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مقدمـــه
پــس از مناقشــات بــر ســر کریمــه در ســال 2014 و تحریم هــا 
علیــه روســیه، نظــام تجــاری ایــن کشــور دســتخوش تغییــرات 
بســیاری گشــت. تعامــات و روابــط تجــاری روســیه بــا غــرب – 
باالخــص بــا آمریــکا و اتحادیــه اروپــا – کــه تــا پیــش از ســال 
ــاره و  ــه یکب ــود، ب ــی رســیده ب ــه ســطوح بســیار باالی 2014 ب
بــه واســطه منازعــات اوکرایــن و البتــه افــت قیمــت نفــت، بــه 
شــدت کاهــش یافــت. همیــن مســئله باعــث شــد تــا مقامــات 
ــی،  ــارت بین الملل ــی و تج ــدات داخل ــوزه تولی ــیه در ح روس
اقدامــات و راهبردهــای کان و جدیــدی اتخــاذ کننــد. از ایــن 
ــد  ــیه بع ــات روس ــات و اقدام ــه تصمیم ــته، ب ــن نوش رو در ای
ــت های  ــی و سیاس ــارت خارج ــوزه تج ــال 2014، در ح از س

ــا تولیــد، پرداختــه شــده اســت. داخلــی در رابطــه ب

 
ــیه در  ــه ای روس ــی منطق ــرد همگرای رویک

ــی ــارت خارج تج
در ســال های ابتدایــی تحریــم علیــه روســیه، نــه تنهــا تجــارت 
خارجــی ایــن کشــور بــا اتحادیــه اروپــا و آمریــکا بلکــه بــا کل 
دنیــا تحــت تاثیــر قــرار گرفــت و کاهــش یافــت. چــرا که شــوک 
ناشــی از تحریم هــا، ناگزیــر دیگــر کشــورها را بــه ایــن واداشــت 
تــا محافظــه کارانــه بــه تعامــات تجــاری بــا روســیه بپردازنــد. 
ــارت  ــود در تج ــگاه خ ــیه جای ــور روس ــه کش ــه رفت ــا رفت ام
ــا در  ــا دنی ــی کــرد. حجــم تجــارت روســیه ب خارجــی را بازیاب
ــان داده  ــودار )1( نش ــم در نم ــد از تحری ــل و بع ــال های قب س

شــده اســت.
 

البتــه کاهــش قیمــت نفــت تاثیــر بیشــتری نســبت بــه 
ــر  ــت ه ــت. قیم ــیه داش ــی روس ــارت خارج ــر تج ــا ب تحریم ه

ــه 48 و  ــه ترتیــب ب بشــکه نفــت از 93 دالر در ســال 2014 ب
43 دالر در ســال های 2015 و 2016 کاهــش یافــت و ایــن 
ــن  ــی از بزرگتری ــه یک ــزان تجــارت خارجــی روســیه ک ــر می ب
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان نفتــی بــه شــمار می آیــد 
ــال  ــیه در س ــادرات روس ــت. ص ــیاری گذاش ــی بس ــر منف تاثی
2014 معــادل 497 میلیــارد دالر )بــه ترتیــب 330 و 167 
میلیــارد دالر صــادرات نفتــی و غیــر نفتــی( بــود کــه بــه 391 
ــارد دالر صــادرات  ــه ترتیــب 157 و 176 میلی ــارد دالر )ب میلی
ــت. در ســال  ــل یاف ــر نفتــی( در ســال 2015 تقلی نفتــی و غی
2016 ایــن میــزان بــاز هــم کاهــش یافــت و بــه 330 میلیــارد 
ــی و  ــارد دالر صــادرات نفت ــب 123 و 162 میلی ــه ترتی دالر )ب
ــه  ــال های 2017 و 2018 ب ــی س ــا ط ــید. ام ــی( رس ــر نفت غی
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مســیر افزایشــی برگشــت. در نمــودار )2( رونــد صــادارات نفتــی 
ــا 2019 نشــان  و غیــر نفتــی روســیه طــی ســال های 2013 ت

داده شــده اســت.
 

کاهــش تعامــات تجــاری روســیه در ســطح بین المللــی تنهــا 
بــه دلیــل تحریــم غــرب علیــه ایــن کشــور و افــت قیمــت نفــت 
نبــود. بلکــه اقدامــات متقابــل روســیه علیــه کشــورهای غربــی 
ــای  ــس از تحریم ه ــاه پ ــش م ــود. ش ــت ب ــر عل ــد ب ــز مزی نی
ــی از ســوي  ــا، پاســخ متقابل ــه اروپ ــکا و اتحادی اقتصــادي آمری
مســکو متوجــه اقدامــات آنــان شــد. علیرغــم ایــن کــه روســیه 
ــا،  ــه اروپ ــی اتحادی ــوالت غذای ــی محص ــازار صادرات ــن ب دومی
پــس از آمریــکا بــود امــا در آگوســت 2014، روســیه ممنوعیــت 
گســترده ای را بــر واردات میــوه، ســبزیجات، محصــوالت لبنــی، 
ــکا،  ــا، آمری ــه اروپ ماهــی و گوشــت از کشــورهای عضــو اتحادی
اســترالیا و نــروژ بــرای مــدت یــک ســال وضــع کــرد. در ســال 
واردات  میلیــارد دالر صــرف  2013 کشــور روســیه، 25.5 
ــود. ایــن تحریم هــا موجــب  موادغذایــی تحریــم شــده کــرده ب
کاهــش صــادرات موادغذایــی و کشــاورزی اروپــا بــه روســیه، از 

ــارد دالر در  ــه 6.3 میلی ــارد دالر در آگوســت 2014 ب 11 میلی
ــری از  ــات کامل ت ــدول )1( اطاع ــد. در ج ــوالی 2015 ش ج
میــزان و مبــدأ واردات مــواد غذایــی کــه واردات آن هــا از ســوی 

روســیه ممنــوع شــد، آمــده اســت.

روســیه تــاش کــرد ایــن کاهــش واردات را بــا اســتفاده 
ــود و  ــه خ ــک ب ــورهای نزدی ــود در کش ــای موج از ظرفیت ه
همچنیــن کشــورهای آمریــکای جنوبــی باالخــص برزیــل 
از  قرقیزســتان  و  ارمنســتان  تاجیکســتان،  کنــد.  جبــران 
کشــورهای همســایه و چیــن، شــیلی، پــرو و آرژانتیــن از 
کشــورهایی بودنــد کــه صــادرات مــواد غذایــی خــود بــه روســیه 
ــادی،  ــی و اقتص ــوالت سیاس ــه تح ــد. مجموع ــش دادن را افزای
ــی دو  ــیه را ط ــی روس ــواد غذای ــاورزی و م ــم واردات کش حج
ســال حــدود 40 درصــد کاهــش داد و ارزش واردات این کشــور 
از 44.75 میلیــارد دالر در ســال 2013 بــه 27.14 میلیــارد دالر 

ــید. ــال 2015 رس در س
بــا خــروج اتحادیــه اروپــا از بــازار گوشــت روســیه، کشــورهای 
برزیــل )49 درصــد(، بــاروس )18 درصــد(، پاراگوئــه )12 
ــازار  ــن )5 درصــد( در مجمــوع 84 درصــد ب درصــد( و آرژانتی
ــز  ــات نی ــازار لبنی ــد. در ب ــار گرفتن گوشــت روســیه را در اختی
ــد. در  ــن ش ــاروس تأمی ــط ب ــیه توس ــد واردات روس 74 درص
ــه )23  ــن )24 درصــد(، ترکی ــز چی ــی نی ــازار ســبزی و صیف ب
درصــد(، رژیــم اشــغالگر قــدس )10 درصــد(، مصــر )9 درصــد( 
ــیه در  ــد( واردات روس ــدام 6 درص ــر ک ــران )ه ــش و ای و مراک

ــد. ــن کردن ــال 2015 را تأمی س
ــیه،  ــه روس ــرب علی ــای غ ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــت و ب در نهای
ــرکای  ــن ش ــد در تعیی ــم گرفتن ــور تصمی ــن کش ــات ای مقام
راهبــردی خــود بازتعریفــی صــورت داده و بــه اصطــاح، 
چرخــش بــه ســمت شــرق و منطقــه گرایــی را در حــوزه تجارت 
در دســتور کار قــرار دهنــد. سیاســت چرخــش بــه ســوی آســیا 
ــدت  ــه ش ــا، ب ــش تحریم ه ــس از افزای ــی پ ــکای جنوب و آمری
ــن  ــه پوتی ــن رابط ــد. در ای ــال ش ــیه دنب ــت روس ــوی دول از س
رئیس جمهــور روســیه در همایــش اقتصــادی مســکو در اکتبــر 
ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــخت تر ش ــا س ــرایط م ــت: »ش 2014 گف
حــال، ایــن بــرای مــا انگیــزه می ســازد...، یکــی از اولویت هــای 
ــرمایه گذاری  ــراکت در س ــارت و ش ــب وکار، تج ــود کس ــا بهب م
بــا کشــورهای آمریــکای التیــن، کشــورهای حاشــیه اقیانــوس 

ــد اســت.« ــر چیــن و هن ــز کشــورهایی نظی آرام و نی
ــه ســطح تجــارت روســیه  ــن تصمیمــات آن شــد ک نتیجــه ای
ــه میــزان قبــل  ــکا دیگــر هیــچ گاه ب ــا و آمری ــه اروپ ــا اتحادی ب
ــی  ــارت خارج ــم تج ــودار )3( حج ــید. در نم ــا نرس از تحریم ه
ــل و  ــال های قب ــی س ــا ط ــه اروپ ــکا و اتحادی ــا آمری ــیه ب روس

ــم آمــده اســت. بعــد از تحری
 

ــا توجــه بــه اطاعــات فــوق ســهم اتحادیــه اروپــا از تجــارت  ب
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ــد در  ــه 39 درص ــال 2013 ب ــد در س ــیه، از 50 درص ــا روس ب
ــکا از تجــارت  ســال 2019 کاهــش یافتــه اســت و ســهم آمری
ــا روســیه نیــز هیــچ تغییــر محسوســی نکــرده اســت. دلیــل  ب
آن هــم ایــن اســت کــه آمریــکا ســهم بــه خصوصــی از تجــارت 
ــدود  ــزی ح ــا چی ــود و تنه ــامل نمی ش ــیه را ش ــی روس خارج

ســه درصــد از ایــن ســهم را داراســت.
ــرب،  ــه غ ــا جبه ــا کاهــش محســوس تجــارت روســیه ب ــا ب ام
حجــم مبــادالت تجــاری ایــن کشــور بــا کشــورهای همســایه و 
منطقــه شــرق آســیا بــه طــور چشــمگیر افزایــش یافــت. ایــن 
ــس از تحریم هــا در  ــز اهمیــت اســت کــه روســیه پ ــه حائ نکت
ــه  ــد جانب ــه ای و چن ــازمان های منطق ــا و س ــب اتحادیه ه قال
ماننــد گــروه بریکــس و اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه 
ــه  ــا کشــورهای عضــو پرداخت همــکاری اقتصــادی و تجــاری ب
اســت. لــذا در ادامــه بــه افزایــش تجــارت خارجــی روســیه بــا 
کشــورهای منطقــه شــرق و همســایگان پرداختــه خواهــد شــد.

گروه بریکس 
در ســال های اخیــر روســیه بــا کشــورهای گــروه بریکــس کــه 
بــه غیــر از ایــن کشــور شــامل چیــن، هنــد، برزیــل و آفریقــای 
جنوبــی می شــود مــراودات و تعامــات تجــاری رو بــه رشــدی 
داشــته اســت و درصــدد اســت میــزان تجــارت خارجــی خــود 
بــا ایــن کشــورها را چــه در قالــب تفاهم هــای دوجانبــه و چــه 
در چارچــوب گــروه بریکــس افزایــش دهــد. بــرای مثــال و بــه 

ــد  ــور و هن ــن کش ــیه، ای ــور روس ــس جمه ــن ریی ــه پوتی گفت
ــود  ــاری خ ــراز تج ــادی، ت ــال 2025 می ــا س ــد ت ــد دارن قص
ــر  ــه براب ــع س ــه در واق ــد ک ــش دهن ــارد دالر افزای را 30 میلی
ســطح فعلــی خواهــد بــود. حجــم تجــارت خارجــی روســیه بــا 
ــده  ــان داده ش ــودار )4( نش ــس در نم ــروه بریک ــورهای گ کش

اســت.
 

ــا چیــن  ــط روســیه ب در میــان کشــورهای عضــو بریکــس رواب
کــه همچنیــن همســایه ایــن کشــور بــه شــمار مــی رود بســیار 
ــز اهمیــت اســت کــه در ادامــه بــه آن پرداختــه می شــود. حائ

ــا  ــیه ب ــادی روس ــط اقتص ــم، رواب ــس از تحری ــال های پ در س
چیــن در ابعــاد گوناگونــی گســترش یافــت. بــه بیانــی تحریم هــا 
علیــه روســیه ســنگ بنایــی شــد تــا ایــن دو کشــور به شــرکای 
اســتراتژیک همدیگــر تبدیــل شــوند. در ســال های اخیــر 
ــه  ــا چیــن – حتــی نســبت ب ــط تجــاری روســیه ب ســطح رواب
ســال های قبــل از تحریــم – افزایــش چشــمگیری داشــته 
اســت. در نمــودار )5( حجــم مبــادالت تجــاری ایــن دو کشــور 

نشــان داده شــده اســت.
 

همان طــور کــه مشــهود اســت حجــم تجــارت دو کشــور روســیه 
ــارد  ــابقه 110.9 میلی ــم بی س ــه رق ــال 2019 ب ــن در س و چی
ــم کل واردات  ــک پنج ــش از ی ــن بی ــت و چی ــیده اس دالر رس
روســیه را بــه خــود اختصــاص داده اســت. در رابطــه بــا روابــط 
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تجــاری ایــن دو کشــور در ســال 2020 نیــز آنــدری دنیســوف، 
ــن و  ــارت چی ــه تج ــت ک ــه اس ــن گفت ــیه در چی ــفیر روس س
روســیه تحــت تأثیــر پاندمــی قــرار نگرفتــه و بــه ســطح 110 
میلیــارد دالر ســال گذشــته رســیده اســت. همچنیــن روســای 
جمهــور دو کشــور توافــق کرده انــد کــه میــزان مبــادالت 
ــارد دالر در  ــم 200 میلی ــه رق ــور را ب ــن دو کش ــی بی بازرگان

ــانند. ســال 2024 برس
روســیه در حــوزه تجــارت و مقصــد صادراتــی نفــت و گاز نیــز 
ــس از 2010 و  ــال های پ ــرد. در س ــاد ک ــی ایج ــرات مهم تغیی
ــیه  ــرژی روس ــادرات ان ــدود 80% از ص ــا ح ــش از تحریم ه پی
ــدود 30% از  ــادل ح ــه مع ــد ک ــام می ش ــا انج ــد اروپ ــه مقص ب
ــا، روســیه  ــس از تشــدید تحریم ه ــود. پ ــا ب ــرژی اروپ واردات ان
بــه منظــور کاهــش وابســتگی صادراتــی خــود، اقــدام بــه انعقــاد 
ــورهای  ــایر کش ــن و س ــا چی ــرژی ب ــی ان ــای صادرات قرارداده
آســیایی نمــود. بزرگتریــن قــرارداد انــرژی دنیــا در ســال 2014 
ــا ارزشــی معــادل 400 میلیــارد دالر بیــن روســیه و چیــن  و ب
امضــاء شــد تــا هــم وابســتگی روســیه در صــادرات گاز بــه اروپــا 

ــی  ــای محل ــر اســاس ارزه ــا ب ــم پرداخت ه ــد، و ه کاهــش یاب
انجــام شــود و تقاضــا بــرای دالر را کاهــش دهــد.

ایــن قــرارداد بیــن شــرکت گازپــروم روســیه بــا شــرکت ملــی 
ــب  ــارد مترمکع ــالیانه 38 میلی ــرای صــادرات س ــن ب ــت چی نف
ــدت ســی ســال  ــه م ــن از ســال 2018 ب ــه چی ــی ب گاز طبیع
ــن ســاخت  ــرارداد پوتی ــن ق ــس از ای ــاه پ امضــاء شــد. ســه م
ــاز  ــن را آغ ــه چی ــال گاز ب ــری انتق ــه 4000 کیلومت ــط لول خ
کــرد. در نوامبــر 2014 نیــز چیــن و روســیه قــرارداد دیگــری را 
امضــاء کردنــد کــه موضــوع آن صــادرات 30 میلیــارد مترمکعب 

ــود. ــه چیــن ب گاز طبیعــی از مســیری دیگــر ب

اتحادیه اقتصادی اوراسیا
ــوی  ــده از س ــال ش ــای اعم ــی تحریم ه ــیه در پ ــور روس کش
کشــورهای غربــی در ســال 2014، بــا هــدف همگرایــی 
اقتصــادی در منطقــه، تصمیــم بــه تشــکیل »اتحادیــه اقتصــادی 
ــا  ــع ایجــاد پیمان ه ــت و در واق اوراســیا« در ســال 2015 گرف
و اتحادیه هــای اقتصــادی بــه عنــوان یکــی از راهبردهــای ضــد 
ــرار گرفــت.  تحریمــی توســط کشــور روســیه در دســتور کار ق
ــد از: روســیه،  ــه عبارت ان ــن اتحادی در حــال حاضــر اعضــای ای
ــای  ــتان و ارمنســتان. همکاری ه ــاروس، قزاقســتان، قرقیزس ب
ــال  ــال در ح ــه س ــال ب ــورها س ــن کش ــا ای ــیه ب ــاری روس تج
افزایــش اســت. حجــم واردات روســیه از کشــورهای ایــن 
ــل  ــودار )6( قاب ــا در نم ــه آن ه ــیه ب ــادرات روس ــه و ص اتحادی

مشــاهده اســت.
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آسه آن
اتحادیــه  بــا  از تحریم هــا، روابــط تجــاری روســیه  پــس 
کشــورهای جنــوب شــرقی آســیا )آســه آن( کــه شــامل تایلنــد، 
برونئــی، کامبــوج، اندونــزی، الئــوس، مالــزی، میانمــار، فیلیپین، 
ســنگاپور، تایلنــد و ویتنــام می شــود نیــز افزایــش قابــل توجهی 
یافتــه اســت و رکــورد تجــارت بــا ایــن کشــورها در ســال های 
قبــل از تحریــم را نیــز درنوردیــده اســت. در نمــودار )7( حجــم 
تجــارت خارجــی روســیه بــا کشــورهای عضــو اتحادیــه آســه آن 

ــا 2019 نشــان داده شــده اســت. در ســال های 2011 ت

ــعه  ــه توس ــا ب ــم صراحت ــیه ه ــات روس ــان مقام ــن می  در ای
روابــط تجــاری بــا ایــن اتحادیــه اشــاره می کننــد. بــرای 
مثــال در ســال 2017 پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه شــخصا 
ــرد  ــام ک ــرد و اع در اجــاس ســاالنه شــرق آســیا شــرکت ک
ــد و  ــه رش ــارت روب ــد تج ــی نمی توان ــه تحریم ــچ گون ــه هی ک
تعامــات اقتصــادی میــان مســکو و کشــورهای عضــو اتحادیــه 

ــد. ــف کن ــه.آن را متوق آ.س

کشورهای آفریقایی 
ــم  ــی ه ــورهای آفریقای ــا کش ــی ب ــیه حت ــارت روس ــزان تج می
ــن،  ــر پوتی ــوده اســت. والدیمی ــا رشــد چشــمگیری همــراه ب ب
ــیه- ــران »روس ــت س ــه نشس ــیه در جلس ــور روس رئیس جمه

ــد  ــزار ش ــوچی برگ ــهر س ــال 2019 در ش ــه در س ــا« ک آفریق
تأکیــد کــرد: »کشــور روســیه مصمــم بــه افزایــش حضــور خــود 
ــه عقیــده مــن می توانیــم میــزان تبــادالت  در آفریقــا اســت. ب
ــا  تجــاری میــان روســیه و کشــورهای آفریقایــی را در چهــار ت
ــم.« در  ــش دهی ــر افزای ــه دو براب ــتکم ب ــی دس ــال آت ــج س پن
ــورهای  ــا کش ــیه ب ــی روس ــارت خارج ــم تج ــودار )8( حج نم

ــده اســت. ــی آم آفریقای
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ــا  ــه آفریق ــاح ب ــده س ــادر کنن ــن ص ــیه بزرگتری ــون، روس اکن
محســوب مــی شــود. روســیه از ســال 2015 میــادی بــا بیــش 
از 20 کشــور آفریقایــی قراردادهــای نظامــی بــه امضــا رســانده 
ــا از ســال  ــه آفریق ــزات نظامــی روســیه ب ــروش تجهی اســت. ف
2009 میــادی بــا 5،7 میلیــارد دالر بــه 20،4 میلیــارد دالر در 

ســال 2018 رســیده اســت.

و  ســوئیفت  حــذف  بــراي  تــاش 
ــا ــی تراکنش ه ــتم داخل ــري سیس به کارگی

بانــک مرکــزی روســیه از ســال 2014 بــه طــور جــدی اقداماتی 
را جهــت ایجــاد یــک بســتر پرداختــی مــوازی ســوئیفت آغــاز 
ــی« تحــت  ــای مال ــال پیام ه ــک »سیســتم انتق ــن بان ــرد. ای ک
عنــوان SPFS را شــکل داد. سیســتم SPFS پیام هــای مالــی 
را بــدون نیــاز بــه ســوئیفت، منتقــل می کنــد و قابلیــت انتقــال 
ــن  ــده ای ــازمان راه اندازی کنن ــی را دارد. س ــام مال ــوع پی 50 ن

سیســتم پرداخــت روســی، شــرکت CyberFT اســت.
ــیه  ــزرگ روس ــک ب ــش از 420 بان ــون بی ــتا تاکن ــن راس در ای
ــه پیام رســان داخلــی ایــن کشــور متصــل شــده اند و اکنــون  ب
مقامــات روســیه شــرایط پیوســتن بانک هــای خارجــی بــه ایــن 

سیســتم را نیــز فراهــم آورده انــد. در حــال حاضــر 109 بانــک 
ــتان  ــتان و تاجیکس ــتان، ازبکس ــتان، قرقیزس ــیه، قزاقس از روس
 CyberFT در شــبکه تبــادالت اطاعــات مالــی شــرکت
ــک  ــش از 200 بان ــن بی ــد. همچنی ــتقیم دارن ــارکت مس مش
دیگــر ازکشــورهای بــاروس و آذربایجــان اعــام آمادگــی 
ــام رســانی  ــه اســتفاده از بســترهای پی ــل ب ــد کــه تمای کرده ان
ــرار  ــه آن ق ــتن ب ــه پیوس ــد و در مرحل ــی CyberFT دارن مال

ــد. دارن
از طرفــی سیســتم پرداخت هــای مالــی روســیه بــا نــام »میــر« 
ــه  ــترکارت از ارائ ــزا و مس ــه وی ــس از اینک ــال 2014 پ در س
خدمــات بانکــی بــه شــهروندان روس خــودداری کردنــد بوجــود 
آمــد. روســیه حتــی ایــن شــرکت های بــزرگ فعــال در زمینــه 
ــود در  ــای خ ــویه تراکنش ه ــه تس ــزم ب ــاری را مل کارت اعتب
ــدی را  ــن جدی ــیه قوانی ــن روس ــرد. همچنی ــتم ک ــن سیس ای
بــرای فعالیــت ایــن دو شــرکت وضــع نمــود کــه آن هــا را ملــزم 
ــود  ــاالنه خ ــی س ــردش مال ــزان گ ــه می ــپرده گذاری ب ــه س ب

ــرد. ــتریان می ک ــه مش ــت ب ــن پرداخ ــوان تضمی به عن
ــی روس از  ــران دولت ــوق بگی ــاه جــوالی ســال 2018، حق از م
ــد.  ــتفاده می کنن ــود اس ــوق خ ــت حق ــرای دریاف ــن کارت ب ای
کارت بانکــی میــر در پایــان ســال 2018 ســهم خــود در بــازار 
بانکــی روســیه را بــه 24 درصــد افزایــش داده اســت. در حالــی 
کــه کارت هــای بانکــی ویــزا و مســترکارت بــه ترتیــب بــه 36 
و39.5 درصــد رســیده اند کــه کاهــش قابــل توجــه داشــته اند. 
تاکنــون بیــش از 80 میلیــون کارت میــر چــاپ شــده اســت و بر 
ــن کارت روســی در کشــورهای  اســاس توافق هــای موجــود، ای
ــام، انگلســتان، قزاقســتان، تاجیکســتان،  ــد، ویتن ــه، تایلن ترکی
ارمنســتان، قرقیزســتان و بــاروس قابــل پذیــرش اســت. در 6 
هــزار و 500 عابربانــک »ایــش بانکاســی« ترکیــه و حــدود 10 
هــزار فروشــگاه اینترنتــی و بیــش از 40 هــزار مرکــز تجــاری 

ــوان از کارت تجــاری میــر اســتفاده کــرد. ایــن کشــور می ت
ــت  ــه1 و تقوی ــی دوجانب ــان پول ــعه پیم توس

ــه ــی دوجانب ــن بانک ــای ام کانال ه
ــیه،  ــی روس ــم بانک ــرای تحری ــکا ب ــد آمری ــه تهدی ــخ ب در پاس
معــاون نخســت وزیر آقــای ایگــور شــووالف یــک نشســت ویــژه 
تشــکیل داد. صادرکنندگانــی از بخش هــای انــرژی، بانکــی 
ــدان  ــا ب ــد ت ــت کردن ــاره طرحــی صحب ــی درب ــات دولت و مقام
وســیله »دالرزدایــی2« را در بخــش صــادرات روســیه عملیاتــی 
ــد کــه  نماینــد. در ایــن نشســت، مقامــات دولتــی اعــام کردن
ــاد  ــغ زی ــا مبل ــای ب ــرای انجــام تراکنش ه ــای روســی ب بانک ه

ــد. ــکا ندارن ــه دالر آمری ــازی ب ــد و نی ــل آماده ان ــه روب ب
در حــوزه پولی-بانکــی و در پاســخ بــه تهدیــدات غــرب مبنــی 
بــر تحریــم بانکــی روســیه، بانــک مرکــزی ایــن کشــور جهــت 
توســعه پیمــان پولــی دوجانبــه و در کل »دالرزدایــی«، بانــک 
_________________________________
1. Bilateral Currency Swap Agreement
2. De-dollarization
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VTB )کــه دومیــن نهــاد مالــی بــزرگ روســیه نیــز هســت( را 
بــه عنــوان عامــل بــرای تجــارت بــا چیــن انتخــاب کــرد و بانک 
ــه  مرکــزی چیــن نیــز یــک بانــک تجــاری )بانــک چیــن( را ب
روســیه معرفــی کــرد تــا تراکنش هــای در مقیــاس وســیع بیــن 
دو کشــور را براســاس ارزهــای محلــی مدیریــت نماینــد. پــس از 
راه انــدازی ایــن سیســتم تســویه بیــن کشــوری، حجــم تجــارت 
بیــن دو کشــور براســاس ارزهــای محلــی، بیــش از 700 درصــد 
رشــد داشــته اســت. در نمــودار )9( میــزان افزایــش اســتفاده از 
ارزهــای محلــی )روبــل و یــوان( در صــادرات و واردات دو کشــور 

در اوج ســال های تحریــم نشــان داده شــده اســت.
در همیــن رابطــه و بــر اســاس آمار و اطاعات منتشــره از ســوی 

بانــک مرکــزی و ســرویس خدمات فدرال گمرک روســیه، ســهم 
دالر در مبــادالت بازرگانــی بیــن روســیه و چیــن، در ســه ماهــه 
ــزان تاریخــی، یعنــی  ــن می ــه پایین تری نخســت ســال 2020 ب
46 درصــد رســید. در ایــن مــدت کل حجــم تجــارت خارجــی 
ــن  ــوده اســت. ای ــارد دالر ب ــن دو کشــور 25.35 میلی ــان ای می
نخســتین بــار در طــول تاریــخ اســت کــه واحــد پــول آمریــکا، 
ــن فدراســیون  ــر از نیمــی از تســویه حســاب های ارزی بی کمت
ــن  ــن را شــامل می شــود. در ای ــق چی روســیه و جمهــوری خل
بیــن ســهم یــورو از مبــادالت بیــن ایــن دو کشــور 30 درصــد 
و ســهم ارزهــای محلــی نیــز 24 درصــد بــوده اســت.  در ســال 
2018 نیــز طرحــی دیگــر بــرای راه انــدازی سیســتم فرامــرزی 
ــرح  ــی مط ــای مل ــا ارزه ــتقیم ب ــت مس ــرای پرداخ ــد ب جدی
شــد. در ایــن مــورد گفتگوهایــی صــورت گرفــت تــا دو کشــور 
بتواننــد از کارت اعتبــاری UnionPay چیــن در روســیه و از 

کارت میــر روســیه در چیــن اســتفاده کننــد.
در طــی دوره پنــج ســاله اخیــر )تــا پایــان 2019(، ســهم دالر 
ــد  ــه 56.1 درص ــیه، ب ــاری روس ــای تج ــکا در پرداخت ه آمری
کاهــش یافتــه و بــه 338 میلیــارد دالر رســیده اســت و ســهم 
قراردادهــای تجــاری یــورو محــور 21.9 درصــد، معــادل 
ــل در  ــهم روب ــن س ــت. همچنی ــوده اس ــارد دالر ب 151 میلی
پرداخت هــای بین المللــی روســیه بــه 20 درصــد، معــادل 

ــت. ــیده اس ــارد دالر رس 136 میلی
اهمیــت روزافــزون روابــط اقتصــادی روســیه و چیــن در ســهم 

فزاینــده یــوان در ذخایــر بین المللــی بانــک روســیه نیــز نمایــان 

ــر ارزی  ــن در ذخای ــوان چی ــزان ی ــار، می ــق آم ــود. طب می ش
ــر ارزی )معــادل 12  ــک مرکــزی روســیه از 2.8% کل ذخای بان
میلیــارد دالر آمریــکا( در پایــان ســال 2017، بــه 5.5% )معادل 
23 میلیــارد دالر آمریــکا( در پایــان ســال 2018 افزایــش یافتــه 
اســت. ایــن اتفــاق در جریــان رونــد متنوع ســازی ذخایــر ارزی 
ــی از دارایی هــای روســیه انجــام گرفــت. در نمــودار  و دالرزدای

)10( ایــن افزایــش قابــل ماحظــه اســت.
اخیــرا نیــز مســکو و پکــن توافق نامــه ای بــه منظــور اســتفاده از 

ارزهــای ملــی در تجــارت دوجانبــه و همچنیــن افزایــش تســویه 
حســاب های بیــن ارزی تــا 50 درصــد منعقــد کرده انــد کــه در 
راســتای تــاش بــرای دور شــدن از دالر آمریــکا در دســتورکار 
ــار  ــا کن ــن ب ــرارداد، طرفی ــن ق ــی ای ــت. در پ ــه اس ــرار گرفت ق
ــات  ــود، از نظام ــاری خ ــادالت تج ــوئیفت در مب ــتن س گذاش
ــتفاده  ــامل SPFS و CIPS، اس ــی ش ــویه مل ــت و تس پرداخ
ــیه و  ــان SPFS روس ــام رس ــتا، پی ــن راس ــد و در ای می کنن
سیســتم پرداخــت بیــن بانکــی بین المللــی چینــی CIPS بــه 

یکدیگــر متصــل خواهنــد شــد.
از دیگــر اقدامــات روســیه بــه منظــور کاهــش ســهم دالر و یورو 
در مبــادالت تجــاری بین المللــی خــود، تقاضــا از اتحادیــه اروپــا 

ــک  ــر بان ــوآن در ذخای ــم ی ــش حج ــزان افزای ــودار )1۰(. می نم
ــیه ــزی روس مرک
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ــل  ــد روب ــه واح ــه واردات گاز ب ــرای پرداخــت بخشــی از وج ب
بــود. بــرای اینکــه اتحادیــه اروپــا بتوانــد پرداخــت روبلــی انجــام 
ــل  ــرده و در ازای آن روب ــادرات ک ــیه ص ــه روس ــد ب ــد، بای ده
دریافــت نمایــد. ســپس بــا ایــن وجــه )کــه بــه نــام کشــورهای 
عضــو ایــن اتحادیــه و بــه روبــل در بانک هــای روســیه نگهــداری 
ــق بانک هــای تجــاری  ــی را از طری می شــود( هزینــه گاز واردات
روســیه بپــردازد. ایــن اقــدام جایــگاه روبــل را در اتحادیــه اروپــا 

تقویــت و آن را تبدیــل بــه یــک ارز مهــم بین المللــی کــرد.
روســیه و اعضــای همــکار ایــن کشــور در گــروه بریکــس 
ــی  ــت بین الملل ــتم پرداخ ــک سیس ــاد ی ــه ایج ــز، از برنام نی
ــت  ــتم پرداخ ــاد سیس ــد. ایج ــت کرده ان ــم حمای ــد تحری ض
ــژه در دســتور کار  ــای وی ــن ســوئیفت یکــی از برنامه ه جایگزی
ــال  ــه دنب ــن ب ــر پوتی ــت. والدیمی ــیه اس ــور روس رئیس جمه
ــیه  ــی روس ــای مال ــال پیام ه ــتم انتق ــردن سیس ــی ک بین الملل
)SPFS( اســت. اکنــون برنامه هایــی بــرای ایجــاد پیونــد 
میــان سیســتم های پرداخــت کشــورهای عضــو گــروه بریکــس 

ــت. ــده اس ــد ش ــروه تأیی ــن گ ــاری ای ــورای تج ــط ش توس
طبــق گفتــه کریــل دیمیتــرف رئیــس صنــدوق ســرمایه گذاری 
مســتقیم روســیه، افزایــش ریســک های غیربــازاری ناشــی 
پشــت  منطــق  بین المللــی،  پرداختــی  زیرســاخت های  از 
ــی  ــت مل ــتم های پرداخ ــان سیس ــام می ــرای ادغ ــرح ب ــن ط ای
ــک سیســتم پرداخــت  ــه وی ی ــه گفت ــروه اســت. ب اعضــای گ
ــا  ــام پرداخت ه ــد انج ــس می توان ــای بریک ــرای اعض ــد ب کارآم
ــکل گیری  ــد و از ش ــب کن ــی را ترغی ــای مل ــیله ارزه ــه وس ب
یــک مســیر پرداخــت و ســرمای  گــذاری پایــدار میــان کشــورها 

ــد. ــان حاصــل کن اطمین

ــیه،  ــزی روس ــک مرک ــام بان ــاس اع ــر اس ــال 2019 و ب در س
ســال  دو  در  روســیه  مالــی  ارتباطــات  در   SPFS ســهم 
ــوئیفت  ــهم س ــد از س ــزان 15 درص ــه می ــه 2019 ب ــی ب منته
ــال حاضــر دسترســی  ــیده اســت. در ح ــات رس ــن ارتباط از ای
بانک هــای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا نیــز بــه SPFS متصــل 

شــده اســت.
ــذف  ــیه ح ــور روس ــس جمه ــای رئی ــر از برنامه ه ــی دیگ یک
ــق  ــه طب ــکا اســت ک ــه دالر آمری ــیه ب وابســتگی اقتصــاد روس
بازرگانــی  پرداخت هــای  در  دالر  ســهم  دیمیتــرف  گفتــه 
خارجــی روســیه از 92 درصــد در چنــد ســال گذشــته بــه 50 
درصــد کاهــش یافتــه اســت، در حالــی کــه ســهم روبــل از 3 

ــت. ــیده اس ــد رس ــه 14 درص ــد ب درص
روســیه در حــال ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای اســتفاده از 
ارزهــای ملــی در پرداخت هــای میــان کشــورهای عضــو اتحادیه 
اقتصــادی اوراســیا اســت. پیــرو ایــن اقدامــات، در حــال حاضــر 
ــای  ــیه و اعض ــان روس ــای می ــد پرداخت ه ــش از 70 درص بی

ــل انجــام می شــود. ــه روب ــه اقتصــادی اوراســیا ب اتحادی
همچنیــن وزارت اقتصــاد روســیه معتقــد اســت کــه بــا توجــه 
ــط  ــه توس ــی ک ــاخت ارز دیجیتال ــکا، س ــای آمری ــه تحریم ه ب
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا پشــتیبانی شــود، اجتنــاب ناپذیــر 
ــه  ــر اقتصــاد روســیه گفت ــاون وزی ــود. مویســیف، مع خواهــد ب
ــاد  ــال زی ــه احتم ــده، ب ــام ش ــال اع ــروژه ارز دیجیت ــت پ اس
ــرداری  ــره ب ــه به ــن ب ــاک چی ــاوری ب ــتفاده از فن ــدون اس ب
خواهــد رســید. بــه گفتــه مویســیف، ارز واحــد پشــتیبانی شــده 
توســط اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا هماننــد واحــد پــول اروپــا 

ــد شــد. توســعه داده خواه
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ــای  ــز از ارزه ــد نی ــا هن ــود ب ــی خ ــات نظام ــیه در معام روس
ــل تحریم هــای کاتســا کــه از  ــه دلی ــد. ب ــی اســتفاده می کن مل
ــد در پرداخــت هزینه هــای  ــه اجــرا در آمــد هن ســال 2018 ب
ــه روســیه دچــار مشــکل شــد. در  ــزات نظامــی ب ــد تجهی خری
ــد و  ــی هن ــات نظام ــترک مقام ــه مش ــتا در جلس ــن راس همی
ــود را  ــای خ ــور پرداخت ه ــه دو کش ــد ک ــنهاد ش ــیه پیش روس
ــد.  ــل انجــام دهن ــه و روب ــا روپی ــی و ب ــه وســیله ارزهــای مل ب
ــان روســیه و  ــارد دالری می ــرارداد 5 میلی ــه ق ــوان نمون ــه عن ب
هنــد بــرای 5 دســته سیســتم دفــاع هوایــی اس-400 بــا روبــل 

انجــام شــد.

مقامــات روســیه در راســتای اهــداف تعییــن شــده بــرای مقابلــه 
ــا تحریم هــا ماننــد دالرزدایــی و اســتفاده هــر چــه بیشــتر از  ب
ارزهــای جایگزیــن و ملــی، دســت بــه اقداماتــی زد تــا بخــش 
ــن  ــه ای ــز ب ــه خارجــی – را نی ــی و چ ــه داخل خصوصــی – چ

ســمت هدایــت کننــد.
ــون ســیلوانوف،  ــای آنت ــن کشــور آق ــی ای ــر مال ــه وزی ــه گفت ب
ــرده  ــاد ک ــاخت هایی را ایج ــر زیرس ــال های اخی ــیه در س روس
ــد  ــادر نکن ــه دالر ص ــود را ب ــه خ ــر ارواق قرض ــا دیگ ــت ت اس
ــرای بازارهــای خارجــی )قــرض  ــرای صــدور اوراق قرضــه ب و ب
گرفتــن پــول از ســرمایه گذاران خارجــی( از ارزهایــی بــه غیــر 
ــح کــرد  ــورو اســتفاده کنــد. وی تصری ــوآن و ی از دالر ماننــد ی
ــکا در  ــتن دالر آمری ــار گذاش ــه کن ــر روی برنام ــت ب ــه دول ک

ــل متمرکــز شــده اســت. تجــارت بیــن المل
 

ــال  ــیه در س ــه روس ــن ک ــم ای ــی رغ ــاس و عل ــن اس ــر همی ب
ــم  ــه حج ــان در زمین ــر جه ــور برت ــان 10 کش 2010 در می
ــش از  ــه ارزش بی ــکا ب ــه داری آمری ــی اوراق خزان ــاالی دارای ب
176 میلیــارد دالر بــود؛ امــا از ســال 2014 بــه بعــد همزمــان 
ــای  ــروش دارایی ه ــه ف ــدام ب ــکو اق ــا، مس ــروع تحریم ه ــا ش ب
اوراق خزانــه داری آمریکایــی خــود کــرد و در اکتبــر ســال 

ــید. ــارد دالر رس ــر از 100 میلی ــه کمت ــادی ب 2017 می
عــاوه بــر ایــن طــی مــاه هــای گذشــته، بانــک مرکــزی روســیه 
ــه  ــی را ب ــه داری آمریکای ــای اوراق خزان ــد از دارایی ه 84 درص
ــادی و  ــی، اقتص ــک مال ــا ریس ــط ب ــای مرتب ــل نگرانی ه دلی
ــا از 96.1  ــن دارایی ه ــت و ارزش ای ــه اس ــی فروخت ژئوپولتیک

ــدا کــرد. ــارد دالر کاهــش پی ــه 14.9 میلی ــارد دالر ب میلی
ــد  ــی مانن ــی و ارزهای ــا ارز مل ــه وام ب ــن ارائ ــیه همچنی روس
یــوآن چیــن را در مقابــل وام هــای دالری تســهیل کــرده اســت. 
تحریم هــای خارجــی و سیاســت گذاری های بانــک مرکــزی 
ــی  ــیه اقدام ــل روس ــب روب ــر حس ــای وام ب ــده اعط ــث ش باع
ــه  ــیه ب ــزی روس ــک مرک ــد. بان ــکا باش ــر از دالر آمری جذاب ت
ــا  ســمت کاهــش بازدهــی مالــی وام هــای دالری در مقایســه ب
وام هــای بــر مبنــای روبــل رفتــه اســت. در ایــن رابطــه رییــس 
ــیه  ــای روس ــن بانک ه ــی از بزرگتری ــه یک ــی )ک ــک وی تی ب بان

ــور  ــا رییس جمه ــود ب ــدار خ ــتین، در دی ــدری کوس اســت(، آن
ــده  ــام ش ــات انج ــی اقدام ــت: ط ــن، گف ــن در کاخ کرملی پوتی
ــاد  ــه ایج ــری ب ــه کمت ــراد عاق ــزی، اف ــک مرک ــوی بان از س
ــتر  ــد و بیش ــه دالر دارن ــت وام ب ــا دریاف ــپرده های دالری ی س

ــد. ــح می دهن ــی را ترجی ــای روبل ــپرده ها و وام ه س
یکــی دیگــر از طرح هــای مشــوق مقامــات روســی بــرای بخــش 
ــی  ــارت خارج ــی در تج ــتای دالرزدای ــه در راس ــی، ک خصوص
ــرای  ــی ب روســیه صــورت گرفــت، طــرح افزایــش بازدهــی مال
ــتفاده  ــای دالر اس ــه ج ــل ب ــه از روب ــود ک ــی ب صادرکنندگان
ــت  ــر معافی ــوق هایی نظی ــا مش ــدگان ب ــن صادرکنن ــد. ای کنن
ــای  ــرح توســط وزارتخانه ه ــن ط ــدند. ای ــرو می ش ــی روب مالیات

ــه شــد. ــک مرکــزی روســیه ارائ ــی و بان اقتصــاد، بازرگان
بــه  روســیه  مرکــزی  بانــک  تحریم هــا  از  پــس  دوران  در 
ــاری«،  ــای تج ــه »بانک ه ــت ب ــیر خدم ــت در مس ــای حرک ج
»اســتقال بانــک مرکــزی از شــبکه بانکــی« را در دســتور کار 
قــرار داد و ســاختار نظــام بانکــی را بــه نحــوی اصــاح نمــود که 
ــت  ــی حرک ــداف مل ــق اه ــتای تحق ــی در راس ــای داخل بانک ه
نماینــد. بــه طــور خــاص تــاش بــرای الــزام بانک هــا بــه حــذف 
دالر از مبــادالت خارجــی و هدایــت اعتبــارات آن هــا بــه ســمت 
بخش هــای تولیــدی، از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه از 
ســوی بانــک مرکــزی روســیه در ســال های اخیــر بــوده اســت. 
ــم نابیولینــا کــه رئیــس بانــک مرکــزی روســیه  همچنیــن خان
اســت ســابقه بانکــداری نداشــته و در بخش هــای دیگــر دولــت 

بــه فعالیــت مشــغول بــوده اســت.

تغییــرات زنجیره هــای تولیــد صنایــع 
مختلــف و برنامــه جایگزینــی واردات

ــی واردات،  ــت جایگزین ــوب سیاس ــل 2014 در چارچ در آوری
نســخه جدیــد از برنامــه دولــت تحــت عنــوان »توســعه صنعــت 
و افزایــش توانایی هــاي رقابتــی آن« مــورد تصویــب قــرار 
ــی براســاس  ــن ســند، توســعه اقتصــاد داخل ــت. هــدف ای گرف
کاهــش ســهم واردات و افزایــش ســهم کاالهــاي تولیــد داخــل 
ــم  ــه تحری ــه ب ــا توج ــود. ب ــور ب ــادي کش ــه اقتص در منظوم
واردات مــواد غذایــی از ســوی روســیه، تأکیــد اصلــی در برنامــه 
جایگزینــی واردات بــر توســعه بخــش کشــاورزي صــورت 
گرفــت. در ایــن ارتبــاط اگرچــه در ســال 2010 دکتریــن 
ــی ســال ها  ــی )یعن ــک ســند اصل ــه ی ــه مثاب ــی ب ــت غذای امنی
ــه  ــکا( ب ــی و آمری ــه اروپای قبــل از تحمیــل تحریم هــاي اتحادی
ــت و  ــعه صنع ــند توس ــب س ــا تصوی ــود، ام ــیده ب ــب رس تصوی
افزایــش توانایی هــاي آن در ســال 2014 در نــوع خــود اولیــن 
ســند در روســیه بــود کــه بخــش کشــاورزي را از حمایت هــاي 
ــزي در  ــراي برنامه ری ــل ب ــرد و در مقاب ــی برخــوردار می ک دولت
راســتاي کســب وکارهــاي بلندمــدت بــه دولــت توســط بخــش 

ــاند. ــاري می رس ــاورزي ی کش
در مورد جایگزینی واردات در حوزه کشــاورزي دو دســتورالعمل 
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ــتورالعمل  ــت؛ 1.دس ــرار گرف ــیه ق ــت روس ــب دول ــورد تصوی م
شــماره 1421 )در دســامبر 2014(، بــا عنــوان »اصــاح برنامــه 
ــاورزي  ــوالت کش ــم محص ــاورزي و تنظی ــعه کش ــی توس دولت
بــراي ســال هاي 2013-2020« و 2. طــرح نقشــه راه در مــورد 
ارتقــاي جایگزینــی واردات در کشــاورزي بــراي ســال های 
ــن دو دســتورالعمل  2015-2014. در نتیجــه اجرایی ســازي ای
در ســال 2015 واردات محصــوالت غذایــی )طبــق نمــودار 
ــارد  ــت و در حــدود 14 میلی ــا 35 درصــد کاهــش یاف )11(( ت
دالر صرفه جویــی شــد. بــر ایــن اســاس در ســال 2015، 
میــوه از 68 بــه 61 درصــد و ســبزیجات از 15 بــه 12 درصــد 
ــال 2014،  ــن از س ــد. همچنی ــه کردن ــش واردات را تجرب کاه
ــهیات،  ــه وام و تس ــا ارائ ــیه ب ــی روس ــعه صنعت ــدوق توس صن
ــی واردات  ــاي جایگزین ــورد طرح ه ــه در م ــرکت هایی ک از ش
فعالیــت می کردنــد، حمایــت بــه عمــل آورد و طرح هــاي 

ــی کــرد. آن هــا را تامیــن مال

عــاوه بــر حمایــت مســتقیم از شــرکت ها، دولــت برنامه ریــزي 
ــی واردات  ــردن موضــوع جایگزین ــک ک ــراي تحری ــژه اي را ب وی
ــروري  ــاي ض ــیاري از خریده ــه بس ــاند. از جمل ــام رس ــه انج ب
نمــود. در  تنظیــم  براســاس کاالهــاي داخلــی  را  دولتــی 
نتیجــه دولــت خــود فعاالنــه بــه موضــوع محدودکــردن خریــد 
ــرد. در  ــده در کشــورهاي خارجــی ورود ک ــد ش ــاي تولی کااله
ایــن ارتبــاط خریــد انــواع خاصــی از کاالهــاي خارجــی ماننــد 
محصــوالت پزشــکی، ماشــین آالت و کاالهــاي صنعتــی ســبک 
ــراي اهــداف دفاعــی  ــداري شــده ب ــاي خری ــن کااله و همچنی
مــورد نظــر بــود. تــا پایــان ســال 2020، وابســتگی روســیه بــه 
ــی  ــه 50 ال ــی90 درصــد ب واردات در صنایــع مختلــف از 70 ال
60 درصــد کاهــش یافــت. در تعــدادي از صنایــع دســتیابی بــه 

شــاخص هاي پایین تــر نیــز رخ داد.
یکــی از مهم تریــن اهــداف روســیه از وضــع تحریم هــاي 
متقابــل، خــاص شــدن از شــر وابســتگی بیــش از حــد امنیــت 
غذایــی ایــن کشــور بــه محصــوالت خارجــی بــود. طبــق نمــودار 

نمودار )1۲(. سهم محصوالت غذایی وارداتی از تجارت خرده فروشینمودار )11(. روند واردات محصوالت غذایی روسیه
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)12( نتیجــه اي کــه بــه دســت آمــد ایــن بــود کــه بــه واســطه 
تحریم هــا ســهم بخشــی از کاالهــاي مصرفــی ممنوعــه به ویــژه 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــیه ب ــاد روس ــتی از اقتص ــوالت گوش محص
یافــت. امــا مهمتریــن پیــام تحریم هــاي غذایــی، توســعه 
صنعــت داخلــی کشــاورزي در روســیه و کاهــش وابســتگی بــه 

ــود. عرضــه مــواد غذایــی از خــارج از کشــور ب

راســتای  در  بلندمــدت  هدف گــذاری 
مصونیــت اقتصــادی

یکــی از نــکات حائــز اهمیــت در اقتصــاد ضــد تحریمــی 
ــای  ــایی اهرم ه ــزی و شناس ــود برنامه ری ــیه، وج ــور روس کش
شــتاب دهنده رســیدن بــه مصونیــت اقتصــادی در ایــن کشــور 
اســت. ایــن مســئله در ســال 2015-2014 میــادی در کشــور 
روســیه انجــام و بــه صــورت زیــر شناســایی شــد و مــورد توجــه 

قــرار گرفــت:
الف- توسعه بخش کشاورزی و صنعت شیات داخلی

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

د- ایجــاد هماهنگــی بیشــتر میــان شــبکه های تولیــد و 
تجــارت محصــوالت کشــاورزی

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

بــرای مثــال در مــورد اهــرم شــتاب دهنده »الــف« کــه 
توســعه بخــش کشــاورزی اســت، مشــاهده می شــود کــه 
روســیه سیاســت ضدتحریمــی و جانشــینی واردات را در بخــش 
ــار روســیه رشــد  ــز آم ــق مرک ــه طب ــاز نمــود ک کشــاورزی آغ
ــی طــی  ــد محصــوالت کشــاورزی داخل ــل توجهــی در تولی قاب
ــرات  ــرد. جــدول )2( تغیی ــم ایجــاد ک ــد از تحری ــال های بع س
تولیــدات محصــوالت کشــاورزی ایــن کشــور را طــی ســال های 

2016-2014 نشــان می دهــد.

از  یکــی  کشــاورزي  جهانــی،  بانــک  گــزارش  براســاس 
ــه  ــم ب ــه در دوران تحری ــود ک ــیه ب ــاد روس ــاي اقتص بخش ه
ســرعت و بــا موفقیــت در مســیر توســعه قــرار گرفــت. در ســال 
2016 بــا توجــه بــه حمایــت مالــی دولــت در مقیــاس بــزرگ و 
ــن  ــد ای ــه در اوت 2014، رشــد تولی ــی جویان ــاي تاف تحریم ه

ــت. ــش یاف ــد افزای ــع 3 درص صنای
ــت های  ــاذ سیاس ــا اتخ ــم ب ــرایط تحری ــیه در ش ــت روس دول

حمایتــی از تولیدکننــدگان محصــوالت غذایــی، جایــگاه مهمــی 
در تامیــن نیــاز غــذای جهــان بــه دســت آورد و در ســال 2016 
ــن تولیــد و صادرکننــده گنــدم در جهــان  ــه بزرگتری ــل ب تبدی

شــد.
ــیه،  ــاورزی در روس ــش کش ــعه بخ ــم توس ــل مه ــی از دالی یک
حمایت هــای دولــت از کشــاورزان و کاهــش هزینه هــای تولیــد 
ــزان  ــای منتشــر شــده می ــق آماره ــه طب ــه نحــوی ک اســت ب
حمایت هــای مالــی دولــت از صنعــت کشــاورزی از 3.28 
ــه 4.57 میلیــارد دالر در ســال  میلیــارد دالر در ســال 2015 ب
ــارد  ــه 5.76 میلی ــزان ب ــن می ــت ای ــرار اس ــیده و ق 2019 رس
می دهــد  نشــان  بررســی ها  برســد.   2024 ســال  در  دالر 
ــار  ــر هکت ــه ازای ه ــدم ب ــد گن ــور تولی ــه منظ ــاورز ب ــر کش ه
ــه  ــد ک ــت می کن ــز دریاف ــتقیم نی ــه مس ــدود 35 دالر یاران ح
ــن محصــول طــی  ــد ای ــه تولی ــن موضــوع کمــک شــایانی ب ای
ســال های اخیــر کــرده اســت. از ســویی دیگــر مقامــات دولتــی 
روســیه بــه منظــور کاهــش قیمــت محصــوالت خــود اقــدام بــه 
ــن محصــول  ــه ســوخت و حمــل و نقــل ای ــه ب تخصیــص یاران
کردنــد تــا حضــور خــود در بازارهــای جهانــی را تثبیــت کننــد.

وزارت کشــاورزی مســئول تولیــد و تجــارت 
بخــش کشــاورزی روســیه

ــیه  ــاورزی در روس ــش کش ــی بخ ــارت و بازرگان ــئولیت تج مس
ــن  ــن کشــور واگــذار شــده اســت و ای ــه وزارت کشــاورزی ای ب
وزارتخانــه نقــش مهمــی در رشــد تولیــد محصوالت کشــاورزی، 
صــادرات و ارزی آوری ایــن بخــش دارد. وزارت کشــاورزی 
ــه  روســیه در جهــت کاهــش وابســتگی اقتصــاد ایــن کشــور ب
درآمدهــای نفتــی مامــور بــه افزایــش درآمدهــای صادراتــی بــه 
ــن  ــا ســال 2024 شــده اســت. ای ــارد دالر ت ــش از 45 میلی بی
وزارتخانــه بــرای دســتیابی بــه اهــداف مذکــور ابتــدا اقــدام بــه 

ــد. ــاورزی می کن ــوالت کش ــد محص ــش تولی افزای
ایــن وزارتخانــه برنامه هــای متعــددی را بــرای افزایــش صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی نظیــر گنــدم در دســتور کار دارد کــه از 
ــن قیمــت  ــی، تعیی ــه بازاریاب ــوان ب ــا می ت ــن برنامه ه ــه ای جمل

نمودار )13( روند صادرات محصوالت غذایی روسیه
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ــی،  ــای جهان ــای روســیه در بازاره ــا رقب ــی در مقایســه ب رقابت
ــه  ــم نام ــای تفاه ــی و امض ــادر صادرات ــترش بن ــز و گس تجهی
ــرد. در  ــاره ک ــده اش ــزرگ واردکنن ــورهای ب ــا کش ــاری ب تج
نمــودار )13( رونــد رشــد صــادرات محصــوالت غذایــی روســیه 

ــت. ــان شده اس بی

ــد  ــدام جدی ــی اق ــوارض صادرات ــذف ع ح
ــدم ــادرات گن ــش ص ــرای افزای ــیه ب روس

ــال  ــدم در س ــادرات گن ــل ص ــیه از مح ــی روس ــد صادرات درآم
2019 بــه بیــش از 6 میلیــارد دالر می رســد و ایــن کشــور بــا 
ــای خــود  ــزان درآمده ــا می ــی قصــد دارد ت ــای حمایت برنامه ه
ــا تشــکیل  ــن کشــور ب ــال ای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــش ده را افزای
ــی  ــدام مهم ــاورزی اق ــوالت کش ــدگان محص ــن صادرکنن انجم
ــام داد. از  ــاورزی انج ــادرات کش ــکات ص ــش مش ــرای کاه ب
ــه  ــیه ب ــاورزی روس ــال 2019 وزارت کش ــر در س ــویی دیگ س
منظــور تــداوم رونــد افزایــش صــادرات گنــدم اقــدام بــه حــذف 
عــوارض صادراتــی ایــن محصــول کــرد. سیاســت حــذف 
عــوارض صادراتــی در روســیه پــس از آن انجــام شــد کــه میزان 
تولیــد گنــدم مــازاد بــر تقاضــای داخلــی شــد. بــر ایــن اســاس 
صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی می تواننــد گنــدم مــازاد 

ــا عــوارض مالیاتــی صفــر درصــد صــادر کننــد. ــر نیــاز را ب ب
 

یکــی دیگــر از اقدامــات مهــم دولــت روســیه در افزایــش 
صــادرات گنــدم بــه دیگــر کشــورها و تصاحــب بــازار کشــورهای 
ــه قیمــت  ــا، ارائ ــه اروپ ــادا و اتحادی ــکا، کان ــی چــون آمری رقیب
ــی  ــات دولت ــور مقام ــن منظ ــه همی ــت. ب ــان اس ــر از آن کمت
ــص  ــه تخصی ــدام ب ــدم اق ــت گن ــش قیم ــرای کاه ــیه ب روس
ــد  ــول می کنن ــن محص ــل ای ــوخت و حمل و نق ــه س ــه ب یاران

ــزان  ــی، می ــای جهان ــان در بازاره ــت حضورش ــن تثبی ــا ضم ت
صــادرات خــود را نیــز گســترش دهنــد. از طرفــی دلیــل دیگــر 
ــی  ــدم، توانای ــل گن ــد و حمل ونق ــن تولی ــت پایی ــظ قیم حف
تولیــد و صــادرات آن در بخــش جنوبــی روســیه و در نزدیکــی 

ــای ســیاه اســت. ــادر دری بن
برخــی از رقبــای روســیه به عنــوان صادرکننــده گنــدم نگــران 
وضعیــت رو بــه رشــد روســیه در ایــن بخــش هســتند. اواخــر 
 The( ــترالیا ــه اس ــادرات دان ــوآوری ص ــز ن ــال 2016، مرک س
 )Australian Export Grains Innovation Centre
گزارشــی را ارائــه داد و بیــان نمــود کــه صــادرات غــات 
ــت  ــد یاف ــش خواه ــد افزای ــال 2030، 60 درص ــا س ــیه ت روس
ــه  ــترالیا ب ــدی اس ــای کلی ــتری را در بازاره ــت بیش ــه رقاب ک
ــر  ــت س ــس از پش ــیه پ ــن روس ــد آورد. همچنی ــود خواه وج
ــد  ــرای تولی ــود را ب ــز خ ــات، تمرک ــی غ ــتن خودکفای گذاش

ــت. ــرده اس ــوف ک ــبزیجات معط ــوه و س می
رشــد قابــل توجــه تولیــد دانه هــای 

روغنــی در روســیه از ســال ۲۰1۴
ــن  ــل تامی ــه دلی ــات ب ــس از غ ــی پ ــای روغن ــه ه ــد دان تولی
ــادی  روغــن نباتــی و نهــاده هــای دامــی از اهمیــت بســیار زی
ــا توجــه  در بخــش کشــاورزی برخــوردار اســت. روســیه هــم ب
بــه شــرایط اقلیمــی و نیــاز بــه ایــن محصــوالت، از تولیــد دانــه 
ــد  ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس ــت می کن ــی حمای ــای روغن ه
ــای  ــت دانه ه ــطح زیرکش ــال 2014 س ــای س ــد از تحریم ه بع
روغنــی نیــز بــه دلیــل اهمیــت تولیــد ایــن محصــوالت 
ــی  ــای دام ــز نهاده ه ــی و نی ــای خوراک ــن روغن ه ــرای تامی ب
ــام  ــق اع ــت. طب ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد افزای ــش از 5 درص بی
ــن  ــن دومی ــس از اوکرای ــیه پ ــکا، روس ــاورزی آمری وزارت کش
اســت.  جهــان  در  آفتابگــردان  دانــه  بــزرگ  تولیدکننــده 
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ــن  ــون ت ــش از 18 میلی کشــاورزان روســی در ســال 2018 بی
دانــه روغنــی تولیــد کردنــد کــه بیــش از 12 میلیــون تــن آن 
ــد از آفتابگــردان  ــز بع ــزا و ســویا نی ــود. کل ــه آفتابگــردان ب دان
مهــم تریــن دانــه هــای روغنــی تولیــدی در روســیه هســتند. بــا 
بررســی آمــار ســال های گذشــته و در نمــودار )14(، بــه خوبــی 
ــی و  ــای گیاه ــه روغن ه ــیه ب ــتگی روس ــی وابس ــد کاهش رون

ــل مشــاهده اســت. ــی قاب ــی واردات حیوان

درآمــد ۲.۷ میلیــارد دالری روســیه از 
صــادرات دانه هــای روغنــی و روغــن 

ــی نبات
بررســی وضعیــت تجــارت دانه هــای روغنــی و روغن هــای 
گیاهــی در روســیه، نشــان دهنــده وضعیــت مناســب صــادرات 
ایــن محصــوالت اســت. در ســال 2018 بیــش از 3.1 میلیــون 
ــارد  ــه ارزش 2.3 میلی ــزا ب ــن روغــن آفتابگــردان، ســویا و کل ت
دالر از روســیه بــه دیگــر کشــورها صــادر شــده اســت. از ســویی 
دیگــر روســیه در ایــن ســال تنهــا 1 میلیــون تــن روغــن پالــم 
ــزی  ــزی و اندون ــون دالر از کشــورهای مال ــه ارزش 748 میلی ب

وارد کــرده اســت.
ــش از 1.5  ــته بی ــال گذش ــن در س ــیه همچنی ــان روس بازرگان
ــه ارزش 452  ــزا ب ــردان، ســویا و کل ــه آفتابگ ــن دان ــون ت میلی
میلیــون دالر بــه دیگــر کشــورها صــادر کردنــد. تفــاوت قابــل 
توجــه صــادرات دانــه هــای روغنــی و روغــن خــام در روســیه، 
حاکــی از اهمیــت صنایــع تبدیلــی بــرای کاهــش خــام فروشــی 

اســت.
دو برنامــه کلیدی وزارت کشــاورزی روســیه 

بــرای ســاماندهی زنجیــره تامیــن روغن
ــت  ــود وضعی ــه منظــور بهب ــرا وزارت کشــاورزی روســیه ب اخی
تولیــد دانه هــای روغنــی و روغــن اقــدام بــه بررســی مشــکات 
زنجیــره تامیــن ایــن محصــوالت کــرده اســت. حــل مشــکات 
ــدف  ــی دو ه ــای روغن ــه ه ــد دان ــی در تولی ــازار و خودکفای ب

ــود. مهــم وزارت کشــاورزی روســیه در ایــن بخــش خواهــد ب
ــد  ــه تولی ــف ب ــیه موظ ــاورزی روس ــتا وزارت کش ــن راس در ای

ــرای افزایــش  ــا اقلیــم ایــن کشــور ب ــذور مناســب ب و تکثیــر ب
ســطح زیرکشــت دانه هــای شــده اســت. از ســویی دیگــر ایــن 
وزارتخانــه جهــت افزایــش ظرفیــت کارخانجــات تولیــد روغــن 
نباتــی نیــز بایــد اقــدام کنــد. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه 
ــی،  ــای روغن ــد دانه ه ــت از تولی ــت دول ــطح حمای ــش س افزای
طــی ســال های آینــده وضعیــت تولیــد ایــن محصــوالت 
ــیه  ــت روس ــود. دول ــد ب ــی خواه ــرایط کنون ــا ش ــاوت ب متف
ــازار چیــن، برنامــه  ــرای افزایــش ســهم خــود در ب همچنیــن ب
ریــزی ویــژه ای بــرای تولیــد و صــادرات ســویا بــه ایــن کشــور 

دارد. 

ــد و  ــد تولی ــرای رش ــیه ب ــه روس برنام
صــادرات لبنیــات تــا ۲۰۲۵

در ســال 2019 میــزان تولیــد شــیرخام روســیه )طبــق نمــودار 
)15( بــه بیــش از 30 میلیــون تــن رســید کــه از رکــورد 
ســال  های قبــل از آن بیشــتر بــود. افزایــش تولیــد شــیرخام در 
روســیه باعــث شــد تــا ایــن کشــور خودکفایــی 82 درصــدی در 
تولیــد ایــن محصــول اساســی بــه دســت آورد. بهبــود وضعیــت 
صنایــع لبنــی در روســیه بــا ســرمایه گذاری دولــت ایــن کشــور 
ــر همــراه  ــد شــیرخام طــی ســال های اخی ــش تولی ــرای افزای ب
بــوده اســت. یارانه هــای دولتــی در بخــش لبنیــات بــه صــورت 
ــد  ــب خری ــهیات در قال ــت تس ــق پرداخ ــا از طری ــتقیم ی مس
ــیر و  ــردازش ش ــین آالت پ ــی، ماش ــدرن شیردوش ــزات م تجهی

ــه اســت. ــت گل ــای سیســتم های مدیری ارتق

ــات  ــیر و لبنی ــد ش ــش تولی ــور افزای ــه منظ ــیه ب ــت روس دول
ــه ارزش 990  ــهیات ب ــه تس ــه ارائ ــدام ب ــداران اق ــط دام توس
میلیــون دالر کــرده اســت. بــر اســاس اعــام وزارت کشــاورزی 
روســیه بــا پرداخــت چنیــن تســهیاتی انتظــار مــی رود تولیــد 
ــن  ــزار ت ــش از 500 ه ــور بی ــن کش ــی در ای ــوالت لبن محص
ــد. کاهــش گله هــای شــیرده یکــی از مشــکات و  ــش یاب افزای
چالــش مهــم روســیه در محقــق شــدن هــدف خودکفایــی در 
تولیــد لبنیــات اســت بــه همیــن منظــور دولــت ایــن کشــور بــا 
پرداخــت تســهیاتی بــه ارزش 129 میلیــون دالر بــه دامــداران، 
آنــان را بــه توســعه گله هــای شــیری تشــویق می کنــد. دولــت 

نمودار )15( روند تولید شیر روسیه
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ــیری  ــای ش ــعه گله ه ــرای توس ــری ب ــدام دیگ ــیه در اق روس
اقــدام بــه پرداخــت یارانــه ای بــه ارزش 279 میلیــون دالر بــرای 

بیــش از 4 هــزار مزرعــه دامــی نیــز کــرده اســت.

ــط  ــات توس ــادرات لبنی ــرایط ص ــهیل ش تس
دولــت روســیه بــه منظــور رونــق تولیــدات 

داخلــی
ــرای  ــیه ب ــی در روس ــای حمایت ــرای برنامه ه ــا اج ــان ب همزم
کشــور  ایــن  دولــت  لبنــی،  محصــوالت  تولیــد  افزایــش 
ــادرات  ــش ص ــت افزای ــز در جه ــری را نی ــم دیگ ــات مه اقدام
ــیه  ــت روس ــال دول ــوان مث ــه عن ــت. ب ــام داده اس ــات انج لبنی
ــدام  ــا برگــزاری نمایشــگاه بزرگــی اق ــه ســال 2019 ب در فوری
ــان  ــرای بازرگان ــه معرفــی لبنیــات تولیــدی در ایــن کشــور ب ب
ــاورزی  ــام وزارت کش ــاس اع ــر اس ــر ب ــویی دیگ ــرد. از س ک
روســیه، برخــی از شــرکت های تولیدکننــده محصــوالت لنبــی 
ــات  ــا مقام ــده ب ــام ش ــرات انج ــس از مذاک ــور پ ــن کش در ای
ــا اخــذ مجوزهــای الزم از دولــت ایــن کشــور اقــدام  چیــن و ب
ــداد  ــد. تع ــن کردن ــه چی ــود ب ــوالت خ ــادرات محص ــه ص ب
ــن از 10  ــه چی ــی ب ــوالت لبن ــده محص ــرکت های صادرکنن ش
ــت  ــام دول ــر اع ــت. بناب ــته اس ــش داش ــرکت افزای ــه 33 ش ب
ــادرات  ــری ص ــش 2.7 براب ــرای افزای ــا ب ــیه برنامه ریزی ه روس
ــا ســال 2024 ادامــه خواهــد داشــت و  لبنیــات ایــن کشــور ت
پیــش بینــی می شــود تــا ســال 2024 بیــش از 800 میلیــون 
ــب  ــن محصــوالت نصی ــد ارزی از محــل صــادرات ای دالر درآم

ــود. ــیه ش روس

تولید و صادرات قطعات خودرو
ــواره  ــال ها هم ــن س ــیه در ای ــت روس ــی دول ــت صنعت سیاس
مبتنــی بــر افزایــش صــادارت خــودرو و قطعــات آن بــه 
کشــورهای مختلــف بــوده تا از ایــن طریــق بتوانــد ارزش افزوده 
مناســبی بدســت آورد. بررســی آمارهــای موجــود خودروســازان 
نشــان می دهــد کــه میــزان رشــد صــادرات خــودرو و قطعــات 
ــه کشــورهای هــدف در ســال 2018 میــادی  آن از روســیه ب
ــه طــور میانگیــن  ــه مــدت مشــابه ســال 2017 آن ب نســبت ب
ــی  ــه اســت. سیاســت صنعت ــش یافت حــدود 360 درصــد افزای
دولــت مبنــی بــر بهبــود داخلــی ســازی موجــب شــده تــا هــم 
اکنــون روســیه رونــد رو بــه رشــدی در زمینــه صــادرات خــودرو 

ــه کشــورهای مختلــف داشــته باشــد. و قطعــات آن ب
 

دولــت روســیه بــا بهــره گیــری از زنجیــره تأمیــن رقابــت پذیــر 
توانســته تــا میــزان صــادرات در بخــش خــودرو و قطعــات آن را 
بــه طــور قابــل توجهــی افزایــش دهــد. عوامــل متعــددی منجــر 
ــه افزایــش صــادرات خــودرو و قطعــات آن در روســیه شــده  ب

اســت، کــه می تــوان از مــوارد زیــر نــام بــرد:
• کاهش نرخ برابری روبل روسیه در برابر یورو

• کمک مالی دولت به صادرکنندگان
• هزینه حمل و نقل پایین

ــوارض واردات  ــش ع ــا افزای ــادرات ب ــه ص ــه ب ــت یاران • پرداخ
ــیه ــودرو در روس خ

ــودرو  ــادرات خ ــت ص ــده اس ــبب ش ــه س ــی ک ــن عامل مهمتری
ــه رشــدی داشــته  ــد رو ب ــات آن در کشــور روســیه رون و قطع
ــرای صادرکننــدگان خــودرو و  باشــد، امتیــازات ویــژه دولــت ب
ــتی را  ــرا سیاس ــت اخی ــتا دول ــن راس ــت. در همی ــات اس قطع



17

وضــع کــرده اســت تــا بــه وســیله آن یارانــه صادرکننــدگان را از 
محــل واردات خــودرو تأمیــن کنــد. در واقــع دولــت روســیه بــه 
دنبــال ایــن اســت تــا عــوارض بهــره بــرداری را بــرای مشــتریان 
ــا 30 درصــد افزایــش دهــد و از محــل  خودروهــای وارداتــی ت
ــا  ــد ت ــژه بده ــای وی ــه ه ــودرو یاران ــدگان خ ــه صادرکنن آن ب
ــه ســایر کشــورها را  ــد صــادرات خــودرو ب از ایــن طریــق بتوان

توســعه دهــد.
ــوارض  ــش ع ــت افزای ــیه جه ــت روس ــات دول ــس از تصمیم پ
واردات از ســال 2014، کارخانــه هــای مونتــاژ خودروهــای 
معــرض  در  خــودرو  واردکننــدگان  همچنیــن  و   CKD
ــن رو  ــد. از ای ــرار گرفته ان ــرداری ق ــای بهره ب ــش هزینه ه افزای
مونتــاژکاران روســی مجــاب شــدند تــا بــه ســمت بومــی ســازی 

ــد. ــت کنن ــود حرک ــوالت خ محص
ــاوه  ــن کشــور ع ــیه، ای ــت روس ــی دول ــق سیاســت صنعت طب
ــز  ــرداری نی ــره ب ــوارض به ــک ع ــه واردات، ی ــن تعرف ــر تعیی ب
در نظــر گرفتــه اســت کــه مخصــوص اســتفاده از خودروهــای 
ــر  ــاوه ب ــوارض ع ــن ع ــن ای ــد داخــل اســت. بنابرای ــر تولی غی
ــه  ــی ک ــی خودروهای ــه نهای ــل، هزین ــی کام خودروهــای واردات
ــز افزایــش  ــه اســت را نی ــاژ آن هــا در داخــل انجــام گرفت مونت
ــکاری  ــوان راه ــه عن ــت روســیه ب ــن سیاســت دول ــد. ای می ده
ــی ســازی در صنعــت خــودرو وضــع شــده  ــاء داخل ــرای ارتق ب
اســت. در واقــع دولــت ایــن کشــور بــه دنبــال ایــن اســت تــا بــا 
ایــن سیاســت تشــویقی تأمیــن کننــدگان قطعــات را بــه ســمت 

بهبــود داخلــی ســازی محصــوالت ســوق دهــد. 
ــال  ــه شــده توســط روســیه، اگرچــه در س ــار ارائ براســاس آم
2015 تولیــد وســایل نقلیــه موتــوری روســیه نســبت بــه 2014 
کمــی کاهــش پیــدا کــرد، امــا از ســال 2016 بــه بعــد تولیــدات 
صنعتــی ایــن کشــور در ایــن حــوزه نســبت بــه ســال های قبــل 
ــدول  ــد در ج ــن رش ــت. ای ــت بوده اس ــد مثب ــاهد رش از آن ش

)3( قابــل مشــاهده اســت.

نهادهــای اقتصــادی شــکل گرفته بــه منظور 
ــا تحریم ها ــه ب مقابل

در واکنــش بــه تحریم هــای غــرب، روســیه سیاســت جایگزینــی 
واردات را بــا هــدف حفاظــت از حاکمیــت اقتصــادی و فنــاوری 
ــه قبــل از  خــود آغــاز کــرد. گرچــه ایــده جایگزینــی واردات ب
ــا  ــرب برمی گشــت، ام ــان روســیه و غ ــی می شــکاف ژئوپلیتیک
ایــن تحریم هــای غربــی بــود کــه دولــت روســیه را ترغیــب بــه 
ــع  ــرد. درواق ــا بودجــه مناســب ک ــه ای اساســی ب اجــرای برنام
درگیــری ژئوپلیتیکــی، انگیــزه روســیه را بــرای عملیاتی ســازی 
ــده برانگیخــت و برنامه هــا و چارچوب هــا اجــرای آن را  ــن ای ای

تدویــن و ایجــاد نمــود.
 

محوری تریــن چارچــوب نهــادی کــه در ایــن ارتبــاط و در 
آگوســت 2015 راه انــدازی شــد، کمیســیون دولــت بــرای 
جایگزینــی واردات1 بــود. ایــن نهــاد بــه ریاســت نخســت وزیــر، 
دیمیتــری مــدودف اداره می شــد و وظیفــه آن شناســایی 
نحــوه  تنظیــم  و  سیاســت گذاری  و  اســتراتژیک  اهــداف 
ــزرگ  ــی و شــرکت های ب ــتگاه های دولت ــزات دس ــن تجهی تامی
ــود.  ــوند، ب ــوردار می ش ــی برخ ــت دولت ــه از حمای خصوصــی ک
یکــی از اهــداف ایــن نهــاد، محــدود کــردن شــرکت های 
روســی بــه اســتفاده از تجهیــزات وارداتــی بــدون تولیــد مشــابه 
داخلــی یــا تولیــد کشــورهای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــود. 
ــال از  ــک س ــر از ی ــر در کمت ــرف دیگ ــدودف 2016(. از ط )م
ــر صنعــت و تجــارت  ــوروف، وزی ــاد، دنیــس مانت ــن نه ــاز ای آغ
روســیه، یــک طــرح دقیــق بــرای جایگزینــی واردات کــه شــامل 
بیــش از 2000 محصــول و فنــاوری در نــوزده شــاخه اقتصــادی 
ــه  ــی ک ــوالت واردات ــه محص ــن برنام ــه داد. در ای ــد، ارائ می ش
حاکمیــت فنــاوری روســیه را تضعیــف می کننــد، مــورد توجــه 
ــه  ــن برنام ــا، براســاس ای ــود. طبــق پیش بینی ه ــه ب ــرار گرفت ق
ــن  ــای تعیی ــه واردات در بخش ه ــال 2020، وابســتگی ب ــا س ت
_________________________________
1. government commission on import substitution



18

شــده بــه 60 تــا 50 درصــد کاهــش می یافــت. از ســال 2014، 
ــه اختصــاص  ــن برنام ــه ای ــل ب ــارد روب ــش از ششــصد میلی بی

شده اســت. داده 
ــی   ــعه صنعت ــدوق توس ــوان صن ــا عن ــی ب ــن صندوق همچنی
ــه مشــارکت در  ــا هــدف نوســازی صنایــع و کمــک ب )IDF( ب
ــه وام هــای کم بهــره در ســال  ــق ارائ ــی واردات از طری جایگزین
ــاد  ــیه ایج ــارت روس ــت و تج ــکار وزارت صنع ــه ابت 2014 و ب
ــرای پروژه هــای  ــن صنــدوق تســهیات ترجیحــی ب ــد. ای گردی
ســرمایه گذاری مشــترک توســعه و نوســازی محصــوالت جدیــد 
ایــن  می کند..تســهیات  فراهــم  پیشــرفته  فنــاوری  دارای 
صنــدوق بیــن 50 تــا 500 میلیــون روبــل بــا نــرخ 1% تــا %5 

ــود. ــا می ش ــاله اعط ــت 7 س ــاله و بازپرداخ یکس
ــت  ــور تقوی ــه منظ ــه ب ــری ک ــم دیگ ــد و مه ــاختار جدی س
ــرژی  ــوزه ان ــی واردات در ح ــت های جایگزین ــی سیاس هماهنگ
در ســال 2015 ایجــاد گردیــد، شــورای علمــی - فنــی توســعه 
ــارده  ــکل از چه ــورا متش ــن ش ــود. ای ــت و گاز  ب ــزات نف تجهی
گــروه تخصصــی از جملــه در زمینه هــای تجهیــزات پروژه هــای 
دریایــی، مجتمع هــای تولیــد زیــر دریــا، فناوری هــا و تجهیــزات 
 )LNG( ــع ســازی گاز طبیعــی انتقــال گاز و فناوری هــای مای
بــود و هــدف ایــن شــورا تقویــت ارتباطــات بیــن شــرکت های 
انــرژی ، ایجــاد هماهنگــی در پروژه هــای ســرمایه گذاری و 
بوده اســت.  داخلــی  تولیدکننده هــای  ظرفیت هــای  کشــف 
ــه  ــیه ک ــت و گازی روس ــرکت های نف ــدد ش ــه تع ــه ب ــا توج ب
اکثریــت آن هــا دولتــی بــوده و یــا بــا مســوالن دولتــی رابطــه 
ــازی  ــت هماهنگ س ــورا جه ــن ش ــود ای ــد، وج ــی دارن نزدیک
فعالیت هــا و مدیریــت بودجــه بــا هــدف تامیــن نیازهــای 
ــب و  ــت کس ــود. اهمی ــوب می ش ــرورت محس ــک ض ــی ی داخل
بومی ســازی فناوری هــای پیشــرفته در صنعــت انــرژی روســیه 
ــدار  ــیه هش ــرژی روس ــات وزارت ان ــت مقام ــد اس ــه آن ح ب
ــاوری،  ــای فن ــن راه حل ه ــدم یافت ــورت ع ــه در ص ــد ک داده ان
انتظــار مــی رود تولیــد نفــت طــی پانــزده ســال آینــده تــا 40 
ــوزه LNG و  ــز دو ح ــش گاز نی ــد. در بخ ــش یاب ــد کاه درص

ســاخت کشــتی های انتقــال از جملــه حوزه هــای حیاتــی 
روســیه بــه شــمار مــی رود کــه در تعریــف گروه هــای تخصصــی 

ــه شده اســت. ــوارد توج ــن م ــه ای ــی ب ــی – فن ــورای علم ش

نتیجه گیری
ــی  ــورهای غرب ــادی کش ــای اقتص ــار و محدودیت ه ــال فش اعم
علیــه روســیه در ســال 2014، نقطــه عطفــی در تاریــخ روســیه 
بعــد از فروپاشــی بــود. ایــن اتفاقــات از طرفــی موجــب بازیابــی 
ــش  ــه افزای ــا ب ــه آن ه ــب توج ــده و موج ــا ش ــی روس ه هویت
تولیــدات داخلــی بــا هــدف جایگزیــن نمــودن کاالهــای 
وارداتــی گردیــد و از طــرف دیگــر عاملــی بــرای بــاز مهندســی 
روابــط خارجــی روســیه )باالخــص در حــوزه تجــارت( و توجــه 

ــژه چیــن شــد. ــه کشــورهای همســایه بوی بیشــتر آن هــا ب
ــا نشــان از  ــال تحریم ه ــد تاریخــی اعم ــن بررســی رون همچنی
ــن  ــروع ای ــس از ش ــال پ ــه س ــه در دو - س ــه اگرچ آن دارد ک
ــوک های  ــا ش ــیه ب ــاد روس ــارت و در کل اقتص ــا، تج تحریم ه
ــت های  ــاذ سیاس ــا اتخ ــد، ام ــه گردی ــدیدی مواج ــبتا ش نس
کــم اثــر نمــودن ابزارهــای تحریمــی کشــورهای غربــی نظیــر 
جایگزیــن نمــودن دالر در معامــات و سیســتم پیامرســان 
از  آســیب دیده  بنگاه هــای  از  حمایــت  ســوئیفت،  بانکــی 
ــاورزی،  ــدات کش ــش تولی ــه افزای ــراوان ب ــه ف ــا، توج تحریم ه
ــه  ــه ب ــی، توج ــاورزی و دام ــی کش ــادی واردات ــش مب بازچین
ــیا و گســترش  ــوزه اوراس ــیایی و کشــورهای ح کشــورهای آس
ــد در  ــا چیــن باعــث آن شــد کــه روســیه بتوان ــط ب ــژه رواب وی

ــد. ــت یاب ــادی دس ــات اقتص ــه ثب ــد ب ــال های بع س
در واقــع یکــی از مهم تریــن پیامدهــاي تحریم هــاي غــرب 
علیــه روســیه ایــن بــود کــه مســکو متوجــه زیان هــاي ناشــی 
از وابســتگی بیــش از انــدازه بــه محصــوالت غربــی شــود و اقدام 
ــن  ــوع بخشــی در صــادرات، جایگزی ــه جایگزینــی واردات، تن ب
کــردن ارزهــاي خارجــی و تغییــر شــرکاي راهبــردي اقتصــادي 

و در نتیجــه رشــد امنیــت غذایــی و صنعتــی خــود کنــد.
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