
1 
 

 رقة اقتصادية و 

 

 

 

 

 

 ملاذا صمد االقتصاد الرويس؟ 

 وائل رشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-3 -2023 



2 
 

 ملقدمة ا

أوكرانيا. استعرت الحرب ب� كل من روسيا    يف العمليات العسكرية    بدءة  الّروسيأعلنت السلطات    2022شباط    24يف  

وأوكرانيا وتوسعت ساحة املواجهة لتشمل االتحاد األورويب والواليات املتحدة دون تدخله� مبارشة يف الحرب. هذا  

مل نشهد مثلها منذ انتهاء    اقتصاديّةفي� يخص الرصاع العسكري. اما عىل الصعيد االقتصادي، فقد اندلعت حرب  

العا الثانية. كشفت  الحرب  الحربية    الغربيّة  الّدولملية  العقوبات عىل    قتصاديّةاال عن ترسانتها    االقتصاد ووجهت 

  الغربيّة  الّدولتخترب    ضعاف قدرة روسيا عىل االستمرار يف حربها ضد أوكرانيا.إ يف محاولة منها لتقويض قوته و   الّرويس

يف النظام العاملي التي تسيطر عليه، يف محاولة لتجنب    ندمجتالصاعدة او التي ال    الّدول ضد    قتصاديّةاال أسلحتها  

،  الغربيّةة االوىل التي كانت تحت مرمى العقوبات  الّدول ليست روسيا  الحروب العسكرية املبارشة وكلفتها الباهظة.  

روسيا تحتل املرتبة  هداف أوسع. أ عىل روسيا  قتصاديّةاال اال ان للعقوبات  الّدولسبقتها إيران وفنزويال وغ�ها من 

تريليون دوالر    1.78حيث بلغ ناتجها املحيل اإلج�يل    ، 2021يف العامل يف عام   اقتصادالحادية عرشة من حيث أكرب  

 اقة.ري الحبوب والسلع الغذائية وتسيطر عىل جزء مهم من أسواق الطّ مصدّ  أكربأحد تعترب أمرييك، و 

� تلك املفروضة عىل روسيا،  والسيّ   الّدولأث� عىل  جدوى هذه العقوبات يف التّ قاشات يف مراكز القرار حول  تحتدم النّ 

خرين  وآ ومل متنعها من االستمرار بالحرب،    الّرويس ر اال القليل عىل االقتصاد  العقوبات مل تؤثّ   سياسة  ن أ فمنهم من يرى  

ويل. فكيف  ط والطّ رة عىل املدي� املتوسّ مؤثّ ة وستكون  الّروسية  من تصاعد القوّ   العقوبات استطاعت الحدّ   بـأنّ   رأوا

 روسيا مواجهة الحصار املفروض عليها؟   استطاعت؟ وكيف الّرويسعىل االقتصاد  قتصاديّةاال رت إذاً العقوبات ثّ أ

 عىل روسيا قتصاديّةاال العقوبات شعاع  -1

  ألف   11املفروضة عىل روسيا منذ بدء االزمة مع أوكرانيا مبا يزيد عن    العدوانية  قتصاديّةاال اإلجراءات  ر عدد  قدّ 

وغ�ها.  والنقل،  والتكنولوجيا، والرياضة،شملت معظم املجاالت كالبنوك واالقتصاد والتجارة والطاقة واالعالم  إجراء

العقوبات    الّدولوبذلك، تتصدر روسيا ترتيب   وسوريا وكوريا    إيرانحيث تجاوزت كل من    الغربيّةالتي شملتها 

لبيانات رشكة    �ليّةالش املتعلّ ة املتخصّ السويديّ  (Castellum.AI)وفقا  بالعقوبات. وتتصدّ صة برصد املخاطر  ر  قة 

 . الّدولللعقوبات عىل روسيا من مجمل  ة األكرث فرضاً الّدولحدة بدورها الواليات املتّ 

ابعة لها من اجل تسديد القروض  عقوبات عىل روسيا منعتها من الوصول اىل األموال التّ فرضت الواليات املتحدة  

فع. من جهة أخرى، فرضت كل من الواليات  ف عن الدّ طرت روسيا ألول مرة منذ عقدين للتخلّ ية وبذلك، اضّ الّدول

جنبي التابع للدولة  ال ا  الحتياطيا، عقوبات عىل  الغربيّة  الّدول املتحدة واالتحاد األورويب ودول أخرى تدور يف فلك  

 مليار دوالر.   350 -  300وتقدر االحتياطيات املجمدة ب�  ة، الّروسي
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قت عملها بنظام "سويفت"  ة وعلّ الّروسياملصارف    أكربعقوبات عىل    الغربيّة  الّدولوعىل الصعيد املرصيف، فرضت  

ة مع العامل الخارجي عىل معظم الصعد وباألخص الّروسي العاملي م� اخرجها من األسواق العاملية وعرقل العالقات  

 عيد التجاري.  عىل الصّ 

يعتمد بشكل أسايس عىل هذه املصادر لتأم�    الرّويسعىل صعيد املوارد الطبيعية من نفط وغاز، ومبا ان االقتصاد  

عقوبات عىل هذه القطاعات تشمل وقف است�اد    الغربيّة الّدول ياجاته، ولتمويل الحرب عىل أوكرانيا، أصدرت احت

" مع املانيا. كذلك، فرضت هذه  2انابيب الغاز كمرشوع "نورد سرتيم    ات النفطية تدريجيا ووقف مشاريع مدّ جاملنت

 ظر عىل است�اد الفحم الحجري من روسيا.  حال الّدول

 Castellum.AI - Atlanticcouncil.orgباالعت�د عىل معلومات من  املصدر:  -ة الّدولحسب  قتصاديّةاال هم العقوبات أ  .1ول الجد

 

السّ   الّدولهذه    تفرض كالسّ عقوبات عىل  والعسكرية  املدنية  الصناعات  يف  التي تستخدم  كذلك  لع  مثال.  يارات 

ال الجوي لكل من الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا واالتحاد  جة يف امل الّروسيشملت حظر عىل الرحالت الجوية  

ة األساسية. ونتيجة  الّروسيوالسلع  ة،  الّروسيهب، السلع الفاخرة، اليخوت  اىل ذلك، العقوبات عىل الذّ   أضفاألورويب.  

علق  روسيا،  عملها يف األرايض  الحظر املفروض عىل  األجنبية  الرشكات  العديد من  كليّ الرّوسيت  وانسحبت  من    اً ة 

فحسب،   قتصاديّةاال ة. مل تتوقف العقوبات عىل القطاعات الّروسياألسواق نتيجة املخاوف من االستث�ر يف األسواق 

اشكاالً اتخذت  واأل   بل  االع�ل  ورجال  الرشكات واالفراد  استهدفت  أيضا كعقوبات  الروس وجمّ عديدة  دت  ثرياء 

 ئاسة، والعديد غ�ها. ة والّر الرّوسيحسابات مسؤول� يف الحكومة 
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  الّرويس   اإلنتاج توجيه إعادة لناحية كب�ة صعوبات  تنشأ ، وبحسب مركز "كارنيجي" فقد الغربيّةنتيجة للعقوبات 

  يف   محدودة.  بالرشق  روسيا تربط   التي  الحديدية والسكك املوانئ  قدرات و  التحتية البنية حيث  .جديدة أسواق  نحو 

  .للعقوبات نتيجة معطلة أوروبا  مع التجارة تخدم التي التحتية  البنية فإن نفسه،  الوقت

  للعقوبات،   الخاضعة  غ�  تلك   حتى  البضائع  امدادات   واعاقة  روسيا،   مع   التوريد  سلسلة  إعاقة  تم  العقوبات،  نتيجة

  املدفوعات   تلقي   طرق  وعىل  روسيا،  مع  الّدويل  الشحن  عىل   عقوبات   من  الغربيّة  الّدول  فرضته  ما  ب بسب  وذلك

  مستعدة  زالت   ما   التي  الّدول و   الرشكات   ماأ  .الخارجي  والعامل  ةالّروسي  الرشكات   ب�  املرصفية  العمليات  واعاقة  والدفع،

  بتخفيضات   باملطالبة  فبدأت   معها،  للتعامل  ةالّروسي  األسواق  وحاجة  ةالرّوسي  االزمة  استغلت  فقد   روسيا،  مع  للتعامل

   االقتصاد. يحتاجه ما كل انتاج عىل  الّرويس  االقتصاد قدرة عدم ظل يف  السلع أسعار عىل

 

 الغربيّةعات وقّ آثار العقوبات عىل روسيا: فشل التّ  -2

ص�ة واهداف  قيعتمد عىل اهداف اسرتاتيجية ترتاوح ب� اهداف    الّدول عىل    قتصاديّةاال استخدام سالح العقوبات  

للدولة    قتصاديّةاال ات  عىل مجمل العمليّ   الّدول املفروضة عىل    العقوبات عىل املدى املتوسط والطويل. عادة، تؤثر  

عن دول يف طور   ثضد دولة كاملة وشعب بأكمله. هذا ان كنا نتحد  افتاكً  ااملستهدفة م� يجعل العقوبات سالحً 

الفق�ة. اما يف روسيا فالوضع قد اختلف، حيث مل تستطع هذه العقوبات   الّدولالنمو او دول مدرجة ضمن دائرة 

الذي كان  ة بالشكل  اتها التجارية الخارجيّ من رضب احتياطي روسيا من العمالت األجنبية، ومن التأث� عىل عمليّ 

  .متوقعاً 

قدرة  ل  الغرب متوقًعاالتي فرضت يف وقت قص�، مل يكن    قتصاديّةاال وامام كل هذه العقوبات    امام كل ما ذكر سابقا، 

عىل األقل يف السنة األوىل للحرب كان مغايرا لكل    الّرويسصالبة االقتصاد    لكن عىل مقاومة االنهيار،    الّرويس االقتصاد  

قدرتها   ساعد عامالن عىل كرس سلسلة االنهيار االقتصادي يف روسيا وهي" فقد  willsonمركز "بحسب  التوقعات.  

ة التي  لذا، ونتيجة هذه العوامل فإن الصدمة السلبيّ   .والسلطة اإلدارية للبنك املركزي  كب�  تحقيق فائض تجاري عىل  

، وتدفق رؤوس األموال  الغربيّةاالقتصادات    قبل  من  املفروضة  سببتها العقوبات (انهيار الواردات، والعزلة املتزايدة

إىل الخارج) قابلها �و حاد يف عائدات الصادرات وفائض كب� يف الحساب الجاري مدعوًما مبزيد من النمو يف أسعار  

  .الطاقة واالنك�ش املتزامن للواردات

الحرب    نتيجة  2022% يف العام  15  - 10ب�    بنسبة ترتاوح  الّرويس يف تقرير لألمم املتحدة، تم توقع انك�ش االقتصاد  

، فقد توقع  الّدويل%. اما صندوق النقد  3حيث بلغ االنك�ش فقط  مع أوكرانيا، اال انها عادت وخالفت توقعاتها  

ان3.4بنسبة    الّرويسانك�ش االقتصاد   اال  % فقط معلنا عن  2.2  ـ عاد وخالف توقعاته حيث جرى تقديره ب  ه % 
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، بشكل كب�  التضخم املايل  نسبة  لذا، مل تستطع العقوبات رفع%.  0.3بنسبة    2023لعام    الّرويساد  إمكانية �و االقتص

 مو االقتصادي. ة، ومل تفلح يف رضب النّ الّروسيانهيار العملة ب تسبب   والمن املايل، أزعزعة ا  وأ

 

 العقوبات عىل التجارة مع روسيا: نتائج معاكسة  -2.1

من    الغربيّة  الّدول لروسيا. انطلقت توقعات    قتصاديّةاال ة  ارجيّ خفعاليتها يف تقويض العمليات المل تثبت العقوبات  

ة للعامل الخارجي وبالتايل تشكيل ضغط الّروسيدراسة غ� واقعية حيث كان التوقع ان يتم تخفيض قيمة الصادرات  

ه التوقعات مل تأخد بع� االعتبار ان الجزء  عىل امليزان التجاري للدولة ومن ثم ميزان املدفوعات ككل. اال ان هذ

ة  ة هي من السلع االسرتاتيجية من مواد أولية وغاز ونفط وغ�ها من السلع األساسيّ الرّوسياألهم من الصادرات  

مليار    120التي مل تستطع العقوبات وقف عملية تصديرها بشكل مبارش ورسيع. بلغت قيمة الصادرات أكرث من  

العقوب الطاقة ودفع األسعار اىل االرتفاع  دوالر قبل  العقوبات عىل روسيا زعزع االمن يف أسواق  ات. اال ان فرض 

مليار دوالر خالل سنة    200ة فعليا اىل ما يقارب ال  الرّوسيبشكل كب� مدفوعا بالحرب، م� رفع قيمة الصادرات  

)، واملنتجات البرتولية والنفط  املئةيف  40 تأيت أكرب مساهمة يف قيمة الصادرات، من الغاز الطبيعي (أكرث من.  2022

 الخام أيًضا.  

ة بشكل  الّروسياما في� يعود لالست�اد، وتبعا للعقوبات املفروضة عىل التعامل مع روسيا، فقط انخفضت الواردات 

حول الواردات منذ شهر كانون الثا�    البيانات ة عن  الّروسيال تفصح السلطات  كب� مقارنة مبرحلة ما قبل الحرب.  

، اال ان العديد من الدراسات تناولت هذا الجانب من خالل دراسة صادرات الرشكاء األساسي� لروسيا. خلصت  2022

ة يف بداية الحرب، واىل عودة التعايف يف الواردات  الّروسيانخفاض كب� يف الواردات    ع حصولتوقّ هذه الدراسات اىل

من دول كرتكيا، الص�، بيالروسيا    الغربيّةالصديقة لها يف محاولة الست�اد بدائل السلع    الّدول روسيا اىل  بعد ان لجأت  

 وغ�ها. 
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 )Bruegel based on national authoritiesحسب املنشأ ( 2022ة الرّوسيالواردات  2الرسم البيا� 

 

ة مدفوعة بارتفاع أسعار السلع األساسية، وامام انخفاض االست�اد تحت وطأة العقوبات  الّروسياما ارتفاع الصادرات  

، استطاعت روسيا تحقيق فائض مهم يف ميزان املدفوعات اعىل م� كان يف فرتة ما قبل الحرب مع أوكرانيا.  الغربيّة

اال انه عىل  تسعى لرضب عالقاتها التجارية عىل املدى القص�،    ب عىل العقوبات التي كانت استطاعت روسيا التغلّ 

امام انقطاع االمدادات نحو االتحاد    االسرتاتيجيةوالطويل، ان مل تستطع روسيا تأم� بدائل لسلعها    توسط املدى امل

   األورويب فمن املمكن ان تدخل روسيا يف ازمة كربى يف ميزانها التجاري وميزان املدفوعات.

 

 حساب روسيا الجاري  3الرسم البيا� 
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 آليات اتخاذ القرار: رسعة ومرونة يف مواجهة االزمة -2.2

العقوبات عىل االقتصاد، وحاولت    مواجهة احت�ل  ، توجهت روسيا اىل وضع سيناريوهات تشمل2014منذ العام  

ة احتياطيات  الرّوسيلطات  كونت السّ   ان فرضت.   الغربيّةصياغة الخطط الالزمة من اجل مقاومة أي تأث� للعقوبات  

مرة بعد ضم شبه جزيرة القرم، وصلت  بعد فرض عقوبات عليها ألول    2014ة منذ العام  ضخمة من العمالت األجنبيّ 

اىل   "سويفت"    650من    أكرثاالحتياطيات  بنظام  شبيه  مراسلة  نظام  بناء  عىل  روسيا  عملت  كذلك،  دوالر.  مليار 

لق  يللمصارف، ليكون بديال يف حال تم فرض وعزل روسيا عن النظام العاملي املايل. صحيح ان هذا النظام البديل مل 

يخفّ   رواجاً  تدريجي م�  ازدياد  يف  والرشكات  املصارف  ان عدد  اال  نظام "سويفت"  العقوبات عن  مثل  ف عبء 

كعملة أساسية،    عليه% تقريبا لتخفيف اعت�دها  50ر اىل  الّدوال . كذلك، خفضت روسيا التزاماتها بالرّويساالقتصاد  

 ونّوعت من اعت�دها عىل العمالت االجنبية األخرى. 

ة  الرّوسيبشكل رسيع، اال ان مرونة السياسة  الّرويس وبات، كان من املتوقع االنهيار الشامل لالقتصاد بعد فرض العق 

مكّن    -ةالّروسيم� توقعته السلطات    أكربوان كانت    -زمة وتحض�ها املسبق لهذه العقوبات  ورسعة استجابتها لأل 

خذت  ، اتّ أوالًعىل املدى القص�.    التي كان الغرب يطمح لها عىل األقّل   اليّةمن تجنب الفوىض امليف السنة األوىل  روسيا  

ة وهروب رؤوس  يزف العمالت االجنبن زمة بشكل رسيع ودون تردد ملواجهة  الّال  اليّةة الضوابط املالّروسيالسلطات  

عىل االقتصاد عىل املدى    لكب نتيجة لذ املرتتّ   ر رغم الّرض   اليّةحكم البنك املركزي السيطرة عىل األسواق املأ األموال.  

املركزي  الطويل.   البنك  األجنبيّ   الّرويس أوقف  العمالت  تحويل  و إمكانية  كاليورو  الروبل، م� خفف  الّدوال ة  اىل  ر 

الت الفائدة  كذلك، رفع معدّ الطلب عىل العملة األجنبية مقابل الروبل وبالتايل مل تنهار العملة ك� كان متوقعا.  

الروبل   املايل من جهة أخرى.    جذباً   أكرثلجعل  التضخم  وملواجهة  أيضا جملة من  لالستث�ر،  املركزي  البنك  فرض 

بدفع مثن الغاز واملواد البرتولية بالروبل م�    الّدولالخارجية، فأجرب الرشكات و   لّدول ااإلجراءات عىل التعامل مع  

 رفع الطلب عىل هذه العملة وحسن من قوتها يف األسواق. 

اإلجراءات التي    بعدولكن  ،  2022يف انهيار حر كب� حتى شهر اذار  140تقريبا للدوالر اىل    75انخفض الروبل من  

اىل ما كان    وصوالً  اً ه تدريجيّ ما لبث ان استعاد قوتّ ة ملواجهة العقوبات،  الرّوسياتخذها البنك املركزي والحكومة  

 عليه قبل بداية الحرب مع أوكرانيا.  
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 : سالح اقتصادي عىل املدى الطويل لروسيا قتصاديّةاال العالقات االسرتاتيجية  -2.3

األوروبية منذ العام   -   ، وبعد مواجهة سيل العقوبات األم�كيةقتصاديّةاال ة  االنفكاك عن الهيمنة األم�كيّ يف سعيها اىل  

ة تخفيف وطأة أي  ثار العقوبات املحتملة وكيفيّ آ ة اىل وضع الخطط الالزمة ملواجهة  الّروسي، انتقلت السطات  2014

 . قتصاديّةاال الصديقة يف العامل يف محاولة لتنويع األسواق والخيارات  الّدول ضدها، فانفتحت عىل  أجنبيتحرك 

  إذا رضورة تأم� بديل لترصيف املنتجات الصناعية والنفطية وغ�ها، والسي�    منتنبع    اقتصاديّةأهمية أي عالقة  

. تدرك  عاملياً   ةسيطر ر كعملة مالّدوال خارجة عن هيمنة    ماليّة  اقتصاديّةمن إقامة روابط    الّدولما استطاعت هذه  

ن القوة  أ املفروضة عليها من الغرب عىل املدى القص�، اال    قتصاديّةاال ة قدرتها عىل مواجهة العقوبات  الرّوسيالقيادة  

سيا حافظت عىل �و  و عت. صحيح ان ر اما امتدت الحرب وتوسّ   إذا واملواجهة تظهر عىل املدى املتوسط والطويل  

استطاعت من السيطرة عىل األسواق    اليّةللتوقعات، وصحيح ان البنك املركزي والسلطات املالفة  خإيجايب مصادي  تاق

بعد فرتة وجيزة من العقوبات وقبل انطالق الفوىض املخطط لها. اال ان كل ذلك من املمكن ان يفشل عىل املدى  

والسي� اإلنتاج النفطي يف حال انفصلت  ،  إلنتاجهااملتوسط والطويل يف حال عدم قدرة روسيا عىل إيجاد أسواق بديلة  

 من روسيا.   اً األوروبية يف حظر االست�اد كليّ  الّدولعن أوروبا ك� تخطط  اً كليّ 

ديقة. استطاعت روسيا  غ� الصّ  الّدول ديقة و الصّ  الّدولاىل مجموعت�،  الّدول فت روسيا منذ بداية الحرب، صنّ لذا و 

. بداية  الّرويسعىل النظام االقتصادي  الغربيّةمع العقوبات  اواهت�مً  بِد تفاعًال التي مل ت الّدولتعميق العالقات مع 
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،  الّدولز الرتيك عن باقي  رغم انض�مها اىل حلف الناتو. اغتنمت روسيا التميّ   الغربيّةمن تركيا، التي مل تنصاع للدول  

من خالل    ة كافة. أوالًوالدبلوماسيّ   قتصاديّةاال ة و وعملت عىل تعميق الرتابط ب� البلدين عىل املستويات السياسيّ 

طة ارتكاز لتجارة الحبوب مع دول العامل، إضافة اىل تعزيز دورها يف أسواق الطاقة وتصدير  قتحويل تركيا اىل معرب ون

  عىل   الغربيّةت� بهدف إيجاد مخارج للعقوبات  الّدولذلك، التشارك ب�    إىلة عرب أراضيها. أضف  املشتقات النفطيّ 

 . الّرويسروسيا من خالل خلق املساحات التجارية الالزمة لتأم� السلع الالزمة لالقتصاد 

الص�  مع  االسرتاتيجية  عالقاتها  روسيا  عززت  أخرى،  جهة  فالص�    من  البلدين.  من  كل  مصلحة  يف  تصب  التي 

ف اإلنتاج الصناعي،  استطاعت الحصول عىل الغاز الطبيعي من روسيا بأسعار خاصة تساعدها عىل تخفيض تكالي

وروسيا من جهتها استطاعت تأم� بديل للسوق الغريب لتسويق الغاز املسال. إضافة اىل ذلك، ارتفعت التجارة ب�  

مليار دوالر. مع اقفال   190ة بقيم قياسياً  السابق متجاوزة رق�ً عن العام  2022% تقريبا يف سنة 30البلدين بنسبة 

هم رشكاء  أ � التي أصبحت  ة واولها الصّ ة، انتقلت روسيا اىل األسواق الرشقيّ الّروسيامام الرشكات    الغربيّةاألسواق  

وبحسب بلومب�غ، �ت  رته العام السابق من البرتول اىل الص�. . وقد صدرت روسيا ضعف ما صدّ روسيا التجاريّ� 

٪ تقريبًا يف األشهر الستة األوىل من العام مقارنة  65لغاز عرب خطوط األنابيب إىل الص� بنسبة مبيعات روسيا من ا

  20مليار دوالر، من    35ألوكرانيا، قفز إنفاق الص� عىل واردات الطاقة من روسيا إىل    الّرويس. منذ الغزو  2021بعام  

عت رشكة  حيث وقّ  " Cyberiapower ofعرب انابيب "  %50وزادت تصدير الغاز بنسبة  مليار دوالر يف العام السابق.  

عاًما يف عام   30مليار دوالر ملدة   400) اتفاقية بقيمة  CNPCة ومؤسسة البرتول الوطنية الصينية (الرّوسيغازبروم 

الص�. تم  كيلومرت يف  5000ميًال) يف روسيا و 1865كيلومرت (  3000ة سيب�يا، وهو خط أنابيب بطول لبناء قوّ  2014

مليار مرت مكعب من الغاز سنويًا   38الص� مبا يصل إىل    ومن املتوقع أن �دّ   2019إطالق خط األنابيب يف أواخر عام  

 power ofاما عىل املدى الطويل، يعمل الطرفان عىل بناء انابيب ". 2025مبجرد وصوله إىل طاقته الكاملة يف عام 

Cyberia 2  الغاز بكميات الحارة يف الص� .أكرب" لنقل  املناخية  الظروف  الذي    ساعدت  عىل انتاج    أثروالجفاف 

من ارتفاع الطلب عىل الغاز الطبيعي بهدف تشغيل محطات    2022عام    الطاقة الكهرومائية يف عدد من املقاطعات

حيث يقدر أن توليد الكهرباء  . (S&P)وذلك وفقا لوكالة ستاندرد اند بورز  التي تعمل عىل الغاز الطاقة الكهربائية

  2021جيجاوات عن الرقم القيايس السابق يف ديسمرب  4بزيادة  يوليو،يف  جيجاوات 44من الغاز يف الص� بلغ عند  

القتصادي يف الص�  اىل ذلك/ بداية التحسن الرسيع للنشاط ا  أضفم� يعني ارتفاع الطلب عىل الغاز واستهالكه.  

العاملية.   الوقود والغاز من جديد يف األسواق  ارتفاع الستهالك  من أجل  من جائحة كورونا وما نتج عن ذلك من 

الغاز والنفط من روسيا، قدّ  اقناع الص� برشاء  العالقات ب� كل من روسيا والص�، ومن اجل    روسيا مت  تحفيز 

دوالر للطن الواحد    300  –   200صل الخصومات اىل ما يقارب ال  تو   % عىل شحنات النفط. 30خصومات تصل اىل  

زة ومنافسة يف ظل ارتفاع  وبالتايل تصبح الحوافز التي تقدمها روسيا اىل الص� مميّ   S&Pمن الغاز املسال حسب  
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تية لكن بعض املشاكل اللوجس  نمو االقتصادي من جديد.الّ   لتحفيزاألسعار عامليا وحاجة الص� اىل هذه املصادر  

نحو الصيني، حيث تظهر مشاكل يف البنية التحتية غ� الجاهزة كليا وضعف    الّرويسحول الجذري للسوق تعوق التّ 

 استيعاب هذا التحول.  عىل يف املنافذ الحدودية ب� البلدين م� سيستغرق وقتا أطول لتصبح قادرة 

منذ عقود.   الغربيّةالتي لديها خربة واسعة يف مواجهة العقوبات  إيران كذلك عملت روسيا عىل تطوير عالقاتها مع 

املالّدولعت  حيث وقّ التبادالت  التي يتم من خاللها تسهيل    اليّةت� مذكرة تفاهم لربط أنظمة الرسائل املرصفية 

للمراسال  كاملة  النظام ح�ية  ويوفر هذا  واملواملرصفية.  املرصفية  ب  اليّةت  ت� م�  الّدولواالعت�دات ألنه محصور 

  قتصاديّةاال وتعميق العالقات    الخليجوصوال اىل دول  ت� بشكل كب�.  الّدولسيساعد تطوير االع�ل والعالقات ب�  

 معها السي� يف املجال النفطي من خالل مجموعة أوبك+.  

عىل صعيد القارة االفريقية، تعمل روسيا عىل تعميق العالقات مع كل من مرص، الجزائر، املغرب وجنوب افريقيا  

املفروضة    قتصاديّةاال االفريقية. تسعى روسيا من خالل هذه العالقات اىل تخفيف العقوبات    الّدولوالعديد من  

جديدة، السي� ان   ماليّةو  اقتصاديّةوبناء رشاكات  الّرويس ليها من الغرب، وإيجاد أسواق جديدة لترصيف اإلنتاج ع

العالقات   تضغط يف هذه  مع    باتجاهروسيا  االرتباط  لتفكيك  الوطنية  العمالت  تجاري عىل مستوى  تبادل  انشاء 

 . الّدول ر، وتدويل الروبل لجعله عملة عاملية م� يسهل العمليات التجارية والثنائية ب� الّدوال 

توفر هذه العالقات قوة اسرتاتيجية عىل الصعيد االقتصادي التي ستمكن روسيا عىل املدي� املتوسط والطويل من  

يب املعرض يف كل مرة لخطر العقوبات  وعدم االعت�د فقط عىل السوق األورو   قتصاديّةاال تنويع البدائل واألسواق  

 واملخاطر السياسية. 

 

 . سياسة إحالل الواردات: االكتفاء الذايت يف مواجهة االست�اد2.4

ة، وضعت روسيا خطط لتخفيف اعت�دها  الّروسية  الّدولعىل    الغربيّة، وبعد تنفيذ بعض العقوبات  2014منذ العام  

الغرب بشكل خاص وعىل   لتأم�    الّدول عىل  السلع األساسية   احتياجاتهاالخارجية بشكل عام  السلع والسي�  من 

للصناعات واالمن الغذايئ. تقوم هذه اإلجراءات الجديدة عىل دعم اإلنتاج املحيل وإنتاج ما �كن انتاجه من السلع 

يال عنها واالستغناء عن است�ادها بشكل شبه كامل او نهايئ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، تقوم  األجنبية لتكون بد

ة بدل است�ادها.  الرّوسيهذه اإلجراءات عىل جذب رؤوس األموال األجنبية للرشكات من اجل نقل انتاجها اىل األسواق  

واد الخام واألغذية التي نشأت يف البلدان التي  حظرت روسيا الواردات من "أنواع معينة" من املنتجات الزراعية وامل

تم تطبيق الحظر عىل اللحوم واألس�ك ومنتجات األلبان    .فرضت عقوبات ضد املواطن� الروس أو الكيانات القانونية

كثّ  الغذائية.  السلع  من  وغ�ها  واملكرسات  والفواكه  كاللحوم  والخرضوات  الغذائية  املواد  من  انتاجها  روسيا  فت 
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وااللبان اىل  ،  2019% عام  6من هذه السلع مثل اللحوم اىل    الّرويس لبان واالجبان، وانخفضت نسبة االست�اد  واال

.  2019% عام  25رس دون تغي�، انخفضت السلع الغذائية املستوردة يف تجارة التجزئة اىل  %. ومع بقاء استهالك األ 16

رار بنسبة كب�ة يف االمن الغذايئ لسكانها بعد عقوبات  لذا استطاعت روسيا من خالل هذه السياسة تأم� االستق

 . 2014عام 

القيادة   التي طبقتها  الواردات  او فشل سياسة إحالل  السياسة  الرّوسيدون الخوض يف تحليل نجاح  ة، تبقى هذه 

. اما تقييم هذه السياسة  الغربيّة الّدول ة ملواجهة الحصار والعقوبات التي فرضتها الّدولتلجأ اليها  اقتصاديّةسياسة 

فتحتاج للمزيد من الوقت حول قدرة روسيا عىل دعم    2022ة التي استهدفت روسيا عام بعض العقوبات التاريخيّ 

ة لبناء  أساسيّ  –  اقتصاديّة  كسياسة  –الصناعات املحلية واإلنتاج الوطني يف ظل حصار اقتصادي كب�، اال انها تبقى 

 .  اقتصاد مستدام يف مواجهة عقوبات عىل املدى الطويل

 

 القدرة عىل الصمود: روسيا ام أوروبا؟  . 3

، بل  قتصاديّةاال عىل انتصار الغرب او هز�ته يف الحرب  وحده ما يدلّ  الغربيّةليس صمود روسيا يف وجه العقوبات 

ن  أ يف تحديد من املنترص. صحيح  العقوبات التي وافقت عىل تنفيذها أيضا يلعب دورا أساسياً صمود أوروبا وتأث� 

عىل   تحدث  للسلع  أالحرب  األكرب  املستورد  فهي  العقوبات،  مرمى  دخلت يف  أوروبا  ان  اال  روسيا،  ة  الّروسيرض 

النظام العاملي "سويفت" وتجميد  ة من غاز ونفط طيلة عقود سابقة. ك� ان روسيا مل تتوقع عزلها عن  االسرتاتيجيّ 

الغاز ضمن قامئتها للمواجهة.   التي مل تضع استخدام روسيا سالح  الخارج، كذلك أوروبا  حساباتها واحتياطاتها يف 

أوقفت روسيا توريد الغاز اىل أوروبا التي تستورد معظم احتياجاتها من روسيا. صحيح ان روسيا من املحتمل ان  

الطويل، اال ان أوروبا ستعا� من نقص حاد يف املوارد، وارتفاع لألسعار وتضخم مايل ومن  تدخل يف ازمة عىل املدى

 .  قتصاديّةاال كربى قبل هز�ة روسيا  ماليّةازمة 

التي  اىل انعكاسات خط�ة عىل مستوى االقتصاد العاملي ككل، وعىل أوروبا بشكل خاص،    قتصاديّةاال أدت الحرب  

املتحاربة بحسب   الّدولمع  اليّةستث�رية واملبالنظر إىل الروابط التجارية واال  انتكاسة خط�ة من املمكن ان تواجه

  -  أنه يف بعض البلدان األكرث ترضًرا يف أوروبا الوسطى والرشقية  الّدويل. يُظهر صندوق النقد  الّدويلصندوق النقد  

من استهالك    املئةيف    40هناك خطر حدوث نقص بنسبة تصل إىل    - املجر وجمهورية سلوفاكيا وجمهورية التشيك 

 باملائة.  6الغاز وتقلص الناتج املحيل اإلج�يل بسبب تصل إىل 

نتيجة انخفاض العرض وارتفاع الطلب عىل السلع، فارتفعت األسعار.    سلعانعكست الحرب يف أوكرانيا عىل أسعار ال

إضافة اىل ذلك، ونتيجة عدم االستقرار السيايس واالقتصادي يف األسواق العاملية، ومع تهديد روسيا بقطع امدادات  

https://blogs.imf.org/2022/04/22/war-in-ukraine-is-serious-setback-to-europes-economic-recovery/
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الحرب، فانخفض اليورو  بزيادة املعروض النقدي ملواجهة  الّدولزمة يف أوروبا، قامت العديد من الغاز، والحتواء األ 

األسعار والتضخم املايل. دعم ارتفاع نسب التضخم املايل ارتفاع كلفة اإلنتاج نتيجة ارتفاع    هر وارتفعت معالّدوال امام  

%  5  ـ % فقط مقارنة ب8. 0  ـ ب  2023ان منطقة اليورو ستحقق نسبة �و متوقعة عام  أسعار الغاز. تش� الدراسات اىل  

جه البنك املركزي األورويب لرفع معدالت  من املتوقع ان يتّ مع بقاء معدالت التضخم مرتفعة يف أوروبا،  .  2021عام  

الفائدة بشكل تدريجي ملحاولة احتواء االزمة رغم ما يستتبع ذلك من انعكاسات عىل مستوى النمو االقتصادي و�و 

اإلنتاج.   وكلفة  املعقالصناعة  الواقع  يبقى  امام هذا  العاملي،  املستوى  انهيار  د عىل  األهم، هو من سيصمد حتى 

 لفرتة طويلة؟  قتصاديّةاال الطرف االخر يف الحرب. هل بإمكان أوروبا تحمل املزيد من الضغوطات 

 

 الخامتة 

العقوبات عىل روسيا متوقعة االنهيار الشامل والرسيع لهذا االقتصاد، اال ان النتائج عىل املدى    الغربيّة  الّدول فرضت  

وإطالق الفوىض    اليّةتقويض قدرة روسيا امل  يف  الغربيّة  الّدولالقص� كانت مغايرة متاما لكل هذه التوقعات. مل تفلح  

وكانت    اليّةتفادت روسيا من االزمات فارتفعت إيراداتها املالتي ستجربها عىل وقف الحرب، بل اس  قتصاديّةاال و   اليّةامل

ة يف مواجهة االزمة والتخفيف من تداعياتها. األكيد ان  الرّوسيرسعة االستجابة للعقوبات سمة من س�ت الحكومة 

املايل، وعىل استمرا التضخم  الروبل وعىل معدالت  عملتها  استقرار  اإلمكان عىل  قدر  الحفاظ  استطاعت  ر  روسيا 

اثار   العاملية. استطاعت روسيا مواجهة  التاريخية والعزلة  العقوبات  الحرب واالقتصاد رغم كل  قدرتها عىل متويل 

تجمع عىل ان العقوبات لها اهداف طويلة املدى ستؤثر حت�    الغربيّةالعقوبات عىل املدى القص�، اال ان الدراسات  

بالقدرة عىل مواصلة املقاومة لهذه العقوبات وتأم� البدائل عن  يف املستقبل. األهم يبقى    الرّويسعىل االقتصاد  

، م� يساهم يف تحقيق االستقرار االقتصادي  الغربيّةالنظام العاملي األم�يك وعن األسواق األوروبية والتكنولوجية  

تخفف    ديّةاقتصاالحقيقي عىل املستوى الداخيل ويكون عرب تطوير اليات تعاون مع دول خارجية واسرتاتيجيات  

  االعت�د عىل الغرب.  
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  تضخم قيايس يف منطقة اليورو.. ما هي الدول األوروبية األكرث ترضًرا من ارتفاع أسعار   - يورونيوز
 17/08/2022  -الطاقة؟ 

  أملانيا.. أعىل معدل تضخم يف التاريخ الحديث وحلول حكومية متوقعة لح�ية املواطن� - الجزيرة-  
7/1/2023 

  وزارة الصناعة: العقوبات األمريكية الجديدة ضد روسيا تحفز إحالل الواردات    -سبوتنيك–  
22/03/2021  

   النفط الرويس الحقيقية الطاقة الروسية: إجراءات جديدة تسمح بتتبع تكلفة أسعار  -امليادين –  
/03/2022 01 - https://www.almayadeen.net/ 

  07/05/2022 -كيف تعاملت روسيا مع الظروف الدولية والعقوبات االقتصادية املستمرة؟  - االقتصادية  
- https://www.aleqt.com / 

 Atlantic council - Sanctions alone won’t defeat Russia in Ukraine. But they’re having a 
bigger impact than it might seem – 23/02/2023 - https://www.atlanticcouncil.org/. 

 Aljazeera - For isolated Russia, replacing key imports an uphill battle – 01/04/2022. 

 https://www.spglobal.com/ 

 www.oecd.org 

 European stability mechanism (ESM) - Cold winter ahead? Implications from a Russian 
gas cut-off for the euro area – 09/08/2022 - https://www.esm.europa.eu/.  

 IMF - How a Russian Natural Gas Cutoff Could Weigh on Europe’s Economies - July 19, 2022 

 Project syndicate (PS) - Will Russia or the West Win the Economic and Financial 
Battle? – 01/09/2022 - https://www.project-syndicate.org/ 

 CNBC - Russian gas will eventually return to Europe as nations ‘forgive and forget,’ 
Qatari energy minister says – 16/01/2023. 

 GIS report - Russia’s import substitution: Effects and consequences – 2/12/2021 - 
https://www.gisreportsonline.com/ 

 Seamless Legal - Import substitution and production localisation in Russia - 
https://seamless.legal/en/rus/publication/doing-business-in-russia/import-substitution-
and-production-localisation-in-russia 

 S&P commodity insights - King of the barrel: will jet or diesel win the battle in 2023? – 
02/03/2023 - https://www.spglobal.com/ 

 https://www.spglobal.com/ 

https://www.aleqt.com/
https://www.aleqt.com/
https://www.aleqt.com/
http://www.oecd.org/
https://www.esm.europa.eu/
https://www.project-syndicate.org/
https://seamless.legal/en/rus/publication/doing-business-in-russia/import-substitution-and-production-localisation-in-russia
https://seamless.legal/en/rus/publication/doing-business-in-russia/import-substitution-and-production-localisation-in-russia
https://www.spglobal.com/
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 S&P commodity insights - China's LNG imports from Russia hit 22-month high in August: 
sources – 05/09/2022. 

 S&P commodity insights - China's growing appetite for Russian LPG crimped by transport, 
infrastructure constraints – 08/02/2023. 

 S. Tolkachev & A. Teplyakov (2022) Import Substitution in Russia: The Need for a 
System-Strategic Approach, Russian Social Science Review, 63:1-3, 15-
40, DOI: 10.1080/10611428.2022.2111162  

 www.piie.com 

 The conversation - How the Russian economy is defying and withstanding 
western sanctions – 20/11/2022 - https://theconversation.com 

 Carnegie endowment for international peace - The Cost of War: Russian Economy 
Faces a Decade of Regress – 19/12/2022 - https://carnegieendowment.org 

 Ukraina.ru - Economic nuclear weapons. "The worst sanctions in history" did not work 
against Russia – 10/02/2023. 

 CEPR - War and sanctions: Effects on the Russian economy – 15/12/2022 - 
https://cepr.org 
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