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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 آغاز نمود.فعالیت رسمی خود را  1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

است که در هایی میمات الزم، از جمله فعالیتها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصارائه شده از دستگاه

 .شوداندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 های اندیشکده، مطرح کنند.و پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است. «یاقتصاد مقاومت»معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور  رهبر

 یگاز صادرات یبها افتیدر وهیش رییدر تغ هیروس دیجد میتصم یبررسـ

 تولید و تجارت گروه موضوعی: 

 کارشناسی نوع گزارش:  

 140103300 شناسه:  

 29/03/1401 تاریخ انتشار:  

 محفوظی موسویسیدحسن  تهیه و تدوین:  
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 تولید و تجارت گروه موضوعی: 

 کارشناسی نوع گزارش:  

 140104332 شناسه:  

 05/04/1401 تاریخ انتشار:  

 محفوظی موسوی حسن سید تهیه و تدوین:  

 هادی رهگشای سید ناظر علمی:  
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  خالصه مدیریتی

هایی علیه روسیه کراین، اتحادیه اروپا در واکنش به این اتفاق تحریموبا آغاز نبرد میان کشورهای روسیه و ا

بخش  بامرتبط  تجاریمالی و  هایاعمال کرد. از جمله مهمترین اقدامات محدودکننده اتحادیه اروپا، تحریم

روسیه، تجارت گاز،  با این حال، به دلیل وابستگی باالی اتحادیه اروپا به گاز .بودبانکی روسیه تحریم انرژی و 

های اتحادیه اروپا از تحریمطبق شرایطی لی مربوط به پرداخت هزینه گاز ونقل انرژی و سازوکارهای ماحمل

 مستثنی شده است.

ظر گرفت که جدیدی برای پرداخت هزینه گاز دریافتی اتحادیه اروپا در نمتقابال دولت روسیه نیز سازوکار 

 :سازوکار الزم است این طبق .ه استالزامی دانست« غیر دوست»آن را برای کشورهای  اصطالحاً

به « K» ژهیوجوه را به حساب ارز و، بانکگازپرومضمن افتتاح حساب در بانک خصوصی  داریخر. 1

 ؛کندمنتقل  یصورت ارز خارج

 ؛بفروشد« MICEX – RTSبورس مسکو »را در  یبانک ارز خارجگازپروم .2

 ؛کندمنتقل  داریخر« K» یرا به حساب روبل یبانک درآمد روبلگازپروم .3

 .دهدبانک انتقال ازپرومبه حساب گازپروم در گ داریرا از حساب خر یبانک وجوه روبلگازپروم .4

 

 مارس( 31و اروپا )پس از فرمان  هیروس نیگاز ب نهیپرداخت هز دیسازوکار جد. الف شکل

 جز ششطوریکه بهند، بهاهبا این سازوکار همراه شد به مقررات جدید، های اروپایی در واکنشاکثر شرکت

 یخوددار هیروس دیمقررات جد رشیاز پذ که لهستان، بلغارستان، فنالند، آلمان و دانمارک یشرکت در کشورها

 یکشورها یبه طور کل .کنندمی ها مطابق این سازوکار هزینه گاز وادراتی را پرداخت، سایر شرکتنداهکرد
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اند که شامل داده در دستورکار قرارخود  یاز سبد انرژ هیبا هدف حذف گاز روس یاقدامات ه،یگاز روس داریخر

سبد واردات  یساز( و متنوعLNG) عیما یعیگاز طب دیگاز در کوتاه مدت، انعقاد قرارداد خر ریاستفاده از ذخا

  گاز است.

، بلکه ه استنکرد اعالم روسیه خود را در خصوص سازوکار جدید موضعاتحادیه اروپا نیز صراحتا از سوی دیگر 

اروپا  هیاتحاد یهامیبه نقض تحر ممکن است هشدار داده که روش پرداخت گاز صرفاً متناقض یدر اظهارات

 ،اروپا هیاتحاد یهامیکه تحر کندیم انیها باروپا به شرکت هیمتن دستورالعمل اتحاد ،حالشود. با این منجر 

بخواهند  یکه از طرف روس دهدیم شنهادیپ دارانیبه خراما  ،کندیبانک را ممنوع نمافتتاح حساب در گازپروم

این،  ا وجودب .ادامه دهد رفت،یپذیب فرمان صورت میکه قبل از تصو یخود را به همان روش یتعهدات قرارداد

 وروی ،ییاروپا یهااز شرکت حیبانک بدون درخواست صراگر گازپروم کند کهدستورالعمل اتحادیه اروپا بیان می

در  یو عمالً نقش ستااروپا  هیاتحاد ییاجرا تیاقدام خارج از صالح نیکند، ا لیرا به روبل تبد یافتیدر دالرِ ای

 ندارد.نبودن آن  ایبودن  مجاز نییتع

روبل را  یها مجبور هستند به هر نحوکه شرکت هیفرض نیا ه،یتوسط دولت روس یبا توجه به سازوکار اعالم

 سیرئ ن،ی. عالوه بر اشودی، رد مپرداخت کنندو آن را به گازپروم  یداریخر هیروس یاز بانک مرکز شیشاپیپ

نند، ناقض ک یداریروش روبل خر نیبه ا ییاروپا یهارکتکه ش یدر صورت ه استهشدار دادنیز  اروپا ونیسیکم

، 2022 هیورف 28اروپا در  هیاتحاد میبر اساس تصم نیاروپا خواهند بود. همچن هیغرب و اتحاد یهامیتحر

گونه تحریمی علیه بانک که هیچ است ذکر شود. الزم ممنوع است هیروس یهرگونه معامله با بانک مرکز

 ست.و سوئیفت، اعمال نشده ا مالی های تراکنشاعم از تحریم ،بانکگازپرومخصوصی 

 میرا از اعمال تحر هاییخواهد شد. اوالً، اروپا یمنته یدراهبر جهیسازوکار به دو نت رییتغ نیا ه،یروس دگاهیاز د

 اًیثان .داردیباز م ییاروپا یهاموجود در بانک یهامتعلق به فروش گاز در حساب یهاکردن پرداختو مسدود

؛ به کند فیاعمال شده را تضع یهامیتحر یبه طور قابل توجه تواندیطرح م نیا درگاز بهای پرداخت شیوه 

 یآن در سراسر نظام ارز یابیآن به روبل، عمال رد لیبانک و تبدبه گازپروم یهنگام انتقال ارز خارجطوریکه 

همچنین که با این شیوه، زمین بازی تغییر می کند و این اروپاست که باید برای  .شودیم رممکنیغ المللنیب

  دور زدن تحریم، به هر شکل چاره اندیشی کند.

کرده است؛ به عبارت  لیتبد یاسیس یرا به آزمون فروش گازقرارداد  رییموضوع تغ ،فرمان نیواضح است که ا

 جهت یقو یازهیبه عنوان انگ های اروپاییگاز روسیه توانسته برای بیشتر شرکت لیتحو تیممنوع دیتهددیگر 

های شود در ماهبینی میهای اخیر رخ داده و پیششود، اتفاقی که طی ماه دیموافقت با سازوکار پرداخت جد
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نتیجه رونق چنین  .های اروپایی نیز به این سازوکار بپیوندندهای سرد سال، سایر شرکتماهآینده و همزمان با 

  سازوکاری، بی اثر شدن تحریم های غرب علیه روسیه است که آثار آن در بازار ارز این کشور دیده می شود.
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