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چکیده
با شروع بحران اوکراین ،فصل جدیدی در روابط غرر و رویر آ اغراد شرد
الحاق شبآ جزیره کریمآ بآ فدرای ون روی آ یبب واکنش شدید کشورهای
غربی شد؛ بآگونآای کآ بررای اولر نبرار پرا اد فروپاشری اتحراد جمراه ر
شوروی ،اتحادیآ اروپا بآ اتخاذ تحریمهای یخت عل آ این کشرور پرداترت
هدف مقالآ حاضر واکاوی تاث رات رژیم تحرریم برر اتحادیرآ اروپرا و کرارایی
اعمال تحریم بر فدرای ون روی آ ایت اما یرووال اصرلی مطررد در این را
تاث رات تحریمها و کارایی انها ایت و این کآ چآ راهکارهایی بررای کراهش
تبعات برقراری رژیم تحریمها وجود دارد؟ در پایخ برآ ایرن یروواات ایرن
فرض آ مطرد ایت کآ رژیم تحریمها هم بر کشورهای فاعل و هم بر کشرور
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هدف دارای تبعات فراوانی بوده و تواهد بود برای برریی این تبعرات بایرد
بآ تفک ک "تاث ر" 1و "کارایی" 2تحریمها پرداتت در حرالی کرآ در مرورد
کشورهای فاعل باید بآ تاث رات تحریم هرا پرداتترآ شرود؛ در مرورد کشرور
هدف انچآ اهم ت دارد ،کارایی تحرریمهرا ایرت در مرورد تحرریم رویر آ
تویط اتحادیآ اروپا ،هزینآهای اعمال این ی ایت بررای هرر دو فررف ،برآ
ویژه اتحادیآ اروپا بس ار باا تواهد بود لذا مقالآ حاضر تالش تواهد کرد تا
در قالب نظریآ رژیمها مسرالل پر ش امرده در تحرریمهرا را مرورد برریری
قراردهد

واژه های کلیدی :تحریم رویر آ ،بحرران اوکرراین ،روابرط رویر آ-اروپرا،
رژیمهای ب نالمللی ،اتحادیآ اروپا
1. Impact
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2. Effectiveness

مقدمه
موضوع اوکراین سبب وخیم شدن روابط اروپا و روسیه شدد اسد د ر لداکه کده
رها برای را لد هدای یلمااییدب بهدشه شدد اندد کودورهای بربده بدر ا ادا
یحریمهایه میه روسیه ،پس از اسشقال شبهجزیر کریاه و انضداا نن بده روسدیه
شدن فوارها ر نظر گرفشه شد اندد به کی رابطه ایق اقشصدا ی بدا روسدیه ،ن دار
یحریمها ر اروپا بیوشر از ایاالت مشحد الهاس مهشو د
اوکین موج سخ گیری ها میه روسیه یوسدط ایحا یده اروپدا ر مدارس 2014
نباز شدد با افزایش لوز بحران ،ایحا یه اروپا نیز فوارهای خدو را افدزایش ا و
ر ین لا  ،یالشها برای را ل های یلمااییب ا امه اش د اما ایخاذ گا قطعده
برای یحریمهای اقشصا ی ر  17جدوالی  ،2014ر واکدنش بده سدقوط هواپیادای
ماکزیایه  MH17رخ ا د نقطه طف یگدر ر یحدریمهدای ایحا یده اروپدا ،یمداجم
نشکار و گهدشر جنگندد هدای روسده بده اوکدراین ر اواخدر مدا اگوسد
)2014

بدو

(HRMMU,د یحریمهایه که بهطور یدریجه طه یب سا ایخاذ شدد بدو  ،یدا

 23ژوئن  2016یادید شدد این یحریمها سرمایهگذاریهای اروپایههدا را ر زمینده
صا رات فننوری ،لامهونق  ،مخابرات ،انرژی و نیدز صدنایع نفد

و گداز و مدوا

معدنه ،مانوع مهکندد بر این اساس فعاکید هدای گر شدگری ر کریاده و وار ات
محصوالت از مبدا کریاه به اروپا مانوع شدد بهطورکمه یحریمهای اروپا را مهیوان
ر  3گرو یقهیمبندی کر :
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یاکید مهکنندد ر هاین راسشا یحریمهای اقشصا ی به نوان یکه از ابزارهای قوییر
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تحریمهای دیپلملتیی
تحریمهای انفرادی
تحریمهای اقتصادی

 .1تعلیق شرکت روسیه در اجالس  G8در سوشی در ماه ژوئن که در بروکسل تبدیل به
اجالس  G7شد.
 .2تعلیق مذاکرات روسیه و اتحا دیه اروپا در مورد ویزا و موافقتنامه جدید
ممنوعیت سفر برای برخی اتباع روس و بلوکه کردن داراییهای کسانی که در حلقه یاران
پوتین بودند که  119فرد و  23نهاد را در برمیگیرد.
 .1ممنوعیت واردات کاال از کریمه و Sevastopol
 .2اعمال تحریمهای اقتصادی در بخشهای دفاعی ،بازار سرمایه و کاالهای دومنظوره و
صنعت نفت
جدول  .1دستهبندی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه

روس ها نیز ر برابر این یحریمها ساک

ننوهشند و سیاس های مقابمه با یحریم را

ر پیش گرفشندد از جامه مانو ی

وار کر ن موا بذایه و کوداورزی از ایحا یده

اروپددا ،نددروژ و اسددشراکیا ،مانو ی د

صددا رات شددکالت ،سددیبزمیندده ،کبنیددات و

نوشیدنههای اککمه به اوکراین و مانو ی

صا رات ماشیننالت ریمه و لشه گداز

)(Denis Cenusa, 2014د ر  30مه  2015نیز روسها  89مقا اروپایه را مانوعاکدورو
کر ندد
با یوجه به ننچه گفشه شد ،سئوا ممم این پژوهش این اس

که یحدریمهدا بدر

ایحا یه اروپا چه یا یرایه اششه اس ؟ نیا یحریمها ر مور روسیه یداکنون کدارایه
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اششه اند؟ نیا امکان ا امه این سیاس

برای ایحا یه اروپا وجو ار ؟ طرفین چگونه

مهیوانند هزینههای برقراری رژیم یحریمها را به لداق برسانند؟ ر پاسخ مهیدوان
این فرضیه را مطرح کر که یحریمهای اقشصدا ی مانندد یدب شاودیر وکبده اد
مه کنند که نه ینما روسیه را بده ندوان کودور هددر مجدروح مدهکنندد بمکده ر
کویا مدت بر کوورهای ا اا کنند یحریم نیز ا ر سوء بر جای خواهندد گذاشد د
وقشه بحث از یا یر یحریم ها بر روی ایحا یه اروپا مهشو  ،بحث ا ربخوده مطدرح
اس د چون این یبعات هدر اصمه یحریمها نبو و هزینههایه اس

که اروپا بایدد

کندد وکه زمانه که از طرر روسه این معا که صحب

مهشدو  ،مدا

الجر پر اخ

به جای یا یر ،به کارایه باید یوجه اششه باشیم و مشاسفانه اکثر ا بیایه که یاکنون ر
این لوز یوکید شد اس  ،فقط بر روی یا یر یحریمها یاکیدد اشدشه و هادین امدر
منجر به سوء بر اش

از ننچه ر لا رخ ا ن اسد

روسیه یوسط ایحا یه اروپا ،هزینههای ا اا این سیاس

مدهشدو د ر مدور یحدریم
بدرای هدر و طدرر ،بده

ویژ ایحا یه اروپا بهیار باال خواهد بو د
برای پاسخ به پرسش های گفشه شد ر چمارچوب نظریه رژیمهدا بده بررسده
فرضیه پر اخشه خواهد شد چرا که بحران اوکراین سبب شدک گیدری ندو ه رژیدم
یحریمها شد اس د رژیمها مجاو ه قوا د ،هنجارها ،رویدههدای یصدایمگیدری و
اصوکه ههشند که بدازیگران بدیناکامد هادوار انشظدارات خدو را ر یدب لدوز
موخص بیناکاممه لو محور و مطابق با ننما ینظیم مهکننددد ر اینجدا یحدریمهدا
ام شک گیری این رژیم شد اندد وناکد پوچاال و ریاوند هاپکینز معشقدند کده ر
هر موضوع روابط بین اکام  ،یب رژیم وجو ار د هرگا نظم و قا د ای ر رفشاری
مواهد شو  ،باید یب سری اصو  ،هنجارها یا سشورات وجو اشدشه باشددکه نن
را یوضیح هد و یفهیر کندد به نظر این و ،فاید رژیم ها ر باال بر ن یدوان مفهدر
مفهرین قا ر مهشوند یا رفشار موشرکین ر هر رژیم را محدو و مدنظم کنندد و یدا
مورو ی

و محکومی

هر فعاکی

را یعیین ناایند و یأ یر بر امکان و یا د امکان،

زمان و چگدونگه لد مناز دات را شناسدایه کنندد

(.)Stephen, Simmon, 1987: 493

نظریهپر ازان رژیمها به وجو نو ه "اکگوی رفشاری" اشار مهکنند که بده صدورت
مشغیر میانه بین مشغیرهای مهدشق بنیدا ین رفشداری (قددرت ،مندافع ممده) و رفشدار
خارجه قرارمهگیرندد ر این رهگذر ،مشغیرهای مهشق یح یأ یر رژیمهدای لداکم
به انحای مخشمفه بر رفشار و نشایج رفشاری یأ یر مهگذارندد
 .١تاثیرات برقراری رژیم تحریمها بر اتحادیه اروپا
به طورکمه ن ار این بحران چندجانبه بو و خواهد بو  ،اما مممیدرین یدا یرات ایدن
یحریمها ر بخش هدای سیاسده ،مداکه ،وار ات و صدا رات و اندرژی بدرای اروپدا
مماوس خواهد بو د ر لوز سیاسه ،ن ار یحریمها یا لدی واضحیر قاب پیگیدری
اس د برای مثا

ر اجالس گرو بیه  ،رؤسای جاموری کوورهای بربده ضدو

گرو  20سعه بر خط و نوان کویدن برای وال یایر پویین ،رئدیسجمدوری روسدیه
اششند و برای انزوای بیوشر مهکو ر رصه اقشصا ی ،الو بدر ا امده یحدریم هدای
وضع شد  ،یالش ارند گرو هایه کوچب ر میان  20کوور ضدو گدرو یودکی
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ر یفهیر یحوالت بین اکاممه اس

و ابزاری را فراهم مهنور کده بده مقشضدای نن،
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هندد ر اجالس گرو  8ر رسدن نکاان که ر  28مه برگزار شد ،بیبد
کامالً مماوس بو د به نظر مهرسد قدرتهای بدزر

ندو ه سیاسد

روسدیه

نا یدد گیدری

روسیه ر معا الت بین اکاممه را ر پیش گرفشهاندد ر این اجدالس ،طدرفین یوافدق
کر ند که یحریمهای ضدروسه را ا امه هندد
یحریمهای ایحا یه اروپدا میده روسدیه بده و کید  ،خداو و ارای اهاید
اسشرایژیب اس  :او  ،رقاب

قددرتهدای بدزر

و و هزیندههدای بحدران بدرای

ایحا یه اروپاد ایحا یه اروپا قبالً هیچ یحریاه را میه قددرتهدای بدزر
نگذاششه بو

)2005

بده اجدرا

(Kreutz,د سخ یرین یحدریمهدای ا اداکه ر مدور روسدیه ،ر

اریباط با چچن و ر سا  2000اجرا شد بو که نن هم بهیار ضدعیف بدو د ایدن
یحریمها از و جم

ممم و بدیع ههشند :از یبسو بدرای اوکدینبدار ایحا یده اروپدا

یحریم های جدیدی را میه روسیه ا اا کر د نن هم ر بحرانه که اهددار روسدیه
و ایحا یه اروپا ر هاهایگه نز یب به یعارض رسید اس د
این مواجمه میان نظا های سیاسه روسیه و برب اس

که اوکه اوکدراین را بده

سوی اقشدارگرایه روسه و ومه به سوی موکراسه بربه فرامه خوانددد از سدوی
یگر ،ر موار قبمه ،ایحا یه اروپا به نوان یب بازیگر لاشیهای زیر سدایه امریکدا
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به پیش راند مهشد ،اما ر اوکراین نقش خو را اریقا ا د این بحدران نظدم امنیشده
پهاجنگ سر ی را به یحمی بر و نما گه ایحا یه اروپا بدرای فداع از هنجارهدای
بیناکاممه مث هاگرایه منطقهای و لاکای

وکد هدا را محدب ز و ر نماید ،

ایحا یه اروپا به یدریج به سوی یب سری یحریمهای اقشصا ی قوی لرک

کر که

قطع ًا یا یر نامطموبه بر اقشصدا ش خواهدد گذاشد د بندابراین ایحا یده اروپدا وزنده
اقشصا ی خو را به شیو ای اسشرایژیب میه یب بازیگر منطقهای و جمانه بده کدار
بر که شریب یجاری مماش محهوب مهشو د
موضوع اوکراین چنان روابط میان روسیه و اروپا را ییر کر که ر هاان اوای
شروع بحران ،برخده از شدروع جندگ سدر جدیدد ر روابدط فدهمدابین صدحب
مهکر ندد اروپا انعطارپذیری کمیری نهدب

بده روسدیه یداکنون نودان ا اسد

)(Akira, 2014: p. 2د اروپا هایوه ارا خو را برای فداع از ارزشهدای موکراییدب
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نوان ا اس

اما ر مقایهه با ایاالت مشحد ر مور ا اا یحریمها بر روسیه از

موضع سخ یری برخور ار بو اسد د بحدران اوکدراین ،یحدریمهدا را بده ههدشه
سیاس

خارجه ایحا یه اروپا یبدی کر د طبق نظر شدورای اروپدا ،هددر اوکیده از

یحریمها ایجا یغییر ر رویکر روسیه نهب

به اوکراین اس د با یوجه به ایدن کده

روسیه بزر یدرین و ممدم یدرین هاهدایه ایحا یده اروپدا اسد  ،ایدن موضدوع بده
بزر یرین نزمون برای سیاس

خارجه اروپا یبددی شدد اسد د اروپدا بدرخالر

خواسشهاش وار یعارض با بزر یرین قدرت هاهایگه شدرقه خدو شدد اسد د
هرچند فقدان یب اسشرایژی روشن سبب شد اروپدا بده شدکمه ندامطموب از کمیدد
اقشصا ی خو برای گوو ن این قف اسشفا کند چرا کده قددرت اقشصدا ی بداکقو
کوور یحریم کنند بیش از کودور یحدریم شدد ارای اهاید

اسد

و مودکالت

اقشصا ی اخمه اروپا ا امه این مهیر را چندان نسان جمو ناه هدد به طدورکمه بده
یحریمها را یا ژانویه  2016ا امه خواهند ا د
یا یر یحریمها ر ایحا یه اروپا یا لدی قاب انداز گیدری ،وکده شدوار اسد
چرا که نه ینما به کحاظ کای

بدرنور جریاندات واقعده وار ات–صدا رات شدوار

اس  ،بمکه ر جریانات پوکه ،فرص های سرمایهگدذاری و یدا یر روانشدناخشه بدر
سرمایهگذاری ر شرق اروپا و نکاان ،انداز گیری یا یرات ر ننما شواریر اس د
رصه ماکه از این یحریم ها بیوشرین یا یر را خواهد پذیرف د رجده بداالیه از
ابما ر مور نفوذ روسیه ر نما های مداکه بدرب وجدو ار د وجدو یحدریمهدا
مهیواند موجب شکه های بزرگه برای سرمایه گذاران اروپدایه شدو د یحدریمهدا
مه یوانند نه ینما بر روی نما های ماکه روسیه ،بمکه بر روی بازارهدای اروپدایه کده
روسیه ر نن فعاکی

مه کند نیز ن ار نامطموبه برجای گذارندد برای مثا باندبهدای

روسه ر بخش های قاب ماللظهای سرمایهگذاری کر اند و یحریم این شرک ها،
به شناوری و ا شاا بازار کطاه خواهد رسدانیدد سدطح بداالی دد قطعید

سدبب

افزایش وفاکشوی هزینههدای مدداخالت مداکه مدهشدو که ویژگده یگدر سدرای
یحریمهای ماکه اس د
روسیه  700میمیار الر یعنه  %34از  GDPخو را بدهه ار
و هرگونه گهه

سنجش تاثیر و کارایی تحریمها :مورد تحریمهای اتحادیه اروپایی علیه روسیه  رکسانا نیدنامی

کحاظ سیاسه اروپایه هدا یوافدق مینهدب را معیدار قدرار ا و ا دال کدر اندد کده

)(Sawhney, 2014

ر نظا پر اخ هدا مدهیواندد نشدایج نبوداری اشدشه باشدد کده 13

امکر ی نظیر المپهای ریههای ار د یعنه اگر یکه از المپها رس

کار نکند،

سبب قطع کمه برق مهشو د به هاین شک ناهیدوان وابهدشگه نظدا مداکه را کده
روسیه هم جزیه از نن اس

را نا ید گرف د الشاا از سد

ا ن بدازار روسدیه

برای اروپا وجو ار د ر نشیجه نوانه های بازسدازی اقشصدا ی کده پدس از بحدران
بدهه ر اروپا ید شد اس  ،ماکن اس

مخش شدو

)2014

(D&B,د بدا مفدروض

بو ن کاهش رشد اقشصا ی روسیه بر ا ر کارایه یحریمها ،انشظار مهرو که خطرات
پر اخ ها و ریهب سرمایه و ر نشیجه خطر ورشکهشگه ر کویا مدت ،بده ویدژ
برای کهبوکارهای وابهشه به وار ات افزایش یابددکاهش ارزش روب این موضدوع
را یودید خواهد کر د اکبشه ا ر قاب یوجمه بر روی ریهب انشقاالت مداکه الهداس
نخواهد شد زیرا بیوشر یحریمهای ایحا یه اروپا ماکه نیهشندد
ر مور بموکه کر ن ارایههای روسیه ،این کوور نیز مهیواند به بموکه کدر ن
ارایه های خارجه موجو ر کوور خو س

بزند که خو اممه بدرای مودشع

کر ن بحران خواهد بو د اگر روسیه ر واکنش به این موضوع از پر اخ
بانب های اروپایه سر بداز بزندد وضدعی

مطاکبدات

بغدرنجیدر خواهدد شددد ر ایدن لدوز

بانب های فرانهه یاکنون بیوشرین ضرر را مشحا شد اندد نسیبپدذیری باندبهدای
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

اروپا بهیار بیوشر از ژاپن و ایاالت مشحد ر برابر روسیه اسد
)1د ر نمای

(Gilles Moec, 2014:

این به ضرر مراکز ماکه اروپا خواهد بو د چون برای اوکینبار روس هدا

رخواهند یاف

که بدون بازار ماکه و خدمات بین اکاممه مده یوانندد امدور خدو را

ا ار کنندد ا اا این مجازاتها مهیواند گر ش پو و سرمایه روسیه ر بازار ماکه
اروپا را مشوقف کند و ننما به نبا گزینههای یگری مث بازار ماکه هنگکنگ و یدا
شانگمای بروندد
صا رات ایحا یه اروپا به روسیه ر هه گذششه  3برابر شدد اسد

و ر سدا

 ،2013به  400میمیار الر رسید اس د  %7صا رات ایحا یه اروپا به روسیه انجدا
مهشو

)2014:3

(Akira,د لدو  %31وار ات روسیه از لوز یورو صورت مهگیدر د

کوورهای شرقه خارج از لوز یورو مثد کمهدشان ،جامدوری چدب ،مجارسدشان،
بمغارسددشان و رومددانه  %6نن را پوشددش مدده هندددد ر مقابد روسددیه  %4/7از کد
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صا رات به لوز یورو را به خو اخشصاو ا اسد

)(Gilles Moec, 2014: 3د کد

وار ات روسیه از اروپا سبب ایجا  1/9ممیون شغ و  115میمیدار الر پدو بدرای
ایحا یه اروپا مه شو د نکاان یب چمار لجم صا رات روسیه را پوشدش مده هددد
ایشاکیا ر مقا و و فرانهه ،بریشانیا و کمهشان ر مقا هدای بعددی قرار ارندد

(ING,

)2014د
جدول .2میوان روابط تجاری اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه کاال به میلیارد دالر

سال
2011
2012
2013

واردات اتحادیه اروپا
201/3
215/1
206/1

صادرات اتحادیه اروپا
108/6
123/4
119/8

موازنه
-92/7
-91/7
-86/4

)(Commission(a), 2014

جدول .3میوان روابط تجاری اتحادیه اروپا و روسیه در حوزه خدمات به میلیارد دالر

)(Commission(a), 2014

جدول  .4میوان سرمایهگذاری خارجی اتحادیه اروپا در روسیه به میلیارد دالر

سال
2013

بازارهای داخلی
76/6

بازارهای خارجی
189/5

موازنه
112/9

)(Commission(a), 2014

بعد از اجرای یحریم ها ،روابط یجاری میدان روسدیه و اروپدا کطاده لدور اسد
بهگونهای که میزان ک وار ات اروپا از روسدیه ر سدا  2014بده  181/844یدورو،
میزان ک صا رات به  103/296یورو رسیدد ر مجاوع وار ات و صا رات طدرفین
به  285/140یورو باکغ مه شو  ،اما ر ین لا به کی کاهش روابط یجاری ،میزان
موازنه نیز به  -78/549رسید اس

)(Commission(b), 2015د میزان مبدا الت ر سدا

 %8 ،2014کاهش را نوان مه هدد
ا رات باکقو یحریم روسیه بر صا رکنندگان موا بذایه اروپا بیش از ا رات بدر
سایر بخش های یوکیدی اس د زیرا ر وهمه او  ،یوکیدکنندگان موا بذایه اروپدایه
که به روسیه صا رات ندارند نیز از سقوط قیا ها به کی افزایش رقابد
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سال
2011
2012
2013

واردات اتحادیه اروپا
14
15/1
14/4

صادرات اتحادیه اروپا
23/9
29/1
29

موازنه
9 /9
14/1
14/6

ر بدازار

نسیب خواهند یدد و  ،این بحران ر شرق اوکراین سدبب کداهش قابد ماللظده 15

صا رات مهشو و ر نمای

مصررکننددگان از قیاد

خواهند بر د ا اا یحریمها برای اروپا به معنای از س
الر اس

پدایین مدوا بدذایه سدو
ا ن سداالنه  6/7میمیدار

که مهیواند  130000شغ را ینما ر این بخش نابو کندد )(ING, 2014:1د

کوورهای جنوب اروپا به ویژ اسلانیا و یونان ،به شددت یحد یدا یر ایدن یصدایم
قرارخواهند گرف د
ر مور میزان موابمه که ر ایحا یه اروپا ،مریبط بدا صدا رات و وار ات بده
روسیه ایجا شد اس  ،نکاان بدا  363000شدغ
 305000شغ

ر مقا و قدرار ار

کمهشان پررنگیر از نکاان اس

)2014:3

ر مقدا او اسد

و کمهدشان بدا

(ING,د ایدن موضدوع از نن جمد

ر

که روابط یوکیدی کمهشان با روسیه 4 ،برابر کمیدر از

روابط میان روسیه و نکاان اس د یحریم مشقاب روسیه و اروپا که ر کمهشان "جنگ

سیب" نا گرفشه اس  ،شواریهای زیا ی برای بابداران و به ویژ صا رات سدیب
کمهشان ایجا کر و جامعه ر یالش اس

یا با نو ه هابهشگه طنزنمیز و یغییر ر

رژیم بذایه سنشه خو  ،با این مودک کندار بیایددد محصدوالت میدو و سدبزیجات
کمهشان امها به خاطر یحریم از سوی روسیه خهداریه لددو  400میمیدون یدورو
مشحا مهشو د ر مقاب  ،ایحا یه اروپا  125میمیون یورو برام
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کافه نیه

پیونما کدر کده

و بهیاری از کواورزان کمهشان به خاطر کابو بو جده از ایدن برامد

سماه ناهبرند )(euronews, 2014د
با ر نظر گرفشن مشغیر انداز اقشصا ی ،کوورهای باکشیب نز یبیرین رابطده را
با روسیه ارندد صا رات کشونه به روسیه  3/7رصد از یوکید ناخداکص اخمده ایدن
کوور را یوکی مه هد که  2برابر کمهشان و  3برابر نکادان اسد د هاچندین یعددا
بهیار زیا ی از جاعی

شاب باکشیب ر لوز هایه که به نو ه مربوط بده وار ات

یا صا رات کاال به روسیه اسد  ،فعاکید

مدهکننددد یادا ایدن مهدائ را بایدد بده

موکالت اقشصا ی لوز یورو نیز اضافه کر د به هاین کی برخه از مشخصصان از
شروع ور سو رکو ر اروپا صحب
معنا نیه

مهکنندد اکبشه این موضوع به هیچوجه بددان

که یحریمها ینما کی رکو ایحا یه اروپا ههشندد

مممیرین نشیجه یحریم ها این بو که ایحا یه اروپا به طور جدی به فکدر یدافشن
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جایگزین برای گاز رضه شد از سوی روسیه افشا د رضه گاز روسیه ر فمرسد

یحریم ها قرارندار  ،اما ایحا یه اروپا رصد ینوعبخوه به رضده کننددگان اندرژی
اس د کایهیون اروپا یب کیه

از  10پروژ کویا مدت یا سدا  2016و  13پدروژ

میانمدت یا سا  2020فراهم کر اس

که یا لد زیا ی شبکههای خط کوکده گداز

را ر برمهگیر )(Commission, 2014د امکان افزایش وار ات از نروژ ،شداا افریقدا و
ریای خزر نیز وجو ار د ر این لوز ایران به نوان ارند ومدین ذخدایر گداز
جمان ،مه یواند به نوان یب گزینه مناسب مطرح شو د امدا اکندون کدامالً مودخص
اس

که یحریمهای اقشصا ی ناهیواند به شرک هدا و صدنایع روسده بده ویدژ ر

بخش انرژی یوسعه یابدد یحریمهای اقشصا ی میه بخش انرژی روسدیه شددیداً بده
ایحا یه اروپا ،لداق به انداز روسدیه نسدیب خواهدد ز زیدرا ر شدرایط کندونه
ایحا یه اروپا جایگزین های محدو ی برای انرژی روسیه ر سشرس ار د ر شاا
نف )د اما نکشه مممیر وابهشگه اروپای شرقه به وار ات روسیه اس د
جدول  .5میوان وابستگی کشورهای مهم اروپا به منابع انرژی روسیه

کشور
آلمان
فرانسه
انگلیس
ایتالیا
 27کشور اتحادیه اروپا

پتروشیمی
28/6
15/1
10/1
16/3
24/5

منبع:

زغال سنگ
19/3
12/6
34/8
11/8
19/2

گاز
34/6
16/1
نامشخک
20/4
29/4

)(UNCTAD, 2014

باید یوجه کر که ممم یرین چاکش اروپا با روسیه ر این لوز خواهد بدو کده بده
نو ه پاشنه نشی اروپا محهوب مه شو د افزایش وار ات یا  15میمیار مشر مکعدب
از شاا افریقا شوار اس

چون ظرفی

خطوط کوکه ایشاکیا کامالً به کار گرفشه شد

اس د ر لاکه که افزایش صا رات به اسلانیا کاکه نخواهد کر  ،چدون هدیچ گداز
بیوشری ناهیواند از شبهجزیر ایبریا به باقه اروپا ارسدا شدو د ایدن افدزایش یدا 5
میمیار مشر مکعب ماکن خواهد بو د به الو گزینه یگدری کده پدیش روی اروپدا
قرار ار یعنه یغییر ر انرژی گرمایوه به نف

نیز جوابگو نخواهد بو د الشااالً ر

سنجش تاثیر و کارایی تحریمها :مورد تحریمهای اتحادیه اروپایی علیه روسیه  رکسانا نیدنامی

بربه اروپا ،فنالند وابهشهیرین کوور بده اندرژی روسدیه اسد

(%100گداز و %2/3

صورت مهدو شدن مهدیر اندرژی ،فنالندد ،کیشدوانه و اسدشونه بیودشرین کطاده را

خواهند یدد به الو ماشیننالت گازسوز ر برخه کوورها نظیر ایشاکیا از یقاضدای 17

باالیه برخور ار ههشند و باید یوجه کر که قیا
خواهد شدد سایر گزینههای محشا

نف

بهیار گرانیر از گداز یادا

باریند از:

 )1جایگزین کر ن گاز روسیه با گاز کوورهای یگر :که ر اینجا ایران نیز بده
نوان یب گزینه محشا

ر نظر گرفشه مهشو  ،اما جایگا ایدران چنددان مهدشحکم

نخواهد بو د این کار مهشمز ظرفی سازی اس د ر لدو  180میمیار مشر مکعدب
از ظرفی
س

گاز موجو ر ایحا یه اروپا به الو  35میمیار مشدر مکعدب اضدافه ر

ساخ

سئوا این اس

اس د اما ینما  46میمیار مشر مکعب ر سا  2013به کدار بدر شددد
که ا داندجه را از کجا مهیوان یدامین کدر ؟ بمشدرین گزینده بدرای

اروپا یافشن فروشند ای اس

که بشواندد بدا قیاد

 710الری اسدیا رقابد

کندد و

اینگونه اروپا مهیواند مقدار قاب ماللظهای از گاز را از اخ اروپا جذب کندد کده
نز یبیر از بهیاری از یوکید کنندگان و از جامه ایران اس د پیونما ایه نیز از سوی
ایاالت مشحد به اروپا شد اس  ،اما گاز روسیه از گاز شی امریکا ارزانیر اسد

و

از نن مممیر یجمیزات گازی اروپا با گداز روسدیه هاداهنگه ار د بدرای جدایگزینه
ا انجه امریکایه با گاز روسیه ،باید هزاران ایهشگا برای از لاکد

فودر خدارج

کر ن این گاز و انطباق ا ن نن با یجمیزات اروپایه الداث کدر و بدرای ایدن کدار
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394
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لداق به
نمای

سا زمان نیاز اس د ر مور قیا

هم واضح اس

که گاز روسیه ر

ارزانیر از ا داندجه امریکایه اس د
 )2کاهش مصرر :بیوشرین مصرر گداز طبیعده ر اروپدا بدرای سیهدشمهدای

گرمایوه مهکونه و یجاری بو اس د صنایعه نظیر نهن و نکومینیو نیز یوکیددات
گازبر ههشندد ر نشیجه کمکر ن مصرر نیز را ل خوبه نخواهد بو د
 .2میزان آسیبپذیری کشورهای اروپایی
بدون شب ر میان کوورهای اروپایه نکاان بیوشرین نسیب را مشحا خواهد شددد
نکاان برای روسیه ممم اس

زیرا ومین شریب یجاری روسیه اس  ،روسدیه کدامالً

به یکنوکوژی سنگین نکاان بدرای نوسدازی اقشصدا ی خدو نیازمندد اسد

و نکادان

ممم یرین موشری گاز پرو اس د از سدوی یگدر روسدیه نیدز بدرای نکادان اهاید
فراوانه ار  ،زیرا روسیه یاز هاین شریب یجاری نکاان اسد د  %39گداز نکادان را

یامین مهکند و  6200شرک

نکاانه به طور مهشقیم با روسیه اریبداط ارندد

(Gilles

)Moec, 2014: 10د اگر نکاان را مویور محرکه رشد اروپا بدانیم ،این خطر وجدو ار
که الیای اقشصا ی اوکیه ر اروپا سخ

شو د اگر ایدن سدیک یحدریم و مقابمده بدا

یحریم ا امه یابد ،یا یرات افزایش خواهند یاف د به الو چندین شرک
از جامه زیانس ،فوککس واگن ،ن یداس و ویچ باندب مخاکفد

ممم نکاان

خدو را بدا ایدن

یحریمها میه روسیه ا ال کر اند ).(Karnitschnig, 2014

کوور یگری که از یحریمها نسیب مهبیند بریشانیا اس د شرک

نفشه بدریشیش

کنشدر

روسدیه

پشروکیو  %20از سما روسنف  ١را ر اخشیار ار که یحد
اس

و ر لا لاضر هدر یحدریمهدای مداکه قرارگرفشده اسد د ر  29جدوالی

 ،2014این شرک

ا ال کر که سما روسنف

افزایش اشدشه اسد

شرک

ر لفاری نف
ش

ر سیبری به شرک

روسنف

)2014

و هوددار ا

 .(BBC,شدرک

اکهدون
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که یحریمها به کهب و کدار ننمدا کطاده خواهدد ز
موبای

وکد

1. Rosneft
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کاب مهکندد ،ر لداکه کده

ر پروژ های نفشه و گازی ر شرق ور با شدرک

گدازپرو هاکداری

مهکندد یاکنون این شرک ها یمدیدات ناشه از یحریم مهکو را نا ید گرفشهاند ،امدا
ر شرایطه که سیاس مداران روسه مهئمه انهدا مشقاب

ارایهها را مور بررسده

قرارمه هند ،خطری مشوجه این بو های نفشه مهشو کده یگدر نادهیوانندد از نن
چومپوشه کنندد لددو  2/5رصدد از وار ات روسدیه از انگمدیس اسد

و سدمم

انگمیس ر بازار وار ات روسیه اکنون کمیر از فرانهه ،نکاان و ایشاکیاس د یب سدو
از صا رات انگمیس به روسیه شام صا رات خو رو به ارزش یدب میمیدار و 600
میمیون پوند اس

که صا رات یگر از جامه صا رات خدمات فنه و ممندسه ،موا

ارویه ،موا شیایایه و کاالهای مصرفه اس د ر صورت ا اا یحریم ها فدروش
یهمیحات نیز کاهش مهیابدد انگمیس بیش از  86میمیدون پوندد یهدمیحات از جامده
موا انفجاری ،هواپیاای بدون سرنوین ،فننوری کیزر و اسمحه به روسیه طده یدب
سا قب فروخشه اس د
از سوی یگر ،بیوشر روسهایه که ارایهشان ر اروپدا بموکده شدد ،ر کنددن

اششندد این کار منجر به خروج سرمایه از کندن شد اس

فعاکی

هم از نظدر بدازار

ارایه و هم از نظر سرمایهگذارید طبق اسدنا کایهدیون اروپدا ،باندبهدای وکشده
روسیه از بازارهدای سدرمایه ایحا یده اروپدا بدرای قریدب بده نیاده از بازپر اخد
وا هایوان ر سا  2013اسشفا کر اندد و باندبهدای بریشانیدا بیودشرین سدمم را
اششهاند و ر نشیجه از یحریمهای روسیه نسیبپذیر خواهند بدو د بده هادین کید
اکثر نما های ماکه بریشانیا معشقدند که هدیچ یحریاده نبایدد چندجانبده باشدد

(Pop,

)2014د
فرانهه کوور یگری اس

که ر این روند هزینه خواهد پر اخ د فدروش و

رز ناو میهشرا  ١،قاب ماللظهیرین خرید یهدمیحایه اسد
و وک

اروپا صورت گرفشه اس

فرانهه فروشند ننما بدو

کده یوسدط روسهدا از
)2014

 .(Jones,ر سدا

 2010میال ی ،قرار ا ی بین وزارت فاع کوور روسیه و کوور فرانهه منعقدد شدد
که بر اساس نن ،صنایع نظدامه کودور فرانهده موظدف شددند و رز نداو از سدری
کالس میهشرا را برای لا یفنگ اران ریایه روسیه ر بنددر سدن ندازر فرانهده
ساخشه و مونشاژ کنند و هاچنین و ناو یگر بدا هادین موخصدات ،ر بنددر شدمر
سن پشرزبور
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روسیه یح

کیهانس کارخانه سازند فرانهوی این کوشهها سداخشه

شو د اما به کی شرایط پیش نمدد  ،فرانهده یحوید جنگندد هدا را معمدق کدر د ر
صورت د پایبندی به یوافق با مهکو و امشناع از یحوی
کوور ،باید به م

و رز ناو میهشرا به این

د یحوی  ،یا لدو سه میمیار الر جریاه به مهکو بلدر از د

اما روسها فعال یصایم گرفشهاند که فرانهه را یح

پیگر قدانونه قرارندهنددد ن دار

یحریم ها ر بخش یجاری فرانهه نیز قاب کاس اس د کارخانده خو روسدازی رندو
مهگوید که فروش ننما به روسیه ر لدا لاضدر  %8کداهش یافشده اسد د رندو و
شریکش نیهان ،شرک

روسه  Avtorazرا کنشر مهکنند که ایومبی هدای  Ladaرا ر

روسیه یوکید مهکند ).(Rawlings, 2014

 .٣کارایی برقراری رژیم تحریمها بر روسیه
سئوا مماه که ر مور یحریمها مطرح مهشو این اس

کده نیدا یحدریمهدا کدار
1. Mistral

مه کنند؟ برای برخه ضروریه برای مطرح کدر ن ایدن سدئوا وجدو نددار زیدرا
موخص اس

که سرمایه از روسیه خارج مه شو  ،روبد ارزش خدو را از سد

مه هد ،شرک های روسه به سرمایه خارجه کمیری سشرسه پیدا خواهند کدر و
مهکندد اما هاه ایدن معیارهدا ینمدا یدا یرات را اندداز گیدری

میزان GDPکوور اف

مهکنند ،ر صوریه که ر مور این که چگونه چنین یحریمهایه سبب یغییر رفشدار
روسیه مهشو  ،چیزی ناهگویند یعنه موخص ناهکنند که کارایه این یحریمها یا
کجاس د یا یرات به ما مه گویند که چه میزان ر ی وار شد اس  ،اما کدارایه بده
ما مه گوید که روسیه یا چه لد قا ر و مای به یحا این ر اس د یحدریمهدا بدر
روسیه یا یرات پروژ محور ندارند بمکه ر طه زمان خو را نوان مه هنددد گذشدشه
از هاه اینما اگر روسها ساخشارهای مرجح برب را هم ایخداذ کنندد ،کریاده را بده
وضعی

ر ما نوامبر ،وک

روسیه بو جه جدید  2015-2017را یصویب کر کده بده

هیچ وجه واقعگرایانه به نظر ناهرسدد یور  ،%6رشد  %1/2 GDPو قیا

نفد

بده

ازای هر بوکه  100الر ر این بو جه پیشبینه شد اس د ر صوریه که ر لدا
لاضر نمارها چیز یگری به ما مه گویندد اکنون میدزان یدور ر روسدیه  ،%8رشدد
 %0/3 GDPو قیاد

نفد

لددو  68الر ر هددر بودکه اسد

اقشصا انان روس معشقدند که  1الر کاهش ر قیا
به از س
رنمد وک

ا ن  2/3میمیار الر از رنمد وک
را به خو اخشصاو مه

هد )2014

نف

)2014

(economist,د

به ازای هر بوکه منجدر

مه شو  ،زیرا نف

و گاز نیاده از

(economist,د یوانایه کرممین بدرای

ایجا بات اجشاا ه و سیاسه نیز به خطر افشا اس د
یاریخ مهگوید که روسها مهیوانند خیمده خدوب از پدس سدخشههدا برنینددد
هدر از یحریمها ،یحای سخشه به منظور ایجا یغییر ر رفشار کوور یحدریم شدد
اس د بمبه و بقا جزء یاریخ روسیه و هوی
خیمه به قب بازگر یم ،کافه اس

ممه روسها اسد د نیدازی نیهد

کده

لوا ث بم انگیزی مانند محاصدر کنینگدرا ر

جنگ جمانه و را به یا بیاوریم یا بفمادیم کده روسهدا مدهیوانندد از پدس هدر
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قبمه بازنخواهند گر اندد

شواری برنیندد کمیر از و هه قب  ،ر طه هه  ،1990روسهدا یکده از بددیرین

شوکهای اقشصا ی را مشحا شدند که ر نن رنمدهای ممده یدا  %40کداهش پیدد 21

کر د این یجربه نوان ا که خانوا ها و شرک هدای روسده مدهیوانندد فودارهای
بهیار سنگین را یحا کنندد این ایفاق باز هم مهیواند بیفشدد کدارایه یحدریمهدا بدر
روسیه را مهیوان ر ابعا مخشمف سیاسه ،ماکه ،یجاری و انرژی بررسه کر د
به نوان مممیرین ا ر یحریمها ،مهیدوان از یدا یر مشقابد بدر سیاسد

اخمده

روسیه نا بر د ر سامبر  ،2011مهکو شاهد اوکین ا شراضات خیابانه ر یب هده
اخیر بو د رأی هندگان از ایفاقایه که ر انشخابدات پارکادان رخ ا بدو  ،سدخ
برنشفشه بو ندد رهبران مخاکفان ر شعارهای خو پویین را بدرای اوکدینبدار پدس از
سا  2000که به قدرت رسید ،به چاکش کویدند )(Aris, 2014: 4د

اکحاق کریاه ر ما مه ،یب کحظه لهاس بو د اپوزیهیون -چده کیبدرا هدا و
چه محافظهکاران -از بازگو

کریاده بده سدرزمین مدا ری خدو اسدشقبا کر نددد

اوکراین ر زمان خروشچف ( )1954از روسیه جدا شد و بیوشر روسها هندوز هدم
خواسشار اکحاق نن به روسیه بو ندد اما این بر اصمه کرممین نبو بمکه بدر کدرممین
ر لرک
بازگو

پابهپای واشینگشن و بر ن از امریکا بدو د بدرای روسهدا ایدن بده معندای
به موقعی

دا ی ،روسدیه بده ندوان یدب

قدرت بریر اس د برای مدر

بازیگر اصمه به صحنه بیناکام بازگوشه اس د لشه ر میان لرکد هدای مخداکف
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ر لا ظمور ،ینما فقط یب گرو کیبرا

میده اکحداق کریاده بده روسدیه رأی ا

اس د محبوبی

پویین بعد از این واقعه  %85افزایش یافشه اس

جاکب این اس

که زمانه این ایفاق روی ا که به کی نزو رشد اقشصا ی ،بدرای

اوکینبار ،پویین ر مقاب مخاکفانش نسیبپذیر شد بدو د ر زمدان یمشهدین ،رنمدد
سرانه روسیه  50الر ر ما بو  ،اما از زمان یصدی قدرت یوسط پویین ،ایدن دد
 16برابدر شددد اسد

)2014: 5

(Aris,د اکحداق کریادده ر اوج محبوبید

بددر مبنددای

الهاسات ممهگرایانه یوجیه شد اس د ا اا یحریمها پدویین را بده قمرمدان ممده
یبدی کر اس

و فضای سیاسه روسیه را بهشهیر کر اس د

برخه معشقدند که پویین بیوشر نگران روت خو اس

یا امنی

ممه روسدیه و

مر روسیه هم که پدایین نمددن اسدشاندار های زنددگه خدو را ر نشیجده بحدران
مه بینند ،به صورت خو کار بیوشر از برب نهب

22

)(Aris, 2014: 5د نکشه

به پویین خوداگین مدهشدوند و

یونج سیاسه لاص شد سبب یغییر رویکدر وکد

نهدب

بده بحدران اوکدراین

خواهد شدد با یوجه به یوضیحات گفشه شد این نظریه خدو بده خدو موضدو ی
خو را از سد

مده هددد برخده یگدر چندین اسدشدال مدهکنندد کده اروپدا بده

لکومشه های لاضر ر لمقه پویین ضربه ز و اینگونه سبب ا اا فوار ننمدا بدر
پویین مهشوندد یحریم ها ابزاری پر کاربر اما به ندرت موفق ههشندد فرایر از این به
نظر ناهرسد که لکومشهها ر برابر پویین بایهدشند بده ویدژ ر زمدانه کده او بده
نحوی بارز محبوبیر شد اس
بهیار محدو اس

و اگر لشه چنین هم شدو  ،شدانس موفقید

ننمدا

).(Liechtenstein, 2014

نشیجه یگر یحریمها ر بعد سیاسه که برای ایران اهای

ار  ،نباز ما هد

سیاسه ایران و روسیه اس د از ابشدای  ،2014رؤسای جامور و کودور چمدار بدار
یدار اششند و بر روی اسشرایژی یوسعه اریباطات وجانبه کار کر ندد برنامه "یبا

 2یا  2/5میمیار الر ر سا
پر اخ

ار د روسیه بده ازای نفد

ایدران بده صدورت نقددی

مهکند و ایران نن را برای خرید کاالهای روسه صرر خواهدد کدر د ایدن

هاکاری میان وکوور یح

یحدریم بدر

برندد ای بدرای امشیدازگیری از رقبدا ر

لوز های خاو هر و طرر محهوب مهشو )(ruvr, 2014د
طبق برنور ها ،ا اا یحریمها بدرای اقشصدا روسدیه  400میمیدار الر هزینده
خواهد اش د یصور مهشد که ر سدا  ،2014روسدیه بشواندد از فودار لاصدمه از
بحران  2008خارج شو  ،وکه ر ا چنین نود )(Aris, 2014: 1د اقشصا روسدیه ر
لا لاضر ر مرز رکو قرار ار د موضدوع اصدمه فقددان سدرمایهگدذاری مهدشقیم
یوسط شرک هدای روسده بدر اقشصدا اسد د اگدر اقشصدا ر لدا رشدد باشدد،
سرمایهگذاری نیازمند لدو  %25از  GDPاس د اما ر ربدع نخدر سدا  ،2013ایدن
میزان ینما  %20بو اس

)2014

(Aris,د لکومشهها و یجدار روسدیه مدهیرسدند کده

یحریمها سبب نسیبپذیری ننما شو د روسدیه بده ندوان کامد یدرین کودور ارای
لهاب سرمایه باز ا مهکند ،یعنده پدو بده رالشده بده نن وار و از نن خدارج
مه شو د اما بیوشر یجارت روسیه بده الر اسد

و بندابراین ر مقابد یحدریمهدای
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نف

ایران ر وض کاالهای روسه" نیز اجرا خواهد شدد قرار ا ی کده ارزشده از

برب ،نسیبپذیر مهشو د به هاین کی کدرممین سدریعاً بده سدوی ینظدیم سیهدشم

23

2

١

پر اخ های خو گا بر اش د ویزا و مهشر کارت با قدوانین جدیدد کده ننمدا را
مجبور مه کر به انداز امکر ساالنه خو به نوان یضاین پر اخ

بده مودشریان

روس ،سلر گذاری کنند ،ر معرض یمدید قرارگرف د برای اطاینان بیوشر ،قرار ا
 400میمیار الری گاز میان روسیه و چین نیز به یونن و روب ینظیم شدد اما روسیه
هنوز هم ر برابر الر نسیبپذیر اس د
سرمایه ر ربع نخر سا  2013و ربع او سا  ،2014از روسدیه خدارج شدد
اس د ر شک زیر ناو ار سا

راس

نوان مه هد که لهابهای ماکه ر پایدان

ربع او  ،2014به کهری  %9از  GDPرسید اس د ذخایر که ر ناو ار سا

چدپ

نوان ا شد نیز از لداکثر میزان خو ر سا  2012رو به افو و یا پایدان سدا
 2013بیوشر شد اس

و به  458میمیدار الر ر  19سدلشامبر  2014رسدید اسد د

یعنه از ابشدای سا  %10کاهش اششه اس د
شدل .1ذخایر ارزی و حسابهای مالی روسیه قبل و بعد از تحریمها
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منبع:

)(Merler, 2014

اما ر پسِ کاهش نهبه لهاب های ماکه روسیه چیه ؟ پاسخ این سئوا ما را بده
سوی کارایه یا ناکارایه یحریمها رهنادون مدهکنددد از یدبسدو ،پوشدش محددو
اطال ات که ر ربع و سا  2014مشوقف شد هنوز هم به ما اجاز ارزیابه یدا یر
موج و یحریمها را ناه هد ،اما روندهایه ر جریان اس د شک زیر به گدزارش
اطال ات سرمایه گذاری مهشقیم خارجه ر روسیه از سا  2007یدا ربدع او سدا
 2014مهپر از د
1. Visa
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2. Master Card

شدل .2میوان سرمایهگذاری مستقیم اروپا در روسیه

منبع:

)(Merler, 2014

مهشقیم خارجه ر روسیه بو اس د اما جریان سرمایهگذاری خارجه از اروپدا بده
طور قاب ماللظهای یا مارس  2014کاهش یافشه اس د این روندد از ربدع او سدا
 2014سر

گرفشه اسد  ،یعنده زمدانه کده مدوج او یحدریمهدا مدور موافقد

قرارگرف د اطال ات ربع او سا  ،2014قاب مقایهه با سا قب نیه  ،امدا نودان
مه هد میزان وا هه خاکص اروپایهها کاهش و لضور چینههدا پررندگیدر شدد
اس د اکبشه هنوز برای پیش بینه و قضاوت زو اس  ،وکه این اطال ات نوانههدایه
از یغییرات ژئوپوکیشیب ر جریانات ماکه روسیه ههشند که نوان مده هدد چدین ر
لا جایگزین شدن ایحا یه اروپا اس د
ر واقع کرممین برای مقابمه با یحریمها ر بعد ماکه بیناکامد  ،واگدن اقشصدا
خو را به کوکوموییو اقشصا جمان یعنه چین وص کر اسد د هاکداری چدین و
روسیه بهیار سو مند خواهد بو زیرا ر لاکه که روسیه موا خا ار  ،چدین نیدز
موشری ارای پو نقد اس د
ر ارزش پو نیز یحریمها یا یر اششهاندد روب از ما مارس  %10ارزش خدو را
ا اس د اکبشه زمانه که بانب مرکزی روسیه بده فدروش مقدداری از ذخدایر

از س
خو س
()1
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ر طه این سا ها اروپا و به ویژ لوز یورو مممیرین منبع یدامین سدرمایهگدذاری

ز  ،این وضع بمبو یاف د از سوی یگر ،بانب مرکزی روسیه نرخ بمر را

یا  bps 200افزایش ا اس

یا بشواند نرخ یور  %8را نیزکه بعد از یحریمهدا ایجدا
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شد را ممار کندد هرچند هنوز موخص نیه

که یا چه میزان موفق ا کر اس د

هزینه یامین ماکه نیز افزایش یافشه اس د نرخهای اوکیه وا ر مهدکو از  %7ر
اواخر فوریه به  %10ر لا لاضر رسید اس د فروش اوراق قرضده از لددو %8
ر ابشدای سا جاری ،به  %9/5رسید اس د خطر زیا ی وجو ار کده لاکاید ،
پایه سرمایهگذاری خو را ر صورت ا امه بحران از س
شکه نیه

بدهد )(Merler, 2014د

که اروپا مهیواند به اقشصا روسدیه ضدربه بزنددد ننمدا مدهیوانندد

مهائ ماکه روسیه را ضعیف و مر را فقیریر کنند و سبب یضعیف موقعی
شوندد اما سئوا این اس

پویین

که ر بمندمدت چه ایفاقه برای اقشصا روسیه مدهافشدد؟

باید به چند نکشه یوجه کر  :او این که ن ار مهشقیم یحریمها بر روسیه ماکن اس
منفده شدو  ،امدا رشدد اقشصدا ی قبد از

شدید باشدد رشد اقشصا ی ماکدن اسد

یحریمها هم سیر نزوکه را طه مهکر د یحریمها ینما مهیوانندد ایدن روندد را بددیر
کنند وکه به کحاظ سیاسه به نفع پویین ههشندد و  ،ممم اس
اس

که بدانیم نیا ماکدن

روسیه بعد از این لوا ث ،وبار جمش کند؟ یعنه هاان کداری کده هایوده

بعد از بحرانها انجا مه هد؟ بهشه به این که رویارویه یا چه زمانه طدو بکودد،
امکان این که روسیه بشواند وبار موقعی

کنونه خو را بیابد نیز شواریر مهشو د
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سددو  ،روسددیه پشانهددی بازگر اندددن سددریع سددرمایهگددذارانه کدده فددرار کددر یددا از
سرمایهگذاری اجشناب مهکنند را ار د مممیرین جاذبه روسیه ،بخش منابع نن اس د
اما این ماللظات موجب ناهشو که ما نگرانههایه که ر مور نیند روسدیه
وجو ار را نا ید بگیریمد ممم یرین یا یر طوالنه شدن این بحران ،انشظار چرخش
جامعه روسیه از مدرنیشه اس د گرایش به سوی جایگزینه وار ات از قب بحران نیدز
وجو اش د یحریمها این روند را یهریع کر د لشه مممیر از این ،یحریمها ماکن
اس

سبب نسدیب رسداندن بده وار ات مندابع جدایگزین شدو دگرایش جدایگزینه

وار ات ،به خصوو ر بخشهای نهبشاً مدرن بهیار هزینهبدر خواهدد بدو د بخدش
اقشصا مدرن روسیه با نیروهای رقاب
نن مهشقیااً یح

بیناکاممه به پیش راند مهشدو و مددیری

کنشر پویین صورت مهگیر د بنابراین یحریمهدا منجدر بده کنشدر

بیوشر اقشصا یوسط پویین خواهد شد و بخش مدرن اقشصا روسیه را ضدعیفیدر و
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وابهشهیر مهکندد فقدان سشرسه به منابع ماکه ،جنگ سرمایه و فضای د قطعید ،

١

روسیه را محدو کر اسد د شدرک هدای خدارجه نظیدر بمدب اسدشون و ا اب،
روسیه را یرک کر اندد روب ارزش خو را از س

2

ا اس د

صا رات موا خا ممم یرین منبع رنمدد روسدیه اسد د بداقه اقشصدا  ،بده ویدژ
کاالهای پرمصرر بهیار وابهشه به وار ات ههدشند و ایدن ممدمیدرین ضدعف اقشصدا
روسیه اس د مفروضه اروپا این اس

که این موضوع روسیه را به شددت نسدیبپدذیر

مهکندد بزر یرین یمدید ر برابر اقشصا روسیه کاهش قیا
کامالً مریبط با یحریمها اس د نما های ماکه اروپا مانند

نف

EBRDوEIB

و گاز اسد د ایدن
ر لا لاضر بده

نوان ابزارهای سیاسه به کار بر مهشدوندد بده طدور معادو یجدارت و اقشصدا و
روابط یجاری ،بمشرین را لفظ صمح و ا اا نفوذ ههشند )(Liechtenstein, 2014د

بازار مصرر روسیه قاب ماللظه اسد د ر سدا  ،2013روسدیه بدزر یدرین
مصرر کنند کفش و پوشاک اروپا یبدی شد اس د پدیشبینده مدهشدو یدا سدا
 ،2018روسیه به اد یرین بازار مصرر اروپدا یبددی شدو )(Aris, 2014: 1د هددر
قرارگرفشن شرک های روسه بر کهب و کارهای اروپا یا یر مه گذار  ،زیرا ننمدا ر
یب نیای به هم پیوسشه ا مهکنند و بیودشر شدرک هدا فرایدر از مرزهدای ممده
کوید شد اس د برخه از شرک ها کامالً ر اریباط نز یب با هم کار مهکنند وکه
ر کوورهای مخشمفه قرارگرفشهاندد مثالً نوریهب نیک  ٣موا معددنه را ر روسدیه

اسشخراج مهکند و ر فنالند ننما را پاالیش مهکند )(Folkerts-Landau, 2014د
یاکنون روسیه قا ر به ایجا اقشصا اخمه و جایگزینه وار ات از بدرب بدو
اس د هرچند مدیه به سخشه مهافشد ،اما ر نمای

مهیواندد بده اقشصدا مهدشق یدر

برسدد هنوز هم روسیه ذخایر خارجه زیا ی ار که مهیواند بده یحدو اقشصدا ی
کاب کندد یاریخ نوان مه هد که ا اا یحریمهدا میده یدب کودور سدبب ایجدا
نونوری ر نن کوور مهشو د برای روسیه یحریمها سبب یوسعه محصدوالیه بدرای
بازار اخمهاش مه شو د اکبشه این موضوع به سا

اقشصدا ی لرکد

مدهکندد کده
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بازار مصرر اسباب بازی و شیر اروپا بدو اسد د ر سدا  2014بده بدزر یدرین

1. Black Stone
2. Adobe
3. Norilsk Nickel
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کزوماً اسشاندار های زندگه را افزایش ناه هد اما اسشقال روسیه را افزایش خواهدد
ا د هاه یحریم هدا بدرای یحقیدر و مخاکفد

گرایودات

بدا روسدیه ،سدبب یقوید

ناسیوناکیهشه ر این کوور مه شو د اروپا باید با هاهایه خو کنار بیاید ،روابط برابر
و یجارت کمید این روابط اسد

ضروری اس

هم اقشصا ی بدوی یر از ننچه به رسای

)2014

(Liechtenstein,د روسدیه هندوز

شناخشه شدد اسد

ار د اکبشده یدب الیده

نازک مدرنیشه ر روسیه ید مهشو د اقشصا ی که ر لا ظمور اسد  ،قهداشه از
این اقشصا شکنند و نسیب پذیر اس د اما ههشه اقشصا  ،هادان اسد

کده از ایحدا

جااهیر شوروی به ارث رسید اس  ،یعنه ساخشاری کده یدا لدد زیدا ی ر برابدر
شوکهای منفه مقاو اس د
از وران یزارها ،هایوه روت روسیه وابهشه به مندابع طبیعده بدو اسد د ر
روسیه مدرن ارزش نف
نف

و گاز لفظ شد اس د به نوان بدزر یدرین صدا رکنند

نیا و سومین یامین کنند گاز اروپا ،قطع صا رات انرژی روسیه گزینه مناسدبه

نخواهد بو د کوورهای نز یب به روسیه  %100به انرژی روسدیه وابهدشه ههدشند و
بدون نن یوکیدشان مشوقف خواهد شدد
روسیه امروز با هه  1990فرق مهکندد جریان سدو مندابع امدروز ر روسدیه
فصلنامه روابط خارجی  سال هفتم  شماره اول  بهار 1394

بهیار بیوشر اس د برای کاهش این رنمددها فقدط مدهیدوان یدا بده صدورت قابد
ماللظهای قیا

جمانه نف

اکبشه فقط میزان سو منابع کافه نیه

و از نن مممیر نحو کنشر نن اس د ر هده

 ،1990منافع از طریق یب نظا باال به پایین و بهنظم بازیوزیع مهشدد امروز پویین
نو ه نظا مشارکز مدیری

منافع ایجا کر اس

که بده او اجداز مده هدد مندافع

گرو ها و بخشهای اقشصا ی را ر بخشهایه که مممیدر اسد  ،کاندا بنددی کنددد
ممم یرین اوکوی

برای او صنایع فا ه و امنیشه اسد د ر روسدیه یحد

محاصدر

اقشصا ی ،کنشر او شدیدیر خواهد شدد هر چیزی کده بخدش اندرژی را ر روسدیه
یح یا یر قرار هد ،زیانبار خواهد بو زیرا این بخش یدب چمدار  ،GDPنیاده از
رنمد وک

و و سو صا رات را ر برمهگیر )(Folkerts-Landau, 2014: 3د

کاهش منافع نف
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را کاهش ا و یا کای

رضه روسیه را پدایین نور د

موقعی

و گاز روسیه به سدطح هده  ،1990مهدشمز ایدن اسد

کده بده

روسیه به نوان صا رکنند انرژی خایاه ا شو د یعنه اروپا باید یحریمهدایه

به شیو ایران وضع کند که صا رات گاز و نف

روسیه ر نن هدر قرارگرفشه شو د امدا

این کار بیرماکن اس د یحریمهایه نظیر ایران را ناهیدوان بدرای روسدیه بده کدار بدر د
صا رات روسیه بهیار بیوشر از ایران قب از یحریمهدا اسد د ایدران انددکه بدیش از 2/5
ممیون بوکه ر روز صا رات اش  ،اما صا رات روسیه فرایر از  7ممیون بودکه ر روز
اس د اقشصا نیا چگونه مهیواند  7/2ممیون بوکه ر روز را جایگزین کند؟ ا امده ایدن
یحریمها سبب مهشو قیا ها به شک قاب ماللظدهای افدزایش یابدد و لشده بده 80
الر ر هر بوکه نیز برسدد اما این د چگونه به س مهنید؟
روسیه  %8انرژی جمان را یامین مده کندد ،بندابراین انقبداض رضده نفد
خواهد بو د برای رسیدن به پاسخ نمایه مدهیدوان از فرمدو اسدای
)(Smith, 2009د طبق فرمو یغییر قیا

%8

اسدشفا کدر

∆8%
 ε𝑠−خواهدد بدو کده ر نن
به صدورت
𝑑𝜀

𝑠ε

رضه نف

 0/05اس

و یقاضای نن  ،-0/05پس ما فرمو زیر را خواهیم اش :

= ∆80%

∆8%
1

پس مواهد مه کنید که طبق فرمو  ،ر صورت یحدریم نفد
قیا

نف

و گداز روسدیه،

 %80افزایش خواهد یاف د

لا بایوجه به کاهش رشد اقشصا ی روسیه و فرار سرمایه از این کوور (بدیش
از  50میمیار الر طه سه ماهه گذششه) ،چنانچه وک

از این منبع رنمدی محدرو

شو  ،ضربهای جبران ناپذیر به اقشصا روسدیه وار خواهدد شددد هاچندین خطدوط
انشقا گاز به اروپا با هزینههای هنگفشه الدداث شدد اسد د ر لدا لاضدر گداز
روسیه از طریق سه خط کوکه جریان شااکه ،جریدان جندوبه و جریدان نبده یدامین
مهشو د ماککان و سرمایهگذران خطوط کوکده فدوقاکدذکر ،اجداز نخواهندد ا ایدن
خطوط بیرفعا شوند (سنایه)1393 ،د
یحریم بخش کاالیه (موا خا و معدنه) روسدیه نیدز بدرای روسدیه مودک زا
خواهد شد زیرا ایحا یه اروپا بزر یرین شریب یجاری روسیه اسد د گههد
این روابط برای هر وطرر چاکش برانگیز اس د گهه

ر
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کوش رضه و 𝑑𝜀 معرر کوش یقاضا اس د فرض کنیم که ر کویا مددت کودش

بداکقو ر رضده برخده

موا خا بر ا ر یحریم ها بر میزان فمزات کمیدی و صنع معددن یا یرگدذار خواهدد 29

بو د روسیه ومین یوکیدکنند نیک

و اروپا ومین وار کنند نیک از

ر جمان اس

روسیه پس از چین اس د از ما مارس امها قیاد
افزایش یافشه اس د نیک

نیکد بدر ا در یحدریمهدا %11

ر صنایع مشاکورژی بهیار پرکاربر اس

هاچنین روسیه از یوکیدکنندگان ممم کباک

اسد

)(Bedder, 2014: 2د

کده ر فنالندد بدا نیکد یرکیدب

مهشو و یحریمها یجارت روسیه با فنالند را یح یا یر قرار ا اس د یحریمها ر
مور وانا یو رابطه با جاموری چب ،ر مور ینگهشن رابطه با نکاان و ایریش وددد
را نیز یح یا یر قرار ا اس

)(Bedder, 2014: 4د

 .٤چشمانداز رژیم تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا
ایحا یه اروپا ابمب به یحریمها به موضوع لقوق بور یا اریقدای سداخ هدا اسدشنا
مه کند اما هدر ایحا یه اروپا ر بیوشر مواقدع اجشنداب از یحدریمهدای سیاسده و
اقشصا ی بو اس د اکنون ایحا یه اروپا رویکر خو را با موضدع ایدران و روسدیه
یغییر ا اس
کر اس د طبیع

و هدر خو را افزایش کارایه سیاس ها بدر وکد
پیچید سیاس

هددر ا دال

خارجه ایحا یه اروپا ،با بخشهای رقیب ر و
اخمده و سداخشارهای نمدا ی ایحا یده

سطح منطقهای و ممه و لوز های سیاسد
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اروپا ،چاکوه برای ایخاذ و اجرای یحریمها اس د روند سیاسه یحریمهدای روسدیه
یاکیدی بر چاکشهای رهبری و هاکاری و نیاز بخشهای مخشمف نما های ایحا یده
اروپا به کار هااهنگ را مطرح کر اس د ر لداکه کده معاهدد کیهدبون و ایجدا

"سرویس اقدا خارجه اروپا"

1

مقاوم

اندکه ر برابر یحدریمهدا ارندد ،سیهدشم

کنونه فاقد منابع الز برای هااهنگه با سیاس

یحریم ایحا یه اروپا اس د

سیاس گذاران ر جه وجوی ابزارهای جانبه ههشند که بشوانند ا رات منفده
یحریمها را کاهش هند یا لشه بمشر از نن محرکهای جدیدی را از طریق سیاسد
اقشصا ی رشد محور ر اروپا یامین کنندد به طدورکمه  3را بدرای کدم شددن یدا یر
بحران ر اروپا وجو ار که بارت اسد

از )1 :یقوید

موافقد نامده هاکداری

یجارت و سرمایهگذاری فرانیالنشیکه :2بازار فرانیالنشیکه بهشدب قهداشه از رشدد
1. EEAS The European External Action Service
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2. TTIP The Transatlantic Trade and Investment Partnership

١

باکقو را یامین خواهد کر د بازار اروپا  %42از یوکید ناخاکص اخمده جمدانه%28 ،

از صا رات جمانه و  %70از سرمایهگذاری مهشقیم خارجه 2جمان را یامین مهکندد
این موضوع امکان هاکداری را افدزایش مده هددد قددرت هاکداری و ارزشهدای
موشرک میان امریکا و اروپا مهیواند ر مذاکرات موافق نامده هاکداری یجدارت و
سرمایهگذاری فرانیالنشیکه یقوی

شو د  )2یقوی

بازار موشرک اروپا :اروپا نیازمندد

یجدید لیات بازار موشرک ،سرمایهگذاری ر کارخانهها ،یجیشاکه کر ن یاسیهدات،
لاای

از شرک های کوچب و مشوسط ،نزا ی لرکد

و لاد و نقد هوشداند

اسد د  )3شدروع برنامددههدای زیرسدداخشه اروپدا :مقیداس افد

سدرمایهگددذاری ر

زیرساخ ها ر لوز یورو یا سا  ،2020به  2یریمیون الر خواهد رسیدد ظرفید
کنونه چنین ارزشه ندار  ،مگر این که شبکه رضه و لا و نق بده نظدا یوکیدد
سرمایهگذاری ر زیرساخ ها %1 ،ر سا رشدش افزایش خواهد یاف د
به طورکمه اجرای یحریم ها میده روسدیه بایدد بدا ر نظدر گدرفشن پیونددهای
اقشصا ی و ماکه این کوور با بازارهای جمانه صورت گیر د یصایاات برای یحریم
نیازمند یوجه به امکان سرای

اس د خر اومه بر این اساس اس

که یحدریمهدا

برای روسیه هزینه بر خواهند بدو د امدا ر بیداب یدب امد یوددیدکنند مناز ده،
یا یرات محدو به یب منطقه ماند و یا یر جمانه اندکه خواهدد اشد د بده دالو
ابمب اسشدال مهشو که روسیه نصر مماه ر بازار جمانه یمقه ناهشو د
این یحریمها یا یرات روانشناخشه بر کهدب و کارهدای نکادان و شدرق اروپدا
اششه اس

که مشا ر از شرایط کمه بحران اس د بنابراین اروپای بربه واقعاً ر لا

لس کر ن ن ار یحریم ها اس د این شرایط ماکن اس

یا زمهدشان شددیدیر شدو

چراکه الشاا گران شدن وار ات گاز از روسیه وجو ار که ر نشیجه نن یا یرات
یحریم ها مضا ف خواهد شدد اکبشه روسیه هم ر این لین سکوت نکدر اسد

و

سیاس های مقابمه ای را ر پیش گرفشده اسد د هدر و طدرر اهدر هدایه را بدرای
یح فوار قرار ا ن یگری ر س

ارند اما ر ینلدا خواهدان جمدوگیری از
1. GDP Gross Domestic Product
2. FDI Foreign Direct Investment
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وص شو  ،یا کارخانههای هوشاند را شک هدد لوز یورو به ازای هر  80میمیار
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شعمه ور شدن این نیش و یدن نشایج کار ر اوکراین ههشند کده لشده یدب فاجعده
اقشصا ی برای اروپا یمقه مهشدو د زیدرا بدرای بازسدازی اوکدراین  50میمیدار الر
کاب نیاز اس
کفای

) (Tom Stocker, 2014و کاب  18میمیار ی صندوق بیناکاممده پدو

ناه کندد یامین این پو نه ر یوان امریکا اس

١

و نه صندوق بیناکاممه پو ،

بنابراین بار نن بر مد ایحا یه اروپا خواهد بو که ننما نیز ر لا لاضدر یواندایه
این کار را ندارند زیرا اقشصا شان چار موک شد اس د
نتیجهگیری

رژیمهای بیناکاممه ر رصههای مخشمف روابط بیناکام به ندوان مکانیهدمهدای
هاکاری بین وک ها مطرح ههشند که ایجا ا شاا و امنی
بیناکام یاری مهرسانندد به بارت یگر ،باید گف

مهکنند و به بات نظا

که مممیرین نقدش رژیدمهدای

بیناکاممه ،ر ایجا هاکاری بین وک ها اسد د رژیدم یحدریمهدا ر رابطده میدان
روسیه و ایحا یه اروپا نیز ر هاین راسشا شک گرفشه اس د امدا ار مبالدث مطدرح
شد مهیوان نشیجه گرف

که ایحا یه اروپا با یحریم اقشصدا ی ،خهدارت زیدا ی را

مشحا شد و خواهد شدد ر واقع ایحا یه اروپا با این کدار بده ندو ه "خدو زنه"
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سد

ز اس د د شددرایط مشوددنج کنددونه ،ا شاددا بارزگددانه و کددار و مصددرر را

یح یا یر قدرار ا اسد د بددیمه اسد

کده شدرایط کندونه رژیدم هاکداری کده

سیاسشاداران روس و اروپایه بعد از جنگ سر ایجدا کدر بو ندد را بدر بدا ا
اس

و بار یگر "روس هراسه" را ر اذهان اروپدایههدا بیددار نادو اسد

امدا

وجو مقدورات و محذورات نیز اجاز ا امه این سر ی را ر روابط نخواهد ا د
برقراری رژیم یحریم ها ر اروپا یا یرات زیا ی بر جای گذاششه اس د به کحاظ
سیاسه این یحریمها بدیع ههشند و سیاس

خدارجه مودشرک اروپدایه را بده بویده

نزمایش گذاششهاندد به کحاظ ماکه ،یحریمها بیوشرین نسیب را بر اروپا وار کر اندد
و سبب خروج سرمایه شد اندد به کحاظ یجاری نیز هزینههای زیا ی را ر از سد
ا ن قهاشه از بازار روسیه مشحا شد اندد شاید مماوسیرین یا یرات را بشدوان ر
بخش انرژی مواهد کر د این یحریمها برای اروپدا و بده ویدژ ر بمندمددت بدرای
1. IMF

برب اروپا خطرناکیر خواهند بو مخصوصا برای نکاان که شدیدا به گداز روسدیه
وابهشه اس د  75رصد سرمایهگذاری خارجه ر روسیه مشعمق به اروپایهها اسد د
یعنه اقشصا روسیه با اقشصا اروپا گر خور اس د بنابراین هرگونه سدنگانددازی
ر برابر اقشصا روسیه ،موک یراشه برای اقشصا اروپا اس د به الو ایدن کده ایدن
یحریمها مهیواند کار را از نن چه هه  ،پیچید یر کندد
ر لوز کارایه ا اا یحریم ها نیدز نقدش روسدیه چندبعددی اسد  :روسدیه
یوکیدکنند و صا رکنند اصمه انرژی و موا خا به اروپا اس  ،امدا مصدرر کنندد
ممم کاالهای اروپایه نیز محهوب مهشو د از نن مممیر ،روسیه رضهکنندد ادد
انرژی اس

که ر هاهایگه اروپا قرارگرفشه اس

و  %30گاز و نف

قار را یدامین

مه کند و بنابراین نقش مماه ر زنجیر رضه کداالی شدرک هدای اروپدایه ار د
ضربه خور اس د میزان یور نیز ر روسیه افزایش یافشه اس د
ر بعد سیاسه ،روسیه از برب فاصمه گرف

و سعه بر ایجا بمدوکبنددی بدا

کوورهایه نظیر چین و ایران ر منطقه کر اس د بنابراین به نظر ناهرسد کده بده
کحاظ سیاسه یحریم ها یوانهشه باشند خممه ر قدرت بازیگری روسیه ایجدا کننددد
ر بعد ماکه یحریمها کارایه اششهاند و اقشصا روسیه را با سر
رکو سوق ا اندد ارزش روب سقوط کر اس

بیوشری به سوی

و از میان سرمایهگذاری مهدشقیم

خارجه یا لد زیا ی کاسشه شد اس د ر بعد یجاری ،ا اا رژیم یحریمها سدبب
گرایش به نظا جانوینه وار ات ر روسیه و کندد شددن لرکد

بدازار بده سدوی

مدرنیشه اقشصا ی شد اس د این قید که اقشصا روسیه نو اً شکنند اس  ،سدشون
فقرات مبالث یحریم را یوکی مه هد ،اما شکنندگه به معنای ناکارنمددی نیهد د
بهیاری از ویژگه های اقشصا روسیه که ر زمر ناکارنمدی و فقدان رقابد پدذیری
ر اقشصا جمانه محهوب مهشو  ،نقطه قوت روسها ر مقابمه با شوکهدا اسد د
مه یوان روسیه را به سوسب اقشصا یوبیه کر د یعنه از بهدیاری جمدات قددیاه و
ناهنجار ،اما ارای یوانایه شگف انگیز برای بقا ر بهیاری از شرایط مخشمدف ،وکدو
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مقامات روسه بارها ا ال کر اند که اقشصا روسه از ا اا یحدریمهدا بده شددت

نامناسب اس د اما قدرت اصمه روسیه ر این بین انرژی اسد د یلمااسده اندرژی
روسیه بهیار قوی اس

و یحریمها نشوانهشه ر این لوز خممه ایجا کندد چراکده 33

روسها به خوبه یوانهشهاند از ضعف طرر اروپایه اسشفا کنندد
روی هم رفشه ناهیوان انکار کر که یحریمها و نشایج نن ماکن اس

منجر بده

یغییرایه ر رفشار روسیه ر مور اوکراین شو اما یغییدرات ینمدا ر یاکشیدبهدا و
زمانبندی خواهد بو  ،نه اهدار اسشرایژیبد به هاین کی یحریمها ناهیواندد مثد
هه  1990روسیه را به سشو رنور د یرجیحات روسیه و اروپا با هم مشفاوت اس د
شکه نیه

که یحریمهای اروپا برای روسیه هزینهبر اس  ،امدا زمدانه کده روسدیه

مه یواند اروپا را با کوور یگری جایگزین کند ،کارایه ننما زیدر سدئوا مدهرو و
یگر پذیرفشنه نیه د
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یادداشت
 نرخ بمر افزایش اششه اس د% 2/5-2 د یعنه به میزان1
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