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در هر کشوری وجوه نقشه راه روشن و معین برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اهمیت و 
ارزش باالیی دارد. چنین نقشه راهی، اولویت ها و مسائل اصلی یک کشور را برای توجه به آن ها و تقویتشان 
و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی در آن ها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن انجام 
مقایسه بین کشوری اولویت ها و مسائل اصلی، هدف اصلی این مقاله، انجام مطالعه ای تطبیقی مقایسه ای 
میان سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران و اهداف بلندمدت کشور روسیه در حوزه اقتصاد است. 
روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی توصیفی است که در آن از روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد 
باالدستی دو کشور برای مطالعه و مقایسه استفاده می شود. همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه ای ایران 
و روسیه و همچنین اقتصاد تحت تحریم هر دو کشور لزوم آشنایی با سیاست های کلی اقتصاد کشور روسیه 
را با اهمیت می کند. نتایج این مقاله برای سیاست گذاران و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری در کشور 

ایران وجه کاربردی دارد.
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مقدمه

سیاست های کلی یا به تعبیری اولویت های یک کشور حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری در همه ابعاد 
یک کشور است. چنین سیاست هایی به طور کلی نقش راهبردی و نظم دهنده به جریان های مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد که با ایفای این نقش، تضمین کننده یکپارچگی امور آن کشور در بلندمدت 
خواهند بود. مسئله ای که ممکن است جای بحث و مداقه میان صاحب نظران باشد تفاوت و شباهت های این 
سیاست های کلی و اولویت ها در کشورهای مختلف است. به ویژه بررسی تطبیقی این سیاست ها بین دو کشور 
که از جنبه هایی شبیه به یکدیگر هستند، می تواند نتایج کاربردی و مفیدی در جهت بهبود و کاراتر کردن اجرای 
این سیاست ها در اختیار مدیران و خط مشی گذاران قرار دهد. در این تحقیق به این مسئله برای دو کشور ایران 
و روسیه توجه شده است. شباهت های دو کشور ایران و روسیه از آن جهت است که هر دو اقتصادی نفت محور 
دارند و در حال توسعه اند. همچنین هر دو در سیاست خارجی خود رویکردی ضد اعتماد به غرب داشته که 
این خود به تحت تحریم اقتصادی قرار گرفتن هر دو کشور منجر شده است. از این رو مقایسه تطبیقی مقایسه ای 
سیاست های کلی هر دو کشور با یکدیگر می تواند نکات مهم و جدیدی در اختیار اندیشمندان و صاحب نظران 

ایرانی قرار دهد.

کشور روسیه به عنوان یک اقتصاد نفتی و شریک سیاسی ایران در منطقه که به ویژه از سال 2014 میالدی 
پس از تنش ایجاد شده در اوکراین در معرض هجوم تهدیدها و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی قرار 
گرفته است، به عنوان یک مورد مطالعاتی بسیار خوب در این زمینه محسوب می شود. هدف از تحقیق حاضر، 
بررسی سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه اقتصاد و مقایسه آن با سیاست های بلندمدت 
فدراسیون روسیه در این حوزه خواهد بود. در این راستا، پرسش های اساسی که در این پژوهش به آن ها پاسخ 
داده می شود، به این شرح اند: سیاست های کلی بلندمدت فدراسیون روسیه در حوزه اقتصاد در چه راستایی 
هستند؟ سیاست های کلی جمهوری اسالمی ایران در حوزه اقتصاد چگونه است؟ آیا شباهتی بین سیاست های 

کلی اقتصاد ایران و روسیه وجود دارد؟

برای پاسخ دهی به سؤاالت این تحقیق، روش کیفی و توصیفی تحلیلی با محوریت مطالعه تطبیقی استفاده 
شده است. چنان که در این روش، از رویکرد گردآوری اطالعات کتابخانه ای و مبتنی بر منابع سنتی و دیجیتال 
استفاده شده است. همچنین اسناد باالدستی و تحلیل مضمون نیز برای بررسی و مقایسه سیاست های کلی 
اقتصادی دو کشور ایران و روسیه استفاده شده اند. محدوده زمانی تحقیق، دهه 1990 تاکنون است. دلیل انتخاب 
این زمان، از یک سو تشکیل روسیه پسا شوروی است که بررسی سیاست های بلندمدت اقتصادی از دوره پس 
از فروپاشی شوروی در کشور روسیه را منطقی می نمایاند و از سوی دیگر برای کشور ایران شروع دهه 1990، 
زمان پساجنگ ایران و عراق است که در آن، اقتصاد به ثبات قابل بررسی رسیده است و کاویدن سیاست های 

کلی اقتصادی از این دوره در کشور ایران نیز مناسب است.

بر اساس جست وجوی نویسندگان مقاله در پایگاه های مختلف مقاالت علمی، چنین مطالعه موردی ای 
تاکنون انجام نشده است که خود، جنبه نوآورانه بودن این تحقیق را تأیید می کند. همچنین بر اساس ضرورت 
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اجرایی شدن جنبه های مختلف سیاست های کلی اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و بررسی الگوی مشابه در 
کشوری دیگر، جنبه کاربردی بودن و اهمیت این تحقیق قابل تأیید است.

 چارچوب این مقاله در ادامه، به این صورت است: بخش اول، اهمیت وجودی سیاست های کلی اقتصادی 
در یک کشور را ارائه می دهد. در بخش دوم، مروری بر مقایسه دو اقتصاد ایران و فدراسیون روسیه می شود. 
در بخش دیگر از تحقیق، به سیاست های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران توجه می شود. در بخش 
چهارم، به سیاست های بلندمدت اقتصادی در کشور روسیه توجه می شود و بخش آخر، نتایج و یافته های تحقیق 

ارائه می شود.

1ـ اهمیت وجودی سیاست های کلی اقتصادی در یک کشور

سیاست های کلی به مجموعه اولویت های پیش روی یک کشور در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصاد، 
جامعه، فرهنگ و روابط بین الملل گفته می شود که به صورت جامع و کل نگر ذکر می شوند. از این لحاظ این 
مجموعه سیاست ها، مفهومی کلی را در خود می گنجانند که جامع و کل نگر است و برنامه ریزان و مسئوالن هر 

حوزه در راستای هر محور از این سیاست ها، می بایست در سطح جزئی تر خط مشی گذاری کنند.

اهمیت وجود سیاست های کلی اقتصادی در یک کشور که نمایش دهنده محورها و اولویت های اصلی حوزه 
اقتصاد یک کشور در طول مسیر رشد آن کشور است، ابتدای امر از محل لزوم توجه به اقتصاد قابل بررسی 
است. اقتصاد به صورت کاربردی، چنان که صاحب نظران بزرگی همچون بسانکو و براتیگام (2010) بیان کرده اند، 
علم انتخاب مقید1 است. به این مفهوم که در حوزه های مختلف اقتصاد یک کشور همچون حوزه کشاورزی، 
صنعت، خدمات، رفاه و غیره برای رسیدن به هدف واال (به صورت عقالیی تمام کشورها به دنبال انتخاب و 
خط مشی گذاری بهینه در تمام حوزه ها هستند) با محدودیت هایي روبه رو هستیم که به صورت ویژه شامل 

قید های مالی، ظرفیت های زیرساختی، دانش و نوآوری هستند. 

در کنار این ویژگی اقتصاد که انتخاب همراه با قید در ماهیت وجودی اش قرار دارد، می بایست به این نکته 
توجه شود که هر کشوری اقتصاد خاص خود را دارد که در آن انتخاب های مختلف با محدودیت های متنوع وجود 
دارند. به عالوه آنکه اهمیت و نقش اهداف ایدئولوژیک یک کشور خواه از نوع اقتصادی یا از جنس سیاسی، ورای 
بسیاری از منافع صرفاً اقتصادی است که همچون قطب نما، برای برخی، سیاست های اقتصادی را نمایان می کند. 
اهمیت نقش ایدئولوژی در سرنوشت جامعه و اقتصاد به حدی است که بسیاری از صاحب نظرات همچون 
شکویي (2004) به آن اشاره کرده اند. بنابراین توجه به انتخاب های مختلف در حوزه های مختلف اقتصادی 
و توجه به رفع محدودیت های توسعه و رشد اقتصاد کشور نیاز به تعریف و تشریح اولویت ها و سیاست های 
کلی بلندمدت دارد که بتوانند خط مشی بازسازی اقتصاد را در بلندمدت مشخص کنند. نکته مهم دیگری که 

می بایست به آن اشاره شود، خاصیت اقتصاد ملی کشورهاست. 

1. Science of constrained choice

جهانگیر کرمی و همکاران. مطالعه تطبیقی سیاست های کلی اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران با سیاست های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه



تابستان 1398 . دوره 7 . شماره 2

212

با گذشت قرن ها، همگرایی زیادی بین اقتصاد کشورها به وجود آمده است و از این رو اقتصاد کشورها متأثر 
از پدیده های جهانی و به طور کامل تر دستخوش شوک های برون زا و درون زای زیادی قرارگرفته اند که تأثیرات 
این تالطم ها بر اقتصاد باید پیش بینی شود تا بتوان ساختار اقتصاد آینده را با توجه به تغییرات و تحوالت 
پیش آمده شکل داد. بولینگ و کراتوف (1983) به این امر معتقدند که تصمیم سازی بلندمدت اقتصادی در یک 
کشور می بایست با توجه به تغییرات بنیادین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین دولتی و شرایط فنی تعدیل شود. 
بنابراین با مطالب ذکر شده، حال می توان اهمیت و ضرورت وجود سیاست های کلی اقتصادی در یک کشور را 
این گونه شرح داد: بدون وجود رهنمون هایی برای هدایت و مدیریت بلندمدت اقتصاد یک کشور در سطح ملی، 
منطقه ای و جهانی، رسیدن به یک سطح مطلوب از رشد و توسعه اقتصادی و تعامل مفید در سطح منطقه و 

جهان امکان پذیر نیست.

2- مقایسه کوتاه اقتصاد ایران و فدراسیون روسیه

قبل از بررسی سیاست های کلی اقتصادی در دو کشور ایران و روسیه، مقایسه ای کوتاه بین اقتصاد ایران 
و روسیه، درک بهتری از جزئیات سیاست های کلی اقتصادی شان به تبع نیازها و اولویت های آن ها به دست 
می دهد. در این بخش به صورت مختصر، به مقایسه ساختاری نظام اقتصادی دو کشور ایران و روسیه خواهیم 
پرداخت.کشور روسیه، واقع شده در آسیای شمالی و اروپای شرقی از طریق دریای خزر، همسایه شمالی کشور 
ایران محسوب می شود. از لحاظ نظام اقتصادی همچون ایران نظام دولتی خصوصی در آن در حال اجراست. به 
این گونه که برخی از حوزه های استراتژیک اقتصادی همچون انرژی و نیرو در انحصار کامل دولت است (آبراموف، 
رادیگین، انتوف و چرنووا، 2017). از لحاظ ساختار اقتصادی، در هر دو کشور بخش خدمات، صنعت و کشاورزی 
بیشترین سهم را در تولید ملی دارند و از لحاظ بودجه دولتی، درآمدهای نفتی نقش کلیدی را ایفا می کند. 
همچنین از لحاظ مدل رشد اقتصادی هر دو کشور مدل انرژی محور دارند و درآمدهای نفت و گاز پایه صادرات، 

درآمد دولت، اشتغال و سرمایه گذاری هستند. 

دارد.  قرار  ایران  به  نسبت  بهتری  روسیه در وضعیت  و جهانی  اقتصادی منطقه ای  لحاظ همگرایی  از 
در  آن  کنار  در  و  درآمد  جهانی  تجارت  سازمان  عضویت  به  میالدی   2012 سال  در  روسیه  یک سو  از 
آسیا  اقتصادی  همکاری های  سازمان  سال 1991)،  (از  مشترک المنافع  کشورهای  سازمان هایی همچون 
(از سال  (از سال 1999)، سازمان همکاری شانگهای  گروه 20  (از سال 1989)، کشورهای  -اقیانوسیه 
2001)، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه (از سال 1992)، کشورهای بریکس (از سال 2001) و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (ازسال 2015)، حضور فعال و اثرگذار دارد، از سوی دیگر اقتصاد ملی خود را نیز 
با حضور شرکت های ملی و فراملی (بیش از 3000 شرکت آمریکایی در اقتصاد روسیه مشغول به فعالیت 
ایران، در حال حاضر بزرگ ترین  اقتصاد  اما در مقابل  برده است.  اقتصاد جهانی شده  هستند)، به سمت 
اقتصادی است که خارج از سازمان تجارت جهانی بوده و تنها عضو ناظر در این سازمان است. همچنین 
اقتصادی و فروم شرکت های صادرکننده گاز،  اوپک، سازمان همکاری  نفتی  با وجود عضویت در کارتل 

نتوانسته است همگرایی اقتصادی زیادی با اقتصادهای منطقه و جهان برقرار کند.
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از لحاظ سطح توسعه یافتگی، هر دو کشور، در حال توسعه اند و از این رو نیاز شدید به فناوری های غرب در 
صنعت دارند و نیز نیازمند توسعه بخش تحقیق و توسعه جهت کاهش وابستگی به فناوری های غرب هستند. 
هرچند این درجه وابستگی به غرب در دو کشور کاماًل متفاوت است. کشور روسیه به ویژه در دوره شوروی، 
رشد نمایی فوق العاده ای در مرزشکنی دانش در حوزه های مختلف به وجود آورد که خود به ایجاد مزیت در 

بخش هایی از صنایع همچون صنعت نظامی و صنعت هوا و فضا برای این کشور منجر شد.

جدول شماره 1، مقایسات اقتصادی میان دو کشور ایران و روسیه را در برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی 
نمایش داده است که خوانندگان می توانند با بررسی هرکدام از متغیرها، تفاوت و شباهت را در دو اقتصاد ایران 
و روسیه متوجه شوند. از لحاظ تولید ناخالص داخلی در سال 2016 میالدی، اقتصاد روسیه حجمی بیش از 1 
تریلیون دالر را داشته است در حالی که اندازه اقتصاد ایران در همین سال تنها کمی بیش از 404 میلیارد دالر 
بوده است. حجم باالی تولید ناخالص داخلی در کشور روسیه موجب شده است که حتی با وجود برخورداری 
فدراسیون روسیه از جمعیت حدود 2 برابری نسبت به ایران، سرانه تولید اقتصاد روسیه (8946 دالر) بیش 
از تولید سرانه در اقتصاد ایران (5038 دالر) در سال 2016 میالدی باشد. از لحاظ شاخص فساد اداری در 
سال 2016 میالدی هر دو کشور یکسان بوده اند. در حالی که در اکثر شاخص های دیگر همچون شاخص 
رقابت پذیری، شاخص نوآوری، شاخص سرمایه انسانی، شاخص سهولت کسب و کار، رتبه کشور روسیه بسیار بهتر 
از رتبه کشور ایران بوده است. از لحاظ تجارت خارجی، سهم واردات و صادرات در تولید ناخالص داخلی کشور 
روسیه بیشتر از سهم آن ها در اقتصاد کشور ایران بوده است که خود نشان از پویایی بیشتر این حوزه از اقتصاد 
در کشور روسیه دارد. با آنکه نرخ تولد در کشور ایران بیش از نرخ تولد در روسیه بوده و نرخ مرگ و میر تقریباً 
در هر دو کشور برابر است، اما نرخ خودکشی در کشور روسیه نزدیک به سه برابر این نرخ در کشور ایران استد.

3- سیاست های کلی اقتصادی در نظام جمهوری اسالمی ایران

در حال حاضر، مبحث اقتصاد از مؤلفه های مهم امنیت ملی کشور ما محسوب می شود و راهبردهای اقتصادی 
عامل مهمی در تحکیم قدرت ملی کشورمان به حساب می آید (سیف، 2014). سیاست های کلی اقتصادی در 
نظام جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک مسئله مهم در مسیر کاهش انحرافاِت هدف، و اجرای سیاست های 
اقتصادی تعریف می شوند که قدرِت رساندن کشور به اهداف اقتصادی را در کوتاه ترین مسیر زمانی با کمترین 

اتالف منابع میسر می  کنند.

پس از انقالب شکوهمند اسالمی در سال 1357 در کشور ایران تا سال 1368 که سال بازنگری در قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، سیاست های کلی نظام تعریف نشده بود. اما پس از بازنگری 
در قانون اساسی کشور و در بند یک اصل 110 آن، چنین ذکر شد: «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری 
اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف و اختیارات رهبری است». سیاست های 
کلی نظام جمهوری اسالمی ایران ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب زیربخش های متعددی در حوزه های 
مختلف اقتصادی دارد؛ برای مثال سیاست های کلی محیط زیست ابالغی 1394/08/26، سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغی 1392/11/30، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابالغی 
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1391/11/24، سیاست های کلی اشتغال، سیاست کلی اصالح الگوی مصرف ابالغی 1389/04/14، سیاست های 
کلی در بخش مسکن ابالغی 1389/11/29، سیاست های کلی در بخش منابع طبیعی (ابالغی 1379/11/03)، 
بخش انرژی (ابالغی 1377/07/11) و امنیت اقتصادی (ابالغی 1377/10/23) از جمله مهم ترین زیربخش های 
اقتصادی سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران هستند که با کمی توجه به یکایک آن ها متوجه 
می شویم هر کدام با توجه به اهمیتشان در شرایط اقتصادی روز ایران و وضعیت آن در جهان و منطقه درجه 

جدول 1. مقایسه اقتصاد ایران و روسیه

ایرانروسیهسالمعیارمتغیر

20161283162404447میلیون دالرتولید ناخالص داخلی
201689465038دالرتولید سرانه

201615/6534/53درصدسهم بدهی دولت در تولید ملی
2016483127میلیون دالرهزینه نظامی

20162929-شاخص فساد اداری
20173869-رتبه رقابت پذیری

20164378-رتبه نوآوری
20165/512/5درصدنرخ بیکاری

20152680-رتبه سرمایه انسانی
201835124-رتبه سهولت کسب وکار

201613039891164710-تولید وسیله نقلیه
201628182566000میلیون دالرصادرات 

201621/9616/32درصدسهم صادرات از تولید ملی
201619140640000میلیون دالرواردات

201614/919/89درصدسهم واردات از تولید ملی
201614344000080227428نفرجمعیت
201513/3017/10درصدنرخ تولد

20151/781/69درصدنرخ مرگ و میر
201511/314/12درصدنرخ خودکشی به ازای هر صد هزار نفر

201512/278/01میلیون تنسرانه انتشار دی اکسید کربن

منبع: تنظیم شده توسط نویسندگان مقاله از محل پایگاه های مختلف جهانی
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ارزش بسیار باالیی دارند. رهبر معظم انقالب در بیانات خود در جمع مردم شیروان در سال 1391 در حوزه 
سیاست های مهم اقتصادی کشور می فرمایند: «آنچه ما به مسئوالن محترم در زمینه مسائل اقتصادی که از 
مسائل اساسی است و دشمن هم روی مسئله اقتصاد متمرکز شده است سفارش می کنیم این است که در 
پیشرفت اقتصاد این سه عنصر را مورد توجه قرار دهند: اوالً در امر اقتصاد، مثل همه مسائل دیگر باید با نگاه 
علمی به مسائل نگاه کرد. ثانیاً یک برنامه ریزی مدبرانه الزم است که هم در آن شتاب زدگی نباشد هم در آن 
کندی و کوتاهی نباشد. در همه امور این جور است. در مسائل حساس اقتصاد هم این جور است. ثالثاً ثبات و 

استمرار سیاست ها الزم است«.

طبق فرمایش رهبری، نگاه علمی و برنامه ریزی مدبرانه و استمرار سیاست ها در حوزه اقتصاد مهم است؛ زیرا 
اقتصاد ایران در دهه های گذشته تالطم ها و وقایع مهم تأثیرگذاری را پشت سر گذاشته است که هرکدام به تبع 
زمان خود، نوسانات ساختاری مختلفی را خلق کرده اند. مهم ترین این وقایع به نقل از صفری، رحمانی و احمدی 
(2014) شامل مواردی همچون اثرات پس از انقالب اسالمی سال 1357، جنگ تحمیلی هشت ساله، اجرای 
برنامه های توسعه ای مختلف و وجود برخی محدودیت ها در زمینه اقتصاد بین الملل همچون تحریم های ناعادالنه 
اقتصادی، بی ثباتی سیاسی اقتصادی همسایگان ایران، شوک های قیمت های جهانی انرژی و غیره می شوند که 
وجود چنین وقایع و تالطم هایی نیاز به توجه بیشتر و وجود رهنمون های کلی بلندمدت اقتصادی را جهت 

کاهش اثرات منفی آن ها تبیین می کند.

همچنین از لحاظ تأثیر سیاست خارجی بر اولویت دهی سیاست های اقتصادی می بایست به این نکته اشاره 
شود که دو عامل ایدئولوژی و امنیت و ژئوپلیتیک، دو عامل مهم و تأثیرگذار بر تعیین سیاست های کلی اقتصادی 
کشور ایران هستند. ایدئولوژی نظام جمهوری اسالمی ایران که همزمان با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی 
در سال 1357 شکل گرفت و همچنین نقش ایران در منطقه و مسائل امنیتی و ژئوپلیتیک دو اولویت سیاست 

خارجی ایران در شکل دهی به سیاست های کلی اقتصادی کشور بوده اند.

پس به طور کلی با مهم بودن حوزه اقتصاد برای کشور ایران، سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی 
ایران در این حوزه، شامل راهبردهایی است که می تواند اقتصاد کشور ایران را به نقطه آرمانی اش (جایگاه 
اول اقتصادی در منطقه با هویت اسالمی و انقالبی و با تعامل اقتصادی سازنده و مؤثر در سطح منطقه و 
بین الملل) نزدیک کند. با اشاره به تعریف تعامل سازنده توسط علوی (2016)، می توان چنین نتیجه گرفت 
که تعامل اقتصادی سازنده به معنای برقراری ارتباط اقتصادی با بازیگران مهم منطقه و بین الملل و ارائه 
کارکرد اقتصادی مطلوب، خالق و ثمربخش است که تنها در سایه وجود سیاست ها و اولویت های اقتصادی 

کلی بلندمدت در کشور حاصل می شوند.

4- سیاست های بلندمدت اقتصادی در فدراسیون روسیه

کشور روسیه از لحاظ ساختار وزارتی در حوزه اقتصاد، یک وزارت امور مالی و یک وزارت توسعه اقتصاد 
دارد که وظیفه و شرح وظایف هرکدام مشخص و جداست. به طور کلی وظیفه برنامه ریزی و خط مشی گذاری 
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اقتصادی در کنار مدیریت و کنترل بازارهای اقتصادی مربوط به وزارت توسعه اقتصاد است. در مقابل امور مربوط 
به درآمدهای دولت و مدیریت صندوق ذخیره ارزی و صندوق رفاه ملی با وزارت امور مالی است.

مالحظه اسناد باالدستی فدراسیون روسیه نشان می دهد در طول تاریخ اقتصادی این کشور، اولویت دهی و 
سیاست های کلی اقتصادی برای رسیدن به رشد و توسعه پایدار اقتصادی وجود داشته است. اولویت دهی به 
سیاست ها و حوزه های اقتصادی در کشور روسیه در طول زمان تحت تأثیر سه عامل ایدئولوژی، توسعه اقتصادی، 
ژئوپلیتیک و امنیت بوده است؛ برای مثال در زمان روسیه تزاری پتر کبیر، سیاست های کلی اقتصادی از محل 
دو اولویت توسعه اقتصادی و ژئوپلیتیک و امنیت شکل گرفته است. در دوران شوروی، در برنامه اول پنج ساله 
توسعه استالین (1932-1928 میالدی)، اولویت های اقتصادی براساس دو عامل ایدئولوژی و توسعه اقتصادی 
شکل گرفت، اما با شروع تهدیدات خارجی قبل از جنگ جهانی دوم، اولویت های اقتصادی به سمت تأثیرپذیری 

از عامل مهم ژئوپلیتیک و امنیت سوق یافت.

از لحاظ تاریخی اولین اولویت دهی و سیاست های کلی در برنامه های پنج ساله توسعه این کشور در زمان 
اقتصاد شوروی نمود یافت. شروع برنامه های پنج ساله توسعه در این کشور به سال 1928 میالدی تحت عنوان 
»برنامه توسعه استالین« بر می گردد. تا فروپاشی شوروی در سال 1991 میالدی، 13 برنامه پنج ساله توسعه 
در این کشور اجرا شد که به دلیل آنکه این برنامه ها در جهت نظامی سازی و دولتی سازی بخش های مختلف 
اقتصادی بودند، پس از فروپاشی شوروی و با توسعه اقتصاد بازار محور متوقف شدند. پس از فروپاشی شوروی، 
برنامه های پنج ساله توسعه دیگر در روسیه ادامه نیافت و به جای آن استراتژی ها و چشم اندازهای بلندمدت 
اقتصادی تدوین شد و سپس برنامه های کوتاه مدت و میان مدت رسیدن به این چشم اندازها با تعدیل زمانی، به 

دالیلی همچون شوک های برون زا و درون زا استفاده شد. 

اولین برنامه با محوریت سیاست های کلی اقتصادی کشورر روسیه پس از فروپاشی شوروی با نام » 500 روز 
گذار به بازار« توسط شاتالین، پطراکوف و یاولینسکی تدوین شد. به نقل از کرمی (2014) این برنامه به درستي 
اجرا نشد و نتیجه اجرای آن افزایش سطح عمومی قیمت ها، افزایش سریع نرخ بیکاری و فقیرتر شدن مردم کشور 
روسیه بود. پس از آن، اولین استراتژی و اولویت بندی اقتصادی فدراسیون روسیه پساشوروی توسط بوریس 
یلسین در 29 ماه آپریل سال 1996 میالدی تحت عنوان «فرمان رئیس جمهور روسیه درباره استراتژی دولتی 
امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه» اعالم شد. در این استراتژی بلندمدت، تهدیدهای بالقوه برای اقتصاد ملی 
روسیه به صورت زیر عنوان شده بود2: افزایش شکاف ثروت در جامعه و افزایش تهدید فقر در اقتصاد روسیه، 
تغییر ساختاری در اقتصاد ملی روسیه همچون افزایش سهم انرژی در اقتصاد، کاهش قدرت رقابت تولید 
ملی روسیه، رکود در صنایع تولیدی همچون اتومبیل سازی، کاهش نتیجه بخش بودن تحقیقات دانشگاهی در 
صنایع اقتصادی، نفوذ بیش از حد بنگاه های اقتصادی خارجی در اقتصاد داخلی روسیه و غیره، افزایش نابرابری 

توسعه یافتگی مناطق روسیه و تهدید کاهش تولیدات کشاورزی.

http://kremlin.ru/acts/bank/9261 2. فرامین دولتی کرملین به آدرس اینترنتی
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براساس وضعیت موجود در اقتصاد روسیه و تهدیدات پیش رو، اولویت های اقتصادی دولت روسیه در این 
زمینه به شرحی که در ادامه می آید، عنوان شد:

افزایش پتانسیل اقتصاد در جهت توسعه رژیم تولید: به معنای آنکه در کشور روسیه می بایست بخش ها و 
حوزه های تولیدی اقتصادی به اندازه ای قدرتمند شوند که در هر شرایطی بتوانند تولید بخش داخل اقتصاد را 
تأمین کنند و در فرایند تجارت خارجی نقش ایفا کنند. اقتصاد روسیه نباید در بخش های کلیدی وابسته به 
واردات محصوالت از خارج از کشور باشد. هرچند تعامل بنگاه های اقتصادی روسیه با بنگاه های اقتصادی خارجی 

نیاز جدی توسعه بخش تولید اقتصاد روسیه است.

 افزایش قابل قبول در سطح رفاه اجتماعی: کاهش نابرابری در توزیع درآمد و توسعه بخش آموزش، فرهنگ، 
بهداشت و درمان، برق، آب و گرما، حمل و نقل، ارتباطات و خدمات مدیریت ساختمان3، از الزامات شرایط امنیت 

اقتصادی روسیه محسوب می شود.

از  حمایت  با ثبات،  ارز  و  بانکداری  سیستم  قیمت ها،  ثبات  بودجه،  کسری  کاهش  پایدار،  مالی  سیستم 
سپرده گذاران، ذخایر طالی کشور، توسعه بازار مالی و اوراق بهادار روسیه و همچنین کاهش بدهی داخلی و 

خارجی دولت و افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی جز اولویت اقتصادی دولت محسوب می شود.

از  حمایت  همچون  سیاست هایی  طریق  از  اولویت  این  روسیه:  خارجی  تجارت  ساختار  عقالیی کردن 
صادرکنندگان روسیه در دسترسی به بازارهای بین المللی، تأمین مطلوبیت مصرف کنندگان داخلی از طریق 
کاالهای وارداتی (با توجه به شرایط منطقه)، توسعه روابط و همگرایی اقتصادی با کشورهای دور نزدیک4 و توازن 

در حجم تجارت خارجی با کشورهای جهان به سمت اجرایی شدن پیش می رود.

سایر اولویت های مهم در این برنامه بلندمدت، شامل مواردی همچون حمایت از پتانسیل علمی کشور و توسعه 
دانشگاه های پیشرو در زمینه اقتصاد در جهت استقالل کشور روسیه از راهبردهای اقتصادی مبتنی بر علم 
اقتصاد غرب، حفظ فضای اقتصادی واحد همگام با توسعه روابط اقتصادی بین منطقه ای، ایجاد شرایط قانونی و 
اقتصادی مناسب در تمام مناطق فدراسیون روسیه و تعریف و تأمین فرایند های اقتصادی تنظیم بازار از سوی 

دولت برای تضمین وجود اقتصاد بازارمحور در شرایط عادی و بحرانی، می شوند.

استراتژی اقتصادی 1996 روسیه به دلیل وقوع شوک نفتی 1998 و بحران مالی روسیه در این سال، نتوانست 
کارکرد درستی داشته باشد. پس از آن، اولین چشم انداز و راهبرد اقتصادی بلندمدت روسیه5  پسا شوروی با 
روی کار آمدن والدیمیر پوتین برای دوره زمانی 2000 الی 2010 میالدی تحت عنوان استراتژی 2010 (نام 

3. در روسیه دولت مسئول تأمین آب گرم در شهرهاست. همچنین مدیریت ساختمان ها در دست شهرداری است و مدیریت ساختمان 
همچون کشور ایران انجام نمی شود.

4. کشورهای دور نزدیک (Near abroad, Ближнее зарубежье) در ادبیات اقتصاد سیاسی روسیه به معنای کشورهای استقالل یافته 
از شوروی (کشورهای مشترک المنافع) هستند.

5. Long-run Social-Economic Development Concept (LDC)
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کامل آن راهبردهای اصلی سیاست های اقتصادی اجتماعی دولت فدرال روسیه در افق بلندمدت6 است) به 
دستور رئیس جمهور روسیه از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک7 این کشور تدوین شد. اولویت های اصلی این 
برنامه بیشتر مبتنی بر اصالحات عظیم اقتصادی اجتماعی همچون ادغام عمودی بنگاه های اقتصادی استراتژیک، 
اصالح نظام مالیاتی، اجرای سیاست های مالی کارا، جذب سرمایه گذاری خارجی و بهره وری از درآمدهای ارزی 

حاصل از فروش نفت و گاز بود.

چشم انداز و راهبرد اقتصادی دوم در فدراسیون روسیه در سال 2011 میالدی با درنظرگرفتن افق 2020 
میالدی با دستور دولت فدرال روسیه از سوی بیش از هزار کارشناس و استاد اقتصاد تحت مدیریت مدرسه 
عالی اقتصاد8 و آکادمی ریاست جمهوری اقتصاد ملی و مدیریت دولتی روسیه9 تدوین شد. البته نسخه اولیه 
این چشم انداز بلندمدت در سال 2006-2007 میالدی به دستور رئیس جمهور روسیه (والدیمیر پوتین) تدوین 
شده بود. هدف اصلی اولین نسخه این چشم انداز اقتصادی، تعیین کردن مسیر و ابزار تأمین افزایش پایدار رفاه 
جامعه روسیه، امنیت ملی، پویایی توسعه اقتصادی روسیه و افزایش قدرت جهانی اقتصاد در نظام بین الملل 
در دوره زمانی 2008 الی 2020 میالدی بود. دستور اجرای نسخه اولیه چشم انداز 2020 اقتصادی روسیه، را 

رئیس جمهور این کشور در نوامبر سال 2008 میالدی داد. 

رخداد پیش بینی نشده بحران مالی آمریکا و بحران بدهی اروپا و نبود فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ملی روسیه 
در نسخه اول چشم انداز، موجب شد این چشم انداز نیاز به اصالح و تعدیل مجدد داشته باشد. بنابراین نسخه دوم 
چشم انداز 2020 در سال 2011 میالدی تدوین شد. نسخه دوم این چشم انداز را بیش از هزار کارشناس و استاد 
اقتصاد روس تهیه کردند. این صاحب نظران در 21 گروه کارشناسی تحت ریاست رؤسای مدرسه عالی اقتصاد 
(یاروسالو کوزمینوا) و آکادمی ریاست جمهوری اقتصاد ملی و مدیریت دولتی روسیه (والدیمر مای) به تعدیل 
و اصالح چشم انداز پرداختند. همچنین در این گروه ها از بیش از 100 اقتصاددان خارجی همچون آن کروگر10 
(اقتصاد دان ارشد صندوق بین المللی پول)، اقتصاد دان مشهور لهستان، دابروفسکی11، بالدوین12 (مؤسسه عالی 

ژنو) و رولند13 (دانشگاه برکلی) استفاده شد.

نسخه نهایی چشم انداز تعدیل شده 2020 روسیه در دسامبر سال 2011 میالدی در 860 صفحه آماده شد 
که از 21 گروه کارشناسی، 21 محور اقتصادی به این شرح استخراج شد: مدل جدید رشد اقتصادی مبتنی 
بر تأمین ثبات اجتماعی و اقتصاد کالن روسیه، پارامترهای کالن اقتصادی توسعه اقتصاد ملی روسیه، اصالح 
سیستم بازنشستگی کشور روسیه، توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، درآمد زایی دولت از محل افزایش جذب 
سرمایه گذاری خارجی، سیاست مالی دولت، جهانی سازی نیروی کار از محل سیاست های جدید مهاجرت و 

6. КДР (Концепции Долгосрочного Социально-экономического Развития РФ)
7. Center for Strategic Research (Цетнр Стратегических Разработек (ЦСР))
8. Higher School of Economics (HSE) – National Research University
9. Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
10. Krueger
11. Dabrowski
12. Baldwin
13. Roland
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آموزش های تخصصی، ایجاد مؤسسات اقتصادی تخصصی، کاهش نابرابری ها و رفع فقر در جامعه، توسعه بخش 
مالی و بانکی، اصالح سیستم بهداشت و درمان، فدرالیسم واقعی، مدیریت بخش ها و دولت مرکزی، افزایش 
کارایی سرمایه گذاری بین المللی دولت فدرال روسیه، بهینه سازی حضور دولت در اقتصاد، مدیریت مالکیت 
خصوصی و دولتی در اقتصاد روسیه، توسعه نهادهای اجتماعی، اصالح بخش بودجه در اقتصاد روسیه، اصالح 
انحصارات اقتصادی در روسیه، توسعه اقتصاد دانش بنیان، اولویت های اقتصادی روسیه جهت افزایش توان حضور 

در اقتصاد بین الملل و توسعه همگرایی اقتصادی و اجتماعی روسیه در جهان.

چشم انداز اقتصادی 2020 روسیه همزمان پس از اعمال تحریم های غرب علیه روسیه و شوک نفتی در سال 
2014 میالدی، مجدداً تعدیل شد. نخست وزیر کشور روسیه، دیمیتری مدودوف در حاشیه فروم سرمایه گذاری 
بین المللی سوچی 2015، اولویت های اقتصادی جدید روسیه و هدف گذاری بلندمدت توسعه برای اقتصاد ملی 
روسیه را تحت عنوان »استراتژی 2030 اقتصاد روسیه« شرح داد. در معرفی چشم انداز بلندمدت اقتصادی 

روسیه از سوی نخست وزیر این کشور، چهار اولویت اصلی به شرح زیر معرفی شد14:

4-1- اولویت اقتصادی اول: توسعه فعالیت های سرمایه گذاری

خلق شرایط مطلوب کاراتر برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی اولین اولویت اقتصادی بلندمدت روسیه 
محسوب می شود. هدف از اجرای این اولویت، حذف موانع ورود نقدینگی بخش خصوصی به داخل بازارهای 
اقتصادی روسیه است. دولت فدرال روسیه در این راستا تا به حال اقدامات مختلفی را اجراکرده است؛ برای 
مثال دولت فدرال روسیه تعداد زیادی نهاد و سازوکار جدید برای تمایل بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در اقتصاد روسیه ایجاد کرده است. تأسیس صندوق توسعه صنعت15 روسیه توسط دولت به عنوان نهادی که به 
شرکت هاي خارجی در زمینه نحوه سرمایه گذاری گام به گام در روسیه مشاوره می دهد از فعالیت های مهم این 
کشور در راستای این اولویت بوده است. همچنین ایجاد سازمان توسعه بنگاه های کوچک و متوسط از سوی 
دولت روسیه عامل مهمی در تأمین مالی و حمایت اعتباری از سرمایه گذاری چنین بنگاه هایی در سطح کشور 
روسیه شده است. همچنین در سطح جذب سرمایه گذاری شرکت های خارجی، اصالح قوانین سرمایه گذاری و 

معافیت دو ساله شرکت های خارجی از پرداخت مالیات نیز قابل ذکر است.

4-2- اولویت اقتصادی دوم: جانشینی واردات

جانشینی واردات به عنوان زیرمجموعه مقاومت اقتصادی روسیه در برابر تحریم های اعمال شده غرب علیه 
این کشور جزء اولویت های اصلی اقتصادی بلندمدت این کشور محسوب می شود. نخست وزیر فدراسیون روسیه 
معتقد است به دلیل تحریم های اقتصادی غرب و جلوگیری از ضعف در اقتصاد روسیه در آینده که موجب 
ضربه زدن دشمنان اقتصادی این کشور می شود، باید تحت سیاست جانشینی واردات، اصالح ساختاری در 
اقتصاد این کشور رخ دهد. چنین اصالح ساختاری در تولید و فناوری اقتصادی روسیه جز با تشویق و توسعه 

http://government.ru :14. استخراج شده از سند استراتژی 2030 روسیه مندرج در سایت
15. Industry Development Fund 
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بنگاه های کسب و کار روسیه امکان پذیر نیست. با تولید و عرضه کاالهای با کیفیت روسی در بازارهای اقتصادی 
روسیه، امکان افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی روسیه در بازارهای داخل و خارج از این کشور 
وجود دارد. البته باید به این نکته اشاره شود که در متن چشم انداز بلندمدت اقتصادی روسیه عنوان شده است 
که سیاست جانشینی واردات به هیچ عنوان نباید به ایزوله کردن اقتصاد روسیه و خلق موانع مصنوعی در برابر 
بازارهای خارج منجر شود. به دلیل عضویت روسیه در سازمان تجارت جهانی و نیز حضور این کشور در بسیاری 
از سازمان های اقتصادی منطقه ای، در کنار قدرتمندکردن تولید داخلی، تعامالت بین المللی نیز باید در حداکثر 

توان وجود داشته باشد.

4-3- اولویت اقتصادی سوم و چهارم: سیاست بودجه ای و کارایی دولت

اولویت اقتصادی سوم و چهارم روسیه در چشم انداز بلندمدت اقتصادی این کشور شامل سیاست بودجه ای و 
کارایی دولت این فدراسیون است که هر دو پیش شرط دستیابی به دو اولویت اول اقتصادی این کشور هستند. 
به دلیل حضور دولت در بخش های استراتژیک اقتصادی این کشور همچون انرژی، کاراتر شدن اقتصادی دولت 
و سیاست مناسب بودجه ای آن از محل هزینه و درآمد، می تواند کمک شایانی به روند بهبود توسعه اقتصادی 

بلندمدت این کشور بکند.

در 27 ژانویه سال 2015 میالدی، اولویت های بلندمدت تحت برنامه امنیت توسعه اقتصادی پایدار در 
روسیه به چند حوزه اجرایی تقسیم بندی شدند: حمایت از جانشینی واردات و صادرات کاالهای غیرانرژی به 
وسیله حمایت یارانه ای دولت برای پرداخت سود اعتبارات یا تأمین مالی بنگاه های تولیدی؛ کاالهای نظامی و 
کاالهای فناوری محور در اولویت هستند، حمایت از توسعه بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از محل کاهش 
هزینه های مالی دولت؛ دولت از پروژه های بنگاه های کوچک و متوسط حمایت حداکثری کند، جبران هزینه های 
تورمی قشر آسیب پذیر جامعه (شامل بازنشستگان، خانواده های چند فرزندی و غیره)، افزایش ثبات سیستم 

بانکداری و بهینه سازی هزینه های بودجه ای.

حوزه های اجرایی اقتصادی ذکر شده در راستای اهداف چشم انداز اقتصادی فدراسیون روسیه، به سمت 
مقاوم سازی اقتصاد، تنوع سازی در صادرات و خلق شرایط رشد پایدار اقتصادی هستند. چنان که کودرین و 
سوکولوو16 (2017) ذکر کرده اند، هزینه های دولت در بودجه ایالتی و فدراسیون روسیه می بایست به شکل 

عمیق اصالح شود تا از محل بهینه کردن هزینه ها، شکوفایی بیشتر اقتصاد در این کشور ایجاد شود.

از بررسی سیاست ها و اولویت های بلندمدت اقتصادی روسیه می توان نکات زیر را استخراج کرد:

نکته اول: در تمامی دوره های تاریخی، کشور روسیه از سیاست های کلی اقتصادی خود به عنوان ابزاری برای 
رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصادی بهره جسته است.

نکته دوم: روند تاریخی تعیین اولویت های بلندمدت اقتصادی روسیه نشان می دهد به تدریج این مهم به بخش 

16. Kudrin and Sokolov
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دانشگاهی با حضور و تعامل سازنده کارشناسان بین المللی سپرده شده است. با نگاهی تاریخی متوجه می شویم 
برنامه های پنج ساله توسعه شوروی تنها از سوی دولت برای دولتی سازی و نظامی سازی اقتصاد روسیه انجام 
می شد. استراتژی 1996 روسیه را نیز دولت تدوین کرد. استراتژی 2010 توسط مرکز تحقیقات استراتژیک 
و آخرین استراتژی اقتصادی در افق سال 2030 میالدی توسط دو دانشگاه روسی مطرح در زمینه اقتصاد با 

همکاری بیش از هزار اقتصاد دان داخلی و اقتصادانان برجسته جهان تدوین شده است.

تاریخی آن ها در فدراسیون  اقتصادی روسیه در بررسی  بلندمدت  اولویت های  انعطاف پذیری  نکته سوم: 
روسیه به ویژه در دوره مدرن اقتصاد روسیه (از سال 2000 میالدی تا کنون) مشهود است. به این معنا که 
با وقوع یک پیشامد غیرقابل پیش بینی همچون بحران مالی (سنچاگوف، سالویو و پابیوو، 2016)، تحریم های 
اقتصادی (نوویکوا، 2016) یا شوک قیمت های جهانی نفت، اولویت های اقتصادی تعدیل و اصالح می شود. 
بنابراین مشخص است هرگونه شوک درون زا یا برون زا موجب تعدیل جهت گیری های اقتصادی فدراسیون 
روسیه می شود. بنابراین پس از تحریم های اعمالی غرب علیه این کشور، بحث مقاومت اقتصادی و سیاست 
جانشینی واردات، جزء اولویت های اصلی اقتصادی این کشور قرار گرفته است. در صورتی که پس از بحران مالی 
سال 2007-2008 میالدی، بحث ثبات اقتصاد و توسعه رفاه ملی در فدراسیون روسیه جزء اولویت های اصلی 

بلندمدت این کشور قرار گرفته بود.

نکته چهارم: یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصادی اخیر کشور روسیه همچون کشور ایران مسئله مقاوم سازی 
اقتصادی است. به دلیل ساختار اقتصادی مشابه هر دو کشور و راهبرد اعمال تحریم های اقتصادی علیه هر دو 

کشور توسط غرب، چنین اولویتی برای هر دو کشور مسئله مهم و ضروری است.

نکته پنجم: یکی از اولویت های بلندمدت اقتصادی در روسیه پساشوروی، ایفای نقش در نظام اقتصاد منطقه 
و جهان است. دیمیتری مدودوف نخست وزیر فدراسیون روسیه ذکر کرده است زمان راه حل های آسان داخلی 
برای توسعه اقتصاد روسیه گذشته است و هم اکنون به حضور و تغییر نظام اقتصاد جهانی به نفع اقتصاد روسیه 
نیاز است (مدودوف، 2016). روسیه به این امر معتقد است که نقش آفرینی بیشتر و وابسته کردن اقتصاد جهان 

به اقتصاد روسیه، موجب مصونیت بیشتر اقتصادی این کشور خواهد شد.

5- سیاست های بلندمدت اقتصادی و امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه

با توجه به ذکر روند تغییر سیاست های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه در بخش قبل، مشخص است 
تغییرات و تعدیالت انجام شده در این سیاست ها، به طور خاص، هدف تأمین امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه 
را در سطح فدرال، منطقه و جهان دنبال می کنند. تأمین امنیت اقتصادی که زیرمجموعه امنیت ملی یک 
کشور محسوب می شود، می بایست در تمام بندهای سیاست های بلندمدت اقتصادی یک کشور مورد توجه قرار 
گیرد تا درنهایت، همسویی و همبستگی میان این دو رکن در حوزه اقتصاد یک کشور مشاهده شود. در ستون 
اول جدول شماره 2 تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی برای امنیت اقتصادی فدراسیون روسیه بر اساس کتاب 
»امنیت اقتصادی« نوشته کونتسمان (2016) ذکر شده اند. ستون دوم این جدول آخرین سیاست های بلندمدت 
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اقتصادی این کشور را با افق چشم انداز 2030 میالدی نشان می دهد. چنان که مالحظه می شود، سیاست های 
بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه در جهت رفع تهدیدات امنیت اقتصادی این کشور لحاظ شده اند و می توان 
پیش بینی کرد با اجرای درست سیاست های بلندمدت اقتصادی، تهدیدات احتمالی پیش روی امنیت اقتصادی 

این کشور رفع خواهند شد.

6- نتایج و پیشنهاد برای مطالعات آتی 

و  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  کلی  سیاست های  به  مقایسه ای تطبیقی  صورت  به  پژوهش  این  در 
فدراسیون روسیه در حوزه اقتصاد توجه شد. در نظام جمهوری اسالمی ایران، حوزه اقتصاد اهمیت باالیی 
دارد و سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی ایران، ابالغ شده از سوی رهبر معظم انقالب زیربخش های 
متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی دارد؛ برای مثال سیاست های کلی محیط زیست، سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاست های کلی اشتغال، 
سیاست کلی اصالح الگوی مصرف، سیاست های کلی در بخش مسکن، سیاست های کلی در بخش منابع 
طبیعی، بخش انرژی و امنیت اقتصادی از جمله مهم ترین زیربخش های اقتصادی سیاست های کلی نظام 

جمهوری اسالمی ایران هستند. 

این دارد  از  نیز نشان  اقتصادی در فدراسیون روسیه  بلندمدت  اولویت ها و سیاست های  تاریخی  بررسی 
که پس از اجرای برنامه های پنج ساله توسعه شوروی تا سال 1991، اولین رویکرد بلندمدت اقتصادی تحت 
عنوان استراتژی 1996 از سوی بوریس یلسین ابالغ شد و پس از آن در ریاست جمهوری والدیمیر پوتین به 
افق بلندمدت اقتصادی توجه شد که به تبع حوادث و پیشامدهای غیرقابل پیش بینی همچون شوک نفت، 
بحران های مالی و غیره این افق بلندمدت اقتصادی در روسیه تعدیل و اصالح شده است که آخرین نسخه آن 
استراتژی 2030 است و در آن اولویت اصلی جانشینی واردات از محل تحریم های غرب تعریف شده است که 

زیرمجموعه سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

به عالوه آنکه نتیجه بررسی سیاست های کلی اقتصادی دو کشور ایران و روسیه، شباهت ها و عدم شباهت های 
موجود در ماهیت وجودی و اجرایی سیاست های کلی اقتصادی دو کشور را به صورت زیر نشان داد:

از منظر شباهت، اولین نکته قابل ذکر تأثیرگذاری سیاست خارجی بر تعیین سیاست های کلی اقتصادی هر 
دو کشور ایران و روسیه است. با درنظرگرفتن سه اولویت ایدئولوژی، توسعه اقتصادی، ژئوپلیتیک و امنیت، در 
سیاست خارجی می توان به این مسئله اشاره کرد که در تعیین سیاست های کلی اقتصادی کشور ایران، دو 
اولویت امنیتی ژئوپلیتیک و اولویت ایدئولوژی نقش تعیین کننده ایفا می کنند، اما در مقابل در کشور روسیه، تنها 
اولویت امنیتی ژئوپلتیک به عنوان زیرمجموعه سیاست خارجی بر اولویت دهی بخش اقتصاد ملی آن کشور مؤثر 
است. نکته دوم اهمیت وجودی سیاست های کلی اقتصادی در هر دو کشور به عنوان یک راهکار برون رفت از 
انحرافات احتمالی در مسیر رشد و توسعه پایدار کشور است. به دلیل وجود وقایع و پدیده های مختلف تأثیرگذار 
بر ثبات اقتصاد دو کشور، وجود سیاست های جهت دهنده به فعالیت ها و استراتژی های اقتصادی، درجه اهمیت 
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باالیی در هر دو کشور دارد. سومین نقطه اشتراک توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی است. از آنجا که هر دو کشور 
از سوی غرب و متحدانش در معرض و تهدید اعمال تحریم های اقتصادی قرار دارند و حداقل تا چشم انداز قابل 
تصور این امر وجود خواهد داشت، افزایش تاب آوری اقتصادی در سیاست های کلی اقتصادی ایران با عنوان 
»سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی« نمود پیدا کرده است و در کشور روسیه توجه به مسائلی مانند سیاست 
جانشینی واردات و افزایش کارایی دولت به عنوان سیاست های اصلی اقتصاد ضدتحریمی آن ها تا سال 2030 

میالدی در این باب گنجانده شده است.

از نقطه نظر تفاوت، ذکر این مسئله مهم است که سیاست های کلی اقتصادی کشور روسیه با پدید آمدن یک 
بحران، همچون بحران مالی یا تحریم ها، تعدیل شده و نقطه نهایی اهداف تغییر می کنند، اما در کشور ایران، 
اصول کلی اقتصادی، کلی نگر است و از این رو سیاست ها و برنامه های تحت محورهای اصلی قابل تغییر و تعدیل 
هستند. تفاوت دیگر آن است که تهیه سیاست های کلی اقتصادی کشور روسیه به مرور زمان به بخش دانشگاهی 
با مشارکت متخصصان داخلی و خارجی سپرده شده است، اما در کشور ایران، بحث سیاست های کلی اقتصادی 
کشور در تعامل سه قوا تهیه و توسط مقام معظم رهبری ابالغ می شود. برای مطالعات آینده پیشنهاد می شود 
به مبحث اولویت های اقتصادی ایران و کشوری همچون روسیه در حوزه مشخص اقتصادی همچون صنعت، 
بانکداری یا تجارت توجه شود. مطالعه دقیق تر و بخشی تر در اقتصاد کمک بیشتری به درک تفاوت و شباهت 

اولویت های اقتصادی میان دو کشور ایران و روسیه خواهد کرد.

جدول 2. همسویي تهدیدات امنیت اقتصادی و سیاست های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه

سیاست های اقتصادی 2030

تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی

سیاست بودجه ای و کارایی دولتکارایی پایین خدمات بهداشتی دولتی

سیاست بودجه ای و کارایی دولتبوروکراسی باالی دولتی

سیاست بودجه ای و کارایی دولتساختار ناکارای اقتصاد ملی

سیاست بودجه ای و کارایی دولتافزایش شکاف توسعه ای در مناطق مختلف

سیاست بودجه ای و کارایی دولتسیاست ناکارای خصوصی سازی

تهدیدات خارجی امنیت 
اقتصادی

توسعه فعالیت های سرمایه گذاریوابستگی به درآمدهای نفتی
جانشینی واردات سیاست بودجه ای و کارایی دولت

جانشینی وارداتتحریم های غرب

توسعه فعالیت های سرمایه گذاریضعف در زیرساخت حمل ونقل بین المللی

توسعه فعالیت های سرمایه گذاریناتوانی در جذب شرکت های بین المللی

منبع: تنظیم شده توسط نویسندگان مقاله از محل کتاب امنیت اقتصادی (کونتسمان، 6102)
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مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

تمام اصول اخالقی در فرایند انجام این پژوهش رعایت شده است

حامي مالي

این پژوهش حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

همه نویسندگان در انجام این پژوهش مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی ندارد.
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