دو دستورالعمل در سال 2015 واردات محصوالت غذایی تا 
35 درصد کاهش یافت و در حدود 14 میلیارد دالر صرفه جویی 
واردات  در  و  درصد  به 30  گوشت  واردات  در  کاهش  این  شد. 
گوشت مرغ به 50 درصد رسید. بر این اساس در سال 2015، 
میوه از 68 به 61 درصد و سبزیجات از 15 به 12 درصد کاهش 
واردات را تجربه کردند. از سال 2014، صندوق توسعه صنعتی 
مورد  در  که  شرکت هایی  از  تسهیالت،  و  وام  ارائه  با  روسیه 
طرح هاي جایگزینی واردات فعالیت می کردند، حمایت به عمل 

آورد و طرح هاي آن ها را تامین مالی کرد.
عالوه بر حمایت مستقیم از شرکت ها، دولت برنامه ریزي ویژه اي 
را براي تحریک کردن موضوع جایگزینی واردات به انجام رساند. 
از جمله بسیاري از خریدهاي ضروري دولتی را براساس کاالهاي 
موضوع  به  فعاالنه  خود  دولت  نتیجه  در  نمود.  تنظیم  داخلی 
خارجی  کشورهاي  در  شده  تولید  کاالهاي  خرید  محدودکردن 
ورود کرد. در این ارتباط خرید انواع خاصی از کاالهاي خارجی 
مانند محصوالت پزشکی، ماشین آالت و کاالهاي صنعتی سبک 
و همچنین کاالهاي خریداري شده براي اهداف دفاعی مورد نظر 

بود.
براساس پیش بینی دولت روسیه در صورت اجراي درست سیاست 
جایگزینی واردات تا پایان سال 2020، ممکن است در کاهش 
وابستگی به واردات در صنایع مختلف از 90-70 درصد 50-60 
درصد موفقیت حاصل شود. در تعدادي از صنایع امکان دستیابی 

به شاخص هاي پایین تر نیز وجود دارد.
برنامه جایگزینی واردات به 2,5 سال زمان نیاز داشت. اجراي این 
برنامه به شرکت هاي روسی اجازه می داد تا از سال 2015 تولید 
سالیانه خود را به بیش از 30 میلیارد روبل در سال برسانند. در 
علیه روسیه  تحریم هاي غرب  پیامدهاي  از مهم ترین  یکی  واقع 
از  بیش  وابستگی  از  ناشی  زیان هاي  متوجه  مسکو  که  بود  این 
واردات،  جایگزینی  به  اقدام  و  شود  غربی  محصوالت  به  اندازه 
تنوع بخشی در صادرات، جایگزین کردن ارزهاي خارجی و تغییر 
و  غذایی  امنیت  رشد  نتیجه  در  و  اقتصادي  راهبردي  شرکاي 

صنعتی کند.

داخلی  به کارگیري سیستم  و  براي حذف سوئیفت  تالش 
تراکنش ها

را  اقداماتی  جدی  طور  به   2014 سال  از  روسیه  مرکزی  بانک 
این  آغاز کرد.  ایجاد یک بستر پرداختی موازی سوئیفت  جهت 
را   SPFS عنوان  تحت  مالی«  پیام های  انتقال  »سیستم  بانک 
نیاز  بدون  را  مالی  پیام های   SPFS سیستم  است.  داده  شکل 
پیام مالی  نوع  انتقال 50  قابلیت  به سوئیفت، منتقل می کند و 
روسی،  پرداخت  سیستم  این  کننده  راه اندازی  سازمان  دارد.  را 

شرکت CyberFT است.
پیام رسان  به  روسیه  بزرگ  شرکت   416 تاکنون  راستا  این  در 
داخلی این کشور متصل شده اند و اکنون مقامات روسیه شرایط 

پیوستن بانک های خارجی به این سیستم را نیز فراهم آورده اند. 
قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  از  بانک   109 حاضر  حال  در 
ازبکستان و تاجیکستان در شبکه تبادالت اطالعات مالی شرکت 
 200 از  بیش  همچنین  دارند.  مستقیم  مشارکت   CyberFT
بانک دیگر ازکشورهای بالروس و آذربایجان اعالم آمادگی کرده 
Cy� مالی رسانی  پیام  بسترهای  از  استفاده  به  تمایل  که   اند 

berFT دارند و در مرحله پیوستن به آن قرار دارند.
در سال 2014  “میر”  نام  با  روسیه  مالی  پرداخت های  سیستم 
به  بانکی  خدمات  ارائه  از  مسترکارت  و  ویزا  اینکه  از  پس 
این  شهروندان روس خودداری کردند بوجود آمد. روسیه حتی 
شرکت های بزرگ فعال در زمینه کارت اعتباری را ملزم به تسویه 
تراکنش های خود در این سیستم کرد. همچنین روسیه قوانین 
را  این دو شرکت وضع نمود که آن ها  برای فعالیت  را  جدیدی 
ملزم به سپرده گذاری به میزان گردش مالی ساالنه خود به عنوان 

تضمین پرداخت به مشتریان می کرد.
این  از  روس  دولتی  بگیران  حقوق   ،2018 سال  جوالی  ماه  از 
بانکی  کارت  استفاده می کنند.  دریافت حقوق خود  برای  کارت 
میر در پایان سال 2018 سهم خود در بازار بانکی روسیه را به 
24 درصد افزایش داده است در حالی که کارت های بانکی ویزا 
و مسترکارت بترتیب به 36 و39.5 درصد رسیده اند که کاهش 
قابل توجه داشته اند. تاکنون بیش از 70 میلیون میلیون کارت 
کارت  این  موجود،  توافق های  اساس  بر  و  است  میر چاپ شده 
ارمنستان،  تاجیکستان،  قزاقستان،  ترکیه،  کشورهای  در  روسی 
 500 و  هزار   6 در  است.  پذیرش  قابل  بالروس  و  قرقیزستان 
فروشگاه  هزار   10 حدود  و  ترکیه  بانکاسی«  »ایش  عابربانک 
اینترنتی و بیش از 40 هزار مرکز تجاری می توان از کارت تجاری 

میر استفاده کرد.

توسعه پیمان پولی دوجانبه  و تقویت کانال های امن بانکی 
دوجانبه

معاون  روسیه،  بانکی  تحریم  برای  آمریکا  تهدید  به  پاسخ  در 
داد.  تشکیل  ویژه  نشست  یک  شووالف  ایگور  آقای  نخست وزیر 
صادرکنندگانی از بخش های انرژی، بانکی و مقامات دولتی درباره 
طرحی صحبت کردند تا بدان وسیله »دالرزدایی « را در بخش 
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صادرات روسیه عملیاتی نمایند. در این نشست، مقامات دولتی 
اعالم کردند که بانک های روسی برای انجام تراکنش های با مبلغ 

زیاد به روبل آماده اند و نیازی به دالر آمریکا ندارند.
قبل از وقوع تحریم های بانکی علیه روسیه، این کشور در تاریخ 
بود.  کرده  امضا  دوجانبه  پولی  پیمان  با چین  ژوئن 2011   23
تجاری  تسویه  و  پرداخت ها  توانستند  تجار  پیمان،  این  مطابق 
را با استفاده از ارزهای محلی و بدون استفاده از ارزهای واسط 

انجام دهند.
در پاسخ به تهدیدات غرب علیه روسیه مبنی بر تحریم بانکی این 
کشور، بانک مرکزی روسیه بانک VTB )که دومین نهاد مالی 
بزرگ روسیه نیز هست( را به عنوان عامل برای تجارت با چین 
انتخاب کرده و بانک مرکزی چین نیز یک بانک تجاری )بانک 
چین( را به روسیه معرفی کرد تا تراکنش های در مقیاس وسیع 
بین دو کشور را براساس ارزهای محلی مدیریت نمایند. با گذشت 
بیش از یک سال از راه اندازی این سیستم تسویه بین کشوری، 
حجم تجارت بین دو کشور براساس ارزهای محلی، بیش از 700 
درصد رشد داشته است. در نمودار زیر میزان افزایش استفاده از 
ارزهای محلی )روبل و یوان( در صادرات و واردات دو کشور در 

اوج سال های تحریم نشان داده شده است.
 

در سال 2018 نیز طرحی دیگر برای راه اندازی سیستم فرامرزی 
جدید برای پرداخت مستقیم با ارزهای ملی مطرح شد. در این 
کارت  از  بتوانند  کشور  دو  تا  گرفت  صورت  گفتگوهایی  مورد 
اعتباری UnionPay چین در روسیه و از کارت میر روسیه در 

چین استفاده کنند.
اهمیت روزافزون روابط اقتصادی روسیه و چین در سهم فزاینده 
یوان در ذخایر بین المللی بانک روسیه نیز نمایان می شود. طبق 
روسیه  مرکزی  بانک  ارزی  ذخایر  در  چین  یوان  میزان  آمار، 
در  آمریکا(  دالر  میلیارد   12 )معادل  ارزی  ذخایر  کل   2.8% از 
پایان سال 2017، به %5.5 )معادل 23 میلیارد دالر آمریکا( در 
پایان سال 2018 افزایش یافته است. این اتفاق در جریان روند 
متنوع سازی ذخایر ارزی و دالرزدایی از دارایی های روسیه انجام 

گرفت. 
 

و  آسیا  به  اروپا  از  روسیه  انرژی  صادراتی  مقصد  تغییر 
کاهش سهم دالر و یورو در تجارت انرژی

سیاست چرخش به سوی آسیا و آمریکای جنوبی پس از افزایش 
تحریم ها، به شدت از سوی دولت روسیه دنبال شد. رئیس جمهور 
روسیه در همایش اقتصادی مسکو در اکتبر 2014 در این رابطه 
برای  این  حال،  این  با  است.  شده  سخت تر  ما  “شرایط  گفت: 
کسب وکار،  بهبود  ما  اولویت های  از  یکی  می سازد...،  انگیزه  ما 
تجارت و شراکت در سرمایه گذاری با کشورهای آمریکای التین، 
و  نظیر چین  نیز کشورهایی  و  آرام  اقیانوس  کشورهای حاشیه 

هند است.”
در سال های پس از 2010، حدود %80 از صادرات انرژی روسیه به 
مقصد اروپا انجام می شده که معادل حدود %30 از واردات انرژی 
اروپا بوده است. پس از تشدید تحریم ها، روسیه به منظور کاهش 
صادراتی  قراردادهای  انعقاد  به  اقدام  خود،  صادراتی  وابستگی 
انرژی با چین و سایر کشورهای آسیایی نمود. بزرگترین قرارداد 
انرژی دنیا در سال 2014 و با ارزشی معادل 400 میلیارد دالر 
بین روسیه و چین امضاء شد تا هم وابستگی روسیه در صادرات 
گاز به اروپا کاهش یابد، و هم پرداخت ها بر اساس ارزهای محلی 
بین  قرارداد  این  دهد.  کاهش  را  دالر  برای  تقاضا  و  انجام شود 
شرکت گازپروم روسیه با شرکت ملی نفت چین برای صادرات 
سالیانه 38 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به چین از سال 2018 
به مدت سی سال امضاء شد. سه ماه پس از این قرارداد پوتین 
آغاز  را  به چین  گاز  انتقال  کیلومتری  لوله 4000  ساخت خط 

نمودار)9(.میزانافزایشحجمیوآندرذخایربانکمرکزیروسیه
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کرد. در نوامبر 2014 نیز چین و روسیه قرارداد دیگری را امضاء 
کردند که موضوع آن صادرات 30 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 
از مسیری دیگر به چین بود. از سوی دیگر شرکت گازپروم در 
به  گاز  انتقال  لوله  احداث خط  منظور  به  قراردادی  می 2015 
ترکیه از مسیر دریای سیاه امضاء نمود که در فاز اول، 16 میلیارد 
مترمکعب گاز را برای مصرف داخلی ترکیه از سال 2016 صادر 

کند.
اقدام دیگر روسیه به منظور کاهش سهم دالر و یورو در تجارت 
انرژی، تقاضا از اتحادیه اروپا برای پرداخت وجه واردات گاز به 
واحد روبل است. برای اینکه اتحادیه اروپا بتواند پرداخت روبلی 
روبل  آن  ازای  در  و  کرده  صادرات  روسیه  به  باید  دهد،  انجام 
دریافت نماید. سپس با این وجه )که به نام کشورهای عضو این 
اتحادیه و به روبل در بانک های روسیه نگهداری می شود( هزینه 
گاز وارداتی را از طریق بانک های تجاری روسیه بپردازد. این اقدام 
جایگاه روبل را در اتحادیه اروپا تقویت و آن را تبدیل به یک ارز 
واحدهای  به  نیز  یوآن چین  بعد،  ماه  کرد. سه  بین المللی  مهم 
پولی مورد قبول روسیه )در ازای گاز و نفت صادراتی خود( افزوده 
پایان 2019(، سهم دالر  )تا  اخیر  پنج ساله  شد. در طی دوره 
کاهش  درصد   56.1 به  روسیه،  تجاری  پرداخت های  در  آمریکا 
قراردادهای  سهم  و  است  رسیده  دالر  میلیارد  به 338  و  یافته 
تجاری یورو محور 21.9 درصد، معادل 151 میلیارد دالر بوده 
است. همچنین سهم روبل در پرداخت های بین المللی روسیه به 

20 درصد، معادل 136 میلیارد دالر رسیده است.
زمینه  در  تحریمی  ضد  سیاست های  انجام  و  تحریم ها  کنار  در 
آمریکایی  بزرگ  شرکت های  از  بسیاری  کشاورزی،  محصوالت 
علی الخصوص  انرژی  پروژ ه های  در  که  مبیل  اکسون  همچون 
کاهش  به  شروع  بودند،  مشغول  کشور  این  گاز  و  نفت  میادین 
فعالیت های خود در این کشور نمودند که روسیه با اعمال فشار 
قیمتی صادرات انرژی خود به اوکراین و اتحادیه اروپا، توانست 
شرکت های  فعالیت  یا  و  برگردانده  فعالیت  به  را  شرکت ها  آن 

بین المللی نفتی بزرگ دیگری را در کشور خود توسعه دهد. 
باید به این نکته نیز اشاره کرد که بازار صادرات و واردات کشور 
روسیه به سمت آسیایی شدن، همگرایی منطقه ای و ضد اروپایی 
شدن پیش رفته است. برای مثال جدول زیر جغرافیای واردات 
کاالها و خدمات از کشورهای مختلف به روسیه را بعد از اعمال 

تحریم های اقتصادی در سال 2014 نشان می دهد.
واردات  تحریم ها، درصد  از  همان طور که مشاهده می شود پس 
روسیه از اتحادیه اروپا و آمریکا هر ساله کاهش یافته است. در 
صورتی که آمار واردات روسیه از دو کشور چین و بالروس که 

هر دو مرز مشترک با روسیه دارند طی این سال ها افزایش یافته 
است.

مصونیت راستای در بلندمدت هدفگذاری
اقتصادی

یکی از نکات حائز اهمیت در اقتصاد ضد تحریمی کشور روسیه، 
رسیدن  شتاب دهنده  اهرم های  شناسایی  و  برنامه ریزی  وجود 
سال  در  مسئله  این  است.  کشور  این  در  اقتصادی  مصونیت  به 
زیر  به صورت  و  انجام  روسیه  در کشور  میالدی   2015-2014

شناسایی شده و مورد توجه قرار گرفت:
الف- توسعه بخش کشاورزی و صنعت شیالت داخلی

ب- توسعه و بومی سازی فناوری
ج- توسعه شبکه های لجستیک داخلی

تجارت  و  تولید  شبکه های  میان  بیشتر  هماهنگی  ایجاد  د- 
محصوالت کشاورزی

ه- توسعه همکاری بیشتر با کشورهای منطقه
و- ایجاد سیستم پرداخت داخلی.

بخش  توسعه  که  “الف”  شتاب دهنده  اهرم  مورد  در  مثال  برای 
کشاورزی است، مشاهده می شود که روسیه سیاست ضدتحریمی 
طبق  که  نمود  آغاز  کشاورزی  بخش  در  را  واردات  جانشینی  و 
مرکز آمار روسیه رشد قابل توجهی در تولید محصوالت کشاورزی 
داخلی طی سال های بعد از تحریم ایجاد کرد. جدول زیر تغییرات 
تولیدات محصوالت کشاورزی این کشور را طی سال های -2016

2014 نشان می دهد.

بخش هاي  از  یکی  کشاورزي  جهانی،  بانک  گزارش  براساس 
با موفقیت  اقتصاد روسیه بود که در دوران تحریم به سرعت و 
در مسیر توسعه قرار گرفت. در سال 2016 با توجه به حمایت 
مالی دولت در مقیاس بزرگ و تحریم هاي تالفی جویانه در اوت 
2014، رشد تولید این صنایع 3 درصد افزایش یافت. در گزارش 
بانک جهانی در مورد روسیه که در ماه مه 2017 منتشر شد، 
روند بسیار متفاوت و رو به رشدي از اقتصاد روسیه نشان داده 
شد. براساس این گزارش در ادامه روند رو به رشد سال 2016 
داخلی رشد 0,5  ناخالص  تولید  اول سال 2017،  ماهه  در سه 
درصد را با خود به همراه داشت. در چهار ماه اول سال 2017، 
تولیدات صنعتی به میزان 0,7 درصد افزایش یافتند. در سه ماهه 
اول سال 2017، کشاورزي نیز 0,7 درصد رشد را تجربه کرد و 
شاخص هاي خدمات و تولید همگی در شرایط توسعه و رشد قرار 

داشتند.
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نتیجهگیری
علیه  غربی  کشورهای  اقتصادی  محدودیت های  و  فشار  اعمال 
از  بعد  روسیه  تاریخ  در  عطفی  نقطه   ،2014 سال  در  روسیه 
فروپاشی بود. این اتفاقات از طرفی موجب بازیابی هویتی روس ها 
هدف  با  داخلی  تولیدات  افزایش  به  آن ها  توجه  موجب  و  شده 
جایگزین نمودن کاالهای وارداتی گردید و از طرف دیگر عاملی 
برای باز مهندسی روابط خارجی روسیه و توجه بیشتر آن ها به 
کشورهای همسایه بویژه چین شد. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه 
همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا در وضع تحریم علیه روسیه که 
با عکس العمل ها  این کشور صورت گرفت،  رفتار  تغییر  با هدف 
کشورهای  به  روسیه  سیاسی  و  اقتصادی  متناسب  پاسخ های  و 
تحریم کننده مواجهه شد و نه تنها رفتار روس ها را تغییر نداد که 
حتی موجب مواجهه روسیه با این کشورها )یا منافع آن ها( در 
تحریم کننده  نظر می رسد کشورهای  به  بنابراین  سوریه گردید. 
توانسته  روسیه  و  نبوده  موفق  اولیه خود  اهداف  به  رسیدن  در 

عکس العمل مناسبی از خود نشان دهد.
همچنین بررسی روند تاریخی اعمال تحریم ها نشان از آن دارد 
که اگرچه در دو - سه سال پس از شروع این تحریم ها، اقتصاد 
اقداماتی  اما  گردید،  مواجه  نسبتا شدیدی  با شوک های  روسیه 
زیانده،  بانک های  ادغام  نظیر  اقتصادی  ساختار  اصالحات  نظیر 
مبارزه با متخلفان اقتصادی داخلی نظیر برخورد با وزیر دارائی، 
کشورهای  تحریمی  ابزارهای  نمودن  اثر  کم  سیاست های  اتخاذ 

غربی نظیر جایگزین نمودن دالر در معامالت و سیستم پیامرسان 
بانکی سوئیفت، حمایت از بنگاه های آسیب دیده از تحریم ها، توجه 
فراوان به افزایش تولیدات کشاورزی، بازچینش مبادی وارداتی 
کشاورزی و دامی، توجه به کشورهای آسیایی و کشورهای حوزه 
اوراسیا و گسترش ویژه روابط با چین باعث آن شد که روسیه 

بتواند در سال های بعد به ثبات اقتصادی دست یابد.
نیز،  ایران  با  روسیه  علیه  شده  اعمال  تحریم های  مقایسه  در 
شدیدتر  هم  و  بیشتر  هم  ایران  علیه  شده  اعمال  تحریم های 
مقابله  زمینه  در  روسیه  اقدامات  از  می توان  لیکن  بوده است. 
کار  و  ساز  اجرای  نظیر  اقداماتی  کرد.  الگوبرداری  تحریم ها  با 
اقتصادی  فساد  بسترهای  با  مبارزه  دوجانبه،  پولی  پیمان های 
داخلی، برنامه ریزی برای خودکفایی محصوالت کشاورزی بویژه 
محصوالتی با ارزبری باال و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای 

همسایه.
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