
 خالصه مدیریتی

 آثار مناقصات نفتی اخیر امارات متحده عربی در قالب قراردادهاي امتیازي  

 بر امنیت اقتصادي ایران
 

 بیان مسأله

امارات متحده عربی با واگذاري امتیاز اکتشاف و تولید از میادین، توانسته است تولید نفت و گاز خود را در سه دهه 
تازگی دور دوم ، به2018اخیر افزایش دهد. این کشور بعد از برگزاري موفق یک دوره مناقصه نفت و گاز در سال 

هاي معرفی شده در مناقصه دور اول و دوم امارات، هاي نفت و گاز را آغاز کرده است. برخی از بلوكمناقصه بلوك
رو، ها با میادین ایران وجود دارد. ازایندر مجاورت مرزهاي ایران است و امکان مشترك بودن میادین واقع در این بلوك

گذاري کافی ایران در میادین مشترك با این کشور این میادین با توجه به عدم سرمایه ریزي امارات براي توسعهبرنامه
 النفع ایران را از برداشت این منابع نفت و گاز افزایش دهد. تواند عدممی

 تحلیل مسئله

و امارات از لحاظ تولید نفت خام و میعانات، چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده اوپک و از حیث صادرات نفت 

طور ، به2017ترین صادرکنندگان اوپک بوده و براساس آمارهاي اوپک در سال هاي نفتی نیز یکی از بزرگفراورده

درصد از کل صادرات نفت  5/9میلیون بشکه نفت خام در روز صادر کرده است که این مقدار، حدود  38/2متوسط 

رجی در تولید از میادین نفت و گاز و توسعه آنها هاي خاشود. این کشور براي حضور شرکتخام اوپک را شامل می

درصد اجازه مشارکت  40هاي خارجی حداکثر تا کند و در این قراردادها شرکتاز قراردادهاي امتیازي استفاده می

 نفعذي امتیازي دوره قرارداد در حاصل منافع در خود مشارکت سهم با متناسبکننده مشارکت هايدارند. شرکت

سال است و این موضوع یکی دیگر از  40دوره این قراردادها حداکثر  .دارند امارات را از آن صادرات قح و هستند

هاي خارجی فراهم شده آید. در مقابل این مزایا که براي شرکتهاي قراردادهاي امتیازي امارات به شمار میجذابیت

 هاي خارجی را به انتقالدریافت و شرکت هاشرکتو مالیات بر درآمد را از  مالکانه بهره از است، دولت امارات ترکیبی

 کند.و تربیت نیروي انسانی ملزم می آموزشفناوري، 

)، شش بلوك به 2018ي امتیازي، دو دور مناقصه برگزار کرده است که در دور اول (قراردادهایري کارگبهاین کشور با 

تا  1هاي بلوك در خشکی (بلوك 4) و 2و  1بلوك در بخش فراساحل (بلوك  مناقصه گذاشته شد. در  این دور، دو

هاي خارجی به امضا رسید و یک بلوك به بلوك با شرکت 5اند. از بین این شش بلوك، قرارداد اکتشافی ) واقع شده4

از  هند یومترولپبهارات اپن، پی تایلند، اکسیدنتال آمریکا، اینپکس ژايتیتیقرارداد منتهی نشد. شرکت انی ایتالیا، پی

هایی هستند که در دور اول مناقصات موفق به دریافت امتیاز اکتشاف و توسعه از بلوك هاي پیشنهادي جمله شرکت

  



٢
 
 
 

 2019گذاري در میادین نفت و گاز امارات، این کشور در می یهسرماهاي خارجی براي شدند. به دلیل استقبال شرکت

)  دیگر را به مناقصه 5و  4، 3) و فراساحلی (بلوك 2و  5داده و پنج بلوك ساحلی (بلوك  دور دوم مناقصات را انجام

هاي یشنهادپهزار کیلومترمربع برآورد و مهلت دریافت  34گذاشته است. مجموع مساحت این پنج بلوك حدود 

به دریافت امتیاز شوند،  هایی که در مناقصات اکتشافی جدید موفقتعیین شده است. شرکت 2019تا نوامبر  هاشرکت

از این امتیاز برخوردار خواهند شد که در صورت موفقیت در فاز اکتشاف و تولید تجاري از میدان، در فاز توسعه و 

 تولید از میادین نیز به کار گرفته شوند.

افی امارات به هاي اکتشدر زمینه مناقصات ابوظبی سه نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، نزدیکی برخی بلوك

 دور اول امارات در مناقصه هايبلوك از یکی و جدید مناقصه در بلوك دهد که دوها نشان میمرز ایران است. بررسی

تر این میادین در امارات هاي سیري و سلمان قرار دارند. از این رو، توسعه هرچه سریعمرز با ایران و در نزدیکی میدان

ها اینکه در دوره تحریم خصوصبههاي زیادي به همراه خواهد داشت، النفعدر آنها، عدم گذاري ایرانیهسرماو فقدان 

برداري بیشتر از میادین مشترك منظور بهرهها فرصتی براي امارات بهایران بسیار ضعیف است و تحریم العملعکس

هاي خاص قراردادهاي امتیازي امارات این امکان را فراهم کرده است که امارات عالوه خواهد بود. دوم آنکه ویژگی

براي  هاشرکتیرمتعارف تأمین کند و غبر توسعه و تولید از میادین متعارف، سرمایه الزم را نیز براي توسعه میادین 

کنند. سوم اینکه با توجه به پایین بودن میزان مصرف داخلی نفت یرمتعارف نیز اعالم آمادگی میغف در میادین اکتشا

هاي دهد که ظرفیتي آینده این امکان را به امارات میهاسالگذاري و تولید از میادین جدید در یهسرماامارات، افزایش 

خود را در بازارهاي جهانی ارتقا دهد. این در حالی است که ایران صادراتی خود را افزایش و به همان نسبت جایگاه 

رود که در صورت یمها قبل به دلیل کمبود سرمایه نتوانسته ظرفیت تولید خود را افزایش دهد و حتی بیم آن از سال

 ینده کاهش یابد. آهاي ادامه روند کنونی، ظرفیت تولید در سال

 راهکارهاي پیشنهادي: 

ي، امکان امنطقهشود نقش ایران در بازار جهانی کاهش یابد و با جایگزین شدن رقباي وضوع موجب میوقوع این م

رو، براي بهبود وضعیت، توجه به موارد زیر ضروري یناشود. از تصاحب بخشی از سهم بازار ایران تسهیل موردي

 است:

 در راستاي حفظ منافع ملی کشور برداري حداکثري از تمام میادین مشترك نفتی و گازيتوسعه و بهره 

 بندي افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز طبیعی کشور از میادین مشتركاولویت 

 هاي صنعت نفت و گازهاي داخلی براي توسعه و تأمین مالی پروژهاستفاده از ظرفیت 

  هاي خارجی براي توسعه میادین مشتركترغیب شرکت منظوربهطراحی قراردادهاي جذاب 
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 ریزي کشورناکارآمدي فرآیند تخصیص درآمدهاي نفتی در نظام بودجه

 

 بیان مسأله

خیز، نحوه تسویه درآمدهاي   یکی از مسائل مهم در تعریف رابطه دولت و بانک مرکزي، خصوصاً در کشورهاي نفت    

ــل از  ــت عنوان مالک درآمدهاي نفتی) و بانک مرکزي (به نفت، بین دولت (بهفروش ارزي حاص ــیاس گذار  عنوان س

کند،  عنوان لنگر اسمی تورم ایفاي نقش می ، بهاین مسئله در کشورهایی نظیر ایران که نرخ ارز در عمل   ارزي) است. 

 .دارداهمیت مضاعفی 

 تحلیل مسأله

به دلیل فقدان تعریف رابطه صحیح بین دولت و بانک مرکزي در این خصوص، نحوه تبدیل درآمدهاي ارزي دولت   

همواره یکی از  داري کل کشــور،(حاصــل از فروش نفت خام و میعانات گازي) به ریال و واریز این وجوه به خزانه

  نظام پولی و یکی از مصادیق سلطه مالی در اقتصاد بوده است.انضباطی مالی دولت به هاي انتقال بیکانال

توان به پایه پولی مرتبط کرد. پایه پولی از سه جزء اصلی    هاي پولی را مییشه اصلی سلطه مالی دولت در سیاست      ر

ها به بانک مرکزي تشــکیل شــده خارجی بانک مرکزي و بدهی بانکهاي خالص بدهی بخش دولتی، خالص دارایی

گیرد. هاي خارجی صــورت میاســت. ســازوکار اثرگذاري عواید صــادرات نفت و گاز از طریق جزء خالص دارایی

کند،  دهد و پول ملی دریافت میدولت براساس بودجه مصوب، ارزهاي نفتی را به بانک مرکزي می  بدین صورت که  

ــار یافته را بازگرداند. بنابراین، ارزهاي فروش   مرکزي نمیاما بانک  ــد و پول ملی انتش تواند همه این ارزها را بفروش

هاي دولت هاي رونق نفتی، با افزایش درآمدهاي نفتی، هزینهرو در سـال . از اینشـود نرفته منبع انتشـار پایه پولی می 

رود هاي نفتی که به بانک مرکزي واگذار شده است فروش نمیکند، اما از آنجا که بخشی از دالربیش از حد رشد می

ــباع بازار)، پایه پولی و به ــد میتبع آن، نقدینگی از ناحیه خالص دارایی(به دلیل اشـ تا   1381یابد (هاي خارجی رشـ

بات درآمدهاي نفتی (یا حتی افزایش درآمدهاي نفتی) دولت            ). 1389 الی  ها براي اینکه وجوه ری   هنگام کاهش یا ث

افزایند  کنند و از این ناحیه بر پایه پولی و نقدینگی میبیشــتري در اختیار داشــته باشــند، به افزایش نرخ ارز اقدام می

 به بعد). 1391(

شاهده می  ست       م سیا صاد ایران،  سلطی در تحوالت پایه هاي بودجهشود که در اقت پولی و  اي و مالی دولت نقش م

ــه پول دارد.  ــاساین  برعرض ــازوکار ، اس ــویه درآمدهاي ارزي بین دولت و بانک مرکزي، آثار کوتاهس مدت و تس

 . نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد ،تبع آنبر تغییرات پایه پولی و به تأملی بلندمدت قابل

 راهکارهاي پیشنهادي



 
 

 :شودزیر مطرح می هايیشنهادفت پناي بودجه عمومی دولت به تککاهش اضرورت با توجه به 

ساالنه آن      -1 سري بودجه بدون نفت و کاهش  سقف ک بند «توان یمبراي اجرایی کردن پیشــنهاد مزبور، : تعیین 

اي در بودجه حذف و تراز جدیدي  یهسرماهاي ییدارارا از بخش واگذاري  »ي نفتیهاوردهافرمنابع حاصل از نفت و 

ــري بودجه بدون نفت   «را تحت عنوان   ــري بودجه نمایش داده     » کسـ ــود و یمایجاد کرد. در این تراز، کل کسـ شـ

 شود.یمین آن بیان تأمي هاروش

ساالنه آن      -2 صل از نفت در بودجه دولت و میزان تغییرات  ستفاده ریالی از منابع حا سقف ا براي اینکه  : تعیین 

توان قاعده  ی زمان وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد، می نرخ ارز دستخوش تصمیمات مالی دولت قرار نگیرد و ط  

هاي ســاالنه مشــخص کرد. این قاعده در دوران رونق تعیین ســقف اســتفاده ریالی دولت از منابع ارزي را در بودجه

 شود.نفتی مانع استفاده دولت از درآمدهاي بادآورده نفتی می
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 ها بر بورس ایرانراهبردهاي کاهش تأثیر تحریم

 بیان مساله

طور پذیرد. بهبازار سرمایه نماگري از اقتصاد کشور است و از تصمیمات سیاسی و اقتصادي کشور اثر می

،  جهانی کاال بازارهاي وضعیت ارزي، هايسیاست موازي، بازارهاي خارجی، سیاست کلی، عواملی مانند

هستند. در کنار مسائل  سرمایه بازار بر مؤثر عوامل ترینمهم اي ازهاي توسعهتسهیل تأمین مالی و برنامه

 دهد. ها نیز بازار سرمایه ایران را تحت تاثیر قرار مییادشده، بحث تحریم

 تحلیل مساله

ها ، شرایط مناسبی را پشت سر گذاشت و با رشد مناسبی در شاخص1397طور کلی بازار سرمایه در سال هب

 به شرح زیر است: 1397رو شد. مهمترین رخدادهاي بازار سرمایه در سال روبه

 مخالفت با وجود برجام توافق از آمریکا اند از: خروجعبارت 1397از جمله رویدادهاي مهم بهار  -

 توسط ارز نرخ سازيیکسان چین با ایاالت متحده آمریکا، تجاري جنگ تشدید اروپایی، کشورهاي

مرکزي با عنوان  بانک ارزي سامانه اندازيراه ریال براي دالر، 42000مرکزي با نرخ ابتدایی  بانک

 شرایط و هادارایی ارزیابی تجدید محل از سرمایه افزایش نحوه العملدستور شدن قطعی نیما،

 . مالیاتی معافیت مشموالن

 توسط ایران علیه تقابلی هاياقدام تعلیق اند از: تمدیدعبارت 1397از جمله رویدادهاي مهم تابستان  -

FATF، ایران توسط  با همکار اروپایی هايشرکت جدید تهدید هاي آمریکا،شروع دور نخست تحریم

 کار به آغاز کشاورزي، ضروري و اساسی کاالي قلم 18 صادرات ممنوعیت ابالغیه اجراي ترامپ،

 توسط FATF رد ها،دارایی ارزیابی تجدید نحوه و مالیات از معافیت جدید شرط سه ارز، ثانویه بازار

 بانک جدید کل رییس تعیین گذاري،سپرده شرکت توسط سجام سامانه اندازيراه نگهبان، شوراي

 امور اقتصادي و دارایی، وزیر استیضاح طرح با اسالمی شوراي مجلس نمایندگان موافقت مرکزي،

به مجمع  FATFارجاع لوایح مربوط به  دیگر، قلم چند و اساسی کاالهاي دارو، صادرات شدن ممنوع

که البته، مورد آخر  سالهسه و دوساله هايسپرده مجدد احیاي پیشنهاد تشخیص مصلحت نظام و

 اجرایی نشده است.



 
 

 

تر در تخصیص ارز رویدادهایی از جمله: ارایه معافیت به صادرکنندگان کوچک شاهد 1397در پاییز  -

هاي تجاري بین چین و آمریکا و در ها، افزایش تنشخود به سامانه نیما، شروع دور دوم تحریم

نتیجه، کاهش قابل توجه قیمت کاالهاي جهانی و فشار ترامپ بر اوپک و افزایش تولید نفت توسط 

 هاي نفتی و پتروشیمی بودیم. ن و کاهش قیمت نفت و فراوردهروسیه و عربستا

هایی از تغییر در روال کار بازار ثانویه ارز و ارایه مجوز به صادرکنندگان براي گمانه 1397 ماهدر دي -

واردات کاال تحت نظر بانک مرکزي مطرح شد و همچنین بانک مرکزي تصمیم گرفت که سود بانکی 

نیز با فروش  1398شمار تغییر کند. بودجه ریاضتی سال از روزشمار به ماه 1397 از ابتداي بهمن

دالري براي هر بشکه نفت به مجلس ارایه شد که کلیات آن مورد  54میلیون بشکه و نرخ  5/1حدود 

درصد  5تصویب قرار گرفت. همچنین آزادسازي قیمت خودرو آغاز و مقرر شد خودروسازان با نرخ 

، سود 1397 طور که بیان شد، از بهمنبه فروش محصوالت خود اقدام کنند. همان زیر حاشیه بازار

گذاري بانکی شمار داد که این مسئله باعث شد جذابیت سپردهروزشمار جاي خود را به سود ماه

 ها به سوي بازار سرمایه سوق یابد.کاهش یابد و بخشی از نقدینگی موجود در بانک

ایران از جمله  ها علیههاي تجاري چین و ایاالت متحده آمریکا و تداوم تحریمنشوضعیت بازارهاي جهانی، ت

ها سهم هاي کاالمحوري مانند معادن، فلزات و پتروشیمیموارد اثرگذار بر بازار سرمایه  هستند. از یک طرف گروه

ها از تحوالت اقتصادي گروهواسطه این بسزایی از کل ارزش بازار سرمایه دارند و به همین جهت بازار سرمایه به

شود سرعت دار باشد، باعث میکه جنگ تجاري این دو کشور ادامه پذیرد. در صورتیالمللی تأثیر میدر حوزه بین

یافته و نوظهور جهان، رشد اقتصادي جهان کاهش یابد و با تضعیف طرف تقاضا در بسیاري از اقتصادهاي توسعه

ترین مقاصد صادراتی ایران، قیمت کاالها کاهش یابد ومین اقتصاد دنیا و یکی از مهمعنوان دویژه اقتصاد چین بهبه

شود. از طرف دیگر ادامه که این مسئله تهدیدي براي بازارهاي سهام جهانی، از جمله بازار سهام ایران تلقی می

 حضور عدم که کرد اهدخو ایجاد سرمایه بازار و کشور اقتصاد براي را هاییمحدودیت ایران ها علیهتحریم

 است. آن آثار جمله از خارجی مالی تأمین رویه ماندن ضعیف و ایران در خارجی هايسرمایه

 راهکارهاي پیشنهادي

منظور مقابله با و پیشگیري از بازار سرمایه به وضعیت بهبود براي زیر موارد ارایه شده،پیشنهادهاي براساس

 شود:هاي موجود ارایه میفرصتتهدیدهاي پیش رو و استفاده از 

 هاي تأمین مالی بازار سرمایهلزوم استفاده از ظرفیت -



 
 

 

 هاي دانش بنیانلزوم حمایت از شرکت -

 سازي در خصوص بازار سرمایهلزوم افزایش گستره آموزش و فرهنگ -

 فروش استقراضی لزوم تسریع در طراحی و ارایه ابزار -

 هاي شفاف از نظر اطالعاتیرکتلزوم اعمال معافیت مالیاتی ش -

 بخشی به پرتفوي صادراتی کشورلزوم تنوع -

 کنندگان مواد اولیه و تجهیزاتلزوم ارایه مجوزهاي ارزي مربوط به تأمین -

 گذاري در بورس کاالها در قیمتلزوم کاهش دخالت -

 لزوم آموزش به کشاورزان در خصوص فرآیندهاي بورس کاال -



 

 

 

 خالصه مدیریتی

 تحلیل تأثیر تحوالت بازار نفت بر اقتصاد ایران در شرایط تحریم

 

 بیان مسأله

 بوده همراه زیادي هاينشیب و فراز با مختلف تحوالت و تغییر تأثیر تحت کنونی برهه در نفت جهانی بازار

 مانند مسایلی شامل میالدي 2019 سال در خام نفت جهانی تقاضاي و عرضه تغییرات بر مؤثر عوامل. است

 هايدرگیري آمریکا، تولید افزایش آمریکا، و چین ايتعرفه اختالفات دریانوردي، المللیبین مقررات و الزام

 هايقیمت وضعیت بر عالوه. شودمی ونزوئال و ایران نفتی هايتحریم و چین اقتصادي مسایل لیبی، داخلی

 است شده مواجه شدید کاهش با آمریکا شدید هايتحریم تأثیر تحت کشورمان نفت صادرات نفت، جهانی

 هزار 700 تا 500 حدود جاري سال در آن صادرات میزان موجود، شرایط تداوم فرض با شودمی بینیپیش که

 . باشد روز در بشکه

 تحلیل مسأله

 تحول ترینمهم توانمی را کشورمان نفت صنعت علیه جانبههمه هايتحریم اعمال و برجام از آمریکا خروج

 از المللیبین هايشرکت خروج به هاتحریم این. دانست کشور اقتصاد در کلیدي صنعت این اخیر سال یک

 فشار سیاست راستاي در. است شده منجر اخیر هايماه طی کشور نفت صادرات شدید کاهش و نفت صنعت

 لغو شد، تمدید ماه 6 مدت به ترپیش که را ایران از نفت خرید هايمعافیت ترامپ دولت ایران، بر حداکثري

 .شود انجام نامتعارف هايروش طریق از تنها کلی طوربه ایران نفت فروش تا کرد

توان از دو منظر تحوالت قیمتی و تحوالت مقداري (متأثر از ایران را  میتأثیر تحوالت بازار نفت بر اقتصاد 

توان در طور که مورد بحث قرار گرفت، میهاي آمریکا) مورد بررسی قرار داد. تحوالت قیمتی را همانتحریم

شدید  هاي نفتی با کاهشدرآمدهاي نفتی مورد بررسی قرار داد. فروش (صادرات) نفت کشور تحت تأثیر تحریم

علیه ایران اجرایی شده  1397آبان  13جانبه آمریکا که از هاي یکطور کلی، دور دوم تحریممواجه شده است. به

هاي عملیات بنادر و کشتیرانی شامل خطوط کشتیرانی جمهوري هاي مربوط به بخشتحریم -1است، شامل 

هاي مربوط به مبادالت نفتی مرتبط تحریم -2هاي تابع، )، خط کشتیرانی جنوب و شرکتIRISLاسالمی ایران (

هاي نفتی یا محصوالت پتروشیمی با شرکت ملی نفت ایران، نفتیران، شرکت تانکر ایران شامل خرید نفت، فراورده

هاي مربوط تحریم -4هاي مالی خارجی با بانک مرکزي ایران، هاي مربوط به مبادالت مؤسسهتحریم -3از ایران، 

  

  

 



 
 

هاي مربوط به بیمه و تحریم -5هاي مالی ایران، تقال پیام ویژه به بانک مرکزي ایران و مؤسسههاي انبه سرویس

 هاي مربوط به کل بخش انرژي ایران خواهد بود.تحریم -6بیمه اتکایی ایران و 

بدأ فروشی، مخفی کردن مدر بخش صادرات پتروشیمی، به دلیل ماهیت محصوالت پتروشیمی که امکان خرده

، ها کمتر است. در واقعصادرات محصوالت و فعالیت بخش خصوصی در آن بیشتر بوده، اثرگذاري تحریم

وع محصول تنکه این رد دا یها مقصد صادراتبه ده یداربا صدها خر یمینوع محصول پتروش 350حداقل کشورمان 

، دارد یاییو در ینیدر حمل زمکه صادرات محصوالت پتروشیمی  یمختلف یطشراو همچنین  يو مشتر

 یم اخیرتحررغم به وجود دارد که یدام ینا یطی،شرا ینر چنپذیري این صنعت را کمتر کرده است. دتحریم

ادن دگرچه با (ا یدجد يهااز راه یمیروشفروش محصوالت پتو  امکان صادرات یران،ا یمیپتروش يهاشرکت

عانات گازي یابد، اما در خصوص صادرات نفت خام و میادامه  ی)،تبادل مال ناشی ازفراوان  و مشکالت یفتخف

 مراتب بیشتر است.ها بهتر بوده و تأثیرپذیري صادرات نفت خام و میعانات گازي از تحریمشرایط بسیار پیچیده

هاي فعال در حوزه انرژي (از جمله نفت هاي نفتی بر بخش انرژي کشور، خروج شرکتتحریمیکی از آثار 

توان گفت، تمام قراردادها و ها علیه بخش انرژي کشور، میو گاز) کشور است. به دنبال اعمال تحریم

 1نند توتالهایی ماالمللی ملغی شده است. در این بین، نام شرکتهاي بینهاي امضا شده با شرکتتفاهم

 (اتریش)، باسف 6وي(ایتالیا)، اوام 5(نروژ)، انی 4(فرانسه)، ساگا 3یجان(اندونزي)،  2(فرانسه)، پرتامینا

 ها،یمشدن تحر ییبا اجراطور کلی، شود. بههلندي) مشاهده می -(انگلیسی 8و شل )آلمان( 7وینترشال

به دلیل ترس از دارند،  یکامتحده آمر یاالتا با یادياشتراك منافع ز یاکه منافع  ییهاها و بنگاهشرکت

کشور نیستند. خروج شرکت  يمختلف انرژ يهادر پروژه هايبه ادامه همکارهاي تحریمی، حاضر مجازات

تنها ها، نهدهد که در زمان تشدید تحریمپارس جنوبی نیز نشان می 11سی چین از پروژه توسعه فاز پیانسی

هاي دولتی (حتی شرکتی دولتی چین با وجود ارتباطات اقتصادي زیادي ه شرکتهاي خصوصی، بلکشرکت

هاي آمریکا برخوردار نیستند و که بین ایران و چین برقرار است) نیز از اختیار کافی براي مقابله با تحریم

 آورند.درمی اند به حالت تعویقگذاري در قراردادي را که با ایران منعقد کردهتحت فشارهاي آمریکا سرمایه

                                                           
1- Total 
2- Pertamina 
3- Engie 
4- Saga 
5- Eni 
6- OMW 
7- BASF Wintershall 
8- Shell 



 
 

هاي نفتی، کاهش شدید درآمدهاي ارزي کشور است. درآمدهاي نفتی در بودجه سال یکی دیگر از آثار تحریم

میلیون بشکه نفت در روز با  5/1میلیارد دالر در نظر گرفته شد که مبناي آن نیز فروش حدود  29حدود  1398

 2019هاي بعد از می ي صادرات نفت ایران در ماهدو سناریو را برا SVBمؤسسه دالر بود.  54احتساب قیمت 

بینی کرده است که در سناریوي پایین (فشار بیشتر آمریکا براي به صفر رساندن صادرات نفت ایران) ایران پیش

هاي بیشتر آمریکا براي کاهش صادرات نفت، هزار بشکه و در سناریوي باال (ایجاد محدودیت 500تا  470حدود 

 هزار بشکه در روز نفت صادر خواهد کرد. 850تا  670فر کردن صادرات نفت ایران) حدود اما نه براي ص

هاي خرید نفت از ایران قرار هاي آمریکا و لغو معافیتبا توجه به شرایط کنونی که تحت تأثیر تشدید تحریم

ور در سال جاري بینی کارشناسان انرژي پژوهشکده تدبیر اقتصاد بر این است که فروش نفت کشدارد، پیش

ازاي هر دالر به 60هاي حدود هزار بشکه در روز باشد. براساس این، با قیمت 700تا  500طور متوسط بین به

حدود  یمتیق یفبا در نظر گرفتن تخفمیلیارد دالر خواهد بود.  15تا  11بشکه، درآمدهاي نفتی کشور حدود 

دالر خواهد  یلیاردم 13تا  9حدود  یکشور رقم ینفت يفروش هر بشکه نفت، خالص درآمدها يدالر برا 10

اي از این درآمدها به کشور وجود انتقال مالی، امکان ورود بخش عمدهوهاي نقلهرچند با توجه به تحریم بود.

هاي نفت با کاال وجود خواهد داشت و شرایط تأمین بخشی از نیازهاي نخواهد داشت، اما امکان انجام تهاتر

 70تا  55یادشده به معناي این است که حدود هاي بینیشور را فراهم خواهد کرد. با این حال، پیشکاالیی ک

تواند موجب بینی شده در بودجه کشور محقق نخواهد شد که این مسئله میدرصد از درآمدهاي نفتی پیش

کسري بودجه با کاهش ها و تهدیدهاي ناشی از بروز کسري بودجه شدیدي در سال جاري شود. عالوه بر آسیب

تر کیفیتهاي کمهاي معتبر و ورود شرکتدرآمدهاي نفتی، احتمال بروز فساد در فروش نفت، خروج شرکت

 هاي اخیر است.برداري از ذخایر مشترك از دیگر آثار تحریمهاي بخش انرژي و جاماندگی از بهرهدر پروژه

 راهکارهاي پیشنهادي 

 زیر ضروري است:در این راستا توجه به موارد 

  ها جویی براي مقابله با اثرات ماندگاري تحریمو چاره "هاتداوم یا ماندگاري تحریم"توجه به مسئله 

 منظور مدیریت بهینه درآمدهاي محدود ارزي کشورریزي دقیق بهبرنامه 

 هاي نامتعارف فروش نفت با تأکید بر مشتریان خردتمرکز بر روش 



 

 

 

 

 خالصه مدیریتی

 هاي ایرانهاي سیاسی کشورها به تحریمراهبردهاي تعامل با واکنش

 

 بیان مسأله

جهان ناگزیر به تعیین مواضع خود در برابر هاي اقتصادي، کشورهاي با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم
ایران و آمریکا شدند که این مسئله روابط اقتصادي و سیاسی آنها با ایران را دچار تحوالتی کرد. این تحوالت در 

طور عمده شرایط اقتصادي کشور را دگرگون کرد. با عنایت به روابط اقتصادي و سیاسی کشورها در برابر ایران به
هاي گذشته، بدیهی است که مواضع جدید کشورهاي جهان در برابر ایران هاي آمریکا علیه ایران در ماهمتشدید تحری

 روکند.تواند شرایط داخلی کشور را با تحوالت بیشتري روبهمی

 تحلیل مسأله

با  یفع مشترکمنا يکشورها دارا ینا بابت اینکه هاي سیاسی سه دسته از کشورها به خروج آمریکا از برجام ازواکنش
هاي سیاسی از برجام، از حیث اهمیت دارد. دسته اول کشورهاي اروپایی هستند که با وجود حمایت هستند، یرانا

هاي آینده بسته به نوع هاي آمریکا تأمین کنند. در ماهاند منافع ایران را در برابر تحریماقتصادي آنگونه که باید نتوانسته
 کارانه اروپا له یا علیه ایران تغییر کند. اروپا، ممکن است موضع محافظهگیري ایران در برابر موضع

ها چین و روسیه هم از بعد سیاسی و هم از بعد اقتصادي حمایت خود دسته دوم خریداران نفت ایرانند که از میان آن
ترك بسیار با آمریکا امکان جنوبی به دلیل منافع مشاند، این در حالی است که ژاپن و کرهاز ایران را متوقف نکرده

هاي آینده نیز، بسته به تصمیم آمریکا در مورد بازگشت یا اند. در ماههمکاري تجاري با ایران را تقریباً از دست داده
ها بیش از زمان حال به سمت صادرات نفت هاي نفتی ممکن است همانند دور پیشین تحریمعدم بازگشت معافیت

 نیم. از مبادي غیررسمی حرکت ک
هاي ایران، ترکیه به دلیل اختالفاتی که با آمریکا دارد بر دسته سوم کشورهاي همسایه ایران هستند. در بین همسایه

هاي تجاري با ایران تأکید کرده است. عالوه بر ترکیه، عراق، افغانستان و ارمنستان نیز ناراضی و مخالف ادامه همکاري
اند و در پی ادامه روابط تجاري با ایران هستند، اما کشورهاي قطر، کویت و عمان هاي آمریکا علیه ایران بودهتحریم

اند و عربستان سعودي، امارات متحده عربی و بحرین در جنگ اقتصادي موضع سیاسی بینابینی در برابر ایران داشته
سد در مواضع همسایگان ایران تغییر راند. در آینده نزدیک نیز به نظر میآمریکا با ایران در جانب دولت ترامپ ایستاده

 اي ایجاد نشود.قابل مالحظه
هاي سیاسی کشورها در برابر روابط جدید ایران و آمریکا شرایط اقتصادي کشور هاي آمریکا و واکنشبازگشت تحریم

هاي نفتی آمریکا علیه ایران بسیاري از واردکنندگان رو کرده است. پیش از شروع رسمی تحریمرا با تحوالتی روبه
هاي ثانویه آمریکا، واردات خود را به میزان چشمگیري کاهش دادند و اکنون عمده نفت ایران به دلیل نگرانی از تحریم

  

  

 



 
 

دت کاهش یافته است. همچنین، بازگشت هاي نفتی، درآمدهاي نفتی ایران به شها از شروع تحریمبا گذشت ماه
هاي مراودات مالی ایران باعث افزایش هزینه واردات کاال از ایران و عدم تمایل بسیاري هاي آمریکا و محدودیتتحریم

از کشورها براي ادامه مبادالت تجاري با ایران شده و این موضوع، سبد تجارت خارجی ایران را دگرگون ساخته 
هاي اقتصادي آمریکا با ایجاد اختالل در مراودات مالی ایران تأمین دارو و اقالم غذایی را ین، تحریماست. عالوه بر ا

هاي این کشور علیه ایران رو کرده است. اگرچه آمریکا مدعی است دارو و غذا در فهرست تحریمنیز با مشکل روبه
 تأثیر قرار گرفته است. شدت تحت قرار ندارد، اما در عمل بازار دارو و مواد خوراکی به

تر از هاي آمریکا تشدید شده است. صنایع تولیدي که پیشدر نهایت مشکالت بخش تولید در پی بازگشت تحریم
اکنون ناگزیر به جایگزینی محصوالت با کیفیت بردند، مواد اولیه و تجهیزات باکیفیت اروپایی در تولیدات خود بهره می

یا حاضر به  که امکان تهاتر نفت با کاال را با ایران دارند (مانند هند، چین، روسیه و...) تر از کشورهایی هستندپایین
طور مسلم کیفیت ها هستند. این مسئله باعث کمبود مواد اولیه مورد نیاز براي صنایع تولیدي شده و بهدور زدن تحریم

هاي اقتصادي لب فوق باید گفت، بازگشت تحریمتولیدات داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. با عنایت به مطا
هاي اي نشان داده و واکنشعلیه ایران با گذشت یک سال تبعات مخرب خود را بر اقتصاد داخلی به شکل گسترده

 تأثیر نبوده است.گیري این وضعیت بیسیاسی کشورها در برابر این اقدام آمریکا در شکل
 راهکارهاي پیشنهادي

 هاي آمریکا بر شرایط داخلی کشور به شرح زیر است:اي کاهش تبعات تحریمبرخی از راهکاره
 سیاسی با کشورهاي همسایه -تمرکز بر گسترش روابط تجاري -

 جلوگیري از افزایش تنش بین ایران و کشورهاي اروپایی -

 هراسی در جهانمنظور مقابله با ایرانسازي بهفرهنگ -

 ، تجاري و مذهبی با کشورهاي عربی منطقهتالش براي تقویت مناسبات سیاسی -

 ارزي اعتبارات تخصیص بندياولویت -
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