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Abstract 
Introduction: Economic and trade relations between Russia and 

Finland have been transforming under the influence of global and 

regional trends. Russia has always emphasized its interest in 

enhancing mutually beneficial cooperation with Finland based on 

investments, technology transfer, industrial cooperation and increasing 

the share of non-resource non-energy goods in turnover. There is an 

interest in bringing high-tech and high-quality Finnish industrial 

products and providing them an opportunity to participate in large-

scale public industrial projects. Russia is at the same time a substantial 

threat and opportunity in Finnish foreign policy. Finland's foreign 

policy towards Russia is based on two pillars: defense (the need for 

military deterrence) and economic (the need for broad relations). The 

main focus of the article is on this second pillar. In fact, so established 

and sacred was this pillar of foreign policy that the term 

‘Finlandisation’ arose, many decades ago, as a description of when a 

country is induced to favour, or refrain from opposing, the interests of 

a more powerful country, despite not being politically allied to it. 

History and geography are two critical factors that have made Finland 

and Russia inherent economic partners. Finland's management of 

relations with Russia is a unique example that has set an example for 

many countries worldwide. The economic integration between Finland 

and Russia has occurred almost by itself without any tremendous 

public effort. However, determination in policy-making can help 

integrate Finland and Russia's economies even further. The 

complicated relations with Russia can be seen as Finland's historical 

dilemma: neighboring Russia but now a part of the West, Finland's 
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room for maneuver is not self-evident and requires constant 

management. 

Research Question: All things considered, it begs the question in this 

regard, it begs the question how have economic factors affected the 

direction of Finland's foreign policy towards Russia? Examining the 

order of this process is also essential. 

Research Hypothesis: This article hypothesizes that energy, along 

with trade in goods and services, are the most important economic 

variables that have led to the pursuit of resilience and normative 

strategies, resulting in mutual vulnerability in Finnish-Russian 

interactions. 

Methodology (and Theoretical Framework if there are): The paper 

uses the theory of asymmetric interdependence based on Keohen and 

Nye vulnerabilities. Accordingly, the economy is sensitive to the 

extent that it is exposed to costs inflicted from the outside before 

policies are introduced to change the situation; it is vulnerable to the 

extent that it is exposed to costs inflicted from the outside after 

policies have been applied. If outside costs can be imposed on a 

country in the form of higher prices for a commodity that is important 

to its economy, for instance, oil, then that country is sensitive. 

Suppose the country has some means to change this situation, either 

by switching its source of imports using trade sanctions in some way 

by military force. Then it is not vulnerable. If prices of these 

commodities go up and the country can do nothing about it, it is both 

sensitive and vulnerable. This distinction can be beneficial when 

dealing with economic interdependence. Descriptive statistics are brief 

descriptive coefficients that summarize a given data set, which can 

represent the entire population or a sample of a population. The 

research method is a combination of descriptive statistics and field 

research. Descriptive statistics are broken down into measures of 

central tendency and measures of variability (spread). Descriptive 

statistics, in short, help describe and understand the features of a 

specific data set by giving short summaries about the sample and 

measures of the data. 

Results and discussion: Russia offer significant opportunities for the 

Finnish business sector. Finland's trade has overgrown in the 2000s, 

and Russia is becoming Finland's most important trade partner. 

Conclusion: The study's findings suggest that Russia is using energy 

to advance its policies towards Finland with a geo-economics 

approach. Finland is also vulnerable in trade in goods, but it has the 

upper hand in services. The sum of these two constants has led to 
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interdependence in the relationship between them. Besides Finnish 

Russian trade's development, the business between the two affects 

more. Among the other cities in the development corridor, Finnish 

knowledge and competitiveness help Northern Europe's economic 

development. A recession outcome would need an escalation in war 

and/or more severe deterioration in energy and raw material markets. 

Nonetheless, growth will decline and inflation will spike. 

Keywords: Energy, Baltic-Nordic, trade, services, foreign politics, 

Finland 
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 گيري سياست خارجی فنالند  عوامل اقتصادي مؤثر بر جهت

 در برابر فدراسيون روسيه
 *ركسانا نيکنامی

 اي، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران استادیار، گروه مطالعات منطقه
 (18/03/1401تاریخ تصویب:  -17/11/1400)تاریخ دریافت: 

 چکيده

شوود  راهرورد سیاسوت     تهدید و فرصتی مهم در سیاست خارجی فنالند محسوو  موی   زمان مهروسیه 

لوزوم روابو    ) ياقتصواد خارجی فنالند در برابر روسیه بر دو رکن دفاعی )لزوم بازدارندگی نظوامی( و  

است  تمرکز اصلی در این نوشتار بر رکن دوم است  تاریخ و جغرافیا، دو عامل مهمی  شده بناگسترده( 

اند  در اینجا ایون ررسوم مطور       هاي اقتصادي ذاتی تردیل کرده هستند که فنالند و روسیه را به شریک

 توثییر گیوري سیاسوت خوارجی فنالنود در برابور روسویه        است که عوامل اقتصوادي گگونوه بور جهوت    

 شوود کوه   موی  طر م هیفرض نیااند؟ بررسی نظم برامده از این فرایند نیز اهمیت دارد  در راسخ،  گذاشته

 يراهرردهوا  یگیوري هستند که سورب ر  يعناصر اقتصاد ینتر مهمکاال و خدمات  تجارت انرژي در کنار

در ایون   شده اسوت   یهفنالند و روس رواب دوجانره در رذیري  آسیب یجادا یجه،نت و در يمدارا و هنجار

رذیري کوهن و نواي بهوره    یبآسیۀ وابستگی متقابل نامتقارن مرتنی بر از نظرنوشتار براي آزمون فرضیه 

ایم  روش رژوهم نیز ترکیب آمار توصیفی و مشاهدة میدانی است  دسوتاوردهاي روژوهم نشوان     برده

هاي خوود در برابور فنالنود     دهد که روسیه با رویکردي ژئواکونومیک از انرژي براي ریشررد سیاست می

است؛ در مقابول، در   گرفته قراررذیر  یبکند  در حوزة تجارت کاال نیز فنالند در وضعیتی آس استفاده می

کاال، روسیه را در وضعیت ضوع  قورار داده    ترانزیتۀ مؤلفوسیلۀ  ویژه به را دارد  به باال دستخدمات 

 گیري وابستگی متقابل در رواب  میان دوطرف شده است  است  مجموع این دو ایستار، سرب شکل

 دمات، روسیه، سیاست خارجی، فنالند نوردیک، تجارت، خ-انرژي، بالتیک واژگان اصلی:
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 مقدمه
 5،5انود  ) فنالند کشوري با موقعیت راهرردي مهم در شمال ارورا است  این کشور جمعیوت  

تورین مرزهواي    یلومترمربو(( دارد  فنالنود طووالنی   ک هزار 338)میلیون نفر( و مساحتی گسترده 
المللی قدرت اهمیت  ر رواب  بینین نظر دا ازشود   خشکی اتحادیۀ ارورا و روسیه محسو  می

ي نیوروي کوار و   بواال روذیري، مهوارت    یتیکی دارد  اقتصاد فنالند بر مرناي رقابتژئورلامنیتی و 
ه شوده اسوت  بنوابر قوانون اساسوی فنالنود، سیاسوت خوارجی و         سواخت هاي دیجیتوال   نوآوري

ه است که تا سال دموکراسی باید در خدمت رشد اقتصادي رایدار باشد  در برنامۀ حکومت آمد
 ، فنالند باید به کشوري مرتکر و امن تردیل شود کوه در آن، هموه احسوام امنیوت کننود     2025

(Finnish Government, 2016: 6) دهد مسائل اقتصادي تا گه حد بوراي   یدها نشان میتثک  این
 مناف( ملی این کشور مهم است   

این کشور در گذشته، مستعمرة روسیه ریشینۀ رواب  دوجانرۀ فنالند و روسیه طوالنی است  
بوه   1917توا سوال    1809قرن یعنی از سال   یمنسازي فنالند به خا  روسیه حدود  هبود  ریوست

طول انجامید  در این دوران هر دو دولت وارد انقال  صنعتی اول شدند  در اوایل قرن بیسوتم  
کم در مراحول اولیوۀ انقوال      دست بنابراین؛ اي از توسعه در روسیه و فنالند رخ داد سطح میانه

اما بخم زیادي از افتخارهوایی کوه فنالنود    ؛ صنعتی، هر دو کشور مسیر مشترکی را طی کردند
، نظام آموزشی برتر جهان، استانداردهاي باالي زنودگی از  مدرن رستمانند اقتصاد  وردآ دست به

یوارویی فنالنود و   و رس از اسوتقالل، میسور شود  روس از جنون جهوانی اول و رو       1917سال 
ین کاالهواي  توثم ررداخت غرامت سنگینی به مسکو شد  نیاز بوه   به  محکومشوروي، این کشور 

هاي جدیود صونای( خوا      به ایجاد شاخه بخشی از غرامت جنگی، عنوان بهیاز شوروي ن مورد
د شد که خود در بافت اقتصادي فنالنمنجر سازي  الکترومکانیکی و کشتی صادراتی مانند صنای(

 گذاشت  تثییر
یوه  را دانوم ي اقتصواد  سوو  بوه رایه  ب(اامروزه فنالند نمونۀ برتر کشوري است که از اقتصاد من

زیادي بر صنای( سنگین و خدمات دارد  اقتصاد این کشوور وابسوته بوه     تثکیدکند و  حرکت می
سورب سوقو     2008یژه شرکت نوکیا است  هرگنود بحوران موالی سوال     و بهبخم ارتراطات و 

هاي کوگک و متوس  فنواوري بوراي اداموه     رات شرکت نوکیا شد؛ این مسئله مان( شرکتصاد
مسیر نشد  این ساختار اقتصادي نیازمند مناب( اولیه است  روسیه با توجه به مناب( طریعی عظویم  

کنندة اصلی مواد خام و همچنین بازاري مهم براي کواال و خودمات    ینتثم عنوان بهخود همواره 
  بوده است  سطح باالي همکاري اقتصادي میان فنالنود و روسویه  بوا دو سواختار     فنالند مطر
 رود: یم میراجرایی 
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بوا حووور معواون     1روسیه براي همکواري اقتصوادي:  -حکومتی فنالند کمیسیون میان -
 یر روسیه و وزیر تجارت خارجی فنالند؛وز نخست

کت معواون وزیور   بوا شور   2هواي فرامورزي:   حکومتی در مورد همکاري کمیسیون میان -
 و ارتراطات فنالند؛ ونقل حملتوسعۀ اقتصادي روسیه و وزیر 

گگونوه بور    يعوامول اقتصواد  شوود کوه    ایون ررسوم مطور  موی     با توجه به آنچه گفتویم؛  
از دیود بسویاري از   انود؟   توثییر داشوته   یهفنالنود در برابور روسو    یخوارج  یاسوت س یريگ جهت

یاست خارجی فنالند در برابر روسویه سوه بدعود    ( س2010هاکاال )هیسکی  جمله ازرژوهشگران 
 اساسی دارد:

راهررد موازنه: ایجاد موازنه در حوور نظامی روسیه در شمال ارورا از راه توانمنودي   -
 دفاعی معترر؛

راهررد مدارا و دوري از هرگونه تنم در رواب  با روسیه از راه سوطح بواالي روابو      -
براي نمونوه توا رویم از بحوران اوکوراین در سوال        زایی سیاسی: اقتصادي و ررهیز از حساسیت

 شد؛ ، عوونرودن فنالند در ناتو در همین زمینه تفسیر می2022

روسیه به سازوکارهایی ماننود اتحادیوۀ    واردکردنراهررد تقویت هنجارها و نهادها با  -
  (Haukkala, 2010) اي نوردیک، شوراي ارورا و حتی ناتو ارورا، شوراهاي منطقه

بنوابراین مهوم اسوت کوه     ؛ گیورد  راهررد دوم و سوم قرار موی  نوشتار حاضر در جهت تثکید
 کنود  در راسوخ   فنالند گگونه با ابزارهاي اقتصادي رواب  دشوار خود با روسیه را مدیریت موی 

 يعناصور اقتصواد   ینتور  در کنار تجارت کاال و خدمات مهم يکه انرژ شود میطر   یهفرض ینا
دوجانروه   روذیري  یبآسو  یجادا یجهنت و در يمدارا و هنجار يهرردهارا یگیريهستند که سرب ر

به بیانی، اگر سیاسوت خوارجی فنالنود در موورد روسویه        اند شده یهدر تعامالت فنالند و روس
اسوت    قرارگرفتوه داراي دو بازوي دفاعی و اقتصادي باشد؛ تمرکز نوشتار حاضر بر بازوي دوم 

اسوت    شده  استفادهگی متقابل رابرت کوهن و جوزف ناي یۀ وابستاز نظربراي بررسی فرضیه، 
و مشواهدة میودانی اسوت  روس از بررسوی ریشوینه و        3روش رژوهم بر مرناي آموار توصویفی  

هوا بور    ایون شواخص   تثییرهاي متغیر مستقل بیان و  شاخص تک تکگارگو  نظري رژوهم، 
 شود  ی میبررسگیري رواب   جهت

 پژوهش ۀنيشيپ
ی فنالند، نگاه بوه روابو  بوا روسویه هموواره در قالوب       دانشگاهکم بر فواي دلیل شرای  حا به

است  در مورد آن دسوته از آیوار محودودي کوه در حووزة       شده  انجامدیدگاه و تحلیل تاریخی 

                                                           
1  . The Finnish-Russian Intergovernmental Commission for Economic Cooperation 

2  . The Intergovernmental Commission on Cross-Border Cooperation 

3  . Descriptive statistics 



 337 گيري سياست خارجی فنالند در برابر فدراسيون روسيه عوامل اقتصادي مؤثر بر جهت 

کیلوومتر مورز    1340دلیل شرای  ژئواستراتژیک ویژة کشور و  ، بهاند شده  نوشتهالملل  رواب  بین
ین میان آیار درخشانی ا دراما ؛ اصلی بر بعد دفاعی و امنیتی بوده است تثکیدمشتر  با روسیه، 

 اند  توان یافت که از نظر اقتصادي به این مهم ررداخته را نیز می
زموان یوک فرصوت و     هوم  صورت به( معتقد است که روسیه براي فنالند 2018)1زیماسکی
ی فنالنود، بور رکون    رو، محوور اصولی سیاسوت خوارج     اقتصوادي اسوت  از ایون    تهدید سیاسی

را سوه عنصور   ترانزیت گرخد  او تجارت، بخم انرژي و  هاي سیاسی و اقتصادي می همکاري
( بوه روابو    2016همکواران ) و  2داند  فودروف  فرصت اقتصادي روسیه براي فنالند می-تهدید

 هوا بوا اسوتفاده از روش    نگرنود  آن  اقتصادي میان روسیه و فنالند در قالب مجموعۀ بالتیک موی 
گیرنود  نتیجوۀ روژوهم نشوان      اي، بالتیک را زیرسیستم اتحادیۀ ارورا در نظور موی   خوشۀ منطقه

دهد که بعد از بحران اوکراین رواب  اقتصادي روسیه با این منطقه بیشوتر از هور زیرسیسوتم     می
 دیده است    یب آسدیگري در اتحادیۀ ارورا 

است  تجوارت کواال و    مطالعه مورد ترین عنصر اقتصادي در میان آیار موجود، تجارت، مهم
ترین نویسندگانی اسوت کوه    ( از متقدم1993) 3یارهشده است   ی بررسخدمات در آیار بسیاري 

به این موضوع ورود کرده است  او از ریشینۀ تجاري دوطرف ریم از جنون جهوانی اول آغواز    
رود  در  ریخی رویم موی  رسد  مطالعۀ او بیشتر در بستر توا  کند و به دوران اتحاد شوروي می می

این دورة زمانی، شوروي با اختالف زیاد نسرت بوه کشوورهاي اروروایی، شوریک اول تجواري      
( در رژوهم خود به رواب  سنتی بخم تجاري شهر 2019) 4تکاگنکوشد   فنالند محسو  می

 دلیل نزدیکی جغرافیایی تمرکز کرده است  هدف نوشتار وي کش  با فنالند، به رترزبورگ سنت
او بور دو متغیور    تثکیدمسیرهاي خروج از بحران میان اتحادیۀ ارورا و روسیه براي فنالند است  

 است  ترانزیتتجارت و 
 روس از جنون جهوانی دوم   ۀ تجارت میان روسویه و فنالنود   مسئل( نیز به 2006جاکوبسن )
ا کورد و  او معتقد است رس از جنن، جهان غر ، فنالند را در دامن روسیه رهو ررداخته است  

 صوورت  بوه این کشور  ،مسئله سرب شد نداد  ای فنالند مثل یک گرگ تنها به حیات خود ادامه 
تورین   غریزي مدیریت روابطم با همسایۀ قوي خود را بیاموزد  تحکیم رواب  تجواري از مهوم  

سقو  شووروي، ضوربۀ مهلکوی بوراي      مسئله سرب شد، نیاابزارهاي فنالند در این مسیر بود  
  از دیگور  (Jakobson, 2006) فنالند باشد و رکود برامده از آن گند سوال طوول بکشود   اقتصاد 
(، ساري و 2010(، میلر و هانوال )2005همکاران )توان به وینکوروا و  هاي این نوع می رژوهم

                                                           
1  . Szymaski 

2  . Fedorov 

3  . Hjerppe 

4  . Tkachenko 
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( اشاره کرد  هاینن 2015همکاران )( و سودرهولم و 2020) یلمواله(، لدیهو و 2017همکاران )
( به ابعاد مختل  مناف( سیاست خوارجی فنالنود   2014روستا  )تا  آندریس و در فصلی از ک

دهنده به سیاسوت خوارجی فنالنود در برابور      و آن را از عوامل شکل  در مسیر شمالگان ررداخته
  دانند روسیه می
نوشتارهاي مهم در مورد نقم متغیر انرژي در سیاست خارجی فنالند در برابور روسویه،    از
ۀ امنیوت انورژي در   مسوئل بوه   ها آن( اشاره کرد  2018و همکاران ) 1مقالۀ یاسکالیننبه  توان یم

هوا در مطالعوات    انود  از دیود آن   رردازند و فنالند را براي مطالعۀ موردي انتخا  کورده  ارورا می
ی در حوال شده است   تثکیدهاي جاري بر سر امنیت عرضۀ گاز  امنیت انرژي، همواره بر مناقشه

بودن، این موضووع در روابو  فنالنود و روسویه، مناقشوه برانگیوز        سطح باالي امنیتی باوجودکه 
دلیل همین وابسوتگی،   گیرد که به نیست و بیشتر متکی بر وابستگی متقابل است  سپس نتیجه می

و همکواران   2توتوک  منیتی نیست و نخواهد بود  دیگران ماننود واردات انرژي از فنالند تهدید ا
بوه تعوامالت    (2015) 4گور اوگاو واند   ( از همین رویکرد بهره برده2019) 3و لمپینن( 2020)

اعتمادي به واردات برق از روسویه،   ها معتقدند بی رردازند  آن دو کشور در حوزة الکتریسیته می
  سوي تقویت مناب( راهرردي شده است سرب حرکت فنالند به

 و روش پژوهش ينظر چارچوب
دلیول تهدیود    اند  هنوز هوم بوه   تاریخ دو رقیب ذاتی براي یکدیگر بودهروسیه و فنالند در طول 

بالقوة روسیه، خودمت سوربازي در فنالنود اجرواري اسوت و ایون کشوور از تقویوت سیاسوت          
روشنی در همۀ اسوناد   بهکند  مسئلۀ تهدید روسیه  امنیتی مشتر  اتحادیۀ ارورا حمایت می دفاعی

هاي نظامی مشترکی نیز با ناتو و آمریکا در دریواي بالتیوک   امنیتی فنالند آمده است  حتی مانور
، فنالند نمونۀ کشوري موفق اجراي نظریۀ وابسوتگی متقابول نامتقوارن     داشته است  با وجود این

 است  منظور این نوشتار از وابستگی متقابل نامتقارن، تعری  جدید کوهن و ناي از آن است 
کند کوه بوین    در سیاست جهانی به وضعیتی اشاره میوابستگی متقابل و ناي،  کوهن از دید

 تثییرگوذاري متقابل وجود دارد  این  تثییرگذاريکشورها یا بازیگران داخلی کشورهاي مختل  
بوراي   ( (Sabbaghian and Rasooli, 2021: 182گیورد   المللی ریشوه موی   بیشتر از مرادالت بین

کند؛ بوه ایون جریوان مسوتمر      روسیه وارد می نمونه، فنالند که بخم زیادي از انرژي خود را از
هاي بزرگ آهنی وکائولینیوت از فنالنود وارد    وابستگی دارد  در مقابل، روسیه نیز که بیشتر، لوله

 کند نیز وابسته است    می

                                                           
1  . Jääskeläinen 

2  . Tutak 

3  . Lempinen 

4  . Ochoa and Gore 
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در ادبیات کالسیک نوگرایان، وابستگی متقابل به وضعیتی اشاره دارد کوه بوا نفو( دوسوویه     
اما از نظور  ؛ خطر کاربرد نظامی، ضعی  و سطح منازعه رایین است همراه است؛ یعنی زمانی که

کوهن و ناي، رواب  مرتنی بر وابستگی متقابل همواره هزینه دارد؛ زیرا استقالل عمل را محدود 
کنویم،   کند  هیچ تومینی وجود ندارد که روابطی که مرتنی بر وابسوتگی متقابول بوراورد موی     می

فق  افزایم کموی ریونودهاي    الرته  (Keohane and Nye, 2021:22باشد )متومن نف( دوطرفه 
هاي کیفی آن نیز مهم است  وابسوتگی متقابول اقتصوادي در     متقابل مورد نظر نیست؛ بلکه جنره

  (Niknami, 2019: 255)تواند موفق عمل کند  ساالري می المللی و مردم هاي بین کنار سازمان
رواب  مرتنی بر وابستگی متقابول، دو دیودگاه متفواوت    ها و فواید  وتحلیل هزینه براي تجزیه

ها و دیدگاه دوم بور منواف( نسوری و     هاي مشتر  طرف وجود دارد  دیدگاه اول بر مناف( یا زیان
کند  تثکید کوهن و ناي بور نووع دوم اسوت؛ زیورا بسویاري از مسوائل        مسائل توزیعی تکیه می

گه کسوی، گوه   »زند:  ئلۀ قدیمی سیاست دور میکنندة وابستگی متقابل، دربارة مس سیاسی تعیین
  بنابراین همیشوه امکوان ترودیل    (Keohane and Nye, 2021: 22)« آورد؟ دست می گیزي را به
حتی در الگوي مرتنی بر وابستگی نیز وجود دارد  همچنین وابستگی متقابل  تعارض به همکاري
 بازیگران نفوذابستگی، زمینۀ کاربست نداشتن در و تقارن وابستگی دوطرفۀ برابر نیست  به معنی

وابسوتگی متقابول    از توانند کمتري دارند؛ می وابستگی که کند  بازیگرانی می فراهم را یکدیگر بر
زنی و شاید تثییرگذاري بر مسائل دیگر اسوتفاده کننود  در واقو(،     عنوان عامل قدرت در گانه به

  (Keohane and Nye, 2021: 23است )امکان تقارن یا وابستگی محض بسیار کم 
دلیل تفاوت در سوطح قودرت، نامتقوارن اسوت  بوراي در  نقوم        رابطۀ فنالند و روسیه به

 را از هوم   2روذیري  و آسویب  1قدرت در وضوعیت وابسوتگی متقابول بایود دو جنروۀ حساسویت      
جدا کنیم  حساسیت به معنواي درجوۀ تثییرروذیري در درون یوک گوارگو  سیاسوتی اسوت         

دار  آیوار هزینوه   براسوام هاي موجود بین کشورها بلکوه   ها براسام اندازة جریانتن حساسیت نه
 نیو ا نکته اما  (Keohane and Nye, 2021: 24)شود  ها سنجیده می تغییرهاي مرادالت بر دولت

روذیري بور بوازیگران     رذیري متقابل بیم از حساسیت اسوت  در آسویب   که اهمیت آسیب است
بنابراین در یک وابستگی متقابل نامتقوارن  ؛ شود قواعد بازي تکیه می کنندة شرای  یابت یا یینتع
روذیر باشود    توانود نسورت بوه دیگوري حسوام و دیگوري نسورت بوه او آسویب          طرف موی  یک
(Jääskeläinen, and et al., 2018: 5)  

نمونۀ این وابستگی متقابل نامتقارن در شویوة تثییرروذیري فنالنود از دو بحوران اوکوراین و      
دلیل حجم باالي رواب  اقتصادي فنالنود بوا    شود  به م روسیه توس  اتحادیۀ ارورا دیده میتحری

هاي اتحادیۀ ارورا را متحمول شود  اقتصواد     ها از تحریم روسیه، این کشور بیشترین میزان هزینه

                                                           
1  . Sensitivity 

2  . Vulnerability 
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هاي خارجی واردشده بر اقتصاد روسیه حسوام اسوت  در مقابول،     به شو  کاملطور  فنالند به
رواب  با خروج سرمایۀ فنالند از روسیه و کاهم ارزش روبل هموراه بوود  افکوار     محدودشدن

عمومی روسیه نسرت به تعامالت با فنالند تثکید زیادي دارد  در مقابل، افکوار عموومی فنالنود    
نداشوتن در   نسرت به روسویه بودبین اسوت  بوه بیوانی، تقوارن       2022ویژه رس از بحران سال  به

ند در بعد اجتماعی منعکس شده است  فنالند با خدمات نیز تا حد زیادي سود فنال وابستگی به
 رذیر کرده است  روسیه را نسرت به خود آسیب

در نتیجه، نوع وابستگی متقابل میان فنالند و روسیه از نوع وابستگی متقابل نامتقارن مرتنوی  
ساسویت متقابول آن   رذیري متقابل داراي جنره راهرردي است که ح رذیري است  آسیب بر آسیب

سیاسوی بوا مخواطره هموراه      رذیري اقتصادي یا اجتمواعی  حال، استفاده از آسیب  را ندارد  با این
کوارگرفتن راهررهواي متقابول     است  راهرردهاي استفاده از وابستگی متقابل ممکن اسوت بوه بوه   

ه دارد کوه  بینجامد  باید همیشه توجه کرد که قدرت نظامی از این نظر بر قدرت اقتصوادي غلرو  
؛ تنهایی ممکن است در مقابول اسوتفادة جودي از قودرت نظوامی موؤیر نراشود        ابزار اقتصادي به

خطر  تواند یمبنابراین حق استفاده از وابستگی متقابل نامتقارن در یک حوزة عمومی غیرنظامی 
یول    نتیجوه اینکوه تحل  (Keohane and Nye, 2021: 29باشد )عمل متقابل نظامی را دربر داشته 

منزلوۀ منواب(    روذیري متقابول بوه    شود که آسویب  سیاسی وابستگی متقابل با این اندیشه شروع می
 قدرت بین بازیگران است   

 يبورا  یهبا روس یاسیس مثرتسرب شده است رواب   یهاقتصاد فنالند به بازار روسوابستگی 
بوه اقتصواد    بروکسول و  مسوکو  یوا  ینکیهلسو و  مسکو یانکشور مهم باشد  هرگونه تنم م ینا

دلیل وجود وابستگی متقابل راهرردي، هرگونه بحران در یک طرف نیوز   به  زند یم یبفنالند آس
 ( Szymaski, 2018: 20)کند  به دیگري آسیب وارد می

تواند ابزار قدرت باشد  قدرت بوه معنواي منواب( یوا توانوایی       استفاده از وابستگی متقابل می
بنابراین مسوئلۀ ترودیل در فراینود    ؛ اري بر ریامدها متفاوت استبه معناي تثییرگذ باقدرتبالقوه 
کوشود از ایون وابسوتگی و     می  2022زنی سیاسی مهم است  فنالند در جریان بحران سال  گانه
 از یکو رذیري روسیه براي رسیدن به ریامدي متفواوت )عووویت در نواتو( بهوره برورد  ی      آسیب
از  شوتر یمراتوب ب  )فنالند( به تر  یعهد دولت ضعتکه آن است  موضوع نیا يها علت نیتر مهم

فنالند( قودرت تحمول بیشوتري    تر ) در نتیجه، بازیگر وابسته  است( هیروستر ) يتعهد طرف قو
بر فنالند در همین زمینه است  با  نفوذ نظامی تالش روسیه براي کاربست  دارد  در سطح سیاسی

ن است که با توجه به نظریۀ وابستگی متقابل توجه به آنچه گفته شد؛ تالش در نوشتار حاضر ای
گیوري وابسوتگی و در    رذیري، گگونگی تثییر عوامل اقتصادي در شکل نامتقارن مرتنی بر آسیب

دهی به سیاست خارجی فنالند را بررسی کنیم  بوراي ایون کوار، توثییر سوه عامول        نتیجه جهت
 م کنی انرژي، تجارت کاال و خدمات در این حوزه را مطالعه می
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اطالعوات   توصیفی آمار روش رژوهم، ترکیری از آمار توصیفی و مشاهدة میدانی است  در
 بهمشا يها آمده به دسته دست و اطالعات به کند یم ی گروه، همان گروه را توص یکحاصل از 

هوا   داده يسواز  خالصوه  يبورا  یفیاز سوه روش در آموار توصو    یطورکل   بهشود یداده نم یمتعم
 ةدهنود  کوه نشوان   ویوژه  یريمقواد  ۀمحاسور هوا و  نمودارهوا،   ول: استفاده از جود شود یاستفاده م
نیوز از نووع رسومی یانویوه اسوت  در       شوده  استفاده  نوع آمار ها باشند از داده یمهم هاي ویژگی
دلیل حجم جامعۀ آمواري و عمقشوان    هاي مربو  به اقتصاد کالن مناب( رسمی یانویه به موضوع

بینی کمک  هاي انراشتی به ما در تالشمان در شناسایی روندها و ریم ادهبسیار مهم هستند  این د
آید و ویژگی ذاتی هر مؤلفوه در   دست می هاي انراشتی از میانگین جامعه به بنابراین داده؛ کند می

  (Harrison, 2019: 114) شود ایر فرایندها تعدیل می

 يانرژ
وهواي سورد و   دلیل آ  نرژي در فنالند بهترین کشور شمال ارورا است  مصرف ا فنالند صنعتی
(  از سوي دیگر ایون  1است )جدول بر، بسیار باال و دو برابر میانگین اتحادیۀ ارور صنای( انرژي

کشور در عمل مناب( سوخت فسیلی و اورانیوم ندارد  در نتیجه، مجرور است انرژي موورد نیواز   
 ژولترامیلیون  1،28حدود  2020در سال فنالند  خود را از روسیه وارد کند  مصرف کل انرژي

   (Statistics Finland, 2021)دهد درصد کاهم را نشان می 6بود که نسرت به سال ریم 
 

 (2020فنالند )انرژي بر اساس منبع در  مصرف .1جدول 
 يانرژ مصرف از درصد ساالنه رییتغ 2020سال  منر(
 21 -6 518/270 نفت
 6 -22 993/70 سنن زغال
 6 -4 474/70 یعیطر گاز
 19 -2 907/243 يا هسته يانرژ

 4 -25 817/53 برق واردات
 4 +28 188/56 یآب يانرژ
 2 +30 110/28 يباد يانرژ
 3 -25 489/42 سنن نارم زغال
 28 -6 281/356 گو 
 7 -2 554/84 گرید
 100 -6 329/277/1 کل

Source:( Finland Energy Information, 2022) 
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 12روسویه   2006کنود  در سوال    ند کل گاز مصرفی خود را مستقیم از روسیه وارد موی فنال
  در بازار کلی واردات انورژي  (Kunz, 2018: 10) کرد ین میتثمدرصد نیاز انرژي این کشور را 

آموار واردات انورژي از    2به فنالند ابتدا روسیه و بعد سوئد و نروژ ریشتاز هسوتند  در جودول   
 ت روسیه آمده اس

 

 2020. واردات انرژي از روسيه در سال 2جدول 
 حجم يریگ اندازه واحد منر(
 1،332 تن 1000 سنن زغال
 1500 مکعب متر یلیم یعیطر گاز
 11،509 هزارتن نفت
 29 هزارتن نارم سنن زغال
 241 هزارتن گو 
 21 حرارت ییایتانیبر يکای يا هسته يانرژ
 3 ساعت در تراوات برق
 3،461 وروی ونیلیم کل

Source: (Statistics Finland, 2021: 51) 

 

انرژي میان روسیه و فنالند ایون اسوت کوه بورخالف کشوورهاي       تعامل موردنکتۀ مهم در 
  ینفوت خوام بخوم بزرگو    شدن انرژي در فنالند رخ نوداده اسوت     اروراي شرقی مسئلۀ امنیتی

 دیگور  یود ن بوا تول آکوردن   یگزینان جوا کوه امکو   دهد یم یلرا تشک یهاز روس یواردات ياز انرژ
صوادرات گواز، سوهم    دشوار اسوت    یعیکار در مورد گاز طر یناما انجام ا ،کشورها وجود دارد

شودت بوه    دهود و اقتصواد روسویه بوه     ی از تولید ناخالص ملی روسیه را تشکیل موی توجه  قابل
تقابول میوان روسویه و    تقاضاي جهانی گاز و قیمت آن وابسته است  در نتیجه، نوعی وابستگی م

شود  الرته رویکرد روسیه به انورژي بیشوتر امنیتوی اسوت توا       فنالند در حوزة انرژي مشاهده می
 اقتصادي   

در همین زمینه، زمانی که مسئلۀ عوویت فنالند در ناتو رس از حملوه بوه اوکوراین مطور      
، روسویه  2022موه   22 شد، روسیه از این ابزار براي زیرفشار قراردادن هلسینکی بهوره بورد  در  

دلیل رویگردانی هلسینکی از ررداخت هزینۀ آن به روبول   عرضۀ  گاز طریعی خود به فنالند را به
براي این اقدام آماده بود و بالفاصوله گواز را از راه    1قط( کرد  شرکت توزی( گاز فنالند، گازوم

 نی متصوول کوورد اسوتو  1در سوواحل جنوووبی فنالنود بووه رالدیسووکی  2کوانکتور  خو  لولووۀ بالتیووک 

                                                           
1. Gasum 

2. Balticconnector 
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(Yle, 2022 درست است که  )طور که  آید، اما همان درصد گاز وارداتی فنالند از روسیه می 90
دهود  شورکت    درصد از کل سرد انورژي کشوور را تشوکیل موی     6مشخص است،  2در جدول 

ساله با شرکت اکسولریت انورژي آمریکوا بوراي      10گازگرید اعالم کرده است فنالند قراردادي 
 (Yle, 2022شتی انتقال گاز مای( اموا کرده است )اجارة ک
 

 كانکتور . مسير بالتيک1نقشۀ 

 
Source: (Offshore, 2019) 

 

فنالند خواستار کاهم وابستگی به گاز روسیه شده است  هلسینکی در سوال   2000از دهۀ 
م خریود  سهام گازوم را خرید که انحصار گاز فنالند را در دست دارد و تنهوا از گوازررو   2015
 هودف  بوا کوانکتور کوه    درصد سهام گازوم فنالندي شد  طور  بالتیوک   100کند  در نتیجه،  می

سوازي   شروع شد؛ به فنالند امکان متنووع  2020کردن شرکۀ گاز استونی و فنالند از  سال متصل
گوذاري انورژي بواز       به این علت دست دولت در سیاسوت  (EC, 2022) دهد مناب( انرژي را می

 Tynkkyne, Pynnöniemi,and) هواي انورژي، دولتوی هسوتند     در فنالند بیشتر شرکتاست که 

Höysniemi, 2017: 4) هشت نیروگاه برق حرارتی  2«فورتوم»  شرکت نفتی دولتی فنالند به نام
هاي آبی و حرارتی در شومال غربوی روسویه و یوک مزرعوۀ بوادي در        در مرکز روسیه، نیروگاه

 دارد  3«اولیانووسکی»
  ،شوود در دو بنودر فنالنود    اسوتفاده موی   2 یمنوورد اسوتر  هوا کوه در طور      م فلز لولهروش

  در نیموۀ سوال   انود  شوده  انروار  جوا  هموان است و در  شده  انجام 5و کُورهار 4کوتکا-یعنی هامینا

                                                                                                                                        
1  . Paldiski 

2. Fortum 

3. Ulyanovsky 

4  . Hamina-Kotka 

5  . Koverhar 



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   344

 هواي   را خریود کوه یکوی از شوریک     1، شرکت فورتوم بیشتر سهام شرکت آلمانی یوونیپر 2018
 کودام بوه زنجیورة     )کوه هویچ   2و  1یم نوورد اسوتر    (Szymaski, 2018: 17)اصولی طور  بوود    

بوا مخالفوت در سوطح     زیستی محی  دلیل مالحظات  شوند( فق  به ین گاز فنالند وصل نمیتثم
هواي دولتوی رشوتیران آن هسوتند      رو شده است؛ اما در عمول شورکت   دیپلماتیک و سیاسی روبه

(Jääskeläinen and et al, 2018: 2)  
بنابراین همواره رابطۀ مسوتقیمی  ؛ شود نرژي وارداتی در فنالند، صرف تولید برق میبیشتر ا

شود  بنابر سوند راهرورد ملوی انورژي و      میان تولید برق داخلی و سیاست انرژي دولت دیده می
در تولید انرژي برق بوه خودکفوایی    2030قرار است این کشور تا آخر سال  2تغییر اقلیم فنالند

ا بوا توجوه بوه دو خو  انتقوال فرامورزي جدیود کوه میوان سووئد و فنالنود در            ام کامل برسد،
 2030دارد ایون عودد توا سوال      احتموال است و وابستگی فنالند به واردات برق،  ساخت دست

از این  2022  روسیه در جریان بحران سال (Jääskeläinen and et al, 2018: 543) افزایم یابد
، مسکو صادرات مستقیم برق به فنالند را قط( کرد کوه  2022ه م 11کارت نیز استفاده کرد  در 

شوکل   درصد نیاز کشور بوود  در نتیجوۀ ایون اقودام، هزینوۀ بورق در فنالنود بوه         10کنندة  تثمین
   (Yle, 2022)اي افزایم یافت  سابقه بی

اسوت و   گرفتوه  شوکل هاي سطح باالیی میوان دو کشوور    اي نیز همکاري حوزة انرژي هسته
سواخت یوک رآکتوور     در حال 3«روساتوم»بستگی متقابل میان دوطرف هستیم  شرکت شاهد وا
یز بوده اسوت و  برانگ بحثاست  این رآکتور طرحی  4هانهیکیوي و ریهایوکی اي جدید در هسته

ین تثمدرصد نیاز انرژي فنالند را  10تواند  برداري برسد  طر  می به بهره 2024قرار بود تا سال 
 شوود  ر این طر  نماد همکواري دو کشوور در بخوم انورژي محسوو  موی      کند  در حال حاض

(Szymaski, 2018: 16)هاي سیاسی بر سر اعتمادنداشتن بوه روسویه در داخول       همچنین تنم
 رآکتور را متوق  کرد  ینساخت ا ینکی، هلس2022 هدر مفنالند را آشکار کرد  

اند کوه موضووع    اي کالنی کردهه گذاري هاي فنالندي در بخم انرژي روسیه سرمایه شرکت
مهمی در وابستگی متقابل دوطورف اسوت  تغییور موضو( شورکت فنالنودي فورتووم در موورد         

شاهدي بر این موضوع است  فورتوم ابتودا مایول بوه همکواري بوا       5مشارکت در طر  فنووئیما
ادیوۀ  هواي مسوتقر در اتح   یافتن از بیشتر سوهام شورکت   روساتوم نرود؛ ولی وقتی مشکل اطمینان

درصد سهام فنووئیموا بایود بوراي طورف      60ینکه اارورا ریم آمد )شر  اتحادیۀ ارورا مرنی بر 
ی در روسیه داشوت  فراوانهاي  ارورایی باشد( و فشارهاي سیاسی آشکار شد؛ فورتوم که دارایی

                                                           

1. Uniper نیروگاه برقی روسیه نیز هست  5: این شرکت مالک 
2. National Energy and Climate Strategy of Finland 

3  . Rosatom 

4  . Hanhikivi and Pyhäjoki 

5. Fennovoima 
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به این کنسرسیوم ریوست  فورتوم میلیاردها یورو در حوزة بورق و گرموایم در اورال مرکوزي    
 گذاري کرده است  یهسرما

م در اتو واکونومیک روسیه، هدف اصلی رومهاي ژئ نکته مهم این است که در جهت هدف
 1اي این طر  دستیابی به مهر تثیید یک مرج( غربی مهم یعنی سوازمان ایمنوی تابشوی و هسوته    

ن گیري شوهرت جهوانی دارنود  بنوابرای     رذیري و سخت هاي فنالند در مسئولیت  فنالند بود  مقام
توانود مشوتریان    شود کوه بوا آن موی     م محسو  میاتۀ درخشانی براي رومرزومتثیید این نهاد 

  در (Martikainen, Pynnöniemi and, Saari, 2016: 6) دیگري در سراسر جهان را جذ  کند
واق( روسیه با یک تیر دو نشان زده است: هم مناف( اقتصادي خود را تومین کرده و هم موفوق  

دهد که گگونه روسیه ژئواکونوومی   سازي مناب( سیاسی شده است  این طر  نشان می به بیشینه
بعد از حملۀ دوم به اوکراین، فعالیت   را عملیاتی کرد  تصمیم فورتوم نیز بنیانی سیاسی داشت 

هوا سوهم زیوادي در     رو شد  از آنجا که استان هاي برق روسیه با گالم روبه فورتوم در نیروگاه
دهنودگان   د؛ این موضوع ممکن است منجر به خسارت مالی زیوادي بوراي مالیوات   فورتوم دارن

تورین تغییرهواي      با توجه بوه آنچوه گفتوه شود؛ مهوم     Bank of Finland, 2022)فنالندي شود )
 خالصه شده است: 1در نمودار  2030رذیر در نظام انرژي فنالند تا سال  بینی یمر

 

 2030الند تا سال . تغييرها در نظام انرژي فن1 نمودار

 
 

Source: (Jääskeläinen and et al, 2018: 7-9) 
 

                                                           
1. Radiation and Nuclear Safety Authority of Finland 
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گذاري  رود: سرمایه محور ریم می دو بر انرژي امنیت تومین براي فنالند سیاست یطورکل به
   فنالنود  (Smith, 2008: 139) اي و خرید گواز طریعوی و ذخیورة آن در لتوونی     در انرژي هسته

 گوذاري کورده اسوت توا      یر هوم سورمایه  روذ یدتجدروي انورژي  اي دارد و  گند نیروگواه هسوته  
بتواند وابستگی به انرژي روسویه را کواهم دهود  خودکفوایی فنالنود در تولیود بورق بوادي و         

اي در حال رشد است و همین از وابستگی به انورژي روسویه بیشوتر خواهود      رآکتورهاي هسته
 کاست    

 الكا تجارت
 درصود کول صوادرات(  بعود      40بوود ) صوادرات فنالنود   در قرن نوزدهم روسیه بوازار اصولی   

 تقریب به صوفر رسوید؛ اموا بعود از جنون جهوانی        از استقالل فنالند، تجارت میان دو کشور به
 درصود رسوید  دوبواره در     25دوم سهم صادرات فنالند به اتحاد شوروي افزایم یافوت و بوه   

 درصود سوقو     4ت فنالنود بوه   دلیل مشکالت ارزي و اقتصادي روسویه، صوادرا   به 1998سال 
  بووه بعوود روسوویه اهمیووت تجوواري بیشووتري بووراي فنالنوود یافووت        2000کوورد  از سووال  

(Myller and Hannola, 2010: 15)  هاي اخیر گرخۀ تجاري میان فنالنود و روسویه و    در سال
 هایی را نیز تجربه کرده است  عوامل مؤیر بر کاهم رواب  تجاري فنالند همچنین رشد، نوسان

هاي اتحادیۀ ارورا علیه روسویه، سیاسوت    ، تحریم2008از: بحران مالی سال  اند عرارتو روسیه 
، کاهم ارزش روبول و کواهم قیموت نفوت  توا سوال       2014روسیه رس از سال  مثل  به  مقابله
ترین شریک تجاري فنالند بود  یک سوال بعود از    و قرل از بحران اوکراین، روسیه بزرگ 2013

 37درصود و وارداتوم    35ین نیز به جایگاه رنجم سقو  کرد و صوادرات فنالنود   بحران اوکرا
بنابر آمار سازمان همکاري و توسعۀ اقتصادي، در سوال    (Kunz, 2018: 9) درصد کاهم یافت

 8هواي رویم،    سوال  نسرت بوه  فنالند صادرات روسیه، هاي اتحادیۀ ارورا بر دلیل تحریم به 2020
  (OECD, 2020: 11) داشت کاهم درصد

  آلمووان و سوووئد اسووتکشووورهاي سوووم تجوواري فنالنوود رووس از  شووریک روسوویه اکنووون
(Szymaski, 2018: 15-16) میلیووارد  9،5کوول صووادرات روسوویه بووه فنالنوود  2019  در سووال 

 بنوابراین فنالنود   ؛ (OEC, 2022) میلیوارد دالر رسوید   4،05دالر و صادرات فنالند به روسیه به 
 اما باید توجه داشت کوه روابو  تجواري فنالنود      ري تجاري آشکاري دارد،در برابر روسیه، کس

 با روسیه جنرۀ راهرردي دارد  همکاري اقتصادي میان فنالنود و روسویه توا حود زیوادي مرتنوی       
وگواز طریعوی و نورخ مرادلوۀ روبول در برابور یوورو         بر دو عامل خوارجی اسوت: قیموت نفوت    

(Tkachenko, 2019: 10)  
د نقم بسیار متفاوتی در اقتصاد جهانی دارند  فنالنود صوادرکنندة کاالهوایی    روسیه و فنالن

 تنها نهافزودة باال و روسیه صادرکنندة مواد خام و انرژي است  در نتیجه، این دو کشور  باارزش
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تورین صوادرات    سونتی مهوم   طوور  بهرقابتی ندارند؛ بلکه اقتصادشان مکمل یکدیگر است   باهم
آالت است؛ اما در صادرات به روسیه این دو مهم نیسوتند  در واقو(    ماشین فنالند شامل کاغذ و

آالت،  هوا را بوه کاالهواي صوادراتی ماننود ماشوین       فنالند یا موواد خوام را از روسویه وارد و آن   
فرستد یا مواد خام را  کند و دوباره به روسیه می تجهیزات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی تردیل می

فروشود  بوه ایون فراینود      کند و آن را به کشورهاي دیگر می ي خود وارد میرهابنداز روسیه به 
  در نتیجوه،  (Ollus and Simola, 2006: 28) شوود  گفته می 1دوگانه در اقتصاد، صادرات دوباره

روسیه به فنالنود صوادرات واقعوی دارد؛ اموا فنالنود صوادرات دوبواره دارد  صوادرات دوبواره          
کنود    ست؛ اما تثییر مثرت صادرات بور اقتصواد کوالن را محودود موی     خود نامطلو  نی يخود به

تقریوب   هاي کوگک و متوس  فنالند نیوز هسوت  بوه    روسیه بازار صادراتی مهمی براي شرکت
هواي   ها درگیر صادرات کاال به روسیه هستند  الرته این عدد براي شرکت گهارم این شرکت یک

فروشوی بوه روسویه انجوام      ویژه در حووزة خورده   ها به و نیمی از صادرات آن بزرگ بیشتر است
  (Ollus and Simola, 2006: 29)شود  می

 امتیواز مهووم فنالنوود، عوووویت در اتحادیووۀ ارورووا اسووت  بووه همووین دلیوول، روسوویه تمایوول  
و تورین کشوور عوو    یایی نزدیوک جغرافدهد  فنالند از نظر  بیشتري براي تجارت با آن نشان می
ها، فنالنود دروازة ورود بوه    شود  در واق(، از دیدگاه روم اتحادیۀ ارورا به روسیه محسو  می

شوود    ارورا است  در بخم رشتیرانی، کاالهاي ارزشمندي از راه فنالند وارد اتحادیۀ اروروا موی  
نوابر  اسوت  ب اتحادیوۀ ارور تر از دیگر کشورهاي عوو  نگاه فنالند به روسیه بسیار مثرت عالوه به

میلیارد یورو در مقام گهارمین واردکنندة کاال از روسویه قورار    5،769، فنالند با 2020آمار سال 
از ایون   ؛(EC, 2021) درصد از کل واردات فنالند اسوت  34،2این عدد  که آنجا ازگرفت  الرته 

بسوتگی  بنابراین مشخص است که میزان وا؛ گیرد در اتحادیۀ ارورا  قرار می نظر در رترۀ نخست
فنالند به واردات از روسیه باالتر از همۀ کشوورهاي عووو اتحادیوه اسوت  در مقابول، از نظور       

 11،4اسوت کوه    گرفته قرارمیلیارد دالر در رترۀ رنجم   3،016صادرات کاال به روسیه، فنالند با 
روسویه بیشوتر از نظور واردات بوراي فنالنود        (EC, 2021) درصد از کل صادرات کشور است

 یت دارد اهم
هاي قانونی، فنالند از کشورهاي ریشروي جهان و بسیار  و رویه وکار کسباز دیدگاه محی  

آموده   2020دو کشوور در سوال    وکار کسبمقایسۀ فواي    3جلوتر از روسیه است  در جدول 
 است 
 
 

                                                           
1  . Re-export 
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 وكار در فنالند و روسيه . مقایسۀ فضاي كسب3جدول 
 روسیه فنالند ها شاخص
 40 31 جدید روکا کسبشروع 

 26 42 وساز ساختمسائل مربو  به مجوزهاي 
 7 24 دریافت برق
 12 34 یرت امال 

 25 80 گرفتن وام و اعترار
 72 61 گذاران اقلیت حمایت از سرمایه
 58 10 ررداخت مالیات
 99 37 تجارت فرامرزي
 21 45 اجراي قراردادها

 57 1 ورشکستگی وفصل حل
 28 20 رترۀ کلی

 78،2 80،2 تیاز کلیام
Source: (Finland statics, Doing Business Finland, 2022) 

(Russian statics, Doing Business in Russia, 2022a) 
 

در فنالند، هر دو دولت هنوز  وکار کسبدهد که با وجود فواي مطلو   نشان می 3جدول 
 وفصول  حول ویوژه،   مالیوات و بوه   باید از یکدیگر بیاموزنود  بوراي نمونوه، در حووزة ررداخوت     

ورشکستگی فنالند از کشورهاي ریشروي جهان است  در مقابل در حوزة اجوراي قراردادهوا و   
روذیري   دریافت برق، روسیه جلوتر است  از سوي دیگور بنوابر آموار، از نظور شواخص رقابوت      

یابیم که  م؛ درمیتر شوی اما وقتی دقیق؛ اقتصادي تفاوت بنیادین میان روسیه و فنالند وجود دارد
بودن نتوانسته است جایگاه خود را از ایون نظور تثریوت     دلیل کوگک و شکننده اقتصاد فنالند به
رذیري در جهوان   این کشور رس از آمریکا، دومین رترۀ رقابت 2006تا  2002هاي  کند  در سال
  در (Statista, 2021c) اما اکنون بوه رتروۀ یوازدهم سوقو  کورده اسوت       (EC, 2006) را داشت

است  ملیت فنالندي طورف مقابول    جاافتادهي اعتماد قابلعنوان شریک تجاري  روسیه، فنالند به
شورکت   900ها به تجارت با افراد است  در حال حاضور حودود    مؤلفۀ مهمی براي ورود روم

  (Ollus and Torvalds, 2006:8) کنند فنالندي در صنای( مختل  روسیه فعالیت می
هاي فنالندي ضربۀ  واسطۀ کاهم تجارت با روسیه به شرکت اوکراین، به 2022منازعۀ سال 

هاي اتحادیۀ اروروا    شرکت فنالندي به روسیه صادرات دارند و تحریم 2200سنگینی زد  حدود 
درصد صادرات کاالهواي   6،9شود  بنابر اعالم گمر  فنالند،  ها می مورد از آن 500شامل حال 

ها قرار دارد  توعی  روبل و موان( بانکی نیز حجم تجارت را  ر تحریمفنالند به روسیه در شما
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ۀ این وضعیت افزایم تورم خواهود بوود  اگور    جینت  (Bank of Finland, 2022کم کرده است )
جنن ادامه یابد؛ قیمت مواد غذایی نیز افزایم خواهد یافت  بانک فنالند تخمین زده است کوه  

درصدي رشد اقتصادي فنالنود خواهود    2تا  0،5سرب کاهم هاي ناشی از آن،  جنن و تحریم
درصود بووده    4،3 1کننوده    افزایم ساالنۀ شاخص هماهنن قیمت مصرفSTTK, 2022))شد 

درصود اسوت     1،9است که دلیل آن افزایم قیمت انرژي و برق است  اکنون نرخ تورم فنالند 
الت کوم اسوت، ایون دو بخوم     آ فروشی و ماشین اگرگه ارزش مطلق صادرات فنالند در خرده

 زنود   انود کوه وضوعیت کنوونی بودان ضوربه موی        هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده 250
 (Bank of Finland, 2022)   

 خدمات
هواي تجوارت خودمات میوان      ترین حووزه  است  مهم درصد 70سهم خدمات از اقتصاد فنالند، 

، ارزش صوادرات  2020ابر آمار سال است  بن ترانزیتفنالند و روسیه، در صنعت گردشگري و 
 750میلیوون دالر و واردات خودمات از روسویه     633خدمات از فنالند بوه روسویه در حودود    

میلیون دالر بوده است  نکتۀ مهم این اسوت کوه کول واردات خودمات از روسویه، مربوو  بوه        
؛ (OEC, 2022) گردشگري است که در اصل به معناي درآمد براي فنالنود اسوت و نوه روسویه    

وابسوته بوه فنالنود     کاملطور  بنابراین مشخص است در حوزة خدمات برخالف کاال، روسیه به
 است 

ش و در نتیجوه،  ارز یمافوزا  يبه معنا ینا یراز برد؛ یسود م یهروس يفنالند از رشد اقتصاد
ة تجوارت و  زاي در حوو  افزایم تقاضا براي خدمات فنالند است  فنالنود کارشناسوان برجسوته   

و  فرهنون  بوا  کامول طور  هاي فنالندي به ها بدان نیازمندند  شرکت گذاري دارد که روم یهسرما
بنوابراین در کولا اتحادیوۀ اروروا      ؛ ایستارهاي تجاري روسی آشنا هستند  حسی که متقابل اسوت 

دانود  ایون دارایوی دیپلماتیوک فنالنود نیوز        فنالند در موورد روسویه نموی    اندازه بههیچ کشوري 
ها وابسوتگی   و فناوري، روم وساز ساختود  در حوزة صنای( جنگل، رشتیرانی، ش محسو  می

  آمووزش کامل به کارشناسان فنالندي دارند تعداد زیوادي از کارشناسوان روم نیوز در فنالنود     
  (Ollus and Torvalds, 2006: 9) اند یدهد

 یان خوارجی  ملوی آمووزش فنالنود، بیشوترین تعوداد دانشوجو       سازمانة منتشرشدبنابر آمار 
 کننود  دانشوجوي روم در فنالنود تحصویل موی     2959حاضر در فنالند، روم هسوتند  اکنوون   

(Hudd, 2018) بنابراین فنالند براي ورود به بازار روسیه تثییود کامول افکوار عموومی را دارد      ؛
نگرنود و از   عنوان تهدیود موی   ها، روسیه را به گیزي که برعکسم صادق نیست  برخی فنالندي

                                                           
1  . Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) 
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نگواه   صورت هر درنگرند   می رر گالمکنند  برخی دیگر آن را به گشم فرصتی  دوري میآن 
 افکار عمومی فنالند در مورد روسیه مثرت نیست 

بنابر  ها به فنالند است  روم ۀاز عالق یگريگردشگران روم در فنالند شاهد د یادتعداد ز
ین مقصد خارجی مسافران روم در فنالند دوم 1از سوي ادارة آمار روسیه، منتشرشدهاطالعات 
اوکراین از این نظر نیوز   2014  الرته بحران سال (Szymaski, 2018: 17) بوده است 2016سال 

روبول رسوید  هموین     100دنرال این بحران، ارزش هور یوورو بوه     به اقتصاد فنالند آسیب زد  به
بوود و بسویاري از   مسئله، سرب کاهم گردشگران روم در فنالند شد  ایون ضوربه، دوجانروه    

  از سوال  (Olme, 2017:1)هاي روسی فعال در حوزة گردشگري نیز ورشکسوته شودند    شرکت
هزار مسافر روم از فنالند بازدید کردند   5،050، 2021جریان سفر عادي شد  تا ژوئیۀ  2016
گیري کرونا ضربۀ دومی بود که سرب کاهم تعداد مسافران در دو سال اخیر شوده اسوت     همه
ها  است  با همۀ این نفر بودههزار  814،600تعداد گردشگران روم  (2019)گیري  م از همهری

  در جودول  (Statista, 2022) ها رکورددار گردشگران خارجی در فنالند هستند هنوز هم روم
 هاي فنالند آمده است  ها در هتل هاي اقامت روم مقایسۀ تعداد شب 4

 

 هاي فنالند ها در هتل هاي اقامت روس . تعداد شب4جدول 
 درصد 2020 درصد 2019 

 3/11 948/257 6/11 888/820 روسیه
Source: (Statistics Finland, 2021b) 

 

کول گردشوگران ورودي بوه فنالنود را      درصود  11که مشخص اسوت؛ همچنوان    طور همان
ورواي اموروز   است  فنالند نمواد ار  2دهند  لقب فنالند در روسیه رنجرة ارورا ها تشکیل می روم

ها امکان رفتن به آن را دارند  خدمات و کاالهاي  است؛ تنها کشور ارورایی که بسیاري از روم
راحتوی و بوا اتومریول شخصوی یوا حتوی        ها بسیار جذا  است و مردم بوه  فنالندي براي روم

مه سادگی به شهروندان روسیه گذرنا بهاتوبوم امکان سفر به این کشور را دارند  هلسینکی نیز 
رونود  هموۀ    فق  براي گند ساعت خرید به فنالند می رترزبورگ سنتدهد  بسیاري از مردم  می

 رذیرند   ها می مراکز خرید فنالند روبل را از مشتري
  شووند  منودي از خودمات رزشوکی وارد فنالنود موی      بهوره  هودف  بوا ها نیوز   برخی از روم
(Olme, 2017: 7)  ها رایگوان اسوت  در سوال     براي روم هاي فنالند خواندن در دانشگاه درم

درصد از کل درآمد یک میلیارد یوورویی   21میلیون یورو ) 650گردشگران روم حدود  2018 
هودف   2  در نموودار  (Business Finland, 2022: 15) انود  گردشگري( وارد اقتصاد فنالند کرده

                                                           
1. Russian Statistical Office 

2.Window of Europe 
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ر گردشوگري،  است  سوومین ضوربه بور ریکو     شده  مشخصگردشگران روم در سفر به فنالند 
بود  نخست، روسیه، حریم هوایی خود را منطقۀ ررواز ممنووع اعوالم کورده     2022بحران سال 

است  در نتیجه، امکان سفر کاهم یافته است و دوم، تنزل ارزش روبل سرب کواهم گورایم   
هاي  ها به سفر شده است  گفتنی است که وزارت آموزش و فرهنن فنالند نیز به مؤسسه روم

گونوه،   لی دستور داده است از هرگونه همکاري با همتایان روم خود بپرهیزند و اینآموزش عا
 جریان مرادلۀ علمی و دانشجو نیز متوق  شده است 

 

 ها از سفر به فنالند . هدف روس2نمودار 

 
Source: (Business Finland, 2022: 7) 

 

و کشور مطر  است  بعد از کاال در رواب  راهرردي د جایی جابهفراتر از گردشگري، مسئلۀ 
خود در دریاي بالتیک را از دست داد  تنها بنودرهاي   بندرهاسقو  شوروي، روسیه بسیاري از 

دلیول یخرنودان    روسیه در این دریا، در شرق فنالند و بندر کوالینینگراد اسوت  بنودر شورقی بوه     
روسویه نودارد و    گهارفصل، قابل استفاده نیست  بندر کالینینگراد هم اتصوال زمینوی بوه خوا     

 ,Ruutikainen and Tapaninen) خوورد  ۀ روسیۀ سفید و لیتوانی به روسویه ریونود موی   واسط به

 روذیري قورار دارد    آسویب  کواال در شورای    جوایی  جابه  در نتیجه، این کشور از نظر (25 :2009
ی براي کاال، منر( درآمدي مهم جایی جابهفنالند شاهراه مهمی براي روسیه است و حجم باالي 

 فنالند شده است   
شود  فنالنود،   آشکار می سیه در برابر فنالند در همین بخمرذیري رو بیشترین میزان آسیب

هوم متصول    است؛ یعنی مسیري است که از نظر فیزیکی منواطق مختلفوی را بوه    1گذر ترابري راه

                                                           
1  . Transportation Corridor 
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مسوکو  - لین  از سوي دیگر، ساخت مسیر ارتراطی بور (Myller and Hannola, 2010: 5) کند می
هوا و نوسوازي خودمات     گذاري در زیرساخت دلیل لزوم عرور از روسیۀ سفید، نیاز به سرمایه به

 ,Lautso) زند رود  همین مسئله به وابستگی روسیه به فنالند دامن می ي ریم میکند به رشتیرانی

Venäläinen, and Lehto, 2005: 5)  
کواالي فنالنود    جوایی  جابهمورد خدمات، درآمد شده در  نکتۀ بسیار مهم اینکه در آمار گفته 

نیسوتند و در آموار    کننوده  جوا  جابوه شده متعلق به کشور جا جابهآورده نشده است؛ زیرا کاالهاي 
 380کاال به روسیه  جایی جابهدرآمد فنالند از  2007شوند  در سال  تجارت خارجی آورده نمی

، فنالنود در  منتشرشوده بنابر آخورین آموار     (Myller and Hannola, 2010: 6) میلیون یورو بود
  (Statista, 2021) کاال داشوته اسوت   جایی جابهمیلیارد یورو درآمد از  23،1، حدود 2018سال 

 کاالي فنالند آمده است  جایی جابهمشرو  درآمد از  3در نمودار 
 

 به ميليارد یورو 2018در سال  ترانزیت. درآمد كلی فنالند از بخش 3 نمودار

 
Source: (Statista, 2021) 

 

گوذر دو مسویر اصولی     گذر نُه اسوت  ایون راه   کاالي فنالند، راه جایی جابهگذر  نام اصلی راه
گوذر امکوان    گذر جنووبی بیشوتر اسوت  ایون راه     نقل شمالی و جنوبی دارد که اهمیت راه و حمل

دارد  همچنوین   بوه شورق دور را نیوز    آنجوا  ازاتصال از هلسینکی به مسیر ریلوی وراسویرري و   
گوذر   اي راه شود  بخم جواده  متصل می 1ونقل ران ارورا گذرهاي یک و دو حمل ی به راهراحت به

 کنوود متصوول مووی  2گووذرد کووه هلسووینکی را بووه والیمووا     نُووه نیووز از جووادة هجووده مووی    
(Lautso,Venäläinen,and Lehto, 2005: 57)  

                                                           
1  . PanEuropean Transport 

2  . Vaalimaa 
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 ریلوی اسوت و هلسوینکی را     اي و گوذر شومالی جواده    زیوادي از راه  بخم   مسیر شمالی:1
 کنود  امکوان اتصوال از هلسوینکی بوه کشوورهاي بالتیوک         و مسکو وصل می رترزبورگ سنتبه 

 هوواي موتوووري فووراهم اسووت  در دریووا نیووز اقیووانوم منجموود شوومالی و دریوواي  نیووز بووا قووایق
سوي مورمانسک هسوتند و از قودیم بوراي روسویه اهمیوت       رانی به نروژ مسیرهاي اصلی کشتی

 یس کورد و  تثسو ینلنود  گررا زموان جنون جهوانی دوم در     1تند  آمریکا رایگواه هووایی توول   داش
 خواهود   موی  فنالنود   (Gregory and Trujillo, 2019: 4) گوذر شومالی افوزود    این بر اهمیت راه
 گوذرگاهی کوه اروروا      نیوز شوریک باشود    2«گذرگاه شمال شرقی شمالگان»در مناف( استفاده از 
دارد  3کنود و نقوم مهموی در توسوعۀ اقتصوادي خوا  فنالنود در الرلنود         یرا به آسیا وصل مو 

(Szymaski, 2018: 17)  
گذر  کنند  راه درصد جمعیت فنالند در جنو  کشور زندگی می 50  مسیر جنوبی: حدود 2

 بینیم  می 2کند که در نقشۀ  جنوبی فنالند گند نقطۀ مهم را به هم متصل می
 

 ندگذر جنوبی فنال . راه2نقشۀ 

 
Source: (Myller and Hannola, 2010: 5) 

 

شده اسوت    یل تشک 5سوي غر  و به 4سوي شرق گذر جنوبی از دو مسیر فرعی، مسیر به راه
اتحادیوۀ اروروا  محسوو      بواارزش ترین مسیر ترابري کاالهواي   نقل از فنالند، مهم و مسیر حمل

                                                           
1  . Thul 

2  . Arctic Northeast Passage 

3. Laplandاي در شمال سوئد، نروژ، فنالند و روسیه : ناحیه 

4. East bound 

5. West bound 



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   354

 1شوامل بنودرهاي کوتکوا،    اسوت   سوي شورق کمتور   نقل به و شود  نقم مسیر ریلی در حمل می
شود که براي روسیه اهمیت رشوتیرانی دارنود  کاالهواي     و هلسینکی می 4تورکو 3هانکو، 2هامینا،

بوه روسویه فرسوتاده     آنجا ازآمده و  بندرهاة زیاد از کل ارورا به این افزود ارزشارزشمند داراي 
یوک و ارورواي غربوی ریونود     شوند  بندرهاي فنالند بوا بنودرهاي لهسوتان، کشوورهاي نورد     می
 ازنیز متصل شده است و  5اي و خدماتی دارند  از سویی، فنالند به مسیر ریلی وراسیرري شرکه
خورد  این شورکه بوه گنود دلیول      جنو  در خا  روسیه ریوند می به مسیر راهرردي شمال آنجا

 راهرردي است:
 ۀ خدمات رشتیرانی کارآمد؛ارائ -

 ؛ی  زیستحفظ استانداردهاي محی -
 اي متعدد به روسیه؛ امکان اتصاالت جاده -

 در کمتور از یوک    رترزبوورگ  سونت امکان ارسال هر کاالیی از فنالنود بوه مسوکو یوا      -
 روز؛

به  آنجا ازشرق دور به فنالند و  بندرهاونقل کانتینري در قطارهاي ویژه از  رشد حمل -
  (Lautso, Venäläinen, and Lehto, 2005: 5)روسیه 

گذر فنالند این است که در مرز کورة شومالی و جنووبی مسویر      هم در مورد راهنکتۀ بسیار م
ریلی کشیده شده است که فنالند بدان دسترسی دارد  در نتیجه، امکان انتقال کاال از فنالنود بوه   

گوذر را بوراي روسویه و غور  بسویار حیواتی        راحتی میسر است  این مسوئله، راه  کرة جنوبی به
سووي   نقول بوه   و بخم زیوادي از حمول    (Lautso,Venäläinen, and Lehto, 2005: 59) کند می

فنالند رسیده و با کشتی رهسوپار دولوت    بندرهابه  آنجا ازشود و  انجام می آهن راهغر  از راه 
اي اهمیتوی نودارد؛ زیورا بیشوتر موواد خوام        سوي غر ، ترابري جواده  شود  در مسیر به سوم می
هواي   ها و عیوب  ی برتريطورکل به  (Ruutikainen and Tapaninen, 2009: 28) شود جا می جابه
 آمده است  4گذر نُه در نمودار  راه

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1. Kotka 

2. Hamina 

3. Hanko 

4. Turku 

5. Trans-Siberian 
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 كاالي فنالند ترانزیتگذر  هاي راه ها و عيب . برتري4نمودار 

 
Source: (Author) 

  يجهنت
ي هوا  موقعیت جغرافیایی فنالند سرب شده است در رواب  اقتصادي با روسیه، از دیگر شوریک 
 آزموون ارورایی خود ریشی بگیرد  در این نوشتار براي متغیر مستقل، سه شاخص اصولی موورد   

ده شود  در  متقابل نامتقارن میوان دوطورف دیو    قرار گرفت  در هر سه شاخص، نوعی وابستگی
هموه،    یون ا بوا رذیري فنالند بیشتر برآورد شود    دلیل قدرت بیشتر روسیه، آسیب به حوزة انرژي

ي در فنالند تردیل به مؤلفوۀ  انرژگاه  یچههاي دیگر،  رذیري در حوزه بودن آسیب انرهدلیل دوج به
تواند خأل حوور روسویه در   مدت می کم در میان امنیتی نشده است  به همین دلیل، فنالند دست

بازار انرژي خود را تحمل کند  در حوزة تجارت کاال نیز نوعی همکاري مکمل میوان دوطورف   
دهود  ایون    فنالند با وجود تهدیدها به رواب  تجاري خود با روسیه ادامه می شکل گرفته است 

هواي اقتصوادي، علموی و     خواهود همکواري   کردن روسیه نیست؛ بلکه می دنرال منزوي کشور به
ها با ایون کشوور افوزایم دهود  در مقابول، ایودئولوژي         خارج از دایرة تحریم فرهنگی خود را

سازي مناف( امنیت ملی قرار دارد و نوه نوسوازي تجوارت آزاد      ینهاقتصادي روسیه بر مرناي بیش
هواي   طور که توضیح داده شد؛ بحران ارزي روسیه، مقابلوه بوا غور  و تثکیود بور هودف       همان

دهندة راهرردهاي روسیه هستند  دست باالي فنالند در این رابطه، توجه بوه   ژئواکونومیک نشان
کواال ممکون اسوت     جوایی  جابوه است  الرتوه در حووزة    کاال جاییجابهویژه بخم  خدمات و به
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ها توسعۀ رشوتیرانی در کشوورهاي    هایی براي دست برتر فنالند ایجاد شود  نمونۀ آن محدودیت
اي روسویه بوه    بالتیک، سیاست روسیه در مورد بندرهاي داخلی خود و توسعۀ اتصواالت جواده  

 ارورا است، ولی اکنون این اتفاق رخ نداده است  
وزة گردشگري نیز بسیاري از مشاغل روسیه با فنالنود ریونود خوورده اسوت و نووعی      در ح

 2022سود متقابل میان دو کشور وجود دارد  در نتیجه، در این شاخص نیز توثییر بحوران سوال    
توانود بوا کاالهواي     اي وارداتی از روسیه تا گه حود موی   بستگی به این دارد که کاالهاي واسطه

وگاز ایون مهوم در    ن شود  قیمت هم متغیر مهمی است  در حوزة نفتکشورهاي دیگر جایگزی
شوک نروود    رسود  بوی   نظور موی   دادن است؛ اما در صنعت گو ، نیکل و مس بعید بوه  حال رخ
هاي حاکم در فواي ژئورلیتیک شمال ارورا که ناشی از ارادة سیاسی به عوویت فنالند  قطعیت

هواي امنیتوی خواهود شود کوه بور اعتمواد         و الرته سووئد در نواتو اسوت؛ سورب تشودید تونم      
گذاران در فنالند ایر نامطلوبی خواهد داشت  وابستگی متقابل ریچیدة کوهن و ناي تنهوا   سرمایه

باخوت شوود  یکوی از    -تواند ترودیل بوه شورای  باخوت     برد نیست  این فوا می-در فواي برد
تومین وابسوتگی متقابول و   شده،  هاي گفته هاي اصلی سیاست خارجی فنالند بنابر برنامه هدف

ین رفاه براي شهروندانم است  فنالند در ری گسوترش  تثماي با روسیه در کنار  همگرایی منطقه
ی معماي تاریخی فنالنود اسوت:   نوع بهۀ خود با روسیه است  این موضوع و گندجانررواب  دو 

 همسایگی با روسیه در کنار جزئی از غر  بودن  
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