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تحلیل نرخ تورم روسیه در دو دوره

1991-2000 و 2001 -2018

Уровень инфляции в 1991-2000 гг. 1991 : 160.40%
1992 : 2508.85%
1993 : 839.87%
1994 : 215.02%
1995 : 131.33%
1996 : 21.8%
1997 : 11.03%
1998 : 84.44% 
1999 : 36.56%
2000 : 20.20%

Уровень инфляции в 2001-2018 гг. 2001 : 18.58%
2002 : 15.06%
2003 : 11.99%
2004 : 11.74%
2005 : 10.91%
2006 : 9%
2007 : 11.87%
2008 : 13.28%
2009 : 8.80%
2010 : 8.78%
2011 : 6.10%
2012 : 6.58%

2013 : 6.45%
2014 : 11.36%
2015 : 12.91%
2016 : 5.38%
2017 : 2.52%
2018 : 4.27%
 

 
 

با فروپاشی شوروی، اقتصاد روسیه با چالش های جدی
مواجه شد و با روی کار آمدن بوریس یلتسین سیاست

تقلید از الگوی اقتصاد غرب بدون در نظر گرفتن شرایط

روسیه و ایجاد زمینه ها آغاز شد. رشد اقتصادی روسیه

در آن زمان همواره منفی بود و تنها در سالهای 98 و 99
توانست مثبت شود. تورم افسار گسیخته ای نیز روسیه

را در بر گرفته بود. رقم صادرات روسیه در سالهای

پایانی ریاست جمهوری بلتسین حتی از سالهای پایانی

شوروی نیز پایین تر بود

با روی کار آمدن پوتین، تولید ناخالص داخلی روسیه تا
سال 2008 رشد 6 برابری را نسبت به سال اول ریاست

وی تجربه کرد. با اعمال سیاست هایی همچون

اصالحات نظام بانکداری، مالیات، قیمت گذاری کاالها و

غیره، روسیه توانست در 8 سال متوالی رشد اقتصادی
مثبت را تجربه کند. علی رغم کاهش نرخ تورم در دو

دوره ریاست پوتین، این میزان تورم بازهم نسبت به
میانگین جهانی بیشتر بود. میزان صادرات و واردات و

نیز سرمایه گذاری خارجی در روسیه بعلت ثبات نسبی
اقتصادی، به میزان قابل توجهی رشد پیدا کرد. 

بوریس یلتسین
1991-1999

والدیمیر پوتین
1999-2008

دیمیتری مدودف
2008-2012

رشد اقتصادی در دوره ریاست مدودف، به استثنا سال

2009 مثبت بود و تولید ناخالص داخلی روسیه نیز به
استثنا سال 2008 که روسیه با بحران مالی مواجه بود ،

وضعیت مثبت و رو به رشدی را تجربه کرد.البته الزم به

ذکر است در آن سال رشد اقتصاد جهانی نیز عدد منفی
را نشان می داد. پس از سال 2009 صادرات و واردات
روسیه افزایش یافت اما حجم سرمایه گذاری های

خارجی در روسیه به دلیل ناامنی های حاصل از جنگ

روسیه با گرجستان، با کاهش مواجه شد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%86


والدیمیر پوتین
تاکنون-2012

تولید ناخالص داخلی روسیه در دوره جدید ریاست پوتین

روند روبه رشدی داشت اما در سال 2014 ، پس از

تحریم های آمریکا کاهش پیدا کرد. رشد اقتصادی روسیه

تا سال 2015 کاهشی و پس از آن افزایش پیدا کرد.
کمترین نرخ تورم مربوط به سال 2016 بود. صادرات

روسیه نیز پس از تحریم های سال 2014 نزولی شد و در

سال های 2017 و 2018 به مسیر مثبت بازگشت. حجم

واردات نیز پس از تحریم های غرب با کاهش جدی

مواجه شد و ممنوعیت ورود موادغذایی از اتحادیه اروپا

توسط پوتین نیز مزید بر علت بود. حجم سرمایه گذاری

خارجی در روسیه نیز در این سالها با کاهش جدی مواجه

بوده است.

تحلیل دوره ها

در ابتدای شکل گیری کنفدراسیون روسیه، اقتصاد روسیه دچار بحران های فراوانی از
قبیل کاهش شدید ارزش پول، تورم باال و... شد. یلتسین قصد داشت با الگوگیری از

اقتصاد غرب، اقتصاد بازار را در کشور اجرا کند اما به دلیل موانعی همچون : مالکیت

دولت بر امالک و اموال مردم،نبود نظام مالیاتی و... بعالوه آسیبهای اقتصادی از دوران

گورباچوف، عمال اجرای این اقتصاد را با مشکالت زیادی مواجه می کرد. در این

وضعیت بحرانی یلتسین برای تامین کسری های بودجه دولت اقدام به عرضه پول کرد

که همین مسئله نیز عاملی برای رسیدن نرخ تورم به عدد 2000 شد. 
با روی کار آمدن پوتین، وی سیاست عملگرایانه محافظه کارانه را در پیش گرفت و
سعی داشت برای جلب منافع با غرب نیز همکاری کند. پوتین در این دوره بر انرژی

بسیار تاکید می کرد. در این دوره اقتصاد روسیه رو به رشد بود و کارشناسان دوعامل را

برای این رشد برشمرده اند : 1. کاهش شدید روبل و کاهش واردات و در نتیجه فعال

شدن اقتصاد داخلی 2. افزایش قیمت جهانی نفت و گاز و مواد اولیه موجود در روسیه.

ثبات سیاسی موجود در فضای روسیه نیز عامل مهمی برای رشد اقتصادی روسیه در

آن زمان بود. از جمله عدم عزل و نصب های مکرر دولتی. عالوه بر این عوامل، حضور

فعال روسیه در مجامع اقتصادی بین المللی مانند G8، سازمان همکاری و توسعه

اقتصادی و نیز همگرایی مطلوب با کشورهای منطقه نیز عواملی برای رشد اقتصادی

روسیه بود.

در زمان ریاست جمهوری مدودف ، روسیه در موضوعات مختلف با غرب دچار تنش
بود. مدودف قائل به نوسازی در ساختار سیاسی روسیه بود. در زمان ریاست وی،
روسیه وارد جنگ با گرجستان شد و همین مسئله مورد مناقشه بین روسیه و ناتو، غرب

و ایالت متحده آمریکا بود و بر اقتصاد روسیه نیز تاثیرات بسیاری گذاشت. همزمان با
ریاست وی، بحران مالی جهانی نیز اتفاق افتاد و بعلت وابستگی روسیه به نفت،

اقتصاد روسیه نیز با بحران مواجه شد. در سال 2009 پس از بحران مالی جهانی، روسیه

بر سرمایه گذاری در فناوری های نوین و اصالحات نهادی تمرکز کرد.
 در دوره جدید ریاست جمهوری پوتین عوامل مختلفی همچون الحاق کریمه به روسیه،
ظهور داعش،سقوط قیمت نفت، تحریم های آمریکا، کسری بودجه کشور های تولید
کننده نفت و... بر اقتصاد روسیه تاثیر گذاشت. در چنین وضعیتی عوامل سیاسی بیش

از پیش در اقتصاد کشور ها تاثیر گذاشته و عمال جایگزین اقتصاد بازار می شوند. روسیه
در سال 2012 به سازمان تجارت جهانی پیوست و این عضویت سبب گسترش

آزادسازی تجاری و کاهش تعرفه های وارداتی شد.این عضویت به دیگر اعضا نیز این

فرصت را داد تا با موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای کمتری کاالها و خدمات خود را به

روسیه صادر کنند. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا در نتیجه ماجرای الحاق کریمه علیه

روسیه  نیز تاثیرات زیادی بر اقتصاد روسیه گذاشت و منجر به واکنش هایی از سوی

روسیه در برابر این تحریم ها شد، از جمله : ممنوعیت واردات مواد غذایی از کشورهای

تحریم کننده، وضع معافیت های مالیاتی برای جلوگیری از خروج سرمایه،  توسعه پیمان

های پولی دو جانبه،تبدیل ذخایر دالری به طال و... .

مدل توسعه اقتصادی روسیه از سال ۲۰۰۰ میالدی ترکیبی از اقتصاد فاشیسم و مدل

چینی رشد اقتصادی است. این سیاست ها به ادغام عمودی در اقتصاد، اصالحات

مالیاتی، ثبات روبل، جذب سرمایه گذاران آمریکایی و اروپایی، و سیاسی- اقتصادی

برشمردن انرژی انجامید. 
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