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چکیده
مناقشات بین روسیه و غرب بر سر موضوع اوکراین ،ناطه غاز تحری هتای
غرب علیه روسیه بود این تحری ها که بتا وضتم محتدودیتهتای متالی و
مسافرتی علیه برخی ات اع روسی غاز شد ،طی چند ماه به محدودیتهای
سرمایه ذراری و هرذونته همکتاری در حتوزه انترژی و نیتز بتانکی روستیه
افزایش یافت مااله حاضر که در ذتروه تحایاتات کتاربردی دستتهبنتدی
میشود ،به روش تحلیلی – توصیفی به بررستی تحتری هتای غترب علیته
روسیه از سا  ،2014ثار نها بر اقتصاد روسیه و اقدامات متاابل روستیه
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

در ق ا این تحری ها ،به روش تحلیتل استناد حاتوقی ،متاری و مکتتوب
میپردازد هدف مااله ،ارا ه داللتهای سیاستتی بترای ایتران ،از اقتدامات
ضدتحریمی روسیه است براسا

این تحایق ،مهمتترین ت ربیتات قابتل

استفاده از اقدامات متاابل روسیه در برابر تحری ها ع ارتند از :اقدام جهت
ضربه زدن به منافم کشتورهای تحتری کننتده بتا تحتری واردات ،کتاهش
وابستگی به دالر و یورو در ت تارت ختارجی بتا انعاتاد پیمتانهتای پتولی
دوجان ه ،تغییر مااصد صادراتی در اقالم مورد نیاز تحری کنندذان ،کاهش
وابستگی به زیرساختهای ت ادالت بانکی بینالمللی ،تتدوین برنامته ملتی
شفاف برای حمایت از بنگاههای سیب دیده از تحری و بازنگری در بودجه
ساالنه دولت با توجه به شرایا تحری است

واژه های کلیدی :تحری  ،روسیه ،اقتصاد مااومتی ،ضدتحری  ،تحری های
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اقتصادی

مقدمه
بسیاری از تحلیلگران تحریم بر این باورند کیه تحیریمهیا موجیب تغیییر اهیداف
استراتژیک کشورهای تحریم شده نمیشود بلکه صیرفا در صیورتی کیه از سیوی
کشورهای تحریمکننده به عنوان اهرمیی جهیت میذاکره میورد اسیت اده قرارگییرد
کشور تحریم شده را وادار به مصالحه مینماید

(Galbert, A Year of Sanctions against

).Russia - Now What? 2015
کمی بعد از آلاز مناقشات بین روسیه و لرب بر سر موضوع اوکراین و پیس
از آن جدایی کریمه در ماههای نخست سا  ۲014میالدی لیرب تحیریمهیایی را
علیه کشور روسیه اعما کرد .این تحریمها که با بلوکه کردن داراییها و ممنوعیت
سرمایهگذاری در شرکتهای بزرگ فعا در حوزه انرژی روسیه و همچنین ایجیاد
محدودیت برای ورود سرمایه به بانک های بزرگ روسی انجامید .اقدامات تحریمی
لرب از سوی روسیه بدون پاسخ نماند و این کشور همزمیان بیا اقیدامات متقابیل
تحریمی علیه کشورهای لربی به ویژه اروپایی برای کاهب آزار تحریمهای تحمیل
شده بر اقتصاد خود نیز سیاستهایی را پیب گرفت که بررسی آنها برای کشور میا
بهعنوان کشوری که مورد تحریم واقع شده است قطعا سودمند خواهد بود.
در مقالییه حاضییر پییس از بیییان روش پییژوهب و ادبیییات موضییوع رونیید
تحریمهای اعما شده ازسوی لرب علیه روسیه در دو بخب تحریمهیای امریکیا
و تحریمهیای اتحادییه اروپیا میورد بررسیی قرارمییگییرد .در بخیب بعید آزیار

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

خروج برخی از اتباع خاص روسی آلاز شد طیی چنید میاه بیه محیدودیتهیای

تحریم های مذکور بر اقتصاد روسیه با بررسی روند شاخصهایی نظیر نیرخ رشید
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اقتصادی نرخ تورم نرخ ارز و نرخ بهیره تحلییل خواهید شید .سیپس مهمتیرین
اقدامات دفاعی و تهاجمی روسیه در مقابله با تحریمها بیه ت صییل میورد بررسیی
قرارمی گیرد .در نهایت ضمن مقایسه اجمالی تحریم های ایران و روسیه مهمتیرین
آموزههایی که از تحریم ها و اقدامات متقابل روسییه بیرای کشیورهای در معیرض
تحریم نظیر ایران قابل استخراج است جمعبندی خواهد شد.

مقاله حاضر که در گروه تحقیقات کاربردی 1دستهبنیدی مییشیود بیه روش

تحلیلی – توصی ی به بررسی وضعیت فعلیی تحیریمهیای لیرب علییه روسییه و
اقدامات متقابل روسیه در قبا این تحریمها میپیردازد .پیژوهب حاضیر درصیدد
پاسخ به این سوا است که آیا نحوه تعامل روسیه با تحریمهای وضع شیده علییه
آن کشور قابل الگوگیری برای ایران نیز هست در پاسخ بایید گ یت کیه ترسییم
وضعیت فعلی تحریم های لرب علیه روسیه با است اده از اسناد حقوقی (مصیوبات
کنگره و رئیس جمهور امریکا و همچنین مصوبات کمیسیون اتحادیه اروپا) و اسناد
آماری (گزارشات دولتی و نهادهای بین المللی) صورت گرفته و اقیدامات متقابیل
روسیه در قبا تحریمهیا نییز بیر مبنیای اسیناد مکتیوب (مقیاتت گیزارشهیا و
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦
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خبرگزاریها) احصاء شده است.
پژوهب های داخلی انجام شده در موضوع تحریم عمدتا به ابعاد سیاسیی ییا
حقوقی تحریمها پرداختهاند و متمرکز بر تحریمهای لیرب علییه اییران بیودهانید.
مهمترین پژوهبهایی که از منظر سیاست خارجی و روابط بینالملل بیه موضیوع
تحریم پرداخته انید عبارتنید از :جاللیی صیادقی و بابیایی (( )1393بیا تأکیید بیر
تحریم های حقوق بشری امریکا علیه ایران)؛ زهرانی (( )1389با تأکید بیر جایگیاه
تحریم در سیاست کالن «مهار» امریکا)؛ جمشیدی (( )139۲ناظر به تحلیل اهیداف
تحمیل رژیم تحریمها بر ضد ایران)؛ شیریعتینییا و توحییدی (( )139۲اسیتخراج
مد های تبیینکننده تحریمهای اعمالی علیه ایران).
گروه دیگری از پژوهبها از نظرگاه حقوق بینالملل به بررسی تحیریمهیای
ایران پرداختهاند که مهمترین آنها عبارتند از :خواجوی (( )1391تحلیل مشیروعیت
1. Applied Research

تحییریمه یای اقتصییادی علیییه ایییران)؛ امییینزاده و خداپرسییت (( )1391بررسییی
مشروعیت تحریم خرید ن ت ایران از سوی اتحادیه اروپا)؛ زمانی و زنگنه ()139۲
(تحلیل مشروعیت حقوقی تحریم های شورای امنییت سیازمان ملیل علییه اییران)؛
ضیایی و محمدی مطلق (( )1393نقد تحریم اشخاص حقیقی بیه عنیوان یکیی از
انواع تحریمهای هوشمند از منظر حقوق بینالملل) پرداخته است.
از سوی دیگر پژوهبهایی که به ابعاد اقتصادی تحیریم پرداختیهانید عمیدتا
محدود به بررسیی «ازیرات تحیریمهیا بیر کشیور تحیریم شیده (اییران)» اسیت و
پژوهبهای انجام شده برای بررسی «ازرات متقابل تحیریم بیر کشیورهای تحیریم
کننده» نادر است .فدایی و درخشان ( )1394تأزیر تحریمهای اقتصادی علییه اییران
بر رشد اقتصادی را بررسی کردهاند .نعمتاللهی و گرشاسیبی ( )1393بیه بررسیی
تغییرات تنوع صادراتی ایران در ازر تحریمهای بینالمللیی پرداختیهانید .ظغییانی و
درخشان ( )1393به اولویتبندی سیاسیتهیای مقابلیه بیا تحیریمهیای اقتصیادی
پرداختهاند .رودپشتی امامی و ملکشاهی ( )139۲ازرات احتمالی تحریم بیانکی را
بررسی نمودهاند .بیگدلی لالمی و بلداجی ( )1391ازر تحیریمهیای اقتصیادی بیر
تجارت دوجانبه ایران با  30شریک تجاری آن را مورد بررسی قراردادهاند .آجیلیی
اروپا علیه ایران را بررسی کردهاند.
تنها دو مطالعه داخلی وجود دارد که ازرات تحریم بر کشورهای تحریمکننیده
را نیز مورد بررسی قرارداده است که البتیه ایین مطالعیات نییز صیرفا بیه طراحیی
چهارچوب تحلیلی یا مرور نظریات در این حوزه اکت ا نمودهاند :نیکنیامی ()1394
در قالب نظریه رژیمها تحریم های اروپا علیه روسیه را موردکیاوی نمیوده اسیت.
ولیزاده ( )1390نیز به بررسی رهیافتها و نظریههای کارآیی تحریمهای اقتصیادی
از منظر اقتصاد سیاسی بینالملل پرداخته است .هیچیک از مطالعات داخلیی انجیام
شده در موضوع تحریم به اقدامات متقابل (به طور خاص در بُعد اقتصادی) کشور
تحریم شده برای کاهب ازرات تحریم بر خود یا افزایب هزینه تحریم برای کشیور
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و مبینی ( )139۲شرایط و مؤل ههای امکان پذیری اسیتمرار تحیریم ن تیی اتحادییه

تحریمکننده نپرداختهاند .تنها مطالعه در مورد راهبردهای مقابله با تحیریم مربیوط
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به میرعمادی ( )1390است که براساس تجربه دو الگوی منتخب چین و هنید بیه
طراحی چهارچوبی پرداخته است که از طریق میزان درجه بلوغ نظام ملی نوآوری
میزان موفقیت راهبردهای مقابله با تحریم را ارزیابی مینمایید )1(.بیر ایین اسیاس
مطالعه اقدامات متقابل کشیورهای تحیریم شیده بیرای اسیتخراج راهبردهیایی کیه
می تواند منجر به کاهب ازرگذاری تحریم یا افیزایب هزینیه تحیریم بیرای کشیور
تحریم شونده شود ضروری است .پژوهب حاضر به مطالعه موردی کشور روسییه
در این موضوع اختصاص یافته است.
 .1روند تحریمهای وضع شده علیه روسیه
تحریمهای اعما شده علیه روسیه تا تاریخ  16جوتی ۲014تنها از نیوع تحیریم
اشخاص حقیقی و حقوقی بود که شامل وضع محدودیتهایی بیرای تیردد برخیی
اتباع روسیه به کشورهای تحریمکننده یا بلوکه نمودن دارایییهیای ایین اشیخاص
می شد .پس از این تاریخ با اعالم خبر وضع تحریمهایی علیه بخبهای مهمیی از
اقتصاد روسیه توسط وزارت خزانه داری ایاتت متحده تحریم ها به شیکل فراگییر
درآمد.
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

تحریمهای امریکا :تحریم های وضع شده از سوی امریکا علیه روسیه همگی

در تیه فرمانهای اجرایی 1رئیسجمهور و بخشنامههای وزارت خزانیهداری 2ایین
کشور قراردارد .دفتر کنتر داراییهیای خیارجی وزارت خزانیهداری امریکیا 3کیه

زیرمجموعییه وزارت خزانییهداری امریکییا اسییت مسییئولیت طراحییی و اجییرای
سیاستهای تحریمی را برعهده دارد.
لیست اشخاص حقیقی و حقوقی مشمو تحریم های اییاتت متحیده نییز در

سه قالب مت اوت اعالم میشود :نخست لیست اشیخاص معیینشیده خیاص 4کیه
شامل کل افراد و نهادهای مورد تحریم توسط امریکیا مییباشید و قرارگیرفتن نیام
1. Executive Orders
2. Treasury Directives
)3. Office of Foreign Assets Control (OFAC
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)4. Specially Designated Nationals List (SDN

افراد و نهادها در این لیست به معنای بلوکه شیدن دارایییهیای آنهیا و ممنوعییت
صدور ویزا جهت ورود به خا ایاتت متحده است .همچنین همه اتباع امریکیایی
از انجام هرگونه مبادله بازرگانی با افراد و نهادهای نامبرده شده در این لیست منیع
شدهاند )۲(.لیست اعالمی دیگر لیست اشخاصی است کیه توسیط دفتیر صینعت و

امنیت 1اعالم میشود و قرارگرفتن در این لیست بدین معناست که کلییه اشیخاص
امریکییایی و لیرامریکییایی بییرای صییادرات صییادرات مجییدد و انتقییا کاتهییا
نرمافزارها تکنولوژی ها و ...به این اشخاص نیاز به اخذ مجوز از دفتیر صینعت و
امنیت وزارت تجارت امریکا دارند )3(.سومین لیست فهرست شناسایی تحریمهای
بخشی( )4است که شامل نهادهایی است که حسب بخشنامههیایی کیه دفتیر کنتیر
داراییهای خارجی وزارت خزانهداری صادر میکند مشمو تحریمهیای خاصیی
()۵

به نام «تحریمهای بخشی» میشوند.

تحریم های امریکا علیه روسیه شامل سه دوره است و طی آنها چهیار فرمیان
اجرایی توسط رئیسجمهور امریکا صادر شده است )6(.در  17مارس  ۲014و پیس
از برگزاری همه پرسیی در کریمیه و اعیالم اسیتقال ایین منطقیه اولیین گیروه از
اشخاص روسی توسط دفتر کنتر داراییهای خارجی وزارت خزانیهداری امریکیا
تحریمهای ایاتت متحده امریکا علییه روسییه نامیید )7(.تیا تیاریخ  16جیوتی ۲014
تحریمهای امریکا از اضافه کردن افراد و نهادهای خاص به لیست اشخاص معینشیده
خاص فراتر نرفت .تزم به ذکر است که تا تاریخ  ۲۲دسامبر  ۲01۵ده گروه از نهادهیا
و اشخاص روسی به این لیست اضافه شدند( )8که در مجموع  111شیخص حقیقیی و
 8۲نهاد و سازمان را شامل میشود.
در  16جوتی  ۲014و در پی تشدید درگیریهیای اوکیراین بیین طرفیداران
روسیه و دولت این کشور وزارت خزانه داری ایاتت متحیده دو بخشینامه صیادر
نمود( )9که شروع تحریم های هدفمند ناظر به بخبهای میالی و انیرژی روسییه و
آلاز دور دوم تحریمها محسوب میشد .در ایین تحیریمهیا اشیخاص حقیقیی و
)1. Bureau of Industry and Security Entity List (BISEL
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به لیست اشیخاص معیینشیده خیاص اضیافه شیدند کیه مییتیوان آن را دور او
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1

حقوقی امریکایی از معامله اوراق قرضه و یا خرید سیهام دو بانیک روسیی و دو

شرکت روسی فعا در حوزه انرژی 2منع شدند )10(.بیه موجیب ایین بخشینامههیا
«معامله تأمین مالی و هرگونه خرید و فروش بدهی جدید با سررسید بییب از 90
روز یا خرید و فروش سهام جدید در رابطه با اشخاص مذکور اموا آنها و منیافع
آنها در اموا برای اتباع امریکایی یا ساکنین ایاتت متحیده ممنیوع اسیت» )11(.در
این تاریخ همچنیین  11نهیاد (شیامل  8شیرکت فعیا در حیوزه تسیلیحات) و ۵
شخص حقیقی نیز به لیست اشخاص معین شده خیاص و لیسیت دفتیر صینعت و
امنیت اضافه شدند )1۲(.در تاریخ  ۲9جوتی  ۲014مؤسسیات دیگیری بیه لیسیت

تحریم ها افزوده شدند ازجمله قرارگرفتن سه بانیک بیزرگ روسیی 3در فهرسیت
شناسایی تحریم های بخشی و قرارگرفتن «شرکت ملی کشتیسازی»( )13روسییه در
لیست اشخاص معینشده خاص و لیست دفتر صنعت و امنییت .همچنیین در ایین
تاریخ محدودیت هایی ازسوی وزارت بازرگانی امریکا در خصوص تجهیزاتیی کیه
در اکتشاف و استخراج ن ت از میادین موجود در آبهای عمییق منیاطق قطبیی و
شوره زار کاربرد دارند اعما شد .این محدودیتها شامل منع صادرات صیادرات
()14

فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

مجدد یا انتقا در خارج از مرزها میشد.

دور سوم تحیریم هیای اییاتت متحیده امریکیا کیه هیم دامنیه و هیم شیدت
تحریمهای قبلی را افزایب میداد در تاریخ  1۲سپتامبر  ۲014به اجیرا درآمید .بیه
موجب دو بخشنامه جدید دفتر کنتیر داراییی هیای خیارجی وزارت خزانیهداری
امریکا ( )1۵عالوهبر قرارگیرفتن پینج شیرکت حیوزه دفیاعی روسییه( )16در لیسیت

اشخاص معینشده خاص یک بانک  4پنج شرکت حیوزه ن یت و گیاز( )17و ییک
شرکت نظامی روسی 5به فهرست شناسایی تحریمهای بخشی افزوده شدند )18(.بیه

موجب این بخشنامهها خرید و فروش اوراق بدهی با سررسیید بییب از  30روز
)1. Gazprombank and VnesheconomBank (VEB
2. Roseneft and Novatek
3. Bank of Moscow, Russian Agricultural Bank, and VTB Bank
4. Sberbank of Russia
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5. Rostec

متعلق به شرکتهای مشمو تحریم برای اشخاص امریکایی ممنوع شد .همچنیین
مؤسسات مورد تحریم نیز عالوهبر بانیکهیا و شیرکتهیای مصیرح در فهرسیت
شناسایی تحریمهای بخشی به تمامی شرکتهایی که بییب از  ۵0درصید از آنهیا
متعلق به یکی از شرکتهای نامبرده باشد تعمیم یافت )19(.در بخشنامه چهارم دفتیر
کنتر دارایی های خارجی وزارت خزانهداری امریکا کلیه اشخاص امریکایی از ارائه
خدما ت صادرات و صیادرات مجیدد هرگونیه کیاتی امریکیایی ییا لیرامریکیایی ییا
تکنولوژی که به اکتشاف یا تولید ن ت در آبهای عمیق منیاطق قطبیی و شیورهزار در
روسیه کمک میکند منع شدهاند )۲0(.همچنین در این دور از تحریمها دفتیر صینعت
و امنیت وزارت تجارت پنج شرکت فعا در حوزه انرژی 1و پنج شرکت فعا در
()۲۲

حوزه دفاعی( )۲1روسیه را وارد لیست نهادهای خود کرد.

در نهایییت در دسییامبر  ۲014قییانون حمایییت از آزادی اوکییراین 2در کنگییره

امریکا به تصویب رسید که بیه رئییسجمهیور اجیازه مییداد اشیخاص حقیقیی و
حقوقی روس را مورد تحریم قراردهد .در پی این قیانون فرمیان اجراییی 1368۵
توسط اوباما صادر شد که عالوهبر مسیدود نمیودن دارایییهیای برخیی اشیخاص
حقیقی و حقوقی کلییه اتبیاع امریکیایی را از کلییه فعالییتهیای تجیاری اعیم از
دخیل باشند منع مینمود )۲3(.اقدامات تحریمی امریکا در سا  ۲01۵را نمییتیوان
دور تییازهای از تحییریمهییا بییه حسییاب آورد بلکییه صییرفا شییامل افییزایب شییمو
تحریمهای قبلی از طریق افزودن اشخاص جدیید بیه لیسیتهیای تحریمیی بیوده
است .در سا  ۲01۵طی سه بخشنامه مجموعا  36شخص حقیقیی و  39شیخص
حقوقی به لیست اشخاص معین شیده خیاص و  1۲1شیخص حقیوقی بیه لیسیت
تحریمهای بخشی افزوده شد )۲4(.تزم به ذکر اسیت کشیورهای دیگیری از جملیه
آلبانی استرالیا کانادا ایسلند ژاپن لیختناشیتاین مولیداوی مونتیهنگیرو نیروژ
سوئیس و اوکراین نیز از سیاستهای امریکا و اتحادییه اروپیا پییروی کیردهانید و

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

سرمایه گذاری واردات صادرات و ...که اتبیاع حقیقیی ییا حقیوقی کریمیه در آن

1. Gazprom OAO,Gazpromneft, Lukoil OAO, Rosneft and Surgutneftegas
2. Ukraine Freedom Support Act

77

تحریمهای مشابهی را علیه روسیه وضع نمیودهانید

(Dreyer and Popescu December

).2014
تحریم های اتحادیه اروپا :تحیریم هیای اتحادییه اروپیا علییه کشیور روسییه
مشابهت بسیار زیادی با تحریمهای امریکا علیه این کشور دارد تیا آنجیا کیه ذکیر
جزئیات آنها تا حد زیادی به تکرار خواهید انجامیید .از ایینرو در ایین بخیب بیا
طبقهبندی محتوایی تحریمهای اتحادیه اروپا براساس حوزه هدف صرفا مهمتیرین
موارد مورد اشاره قرارمیگیرد .تحریمهای اتحادیه از اینرو حائز اهمیت است کیه
ارتباط اقتصادی روسیه و اروپا بسیار زیاد است به عنیوان نمونیه در سیا ۲013
یعنی پیب از شروع تحریمها بیب از  ۵0درصد از کل صیادرات کاتهیای روسییه
به اروپا بوده است و  46درصد از کل واردات روسیه نیز از اروپا تامین شده اسیت
).(Nelson February 4, 2015
اولین اقدام تحریمی اتحادیه اروپا ممنوعیت س ر و بلوکیه کیردن داراییی ۲1
تن از مقامات روسی و کریمهای بود که سیاست الحاق کریمه بیه روسییه را دنبیا
میکردند ( 17مارس  .)۲۵()۲014همچنین در  16جیوتی از بانیک سیرمایهگیذاری
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اروپا( )۲6خواسته شد صدور مجوز برای تأمین مالی پروژههای جدید در روسییه را
متوق

کند .کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ملزم شدند در اقیدامی هماهنیگ بیا

بانک بازسازی و توسعه اروپا 1از تأمین مالی پروژهها در روسیه خودداری کنند.

()۲7

برخی اقدامات دیپلماتیک در راستای فشار بیه روسییه نییز در دسیتورکار اتحادییه
اروپا قرارگرفت .اجالس اتحادیه اروپا و روسیه لغو شید( )۲8و دولیتهیای عضیو
اتحادیه اروپا تصمیم بیه عیدم برگیزاری دییدارهای متعیارف بیا مقامیات روسییه
گرفتند )۲9(.همچنین برگیزاری اجیالس گیروه ه یت( )30در تیاریخ  ۵-4ژوئین در
بروکسل بهجای اجالس گروه هشت که قراربود در سوشی 2برگزار شود در همین

راستا صورت گرفت .گ توگوها در رابطه با مسائل مربوط به ویزا بیین روسییه و
()31

اتحادیه اروپا نیز به حالت تعلیق درآمد.

1. European Bank for Reconstruction and Development
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2. Sochi

1

همچنین برخی اقدامات محدودکننده شامل بلوکه کیردن داراییی هیا و عیدم
صدور روادید برای مجموعا  1۵1شخص و  37نهاد صورت گرفیت .از ایین مییان
 14۵شخص و  ۲4نهاد در رابطه با نقض تمامیت ارضیی اوکیراین  6شیخص بیه
علت کمک به تصمیمگیران روسی و  13نهاد واقیع در کریمیه و سواسیتوپو

2

بیه

علت مصادره لیرقانونی توسط اوکراین مورد تحریم قرارگرفتنید )3۲(.تحیریمهیای
اقتصادی دیگری نیز از جانب اتحادیه اروپا علییه روسییه بیه تصیویب رسیید کیه
()33

مهمترین آنها به شرح زیر است:

 .1کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکت های تابعه آنها حق خرید و فروش
اوراق قرضه سهام و سایر ابزارهای مالی مشابه بیا سررسیید بییب از  30روز کیه
توسط سازمانهای زیر صادر شده باشد را از تاریخ  1۲سپتامبر  ۲014ندارنید :پینج
بانک بزرگ دولتی روسیه؛ 3سه شرکت اصلی روسیه در حوزه انرژی4؛ سه شرکت

اصلی دفاعی روسیه؛ 5کلیه شرکتهای تابعه نهادهیای فیوق در خیارج از اتحادییه
اروپا و یا شرکت هایی که به نمایندگی از آنها فعالیت میکنند یا تحت کنتیر آنهیا
هستند.
 .۲اتباع حقیقی و حقوقی اعضای اتحادیه اروپا حق اعطای وام به پینج بانیک
()34

 .3واردات و صادرات تسلیحات و مواد مربوطه کیه در لیسیت تسیلیحات
نام برده شده است از/به روسیه ممنوع است.

 .4صادرات کاتها و تکنولوژی ها بیا مصیرف دوگانیه بیرای مقاصید نظیامی
روسیه و یا به مصرفکننده نهایی نظامی در روسییه شیامل تمیام کاتهیای لیسیت
«کاتها و تکنولوژیها با مصرف دوگانه»( )3۵ممنوع است.
 .۵صادرات تجهیزات و تکنولوژی های حوزه انرژی باید بیا مجیوز مقامیات
1. Restrictive measures
2. Sevastopol
3. Sberbank, Vtb Bank, Gazprombank, Vnesheconombank (Veb), Rosselkhozbank

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

بزرگ دولتی روسیه را ندارند.

4. Rosneft, Transneft, Gazprom Neft
5. Opk Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod

79

ذیصالح دولتهای عضو صورت پذیرد.
ارائه خدمات مربوط به اکتشاف و تولید ن ت در آبهای عمیق مناطق قطبیی
و شورهزار به روسیه ممنوع است.
 .2آثار تحریمها بر اقتصاد روسیه
اقتصاد روسیه پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و مبتنیبر فروش مواد خام اسیت .روسییه
بزرگترین تولیدکننده ن ت ( 14درصد از تولید جهانی) گاز طبیعی ( 18درصد) و
نیکل ( 1۲درصد) در جهان است .بخب انرژی مهیمتیرین بخیب اقتصیاد روسییه
است که  ۲0الی  ۲۵درصد از تولید ناخالص داخلی  6۵درصد از کیل صیادرات و
 30درصد از درآمدهای بودجه دولت را تشکیل میدهد )36(.مهمترین شاخصهیای
اقتصادی که نمایانگر وضعیت کالن اقتصادی یک کشور هسیتند عبارتنید از نیرخ
رشد اقتصادی نرخ تورم و نرخ ارز .ارزش روبل روسیه در سا  ۲014بیه شیدت
کاهب داشته اسیت و تنهیا در ییک روز  19درصید از ارزش آن کاسیته شید کیه
بیشترین افت روزانه در  16سا اخیر بوده است )37(.نیرخ تیورم نییز بیه بیاتترین
میزان در سه سا گذشته رسیده است .در تحلیل افت اخیر عملکرد اقتصاد روسییه
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سه عامل افت شدید قیمت ن ت وضیع تحیریمهیا علییه ایین کشیور و میدیریت
نامناسب اقتصادی بیشترین نقب را ای ا کردهانید ) .(Sovala September 2014در ایین
بخب ضمن تحلیل روند آمارها علل تغییرات مهم در این شاخصها مورد بررسی
قرارمیگیرد.
نرخ رشد اقتصادی .نرخ رشد اقتصیادی کشیور روسییه در سیا هیای اخییر
روندی کاهشی داشته است (پیوست  .)1نرخ رشید ایین کشیور از  %3/4در سیا
 ۲01۲به  %1/3در سا  ۲013و  %0/6در سیا  ۲014کیاهب یافیت کیه علیت آن
کییاهب قیمییت ن ییت بییه صییورت کلییی در سییا هییای اخیییر و جییذب پییایینتییر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی عنوان شده است .بانک جهانی در گیزارش سیپتامبر
 ۲014نرخ رشد روسیه را برای سا های  ۲01۵ ۲014و  ۲016به ترتییب %0/۵
 %0/3و  %0/4پیببینیی
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نمیود (WorldBank, Russia Economic Report No.32 - Policy

) .Uncertainty Clouds Medium-Term Prospects September 2014بیا توجیه بیه تشیدید

تحریم ها علیه روسیه بانک جهانی در اصالحیهای در اواییل دسیامبر  ۲014ارقیام
فوق را تعیدیل و نیرخهیای رشید  %0/7و  %0را بیرای سیا هیای  ۲014و ۲01۵
پیببینی نمود .علت افزایب مقدار پیببینی شده برای سا  ۲014افزایب خیالص
صادرات در ازر افت ارزش روبل بوده است اما کاهب میزان پیببینی شیده بیرای
سا  ۲01۵از  %0/3به  %0از یکسو به علت بروز آزار من ی تحریمهیا بیر اقتصیاد
روسیه()38و ازسوی دیگر کاهب شدیدتر قیمت ن ت نسیبت بیه گیزارش سیپتامبر
بوده است.
پس از وقوع شو

نرخ ارز در روسیه (در اواخر دسیامبر  )۲014کیه عمیدتا

ناشی از تحریمهای مالی ارزیابی میشد بانک جهانی مجددا پیببینیهای فیوق را
به ارقام  -%3,8 %0,6و  -%0,3برای سا های  ۲014تا  ۲016تعدیل نمیود .البتیه
رکود شدید پیببینی شده برای سا هیای  ۲01۵و  ۲016عیالوهبیر تحیریمهیای
لرب متأزر از افت قیمت ن ت و گاز نیز میباشد .بانک جهانی در تاریخ  1ژوئین
 ۲01۵با در نظرگرفتن پیببینیهای خوشبینانهتر نسبت به قیمت ن یت نیرخهیای
رشد  %0,7 -%۲,7و  %۲,۵را برای سا های  ۲01۵تا  ۲017در روسیه پییببینیی
()39

نمود.

هزینه تحمیل شده به این کشور به دلییل افیت قیمیت ن یت و همچنیین میدیریت
ضعی

اقتصادی روسیه در سا های اخیر به سادگی قابل ت کیک نیسیت .بیا ایین

وجود باور بر این است که ازر تحریمها بر کاهب تولید ناخالص حقیقیی 1روسییه
در فاصله زمانی تابستان  ۲014تا تابستان  ۲01۵بیب از  %1بوده اسیت

(Galbert, A

).Year of Sanctions against Russia - Now What? 2015
نرخ ارز و نرخ بهره .اصلیترین بخب هدفگیری شده برای تحریم روسییه

بخب مالی این کشور بوده است که منجر به افزایب ریسک بحیران نقیدینگی 2در
روسیه شد .این تحریمها به دلیل محدود نمودن دسترسی روسیه به بازارهای میالی

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

چنانکه بیان شد هزینه تحمیل شده از ناحیه تحریمهای لرب علیه روسیه از

1. Real Gross Domestic Product
2. Risk of Liquidity Crisis
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بینالمللی و در کنار آن افت قیمت ن ت موجب ناپایدار شدن بیازار ارز روسییه و
کاهب شدید ارزش روبل در پاییان سیا  ۲014شید

(Galbert, A Year of Sanctions

).against Russia - Now What? 2015
نرخ مبادله دتر از اوایل سا  ۲014در حدود  33روبل بود و تا میاه سیپتامبر
که تحریم های جدید مالی اروپا وضع شد افزایب قابل مالحظهای از خیود نشیان
نداده بود (پیوست  .)۲اما با تشدید تحریمهای مالی نیرخ دتر در بیاتترین مییزان
خود در اواسط دسامبر  ۲014به حدود  7۲روبل نیز رسید که شدیدترین کاهب از
سا  1998به این سو بوده است )40(.در این مقطع دولیت روسییه بیرای معکیوس
کردن روند خروج سرمایه و جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روبل نیرخ بهیره را
برای ششمین بار در طیی سیا  ۲014بیات بیرد و از  10/۵درصید بیه  17درصید
رساند(( )41پیوست  .)3دولت روسیه همچنین طی این مدت مقادیر قابل توجهی از
ذخیره ارزی خود را به بازار ارز عرضه کرد( )4۲که منجیر بیه کیاهب  18درصیدی
ذخایر خارجی روسیه (از  47۵میلیارد دتر در ژوئن  ۲014به  360میلییارد دتر در
مارس  )۲01۵شید (پیوسیت )4
)2015

(Galbert, A Year of Sanctions against Russia - Now
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? .Whatهماکنون روند کاهشی ذخایر ارزی روسییه متوقی

شیده اسیت .بیا

اقداماتی که دولت و بانک مرکزی روسیه برای جلیوگیری از کیاهب بیشیتر ارزش
پو ملی انجام دادند نرخ برابری دتر در حدود  60روبل متوق

شد.

نرخ تورم .نرخ تورم سالیانه منتهی به نوامبر  ۲014در حدود  9درصید بیوده
است که باتترین میزان در سه سا پیب از آن بوده است (پیوسیت  .)۵بیا تشیدید
تحریمها و توسعه آن به تحریمهای مالی نرخ تورم تا حیدود  17درصید افیزایب
یافت .پس از زبات نسبی وضعیت تحریمها نرخ تورم نیز به تدریج کنتر شیده و
تا زیر  8درصد کاهب یافت .فشار تورم در مواد لذایی بیشتر از ایین مییزان بیوده
است (پیوست  )6که یکیی از علیل آن اقیدام پییبدسیتانه روسییه در ممنوعییت
واردات اقالم لذایی برای ضربه زدن به کشورهای تحریمکننده بود.
 .3اقدامات روسیه در مقابله با تحریمها
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اقدامات روسیه در مقابله با تحریمها طی

گستردهای را در بر میگیرد از اقدامات

نمادین مانند ممنوعالخروج شدن اختیاری نمایندگان مجلس گرفته که پیام وحدت
در مقابله با تحریمها را میرساند تا تحریم واردات مواد لذایی که اقیدام اقتصیادی
متقابل جهت ضربه به اقتصاد اروپا و تحمیل هزینه به این اتحادیه بیا هیدف تغیییر
سیاست تحریم علیه روسیه بود.
اقدامات ضدتحریمی روسیه در کنار اقتصاد بزرگ این کشور موجب شید کیه
تحریمهای لرب علیه روسیه بر اقتصاد کشورهای اروپایی نیز ازرات قابل تیوجهی
داشته باشد .حجم تجارت اروپا و روسیه در سیا هیای  ۲013و  ۲014بیه ترتییب
 3۲6و  ۲8۵میلیارد دتر بوده است .این رقم برای شیب میاه نخسیت سیا ۲01۵
بیب از  % 30کاهب یافت که با این روند حجم تجارت مییان روسییه و اروپیا در
سا  ۲01۵حدود  80میلیارد دتر کاهب خواهد داشت .از ایین رقیم حیدود 30
میلیارد دتر مربوط به کاهب صادرات اروپا به روسیه خواهد بود

(Galbert, A Year

).of Sanctions against Russia - Now What? 2015
البته برخی از محققان معتقدند کاهب حدود  ۲0درصیدی صیادرات اتحادییه
اروپا به روسیه تماما ناشی از اقدامات ضدتحریمی روسیه نبوده بلکه بخب عمده
آن ریشه در کاهب قیمت ن ت داشته که منجر به کاهب کل واردات روسییه شیده
ژاپن (یعنی کشورهای تحریم کننده) در کیل واردات روسییه اسیت .آمارهیا نشیان
میدهد که پیب از آلاز تحریم ها سهم اروپا در واردات روسیه حیدود  %43بیوده
است که این سهم پس از اعما تحریمها به حدود  %37کاهب یافته اسیت .سیهم
ژاپن و امریکا نیز در واردات روسیه پیب و پس از تحریمهیا در حیدود  %۵بیاقی
مانده و تغییر قابل مالحظهای نداشیته اسیت

)(Szczepański (Gros and Mustilli 2015

).2015
تخمینهای مختل ی از میزان تأزیر تحریم های اروپا علیه روسیه و تحریمهیای
متقابل روسیه بر اقتصاد اروپیا ارائیه شیده اسیت .در بیرآورد ارائیه شیده توسیط
کمیسیون اروپا در جوتی  ۲014برای رشد اقتصادی این اتحادیه کاهشیی معیاد

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

است .استدت این گروه از محققان استناد به سهم کشیورهای اروپیایی امریکیا و

 %0,3برای سا  ۲014و  %0,4برای سا  ۲01۵برای کل اتحادیه اروپیا پییببینیی
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شده است ) .(Szczepański 2015همچنین در گزارش پیببینی اقتصادی اروپا در بهار
 %0,۲۵ ۲01۵کییاهب رشیید اقتصییادی بییرای سییا  ۲01۵بییرآورد شییده اسییت
).(EuropeanCommission 2015
هرچند تحریم های وضع شده علیه ایران و روسییه از لحیاظ گسیتره و عمیق
ت اوتهیای فراوانیی دارنید لییکن بررسیی مییتوانید آمیوزههیای م ییدی بیرای
کشورهایی نظیر ایران داشته باشد.
توسعه پیمان های پولی دوجانبه 1و تقویت کانال های امن بانکی دوجانبره.
قبل از تحریم های بانکی علیه روسیه این کشور در تاریخ  ۲3ژوئن  ۲011با چیین
پیمان پولی دوجانبه امضا کرده بود .مطابق این پیمان تجار قادرنید پرداخیتهیا و
تسویه تجاری را با است اده از واحدهای پو ملی و بدون است اده از ارزهای واسط
نظیر دتر انجام دهند )43(.این اقدام گام مهمی در کیاهب تکییه بیه دتر امریکیا در
تجارت دوجانبه است که ریسکهای نوسانات نرخ ارز را کاهب داده و به جهیانی
شدن ارزهای محلی نیز کمک قابل توجهی میکند ).(Lina 2011
از زمان تصویب تحریم های بانکی و مالی علیه روسیه این کشور تالش کرده
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است تا نقب ارزهای واسط مانند دتر و یورو را در تجارت خارجی خود کیاهب
دهد .با گذشت بیب از یک سا از راهانیدازی سیسیتم تسیویه بیدون دتر بیین چیین و
روسیه ( )44حجم تجارت بین دو کشور براسیاس ارزهیای محلیی بییب از  700درصید
رشد داشته است .در حا حاضر نزدیک بیه  7درصید از حجیم تجیارت بیین چیین و
روسیه با است اده از پیمان پولی دوجانبه مدیریت مییشیود کیه بیهطیور مسیتمر در حیا
()4۵

افزایب است.

یکی از محورهیای کلییدی در میذاکرات مقامیات بلندپاییه روسییه بیا دیگیر
کشورها (عالوه بر چین) است اده از پو های ملی در تجیارت بیوده اسیت .اخییرا
رئیسجمهور روسیه در دیدار با همتاییان خیود از کشیورهای هنید ( )46ترکییه

()47

مصر ( )48ویتنام ( )49آرژانتین( )۵0و اندونزی( )۵1بهطور ویژه به این موضوع پرداختیه
است .اقدام دیگر روسیه بهمنظور کیاهب سیهم دتر و ییورو در تجیارت انیرژی
1. Bilateral Currency Swap Agreement

تقاضا از اتحادیه اروپا برای پرداخت وجه واردات گاز به واحد روبل است )۵۲(.سه
ماه بعد یوآ ن چین نیز به واحدهای پولی مورد قبو روسیه (در ازای گیاز و ن یت
صادراتی خود) افزوده شد )۵3(.روسیه همچنین در تیالش بیرای تعریی

شیاخص

جدیدی برای قیمت گذاری ن ت و گاز بر مبنای روبل اسیت تیا بتوانید جیایگزین
()۵4

شاخصهای مشهوری هم چون برنت شود.

تغییر مقصد صادراتی انرژی روسیه از اروپا به آسیا .سیاسیت چیرخب بیه
سوی آسیا و امریکای جنوبی پس از افزایب تحریمهیا بیهشیدت ازسیوی دولیت
روسیه دنبا میشود .رئیس جمهور روسیه در همیایب اقتصیادی مسیکو در اکتبیر
 ۲014در این رابطه گ ت« :شرایط ما سختتر شده است .با این حا این برای میا
انگیزه میسازد ...یکی از اولویتهای ما بهبود کسبوکار تجیارت و شیراکت در
سرمایهگذاری با کشورهای امریکای تتین کشورهای حاشییه اقییانوس آرام و نییز
()۵۵

کشورهایی نظیر چین و هند است».

در سا های پس از  ۲010حدود  %80از صادرات انیرژی اروپیا بیه مقصید
اروپا انجام میشیده کیه معیاد حیدود  %30از واردات انیرژی اروپیا بیوده اسیت
) .(Oxenstierna and Olsson 2015پس از تشدید تحریمها روسییه بیه منظیور کیاهب
کشورهای آسیایی نمود .بزرگترین قرارداد انرژی دنیا در سا  ۲014و بیا ارزشیی
معاد  400میلیارد دتر بین روسیه و چین امضا شد تیا هیم وابسیتگی روسییه در
صادرات گاز به اروپا کاهب یابد و هم پرداختها براساس ارزهای محلیی انجیام
شود و تقاضا برای دتر را کیاهب دهید ) .(Clinch 2014ایین قیرارداد بیین شیرکت
گازپروم روسیه با شیرکت ملیی ن یت چیین بیرای صیادرات سیالیانه  38میلییارد
مترمکعب گاز طبیعی به چین از سا  ۲018به مدت سی سا امضا شد )۵6(.سه ماه
پس از این قرارداد پوتین ساخت خط لوله  4000کیلومتری انتقا گاز بیه چیین را
()۵7

آلاز کرد.

در ماه نوامبر نیز چین و روسیه قرارداد دیگیری را امضیا کردنید کیه

موضوع آن صادرات  30میلیارد مترمکعب گاز طبیعیی از مسییری دیگیر بیه چیین

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

وابستگی صادراتی خود اقدام به انعقاد قراردادهای صادرات انرژی با چین و سایر

بودe )۵8(.
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از سوی دیگر نیز شرکت گازپروم در می  ۲01۵قراردادی بیه منظیور احیداو
خط لوله انتقا گاز به ترکیه از مسیر دریای سیاه امضیا نمیود کیه در فیاز او 16
میلیارد متر مکعب گاز را برای مصرف داخلی ترکیه از سیا  ۲016صیادر خواهید

نمود.(Oxenstierna and Olsson 2015)e

بازنگری بودجه سال  20۱5دولت روسیه .دولت روسیه در پی تحریمهیا و نییز
کاهب قیمت ن ت پیببینیی عملکیرد بودجیه سیا  ۲01۵را تعیدیل نمیود .در ایین
تعدیل نرخ رشد اقتصادی پیببینی شده در قانون بودجه  %6 ۲01۵کمتر از پیببینیی
اولیه است .مبنای این پیببینی قیمت ن ت  ۵0دتر در هر بشکه است .از سوی دیگیر
پیببینی شده منابع بودجه به میزان  %3,3کیاهب داشیته باشید امیا مصیارف بودجیه
فدرا با کاهب جزئی تنها از  %۲0,9تولید ناخالص داخلی در سیا  ۲014بیه %۲0,8
کاهب خواهد داشت .این به معنای وجود کسری بودجه به میزان  %3,7تولید ناخیالص
داخلی است که صندوق ذخیره 1منبیع اصیلی جبیران آن خواهید بیود

()۵9

(WorldBank,

).Russia Economic Report No.33 - The Dawn of a New Economic Era? 2015
در اصالحیه بودجه روسیه برای سا  ۲01۵بخبهایی که با بیشترین کاهب
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بودجه مواجه شدهاند عبارتند از :دفاع ملی ( )%4,8امنییت ملیی ( )%3,7سیالمت
( )%8,3آموزش ( )%4,9محیط زیست ( )%16,1و خدمات شهری ( .)%10,8منابع
حاصل از کاهب بودجه این بخبها عمدتا برای اجیرای سیاسیتهیای اجتمیاعی
(نظیر مقرری بازنشستگی و حمایت از خانوارهای آسیبدیده از رکیود اقتصیادی)
هزینیه مییشیود

(WorldBank, Russia Economic Report No.33 - The Dawn of a New

).Economic Era? 2015
ممنوعیت واردات مواد غذایی از کشورهای تحریم کننرده .روسییه دومیین

بازار صادراتی محصوتت لذایی اتحادیه اروپا پیس از امریکیا بیوده اسیت )60(.در
ششم آگوست  ۲014روسیه ممنوعیت گستردهای را بر واردات مییوه سیبزیجات
محصوتت لبنی ماهی و گوشت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا امریکا اسیترالیا
و نروژ برای مدت یک سا وضیع کیرد )61(.کشیور روسییه در سیا ۲3/۵ ۲013
1. The Reserve Fund

میلیارد دتر صرف واردات مواد لذایی تحریم شده فعلی کرده بیود کیه در حیدود
 9/۲میلیییارد دتر آن از کشییورهایی بییوده کییه مشییمو ممنوعیییتهییای جدییید
شدهاند )6۲(.در جدو زیر اطالعات کامل تری از میزان و مبدأ واردات مواد لیذایی
که واردات آنها ممنوع شده در سا  ۲013آمده است.
(۶3

جدول  .2میزان تقریبی محصوالت ممنو الورود شده به روسیه
کاال ممنو الورود شده
میوه و سبزیجات
گوشت خوک و سایر فرووردهها
پنیر
شیر ،ماست و خامه
کره
تخم مرغ
گوشت
مرغ
ماهی
غذا وماده
خشکبار
ماهی
گوشت خوک
گوشت

کشور مبدأ
اروپا
اروپا
اروپا
اروپا
اروپا
اروپا
اروپا
امریکا
امریکا
امریکا
امریکا
نروژ
کانادا
استرالیا

ارزش واردات در سال ( 2013میلیون دالر
2713
1801
131۴
2۴۶
1۹2
151
1۴7
310
83
8۴
172
1100
۴۴۹
287

صادرات محصوتت کشاورزی و لذایی اروپیا حیدود  %7از کیل صیادرات ایین
اتحادیه را شامل میشود و  %9از کل صادرات کشاورزی اروپیا بیه مقصید روسییه
انجام میگیرد .اقدامات ضدتحریمی (تحریمهیای متقابیل) روسییه حیدود  %43از
اقالم صادراتی کشاورزی اروپا به روسیه را شامل میشود .این تحیریمهیا موجیب
کاهب صادرات کشاورزی و لذایی اروپا به روسیه از  11میلیارد دتر در آگوست
 ۲014به  6,3میلیارد دتر در جوتی  ۲01۵شد ).(Szczepański 2015

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

Source: http://ec.europa.eu/eurostat (Eurostat(.
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جدول  .3میزان واردات محصوالت غذایی روسیه از اروپا به تفکیک کشور
کشور مبدأ
هلند
فنالند
لیتوانی
ولمان
لهستان
لهستان
لیتوانی
اسپانیا
بلژیک
ولمان
دانمارک
لهستان
لیتوانی
لهستان
اروپا
اروپا

نو محصول

فرووردهها لبنی

میوهجات

گوشت و فرووردهها گوشتی
سبزیجات
ماهی
دیگر محصوالت غذایی

میزان واردات (میلیون یورو
257
253
1۶0
15۹
1۴0
3۴0
30۹
158
155
2۴۹
217
1۴5
338
175
15۴
۴8۹

1

کل

13۴۹

1258

1233
7۶۹

Source: http://ec.europa.eu/eurostat (Eurostat(.

روسیه تالش کرده است این کاهب واردات را با است اده از ظرفیتهای موجود در
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جبران کند )64(.وزیر کشاورزی برزیل بالفاصله بعد از اعیالم ممنوعییتهیا عنیوان
کرد  90تولید کننده محصوتت دامی در برزیل برای صادرات گوشت گاو خو و
مرغ به روسیه تأیید شدهاند )6۵(.تاجیکستان ارمنستان قرقیزستان چین شیلی پرو
و آرژانتین از کشورهایی بودهاند که صادرات مواد لذایی خود به روسیه را پیس از
( )66و ()67

تحریمها افزایب دادهاند.

وضع معافیت هرای مالیراتی بررای جلروگیری از خرروا سررمایه .در ازیر
محدودیت های مالی ایجاد شده در پی تحریم خروج سیرمایه از روسییه در سیا
 ۲014بالغ بر  1۵۲میلیارد دتر بوده است .به منظور جلوگیری از ادامه ایین رونید

1

بازگشته به روسیه خبر داد )68(.در این راستا تیحیه تسیهیل اعیالم دارایییهیا در
مارس  ۲01۵به دومای روسیه تقدیم شد .طبیق ایین تیحیه دارایییهیایی کیه بیا
سازوکار ش اف مشخص شده در قانون و بیا تاییید دسیتگاههیای مربوطیه توسیط
سرمایه گذار اظهار شده باشند از یک بار معافیت مالیاتی در شروع سیرمایهگیذاری
برخوردار میشوند ).(Oxenstierna and Olsson 2015
تبدیل ذخایر دالری به طال توسط بانک مرکزی روسریه .در میارس ۲013
روسیه نزدیک به  ۲6میلیارد دتر از داراییهای خود نزد بانیک مرکیزی امریکیا را
()69

فروخته و در مقابل خرید طیالی خیود را افیزایب داده اسیت .پایگیاه گلیدکر

گزارش داد که ارزش ذخایر طالی روسیه از  33/۵میلیون اونس بیه  34/4میلییون

اونس رسید که ارزش آن برابر با  44/3میلیارد دتر استe)70(.در سیا  ۲014طیال
 10/6درصد از کل ذخایر روسیه را تشکیل میدهد .این میزان در سا  ۲013کمتر
از  8/4درصد بوده است .روسیه حدود  11۵تن طال به ذخایر خود در سیا ۲014
اضافه کرده است .تقریبا  ۵0درصد افیزایب در خرییدهای دو سیا گذشیته دییده
میشود .میزان خرید طالی روسییه در سیا هیای  ۲01۲و  ۲013بیه ترتییب  7۵و
 77/۵تن بوده است )71(.یکی از دتیل افیزایب ذخیایر طیال در شیرایط تحریمیی
امریکا ذخایر دتری و یورویی با خطر مسدود شیدن مواجیه اسیت .ایین امیر تیا
()7۲

حدود زیادی این اقدام بانک مرکزی روسیه را توجیه میکند.

اصالح نظام پرداخت بانکی داخلی و اسرتقالل از سرویفت .در پاسیخ بیه
تحریمهای مالی که خدمات دهی به  ۵بانک دولتی روسیه را توسط همتایان لربیی
با محدودیت مواجه می کرد و اقدامات احتمالی بعدی لرب که ممکن بود در آینده
به ممنوعیت دسترسیی ایین بانیکهیا بیه سیسیتم بیینالمللیی ارتبیاط بیینبیانکی

(سوی ت) 2بیانجامد روسیه گامهای جدی برای توسعه سیستم پرداخت ملی خیود
برداشت .در  1آوریل  ۲01۵سیستم ملی پرداخیت کیارتی جدیید معرفیی شید و
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تنوعبخشی به داراییها است خصوصا در شرایطی که بهدلیل تحریمهیای اروپیا و

1. simplification of the declaration of assets
)2. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT
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شرکت های بزرگ فعا در زمینه کارت اعتباری نظیر مسترکارد 1و وییزا ۲ملیزم بیه
تسویه تراکنبهای خیود در ایین سیسیتم شیدند(.(Oxenstierna and Olsson 2015))73
همچنین روسیه قوانین جدیدی را برای فعالیت این دو شرکت وضع نمود که آنهیا
را ملزم به سپرده گذاری به مییزان گیردش میالی سیاتنه خیود بیه عنیوان تضیمین
پرداخت به مشتریان میکند ).(Aris 2014
تدوین طرح مقابله با بحران اقتصادی و حمایت از بنگاه های آسیب دیرده.

در  ۲9ژانویه  ۲01۵نخستوزیر روسیه «طرح ضدبحران» 3را امضا کرد که شیامل
حمایت از بانکها و بنگاههای آسیبدییده ایین کشیور و همچنیین حماییتهیای
اجتماعی نظیر افزایب پرداخت به بازنشستگان بود .ارزش کیل ایین کمیکهیا 3۵
میلیارد دتر برای یک سا است که عمدتا از محل کاهب هزینههای دولت تیأمین
میشود 1۵ )74(.میلیارد دتر از این میزان برای کمک به  ۲7بانیک و مؤسسیه میالی
که در ازر تحریمهای مالی دچار شکست اعتباری 4شده بودنید اختصیاص خواهید
یافت .همچنین بخشی از این کمکها صرف تأسیس نهادی مالی خواهید شید کیه
()7۵

مطالبات معوق شرکتها را برعهده خواهد گرفت.
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عالوه بر این در  1۵سپتامبر  ۲014مقامات روس از تشکیل صندوق حماییت
از بنگاههای آسیبدیده از تحریم خبر دادند .بیه گ تیه وزییر اقتصیاد روسییه ایین
صندوق که با بخشی از مازاد بودجه دولت بهخاطر تصمیم اخییر مبنییبیر توقی
()76

تزریق بودجه به صندوق بازنشستگی تأمین مالی خواهد شد.

تهدید به ممنوعیت استفاده از حریم هوایی و ممنوعیت واردات اتومبیل و
منسوجات علیه اروپا .در  8سپتامبر  ۲014نخستوزیر روسیه از برنامه این کشور
برای ممنوع کردن دسترسی خطوط هوایی کشورهای لربی به حریم هوایی روسیه
در صورت افزایب روند تحریمها علیه این کشور خبر داد )77(.کمی بعید از انتشیار
این خبر تهدید دیگری از طرف مقامیات روس مبنییبیر در نظیر داشیتن تحیریم
1. MasterCard
2. Visa
3. Anti Crisis Plan
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4. Credit Crunch

واردات اتومبیل بهخصوص اتومبیلهای کارکرده و برخی منسوجات از کشیورهای
لربی صورت گرفت )78(.با توجه به عملی شدن تصمیم روسیه در تحیریم واردات
مواد لذایی از کشورهای لربی این تهدیدات نیز بهعنوان برنامه روسیه بیرای دور
دوم اقدامات متقابل از سوی اتحادیه اروپا جدی تلقی شد که البته تیاکنون عملیی
نشده است.
درخواست نمایندگان مجلس دوما از اوبامرا بررای قرارگررفتن در لیسرت
اشخاص تحریم شده .دو روز پس از اعالم اولین مرحله از تحریم شیدن تعیدادی
از مقامات روس بهدلیل نقب داشتن در بحران اوکیراین کیه طیی دسیتور اجراییی
رئیسجمهور امریکا صورت گرفیت نماینیدگان مجلیس دومیای روسییه بیا رأی
اکثریت مطلق به طرحی رأی دادند که از اوباما میخواسیت همیه نماینیدگان ایین
مجلس را در لیست تحریمها قراردهد )79(.هدف از این اقدام نمادین نمایب اتحیاد
مردم و دولت روسیه در مقابله با تحریمها عنوان شد.
 .4مقایسه تحریمها و اقدامات متقابل روسیه و ایران
تحریم های صورت گرفته علیه روسیه در مقایسه با تحریمهای اعما شده بر ایران
تحریم ها را در چهار گروه اصلی مورد بررسی قرار میدهیم :تحیریمهیای میالی و
بانکی تحریم های حوزه انرژی تحیریمهیای حمیلونقیل و تحیریمهیای علیم و
()80

فناوری.

در حوزه مالی و بانکی هرچند دسترسی بانکهای دولتی روسیه به بازارهیای
مالی اروپا و امریکا قطع و دارایی این بانکها در کشورهای لربی بلوکیه شید امیا
مبادتت ارزی روسیه با کشورهای لربی طبق روا سابق انجیام مییگییرد و سیایر

بانک های روسی هیچگونه منعی در رابطه با گشایب اعتبار 1برای انجام تجارت بیا
کشورهای اروپایی و امریکایی ندارند .این در حالی است که تحریمهیای اییران در
حوزه مالی و بانکی بسیار پیشرفتهتر بوده و هیم از لحیاظ تعیداد نهادهیای تحیت
تحریم (بانک مرکزی بانکهای دولتی و اللیب بانیکهیای خصوصیی) و هیم از
1. LC

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

بسیار محدود است .بهمنظور مقایسه تحریم های وضع شده علییه روسییه و اییران
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جهییت نییوع تعییامالت مییالی مشییمو تحییریم (گشییایب اعتبییار اسیینادی سییق
تراکنبهای نقدی تحریم دسترسی به شبکه سیوئی ت و )...بیهشیدت گسیتردهتیر
بوده است.
بررسی تحریمهای حوزه انرژی نیز نشان میدهد اگرچه شرکتهای لربیی از
سرمایه گذاری در بخب ن ت روسیه منع و شرکتهای ن تی بزرگ روسی از تأمین
مالی اروپایی و امریکایی محروم شدند اما منعی در رابطه با خرید ن یت و گیاز از
روسیه و فروش محصوتت پاتیشی و پتروشیمی بیه روسییه وضیع نشیده اسیت.
همچنین کشورهای لربی تنها صادرات بخشی از تجهیزات و تکنولوژیهایی را که
در اکتشافات و استخراج منابع ن تی جدید و خاص (مییادین موجیود در آبهیای
عمیق مناطق قطبی و شورهزار) کاربرد دارند ممنوع کردهاند .این در حیالی اسیت
که تحریمهای حوزه انرژی ایران شامل هرگونه سرمایهگیذاری میدیریت و تیأمین
مالی برای پروژه های بخب ن ت و گاز فروش کلیه تجهییزات و تکنولیوژیهیای
مرتبط با صنعت ن ت گاز و پتروشیمی فروش فرآوردههای پاتیشگاهی به اییران
و در نهایت خرید ن یت فیرآورده هیای ن تیی و محصیوتت پتروشییمی از اییران
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میشد.
درخصوص حوزه حملونقل نیز بررسیها نشان میدهد تحیریمهیای وضیع
شده علیه روسیه تاکنون این حوزه را در برنگرفته است .ایین در حیالی اسیت کیه
حوزه حمل ونقل دریایی ایران مشمو انواع مختل ی از تحیریمهیا شیامل تحیریم
صنعت (فروش تجهیزات و انتقا فنیاوری سیاخت) تحیریم ناوگیان (ممنوعییت
اجاره ناوگان از ایران و توسط ایران) تحریم خدمات پشیتیبان (بیمیه کشیتیرانی و
ن تکب سوخت رسانی به کشیتی) و تحیریم تیردد و پهلیوگیری در بنیادر برخیی
کشورها بوده است.
تحریم های حوزه علم و فناوری روسیه نیز صرفا محدود به موضوعات نظامی
است و صادرات تجهیزات و تکنولوژی های نظامی و با مصارف دوگانه به روسییه
ممنوع شده است؛ اما تحیریم هیای حیوزه علیم و فنیاوری اییران شیامل بسییاری
موضوعات مانند هستهای نظامی امنیت اطالعات کشیتیسیازی خودروسیازی و
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مواد شیمیایی میشود.
در مجموع مطالعات نشان می دهد گستره و عمق تحریم های صیورت گرفتیه
علیه روسیه نسبت به ایران بسیار محدودتر بوده اما با این وجود آزار آن بر اقتصاد
روسیه در رابطه با کاهب رشد اقتصادی کاهب ارزش روبل و خیروج سیرمایه از
این کشور قابل توجه بوده است .از سوی دیگر اقدامات متقابیل روسییه در برابیر
تحییریمهییای لییرب موجییب تحمیییل هزینییههییای قابییل تییوجهی بییه کشییورهای
تحریم کننده (خصوصا اتحادیه اروپا) شد .این اقدامات با لحاظ ت یاوت گسیتره و
عمق تحریم های روسیه و نیز جایگاه این کشور در معادتت بینالمللیی بیا اییران
حاوی آموزههای م یدی بوده و قابل الگوبرداری است.
اقدام جهت ضربه زدن به منافع کشورهای تحریم کننده با تحرریم واردات
از آنها :اقدام روسیه در قطع واردات محصوتت لذایی از کشورهای تحریمکننیده
اگرچه باعث افزایب قیمت برخی اقالم لذایی در روسیه شید امیا بیا وارد کیردن
هزینه جدی به کشورهای تحریم کننده آنان را به مجبور به اجرای برنامههای وییژه
جهت حمایت از تولیدکنندگان محصوتت لذایی تحیریم شیده و تأمیل بیشیتر در
رابطه با افزایب تحریمها در قبا روسیه واداشت .ایران نییز در طیو دوره شیدت
را داشته اما از آن به خوبی است اده نکرده است .نمونیه بیارز آن فرصیت اییران در
قطع سریع صادرات ن ت به کشورهای عضیو اتحادییه اروپیا پیس از اعیالم قطیع
واردات آنها از ایران پس از یک مدت شبماهه بیود )81(.چنیین اقیدام متقیابلی از
سوی ایران می توانست منجر به شو

در بازار ن ت و تجدید نظر لیرب در ادامیه

تحریمهای ن تی شود.
از سوی دیگر نیز روسیه به سرعت اقدام بیه تغیییر شیرکای خیود در واردات
محصوتت لذایی نمود اما بررسی رونید واردات محصیوتت لیذایی اییران طیی
سا های تحریم نشان می دهد همواره کشورهای اروپایی کانیادا اسیترالیا و حتیی
امریکا جزء مبادی اصلی واردات کاتهیای اساسیی لیذایی (نظییر گنیدم کنجالیه

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

تحریمها در برهه های گوناگون فرصت ضربه زدن به منافع کشورهای تحریمکننده

سویا ذرت دامی و شکر) بودهاند )8۲(.تزم به ذکر است که اقالم فوق همواره جزء
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ده قلم عمده وارداتی اییران طیی سیا هیای  87تیاکنون بیودهانید(( )83روحیانی و
ابوحمزه ,تحلیل نقب مثبت تحریمهای اقتصادی در تحقق اقتصاد مقاومتی .)1393
کاهش وابستگی به دالر و یورو در تجارت خارجی با انعقراد پیمرانهرای
پولی دوجانبه :تحریمهای مالی علیه ایران و روسیه در سا های اخیر نشیان داد در
صییورت بییروز تضییاد منییافع میییان لییرب و کشییورهای مسییتقل اسییت اده از
زیرساخت های مالی (کیه در اختییار کشیورهای لربیی اسیت) یکیی از نخسیتین

تحریمها خواهد بود که از آن به «اسیلحهسیازی از امیور میالی» 1تعبییر مییشیود.
بهکارگیری این سالح جدید برای صیاحبان آن هزینیه انیدکی دارد امیا بیه کشیور
مقابل هزینهای در حد یک جنگ تحمیل مییکنید .لیذا کشیورهایی ماننید روسییه
چین هند پاکستان کره جنوبی مالزی اندونزی و ترکیه با انعقاد پیمانهای پیولی
دوجانبه به دنبا کاهب است اده از دتر و یورو در تجارت خارجی هستند (مالییی
.)1393

با وجیود آنکیه تحیریم هیای میالی علییه اییران قیدمت بیشیتری نسیبت بیه
تحریم های روسیه دارد اما سهم پیمانهیای پیولی دوجانبیه در تجیارت خیارجی
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦
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ایران ص ر است .تزم به ذکر است در طو دوره تحریم ایران اقداماتی بیهمنظیور
جایگزینی ارزهایی لیر از دتر و یورو در تجارت خیارجی کشیور انجیام گرفیت
ازجمله فروش ن ت خام به واحدهای پولی ین یوآن وون روپیه و...؛ لکین ایین
رویکرد صرفا موجب وابستگی مجدد ایران به سایر کشیورها مییشیود .سیازوکار
پیمانهای پولی دوجانبیه بیه کلیی مت یاوت از اسیت اده از ارز سیایر کشیورها در
()84

تجارت خارجی است.

تدوین برنامه ملی برای حمایرت از بنگراه هرای آسریب دیرده از تحرریم:
آسیب دیدن بنگاههای مختل

در شرایط تحریم پدیدهای قطعی اسیت .روسییه بیه

منظور جبران این آسیبها طرح های ملی مختل ی را تدوین و اجرا نمود .مقابله بیا
آزار سوء اقتصیادی تحیریم و حماییت از بنگیاههیای آسییب دییده از تحیریم در
کوتاه مدت با اقدامات موردی و اقتضایی ممکن است ولیی در بلندمیدت نییاز بیه
1. Weaponization of Finance

برنامه منسجم و ش افی وجود دارد که مانع سوءاست اده از شیرایط خیاص تحیریم
شود .در ایران در دوره شدت تحریم ها اقداماتی بدین منظیور انجیام شید امیا در
مواردی به دلیل عدم ش افیت و برخی تعارضات قانونی موجبیات سوءاسیت اده را
()8۵

فراهم نمود.

یکی از علل فقدان نقشه راه مدون برای مقابله مؤزر با تحیریمهیا را مییتیوان
عدم واقع بینی در میزان آزار من ی تحریم در مسئولین کشور دانسیت .بیرآورد آزیار
من ی تحریمها در عین اعالم عزم جدی برای کاهب این ازیرات من یی بیه منظیور
طراحی برنامههای میانمدت متقابل ضروری است .نشانههای متعددی از واقعبینیی
()86

مقامات روسیه در این خصوص وجود دارد.

بازنگری در بودجه ساالنه دولت با توجه به شرایط تحریم :روسیه با توجیه
به ادامه تحریم های لرب و نیز افت قیمت ن ت اقدام به بیازنگری در نیرخ رشید
اقتصادی سا  ۲01۵و به تبع آن بودجه بخبهای مختلی

دولیت نمیود کیه در

برخی بخبها تا  %۲0کاهب بودجه انجام شد .این بازنگری و اطالعرسیانی آن در
ح

زبات اقتصادی و تطبیق انتظارات عامالن اقتصادی نقب بسییار میؤزری دارد.

این در حالی است که بودجه سا  139۲در ایران علیرلم شدت یافتن تحیریمهیا
تصمیم گیران کشور دارد موجب اخال جدی در برنامهریزی و تخصییص بودجیه
به بخبهای مختل

اقتصادی کشور شده و بر ازرات من ی تحریمها میافزاید.

نتیجهگیری
تحریم های لرب علیه روسیه کمی بعد از آلاز مناقشات اوکیراین آلیاز شید .ایین
تحریم ها که با بلوکه کردن دارایی ها و ممنوعییت خیروج برخیی از اتبیاع خیاص
روسی آلاز شد طی چند ماه به محدودیتهیای سیرمایهگیذاری در شیرکتهیای
بزرگ فعا در حوزه انرژی روسیه و همچنین ایجاد محدودیت برای ورود سرمایه
به بانک های بزرگ روسی انجامید .در مقاله حاضر روند و انواع این تحریمهیا بیه
ت کیییک حییوزه تحییریم کننییده (ایییاتت متحییده و اتحادیییه اروپییا) مییورد بررسییی
قرارگرفت.
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اقدامات تحریمی لرب ازسوی روسیه بدون پاسخ نمانید .روسییه عیالوه بیر
اقدامات سیاسیی در پاسیخ بیه تحیریمهیای لیرب از ییکسیو اقیدام بیه وضیع
تحریمهایی علیه اتحادیه اروپا نمود و از سوی دیگر نیز برای کاهب آزار تحریمهیا
بر اقتصاد خود اقدام به تجدیدنظر در برخی برنامهها و سیاستهای اقتصادی خیود
نمود .مطالعه اقدامات متقابل روسیه برای کشور میا بیهعنیوان کشیوری کیه میورد
تحریم واقع شده است قطعاْ سودمند خواهد بود.
بررسی ادبیات موضوع نشان میدهد که اوت پژوهبهای داخلی انجیام شیده
در موضوع تحریم عمدتا به ابعاد سیاسی یا حقوقی تحیریمهیا پرداختیهانید؛ زانییا
پژوهبهای انجام شده حو ابعاد اقتصیادی تحیریم عمیدتا محیدود بیه بررسیی
«ازرات تحریمها بر کشور تحریم شده (ایران)» است .هیچیک از مطالعیات داخلیی
انجام شده در موضوع تحیریم بیه اقیدامات متقابیل کشیور تحیریم شیده در بُعید
اقتصادی (برای کاهب ازرات تحریم بر خود یا افزایب هزینه تحریم بیرای کشیور
تحریمکننده) نپرداختهاند.
مطالعه حاضر با تمرکز بر تحریم های لیرب علییه روسییه بیه بررسیی آزیار
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره اول  بهازر 139٦

اقتصادی این تحریمها پرداخته است .تحریمهای مذکور در کنار افت قیمیت ن یت
و مدیریت اقتصادی نامناسب موجب کاهب نرخ رشد اقتصادی (رشد من ی بیرای
سا  )۲014افزایب نرخ ارز (به حدود  ۲برابر در طو یک سا ) و افزایب نیرخ
تورم (خصوصیا در میواد لیذایی) شید .متقیابال روسییه نییز بیا برخیی اقیدامات
هزینههای قابل توجهی را به اقتصاد کشیورهای اروپیایی تحمییل نمیود .مهمتیرین
اقدامات روسیه در مقابله با تحریمها عبارتند از :توسعه پیمانهای پولی دوجانبیه و
تقویت کانا های امن بانکی دوجانبه؛ تغییر مقصد صادراتی انرژی روسییه از اروپیا
به آسیا؛ بازنگری بودجه سا  ۲01۵دولت روسیه؛ ممنوعیت واردات میواد لیذایی
از کشورهای تحریمکننده؛ وضع معافیتهیای مالییاتی بیرای جلیوگیری از خیروج
سرمایه؛ تبدیل ذخایر دتری به طال توسیط بانیک مرکیزی روسییه؛ اصیالح نظیام
پرداخت بانکی داخلی و استقال از سوی ت؛ تدوین طرح مقابله با بحران اقتصادی
و حمایت از بنگاه های آسیب دیده؛ تهدید به ممنوعیت است اده از حیریم هیوایی و
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ممنوعیت واردات اتومبیل و منسوجات علیه اروپا؛ درخواست نماینیدگان مجلیس
دوما از اوباما برای قرارگرفتن در لیست اشخاص تحریم شده.
مقایسه تحریم های وضع شده علیه روسییه و اییران (در چهیار گیروه عمیده
تحریمهای مالی و بانکی تحریمهیای حیوزه انیرژی تحیریمهیای حمیلونقیل و
تحریم های علم و فناوری) نشان می دهد گستره و عمق تحریمهای صورت گرفته
علیه روسیه نسبت به ایران بسیار محدودتر بوده است .با لحیاظ ت یاوت گسیتره و
عمق تحریم های روسیه و نیز جایگاه این کشور در معادتت بینالمللیی بیا اییران
بررسی اقدامات متقابل روسیه در برابر تحریمهای لیرب (در تحمییل هزینیههیای
اقتصادی به کشورهای تحریمکننده و نیز سیاستهای کاهب هزینههیای اقتصیادی
برای کشور تحت تحریم) حاوی آموزههای م یدی بوده و قابل الگوبرداری است.
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یادداشتها
 البته این مطالعه صرفا به ارائه چارچوب تحلیلی اکت ا نمیوده و راهبردهیای مقابلیه بیا.1
.تحریم را به صورت عینی مورد بررسی قرار نداده است
2. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx

3. https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-ofconcern/entity-list

4. (Sectoral Sanctions Identifications List December 22, 2015) (SSI)
5. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/ssi_list.aspx

7. http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/pages/20140317.aspx

8. http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/OFAC-Enforcement/
pages/ 20140320 _33 .aspx

http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
pages/20140411.aspx
http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC-Enforcement/
Pages/ 20140428.aspx
http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/ 20140619_33.aspx
http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/20140716.aspx
http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/20140729.aspx
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6. Executive Order No. 13660, 13661, 13662, 13668

http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/20140912.aspx
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http://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/20150311.aspx
https://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/20150730.aspx
https://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/20151222.aspx
9. (Directive 1 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12,
2014)

(Directive 2 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12, 2014)

 و لیسیت نهادهیایSDN  تزم به ذکر است که هیچیک از این چهار شرکت به لیست.10
دفتیر صیینعت و امنیییت اضییافه نشییدهانیید بلکییه در لیسییت «فهرسییت شناسییایی
:) قرارگرفتندSSIL( »تحریمهای بخشی
https://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC-Enforcement/
Pages/20140716.aspx
11. Directive 1&2 Pursuant to EO 13662

12. https:// www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC- Enforcement/
Pages/ 20140716.aspx

13. United Shipbuilding Corporation
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شرکت دولتی بزرگ فعا در زمینه ساخت و تعمیر و نگهداری کشتی روسیه

14. http:// www. bis. doc. gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases/

107-about-bis/ newsroom/ press-releases/press-release-2014/710-u-scommerce-department-expands-export-restrictions-on-russia

15. (Directive 3 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )
(Directive 4 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )

16. Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau; Tikhomirov

Scientific Research Institute of Instrument Design; Mytishchinski
Mashinostroitelny

Zavod

OAO;

Kalinin

Machine

Plant,

JSC;

and

Dolgoprudny Research Production Enterprise.
17. AK TRANSNEFT OAO, LUKOIL OAO, OJSC GAZPROM NEFT, OPEN JOINT
STOCK COMPANY GAZPROM, SURGUTNEFTEGAS

18. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFACEnforcement/Pages/20140912.aspx

19. (Directive 1 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12,
2014)

(Directive 2 (as amended) Under Executive Order 13662 September 12, 2014)
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(Directive 3 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )

 البته این محدودیتها فقط برای پروژههایی که به تولید ن ت یا تولید توأمیان ن یت و گیاز.۲0
 در واقیع امریکیا بیه.میانجامد اعما شده و به اکتشاف و تولید گاز مربوط نمیباشید
منظور همراهسازی اتحادیه اروپا در تحریم روسیه در وضع این تحریم به منافع اروپیا
.در واردات گاز از روسیه توجه نموده است
(Directive 4 Under Executive Order 13662 September 12, 2014 )
21. Almaz-Antey Air Defense Concern Main System Design Bureau; Tikhomirov

Scientific Research Institute of Instrument Design; Mytishchinski
Mashinostroitelny

Zavod

OAO;

Kalinin

Machine

Plant,

JSC;

and

Dolgoprudny Research Production Enterprise
22. http://www. bis. doc. gov/ index.php/about-bis/newsroom/press-releases/

107- about- bis/ newsroom/ press- releases/ press- release- 2014/742u- s- commerce- department- expands- export- restrictions- aimed- atrussia-s-defense-sector

23. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents
/ ukraine_eo4.pdf

https://www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/20151103.aspx

 همچنیین۲01۵  جیوتی30  در تاریخSDN  نهاد دیگر به لیست1۵  شخص و13 افزودن
 نهاد شامل تعدادی از شرکت های وابسته بیه موسسیات تحیریم شیده3۵ افزودن
)SSI( قبلی به لیست تحریمهای بخشی
https:// www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC-Enforcement/
Pages/20150730.aspx

 نهیاد دیگیر بیه86  و افیزودنSDN  نهاد به لیسیت۲۲  شخص حقیقی و1۲ اضافه کردن
۲01۵  دسامبر۲۲ ) در تاریخSSI( لیست تحریمهای بخشی
https:// www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC-Enforcement/
Pages/20151222.aspx
(EU) No

 شورای اتحادیه اروپا که به آییننامیه2014/145/CFSP  طی مصوبه شماره.۲۵
. انجامید269/2014

26. European Investment Bank (EIB)

این بانک که بانک اتحادیه اروپا محسوب میشود و با تأمین میالی پیروژههیای گونیاگون
: اطالعات بیشتر در.درصدد تحقق اهداف سیاستی اتحادیه اروپاست
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 میارس11  در تاریخSDN  شخص حقیقی و دو شخص حقوقی به لیست11  افزودن.۲4
.۲01۵
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http://www.eib.europa.eu/about/index.htm
27. http:// www. consilium. europa.eu/ uedocs/cms_Data/ docs/pressdata/en/
ec/ 143992.pdf

28. http:// www. consilium. europa. eu/ en/meetings/european-council/ 2014/
03/20-21/

29. http:// www. consilium. europa. eu/ en/ meetings/european-council/2014/
03/ 06/

. به جز روسیه استG8  شامل کلیه کشورهایG7 .30

31. www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/03/06/

32. www. consilium. europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/pdf/150915sanctions-table---Persons--and-entities_pdf/

33. https://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions_en
34. http:// eur- lex. europa. eu/ legal- content/ EN/ TXT/ PDF/ ?uri= CELEX:
52014XG0409 % 2801%29 &from =EN

35. http:// eur- lex. europa. eu legal-content/EN/TXT/?qid= 1406553915752&
uri= CELEX: 02009R0428 -20140702

36. http://www.tradingeconomics.com/russia/gdp-growth

37. http://www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN0JU0KO

 سیدعلی روحانی و احسان نمازی تحریمهای غرب علیه روسیه

20141216

101

 از مجرای محدود کردن دسترسی به سرمایه خارجی و بات بردن هزینه استقراض.38

39. http:// www. worldbank. org/ en/ news/ press- release/2015/06/01/worldbank- revises-its-growth-projections-for-russia-for-2015-and-2016

40. http://www.reuters.com/article/us-russia-rouble-exchange-idUSKBN0JU0KO
20141216

7 ۲016  تیا۲003  درصد و مییانگین آن در بیازه۵,۵ ۲014  نرخ بهره در اوایل سا.41
.درصد بوده است

http://www. theguardian. com/ world/ 2014/ dec/ 15/russia-interest-rate-rise17pc-rouble-collapse-oil-price

 روسیه از نظر ذخایر ارزی رتبه ششم را در میان ذخایر ارزی کشورهای جهان دارد.4۲

http://www. worldatlas.com/articles/countries-with-the-top-foreign-exchangecurrency-and-gold-reserves-in-the-world.html

 «بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمیان پیولی دوجانبیه» مرکیز پیژوهبهیای. . ر.43
.1396۲ مجلس شماره مسلسل
VTB  در راستای عملیاتی نمودن پیمان های پولی دوجانبه بانک مرکزی روسیه بانیک.44
را بهعنوان عامل برای تجارت با چین انتخاب کرد؛ بانک مرکزی چین نیز «بانیک

چین» را به روسیه معرفی کرد تا تراکنبهای در مقیاس وسییع بیین دو کشیور را
.براساس واحدهای یوآن و روبل مدیریت نمایند
45. http://rt.com/business/254305-russia-china-trade-business/
46. http://in.sputniknews.com/russia/20150218/1013485065.html
47. http://sputniknews.com/business/20141126/1015188788.html
48. http://rt.com/business/230447-russia-egypt-trade-dollar-drop/
49. http://rt.com/business/247373-russia-vietnam-local-currencies/
50. http://rt.com/business/252417-russia-argentina-local-currencies/
51. http://rt.com/business/248325-russia-indonesia-local-currencies/
 تزمه این کار آن است که اتحادیه اروپا مبالغ مربوط به صادرات خود به روسیه را به.۵۲
 سپس با این وجیه هزینیه گیاز وارداتیی را از طرییق.واحد روبل دریافت نماید
.بانکهای تجاری روسیه بپردازد

http://www. platts. com/ latest- news/natural-gas/moscow/russia-mulls-moreactive-crude-gas-trading-in-26766725
53. http:// www. ibtimes. com/ russian- energy- giant-gazprom-wants-rublesnot-us-dollars-its-arctic-oil-exports-amid-1672302

54. http:// rbth. com/ 2015/11/12/ rusia-to-launch-trading-of-new-oil-clas-inrubles_ 539889

56. http://www. bloomberg. com/ news/articles/2014-11-10/russia-china-addto-400-billion-gas-deal-with-accord

57. http://www.reuters.com/article/2015/03/18/us-russia-gas-china-idUSKBN0ME
19120150318

58. http:// www. reuters. com/ article/ 2014/ 11/ 09/ us- china- russia- gasidUSKCN0IT0GL20141109

 درصید از کیل60  میلییارد دتر خواهید بیود کیه حیدود۵0  رقم این کسری حدودا.۵9
.حساب صندوق ذخیره روسیه است
17/۲  میلیارد دتر واردات مواد لیذایی داشیته کیه39 ْ مجموعا۲013  روسیه در سا.60
.میلیارد دتر از آن از کشورهای مزبور بوده است
61. http://www.garant.ru/hotlaw/federal/558039/
62. http:// www. reuters. com/article/us-ukraine-crisis-russia-sanctions-factbidUSKBN0G71NJ 20140807

63. http://ec.europa.eu/eurostat (Eurostat),
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55. http://en.kremlin.ru/events/president/news/46713

http://www. usda. gov/ wps/portal/usda/usdahome?navid=DATA_STATISTICS
(US department of Agriculture),
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http://en.seafood.no/ (Norwegian seafood council),
http://trademinister.gov.au/Pages/default.aspx (Australian Minister for Trade
and Investment),
http://www. canadapork. com/en/industry-information/canadian-pork-exports
(Canada Pork International)

. میباشد۲013  است برای سا۲01۲ دادهها بجز گوشت خو کانادا که مربوط به

64. http:// www. forbes. com/ sites/ kenrapoza/ 2014/08/10/putins-europeanfood-ban-bad-for-russia-good -for-brazil/

 رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآوردههای پروتئینی حیوانی این کشور نییز اعیالم کیرد.6۵
برزیل میتواند کل مییزان واردات مرلیی کیه روسییه از امریکیا داشیته اسیت را
e .پوشب دهد

http://www. reuters. com/ article/ 2014/ 08/ 07/ ukraine- crisis -brazil -meatidUSL 2N0QD 0T720140807
66. http://www. silkroadreporters. com/ 2014/12/22/ russia-looks-boost-foodimports-central-asia/

67. http://rt.com/business/178664-latin-america-benefits-russia-ban/
68. http://m.government.ru/en/news/17393/
69. www.goldcore.com

 سیدعلی روحانی و احسان نمازی تحریمهای غرب علیه روسیه

70. http://www.wnd.com/2014/05/russia-steps-up-war-on-u-s-dollar

71. http:// www. reuters. com/ article/ us- russia- gold- cenbank- exclusiveidUSKCN0IV0FJ20141111

72. http://www.reuters.com/article/russia-gold-cenbankidUSL6N0T04K520141110

73 .http:// rbth. com/ business/ 2015/ 04/ 02/ visa_ and_ mastercard_ join_
russias_ national_card_payment_system_44955.html

10  یکی از نکات قابل توجه در این طرح کاهب اکثر هزینیههیای دولیت بیه مییزان.74
درصد بجز هزینههای دفاعی حمایت از کشاورزی و هزینههای ناشی از تعهدات
.اجتماعی و بینالمللی دولت است
75. https://www.rt.com/business/226943-russia-anti-crisis-plan/
 میلیارد دتر تخمین زده میشیود کیه بخشیی از آن بیه8/18  کل میزان مازاد بودجه.76
.صندوق حمایت از بانکها و بنگاههای آسیبدیده منتقل میشود
http://www. wsj. com/ articles/ russia- plans-emergency-fund-for-companieshurt-by-ukraine-sanctions-1410802572
77. http:// www.independent.co.uk/news/world/europe/russian-airspace-maybe-closed-in-response-to-western-sanctions-9718897.html
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78. http://rt.com/business/187236-russian-response-sanctions-cars/

79. https://www.rt.com/politics/russian-duma-sanctions-crimea-594/

 .80مبنای مقایسه تحریم های ایران و روسیه در این بخب مطالعه روحانی و ابوحمزه بیا
عنوان «نقشه تحریم های ایران به ت کیک بخبهای اقتصادی و میزان پیشروی در
هر بخب» (مرکز پژوهب های مجلس شورای اسالمی شیماره مسلسیل )13۲68
بوده است.
81. COUNCIL DECISION 2012/35/CFSP , 23 January 2012 , amending Decision
2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran

82. http://www.tccim.ir
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 .83گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی برای دوازده ماهه سا های  88تیا  94گمیر
جمهوری اسالمی ایران.
 .84ر« . .بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمیان پیولی دوجانبیه» مرکیز پیژوهبهیای
مجلس شماره مسلسل .1396۲
 .8۵برخی از مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در همین راستا انجام شده و آزار مثبتیی
در صنعت ن ت کشتیرانی مخابرات و ...داشته اسیت ولیی بیه دلییل لیرشی اف
بودن آنها و بعضا مخال ت این مصوبات بیا قیوانین امکیان سیوءاسیت اده از ایین
مصوبات وجود داشته است .همچنین طرحهایی نظیر استمها بدهیهای بنگاهها
مربوط به تسهیالت درییافتی از حسیاب ذخییره ارزی صیندوق توسیعه ملیی و
بانکها ظاهرا در این راستا به تصویب رسید اما همین مصوبات نیز به دلیل عدم
ش افیت و طراحی نامناسب مورد سوءاست اده قرارگرفت.
86. http:// www. scmp. com/ news/ world/ article/ 1899991/ vladimir- putinacknowledges-western-economic-sanctions-over-ukraine-are

http://www. naturalgaseurope. com/ putin- eu- sanctions- russia-gas-exportseffects

 .87رقم بودجه عمومی دولت در قانون بودجیه سیا  1644 1391هیزار میلییارد رییا
تعیین شد که در قانون بودجه  139۲به  ۲360هزار میلیارد ریا افزایب داده شد.

منابع:

تحریمهای غرب علیه روسیه  سیدعلی روحانی و احسان نمازی

الف -فارسی
آجیلی هادی و زهرا مبینی کشه .تابستان  .139۲تحریم ن تی ایران (بیا تاکیید بیر تحیریم
ن تی اتحادیه اروپا در سا  .)۲01۲تحقیقات سیاسی و بین المللی.
امین زاده الهام و ناصر خداپرست .زمستان  .1391نقد تحریم ن ت ایران از طرف اتحادیه
اروپا از منظر حقوق بین الملل .دیدگاههای حقوقی قضایی.
بلداجی فرهاد محمدتقی ضیائی بیگدلی و الهام لالمی .بهار  .139۲بررسیی ازیر تحیریم
های اقتصادی بر تجارت ایران :کاربردی از مد جاذبه .پژوهشنامه اقتصادی.
جاللی محمود ستاره صادقی محمدی و مجتبی بابایی .بهار  .1393ارزیابی تحریم هیای
آمریکا علیه ایران در قالب گ تمان حمایت از حقوق بشیر .تحقیقرات سیاسری و
بین المللی.
جمشیدی محمد .زمستان  .139۲تحریم؛ ابزار آمریکا برای تغییر محاسبه هستهای اییران.
مطالعات راهبردی.
خواجی لالمرضا .پاییز و زمستان  .1391تحریم اقتصادی از منظر حقوق بیین الملیل بیا
تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه .دانشنامه حقو اقتصادی.
روحانی سید علی و داریوش ابوحمزه .1393 .تحلیل نقب مثبت تحریمهای اقتصادی در
تحقق اقتصاد مقاومتی .کنگره ملی اقتصاد مقاومتی .تهران :دانشیگاه عیالی دفیاع
ملی و دانشگاه شهید بهشتی.
روحانی سید علی و دارییوش ابیوحمزه .139۲ .نقشره تحریمهرای ایرران بره تفکیرک
بخشهای اقتصادی و میزان پیشروی در هر بخرش .مرکیز پژوهشیهای مجلیس
شورای اسالمی.
زمانی قاسم و جع ر زنگنه شهرکی .تابستان  .139۲تحریم های بین المللی ناقض حقوق
بشر :از چالب مشروعیت حقوقی تا مسئولیت بین المللی .راهبرد.
زهرانی مصط ی .زمستان  .1389تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران :جایگزین جنگ ییا
مؤل ه اصلی مهار .روابط خارجی.
شریعتی نیا محسن و زهرا توحیدی .پاییز  .139۲ایران و مد هیای تحیریم :ممانعیت از
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دسترسی به منابع .روابط خارجی.
ش یعی رودپشتی میثم سیدمرتضی امامی ,و فاطمه ملکشاهی .پاییز  .139۲آسیب شناسی
تحریم نظام بیانکی بیا اسیت اده از تکنییک DEMATELفیازی .مهندسری مرالی و
مدیریت اورا بهادار.
ضیایی سید یاسر و علیرضا محمدی مطلق .زمستان  .1393تحیریم اشیخاص حقیقیی از
منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی .حقوقی دادگستری.
ظغیانی مهدی و مرتضی درخشان .زمستان  .1393تحلیل عوامل تأزیرگذاری تحریم های
اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن .راهبرد.
فدایی مهدی و مرتضی درخشان .بهیار  .1394تحلییل ازیرات کوتیاه میدت و بلندمیدت
تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصیادی در اییران .پژوهشرهای رشرد و توسرعه
اقتصادی.
مالیی عبدالعظیم .1393 .بررسی ضرورت و امکان انعقاد پیمان پولی دوجانبره .مرکیز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی,
میرعمادی طاهره .تابستان  .1390چارچوبی برای ارزیابی راهبردهای مقابله بیا تحیریم از
منظر نظام ملی نوآوری .سیاست علم و فناوری.
نعمت اللهی سیمیه و علیرضیا گرشاسیبی .بهیار .1393بررسیی تغیییرات تنیوع پیذیری
صادرات لیر ن تی در شرایط تحریمهیای بیین المللیی بیا تأکیید بیر دوره زمیانی
 .1383-1391پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی.
نیکنامی رکسانا .بهار  .1394سنجب تازیر و کارایی تحریم ها :مورد تحریم های اتحادییه
اروپایی علیه روسیه .روابط خارجی.
ولیزاده اکبر .بهار  .1390رهیافت ها و نظریه های کارایی تحریم در اقتصاد سیاسیی بیین
المللی .سیاست.
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