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 چكيده

هاي ترين تحريماي چنداليه و پيچيدههاخير با تحريمهاي صنعت نفت ايران که طی سال

ب ها را با کسبه گريبان بود، توانست اين تحريموضع شده تاريخ در اين صنعت دست 

افزايش  .ت سر گذاشته و خود را براي آغاز عصري جديد آماده کندشتجربياتی گرانبها پ

نندگان کن و توليدهمسايگاافتد که توليد و سطح صادرات نفت کشور در حالی اتفاق می

زدگان از حمالت تروريستی، مهاجرت جنگهاي سياسی و نفتی ايران دستخوش بازي

ول هستند. افثباتی سياسی اقتصادي منطقه يورو و بی هد آهستکشورهاي همسايه، رش

شبه اتفاق نيفتاده و در قيمت نفت و عدم تعادل عرضه و تقاضاي نفت در بازار يك

يطی که هريك از اعضاي توان انتظار تعادل آن را داشت. در چنين شراز نمیمدت نيکوتاه

صدد حفظ سهم خود اوپك اعم از روسيه، عربستان، ونزوئال، عراق و ايران دراوپك و غير

لذا حفظ شرايط موجود و  ،نبوده انتظار از در بازار صادراتی هستند چنين افت قيمتی دور

ها و سناريوهايی نهفته خواهد بود که وزارت ر استراتژيد ،تالش براي تعالی بخشيدن آن

 هر کشور تدوين کرده است. و دولت نفت 
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 مقدمه

رود. نفت نخستين کااليی شمار میوان مهمترين کاالي تجاري جهان بهعنامروزه نفت به

 آثارشود. نوسانات کنونی قيمت نفت ميليارد دالر در جهان معامله می 1است که روزانه 

هاي بسيار جدي بر ميزان سوددهی اين صنعت به همراه داشته و کشورها و شرکت

ت اند. شواهد تاريخی مختلف حاکی از آن اساثرپذير بوده از اين تغييرات بسيارکننده ليدتو

گذاري اين اثر هدارد. نمونمستقيم با روابط سياسی و قدرت ميان کشورها  هکه نفت رابط

به اين کشور  2003ال توليد نفت عراق پس از حمله آمريكا در ستوان در وضعيت را می

به لحاظ : »2007در سال  2رئيس اسبق فدرال رزرو 1،هاي آلن گرينزپنگفتهديد. بنا به

دانند جنگ عراق طور که همگان میبگوييم، ولی همانسياسی چندان خوشايند نيست 

 .«خاطر نفت بوده استهعمدتاً ب

هاي سازمان ملل عليه ليبی هاي سياسی در تحريماثرگذاري قدرتديگر اين  هنمون 

اتفاق افتاد. در زمان حكمرانی معمر قذافی، ليبی ثروتمندترين  2012و  2011در سال 

کشور آفريقايی به لحاظ توليد ناخالص داخلی بود که موهبت گستردگی منابع نفتی عامل 

 2012سال  2122 هبه قطعنام هاي داخلی ليبی منجرقدرت اين کشور بود. شورش

طور ن کشور شد. همينقانونی نفت خام ايبر محكوم کردن صادرات غيرسازمان ملل مبنی

دادن  هاي سياسی اروپايی و آمريكايی با هدف قرارها عليه ايران، قدرتنيز در تحريم

ها مريهاي خصمانه پرداختند. تحدي و انرژي کشور، به اعمال تحريمهاي مالی، اقتصابخش

ازارهاي يادي بر بجمله ايران و ليبی اثر بسيار زکننده نفت ازعليه کشورهاي بزرگ توليد

                                                 
1  . Alan Greenspan 

 .. بانك مرکزي اياالت متحده آمريكا2



 

 

است. در اين يادداشت سعی شده است ضمن اشاره به شرايط بازار نفت  نفت جهان داشته

 هايهاي آتی، ديدگاههاي قيمت نفت در سالبينیآينده و پيشهاي در سال جاري و سال

پساتحريم  هاقتصاددانان در مورد نحوه ورود نفت ايران به بازار جهانی در دورمفسران و 

 مطرح شود.

 

 هاي اقتصاديتعادل در بازار نفت از منظر مدل هعوامل برهم زنند. 1

دالر در بازارهاي مالی ميلياردها و  يل شده استدر حال حاضر نفت به يك دارايی تبد

ر گذاري بدليل حجم قابل توجه سرمايهگيرد. بهصورت می آنصنعت گذاري بر رمايهس

 ا باهبينیمدت بر نوسانات قيمت هستيم و پيشاين کاال شاهد اثرگذاري آن در کوتاه

نوع نفت در دنيا وجود دارد، اما همه  300 قريب بهر حال حاضر د .شودمیروبرو مشكل 

صورت  1دليل آربيتراژبهشوند. اين نيز آنها با سه يا چهار نفت شاخص قيمتگذاري می

هاي آنها وجود ندارد. اگر هر کدام از گيرد. به همين دليل فاصله زيادي ميان قيمتمی

مانند اين خواهد  2دليل شاخص قرار دادن آن با نفت برنتخريداري شود، به انواع نفت

وست ت نف داليل خاصی. گرچه بهگيردمیبود که نفت کل دنيا مورد تجزيه و تحليل قرار 

اي با نفت دليل قرار داشتن در يك محيط بسته و انبار شدن، فاصلهتگزاس اينترميديت به

انادا در لوله کيسون از ک خط کرد، اما به تازگی فاصله اين نفت نيز با اتصالبرنت پيدا می

با همان فرمول  گيردمالک قرار  نوع نفتحال کم شدن است. بنابراين اگر يكی از اين 

                                                 
 .در علم اقتصاد و ماليه به معناي بهره گرفتن از تفاوت قيمت بين دو يا چند بازار براي کسب سود است. 1

 .برنت است در جهان براساس نفتدرصد تجارت نفت  00زيرا . 2
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 . 1م و بيش نوسان را تجزيه و تحليل کردتوان کمی

 

 عدم تعادل عرضه و تقاضا. 1-1

هاي کنونی بازار در صورت دهدکه قيمتهاي متعدد بازار آتی نفت نشان میبينیپيش

تعادل عرضه و تقاضا همچنان روند کاهشی خواهد داشت.  هبرطرف نشدن عوامل برهم زنند

کاهش ثبت شده در تاريخ بازار نفت محسوب هاي نفت تنها البته روند نزولی قيمت

اين روند کاهشی بيش از  2002و  1112هاي و سال 1170هکما آنكه در ده ،شودنمی

  درصد نيز بوده است. 00

 30به  2012گران بازار نفت معتقدند که ميانگين قيمت نفت در سال از تحليلبرخی  

مستقر  CEOاز شرکت ماربنی  2کوکوبو جمله فيومياازاي هر بشكه خواهد رسيد؛ ازدالر به

دالر خواهد رسيد و اين  30اي ها به بشكهدر توکيو اظهار داشته است که سطح قيمت

معتقد  3،روند تا دو، سه سال آتی نيز ادامه خواهد داشت. يك تحليلگر ديگر از بارکلی

يمت شود قبينی میشود، بنابراين پيششبه محو نمینفت يك هاست که چون مازاد عرض

، رئيس شرکت گلدمن ساش 2دالر به ازاي هر بشكه نيز برسد. گري کوئن 30نفت به 

گران اسبق نفت بوده است، اظهار کرده که اين کاهش قيمت که يكی از معامله 0گروپ

                                                 
 :، برگرفته از سايت«انداز آيندهها و چشمديپلماسی نفتی، چالش»ت نشس ،عسلیمهدي  .1

 http://irdiplomacy.ir 

2. Fumiya Kokubu 

3. Barclay 

2. Gary Cohn 

0. "Oil price: Four Reasons it Could Still Fall to $20", Goldman Sachs Group Inc. 

Retrieved from www.theweek.co.uk 



 

 

ميانگين  1بينی آژانس اقتصاديرسد. بنا به پيشدالر هم می 20اي نفت تا به سطح بشكه

دالر به ازاي هر بشكه و ميانگين آن تا پايان  22، 2012مبر سال قيمت نفت برنت در دسا

دالر  0/33معادل  2017دالر به ازاي هر بشكه خواهد بود و اين ميزان در سال  32سال 

معادل  2017به ازاي هر بشكه و ميانگين قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت در ژانويه 

هاي بينیبررسی پيش»در گزارش  2.بينی شده استدالر به ازاي هر بشكه پيش 22

در مردادماه  12310که با شماره مسلسل « 2020-2010هاي مختلف قيمت نفت در سال

ونه گطور مبسوط به اينده بههاي مجلس شوراي اسالمی منتشر شدر مرکز پژوهش 1312

 ها اشاره شده است.بينیپيش

کنندگان دسوي تولياز هاتعادلیبیگونه عمدتاً ناشی از اينقيمت کنونی نفت  بنابراين 

ر دبر عدم بازگشت به تعادل نيز مبنی داليلی حال عين در. است کنندگان بودهو عرضه

هاي اقتصادي از منظر مدل اين ديدگاه صرفاًالزم به ذکر است که وجود دارد. مدت کوتاه

  .است

 

 مدتها در كوتاهعدم بازگشت قيمت. 2-1

 مين نظير نفت انرژياز نوع ی يخصوص کاالهاقيمت کاالها بهدر حوزه اقتصادسنجی 

د خو ميانگين بهمدت خصوص در کوتاهبه کاال قيمت که معنی بداناست  3ژنريور

                                                 
1  .  EFA (Economy Forecast Agency) 

2. http://longforecast.com/brent/crude-oil-forecast-for-2015-2016-and-2017.html 

( در نهايت به ساامت ميانگين يا Returnsها  ها و بازگشااتقيمت Mean Reversion)اساااس اين نظريه  . بر3

ديگري  بازگشت يا ميانگين ،تواند ميانگين تاريخی يك قيمتميانگين يا متوساط، می يابند. اين متوساط ساوق می  

 يك صنعت باشد. رشد در اقتصاد يا ميانگين بازگشتجمله از
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اله سهاي بزرگ ثابت شده است. يك بازه دو يا سهمنظر اقتصادداناين از  و گرددنمیباز

شود، ممكن است به پايين برود تا را فرض کنيد. اگر قيمت کاال از ميانگين خود جدا 

گونه نيستند. علت اين امر براي اينكه بازگردد. اين در حالی است که کاالهاي ديگر اين

د که وشپذير بودن آنهاست. حالت ذاتی آنها منجر به اين میپايان ،انرژي از نوع يیکاالها

رايط گاه در شپذير هيچقيمت منابع پايان به زودي به موقعيت ميانگين خود برنگردند.

اي به رفاه حداکثري دست شود. اگر قرار است جامعهبرابر نمی 1رقابتی با هزينه نهايی

اد مدت برابر شود. در اقتصخصوص در بلنديابد، کافی است قيمت کاال يا هزينه نهايی به

زينه ه دليل اين نوع خصلت هميشه قيمت کاال باپذير، بهانرژي به خصوص منابع پايان

ين رو اگر حتی قيمت نفت پايايندليل وجود رانت است. ازز بهشود. اين نيبرابر نمینهايی 

درستی به آن اشاره وپك نيز بهبيايد، بايد توجه منصفانه به قيمت داشت. امري که ا

ها اوپك کارتري است که مانع از رسيدن قيمت به حداقل آن کند. به اعتقاد غربیمی

  2است.

ر هر ی که به قيمت نفت وارد شود، ممكن است آن را دشوکاز منظر اقتصادي هر 

که قيمت به سمت پايين در حرکت است. اگر قيمت جهتی حرکت دهد. مانند اکنون

دليل کاهش درآمد، اقدام به توليد باشد، بهبه ازاي هر بشكه دالر  70 براي مثال تعادلی

کاهش قيمت را در پی خواهد داشت. اين موجب شود که براي افزايش درآمد بيشتر می

 .شودخروج بيشتر قيمت از تعادل می

 

                                                 
1  . Marginal Cost 

 ، برگرفته از سايت«انداز آيندهها و چشمديپلماسی نفتی، چالش»ت عسلی، نشسمهدي . 2

 http://irdiplomacy.ir/ 



 

 

 پساتحريم هبازگشت نفت ايران در دوروضعيت بازار نفت در شرايط . 2

، صادرکنندگان در حال 1(2010ايانچويچاينا، متقی و دي واراجان  اکتبر  هاساس مطالعبر

(  به استثناي الجزاير و 2صنعت نفت در منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالی  منا هتوسع

هاي داخلی پساتحريم( با زيان دو چندان کاهش قيمت نفت و جنگ هايران در دور

ها و خسارت بر ميادين نفتی رشد متوسط را در سطح پايينی مواجهند. تشديد درگيري

راق و سوريه صدمات بسيار جدي بر اقتصادشان هاي ليبی، يمن، عدارد. درگيرينگه می

درصدي يا  20 منا( با کاهش تقريباً  است. اکثر صادرکنندگان نفت اين منطقه وارد کرده

ياي هاي ايران، احشود با لغو تحريمبينی میاند. پيشبيشتر توليد نفت خود مواجه شده

 ،ازاربشكه نفت در روز به باقتصادي با سرعت بيشتري پيش رود. البته ورود يك ميليون 

خواهد کاست. اين امر براي  2012در سال را هاي کنونی نفت درصد از قيمت 13حدود 

اما اقتصاد ايران از اين  ،منا مخرب خواهد بوددر منطقه اقتصادي ضعيف  بای يکشورها

 افول قيمت نفت اثرپذيري کمتري خواهد پذيرفت.

به  ايرانبه ميزان نيم ميليون بشكه در روز توسط نفت عرضه پساتحريم  هدر دور 

در شرايطی وارد بازار جهانی خواهد شد که عرضه نفت جهانی خواهد افزود و اين ميزان 

زدگان از منا با حمالت تروريستی، مهاجرت جنگ هاکثر واردکنندگان نفت منطق

                                                 
1  . Ianchovichina, E., Mottaghi, L., & Devarajan, S., (2015). "Inequalities, Uprisings 

and Conflict in the Arab World" Middle East and North Africa Economic Monitor, 

October. Washington, DC. Doi: 10.1596/978-1-4648-0735-0 

رين، جيبوتی، مصاار، ايران، عراق، رژيم صااهيونيسااتی، اردن، کويت، لبنان، . کشااورهاي منا عبارتند از: الجزاير، بح2

ليبی، مالتا، مراکش، عمان، قطر، عربسااتان سااعودي، سااوريه، تانزانيا، امارات متحده عربی، نوار غزه، يمن، اتيوپی و  

   سودان.
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دست به ثباتی سياسی اقتصادي منطقه يورو و بی هکشورهاي همسايه، رشد آهست

گريبانند. برخی از صادرکنندگان نفت در منطقه منا براي کاستن لطمات ناشی از افول 

هاي توسعه برداري از ذخاير ارزي و استفاده از صندوقهاي نفت مبادرت به بهرهقيمت

 2010شود ذخاير ارزي ليبی تا پايان سال بينی میاند. براي مثال، پيشملی خود کرده

 00ميليارد دالر دو سال قبل به  100کاهش يافته و در مقايسه با  درصد 00در حدود 

ميليارد دالر کاهش  20ميليارد دالر برسد. عربستان سعودي نيز در سال جاري بيش از 

ميليارد دالر نيز  20رود در سال آينده اين ميزان به بيش از ذخيره ارزي دارد و انتظار می

ميادين نفتی خود و بازگشت به سطح توليد پيش از  رسانیروزبرسد. ايران نيز براي به

 ها به بيش از صدها ميليارد دالر سرمايه نياز دارد.تحريم

ميزان دارايی در صندوق رفاه ملی برخی از کشورهاي منا به انضمام  1در جدول  

 سال تأسيس ارائه شده است.

 

  



 

 

 نفت و گاز اساس منشأ. صندوق رفاه ملي برخي از كشورهاي منا بر1جدول 

 نام صندوق رفاه ملي برخي كشورهاي منا
دارايي 

 )ميليارد دالر(

زمان آغاز 

 كاربه
 منشأ

 نفت SAMA Foreign Holdings 2/222 N/A عربستان سعودي

-Non غير نفتی Public Investment Fund 0 2003 عربستان سعودي

commodity 
 نفت Kuwait Investment Authority 012 1103 کويت

 نفت و گاز Qatar Investment Authority 202 2000 قطر

امارات متحده عربی 

 بی(و د
Investment Corporation of 

Dubai 
123 2002 

-Nonغير نفتی  

commodity) 

امارات متحده عربی 

  ابوظبی(
AbuDhabi Investment 

Council 
 نفت 2007 110

امارات متحده عربی 

 بی(و د
Mubadala Development 

Company 
 نفت 2002 3/22

امارات متحده عربی 

 بی(و د
International Petroleum 

Company 
 نفت 1122 3/22

امارات متحده عربی 

  فدرال(
Emirates Investment 

Authority 
 نفت 2007 10

 نفت Libyan Investment Authority 22 2002 ليبی

 National Development Fund ايران

of Iran 
 نفت و گاز 2011 22

 نفت و گاز Revenue Regulation Fund 00 2000 الجزاير

 نفت State General Reserve Fund 13 1120 عمان

 Mumtalakat Holding بحرين

Company 
-Nonغير نفتی   2002 1/11

commodity 
 نفت و گاز Oman Investment Fund 2 2002 عمان

 نفت Development Fund for Fund 1/0 2003 عراق

Source: http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings/ 
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ميليون بشكه ذخاير شناور نفتی خود  20ها خواهد توانست از ايران پس از لغو تحريم 

است که  1گيرد. نيمی از اين ميزان شامل نفت خام و بخش اعظم آن ميعانات گازي بهره

توان آن را از نفت خام نيز توليد شود. گرچه میتوليد می ميدان پارس جنوبیعمدتاً از 

اما اين رويه همچنان در تحريم غرب است و فروش آن نيز ممنوع شده است و همين  ،کرد

ويژه در آسيا حتی در صورت عرضه هاي پااليشی را بههاي ميعانات و حاشيهامر قيمت

 000ها، ايران روزانه ول تحت تأثير قرار داده است. در شرايط رفع تحريممناسب اين محص

 2011افزايد تا به ظرفيت توليد خود در سال هزار بشكه بر توليد نفت خود می 700الی 

(. اين در حالی است 1ميليون بشكه در روز برسد  مراجعه شود به نمودار  2/3در سطح 

ور افزايش قابل توجه توليد به بازه زمانی زيادتري منظکه احياي برخی ميادين نفتی به

طور نياز دارد. افزايش سطح توليد نفت ايران در حالی صورت گرفته که عرضه جهانی به

اي افزايش يافته و ساير اعضاي اوپك و رقباي روسی به سهم زيادي در بازار قابل مالحظه

دنبال بازيابی سهم اوليه خود در بازار بهاند. ايران به سرعت ويژه بازار آسيا دست يافتهبه

ويژه در اروپاست. ميزان سهم فروش نفت ايران به اروپا در دوره پيش از تحريم روزانه به

هزار بشكه بود. بنابراين افزايش صادرات نفت ايران به مازادهاي مورد انتظار عرضه  700

همراه خواهد داشت مگر اينكه در سال آينده خواهد افزود و فشارهاي قيمتی زيادي را به 

هاي ناشی از اين افزايش مازاد اوپك از سطح توليد خود بكاهد يا از محل ديگري از هزينه

هاي بينی ورود پر رنگ و بيشتر نفت ايران به بازارهاي جهانی در ماهکاسته شود. البته پيش

تحليلگران در هاي آن کمك خواهد کرد. بنا به پيشنهاد اخير تا حدي به کاهش قيمت

فزايد ابه ظرفيت عرضه خود در بازار جهانی بي 2012صورتی که ايران در نيمه دوم سال 

                                                 
1  . Condensate 



 

 

 30طور نيز ساير اعضاي اوپك سطح عرضه خود را کاسته و عرضه کل اوپك به و همين

رود و انتظار می عرضه و تقاضا متوازن خواهد شدميليون بشكه در روز برسد در اين صورت 

در قيمت کنونی نفت اتفاق افتد و سطح آن به سطحی معقول و منطقی برسد. که افزايش 

 2002با وجود اين، سطح توليد ايران در شرايط پساتحريم فقط به سطح توليد در سال 

ودن بر بدليل هزينهرسيد. زيرا تا پايان دهه جاري بهميليون بشكه در روز خواهد  2معادل 

هاي جديد امكان افزايش ظرفيت توليد و فناوري گذاري خارجیو ضرورت جذب سرمايه

ها در حوزه افزايش ظرفيت توليد گذاريوجود ندارد. لذا ايران براي باال بردن سطح سرمايه

هايی براي المللی الزم است مشوقهاي بينهاي جديد از شرکتو جذب فناوري

اين امر در  IPCتی شود در قراردادهاي جديد نفگذاري ايجاد کند که گفته میسرمايه

هاي آمريكايی حق مشارکت تجاري و است. حتی با اجراي برجام، شرکت شده نظر گرفته

ماند هاي آمريكا در اين بخش باز هم پا برجا باقی مینفتی با ايران را ندارند بنابراين تحريم

 1 د.هاي نفتی غير آمريكايی اين فرصت را از آمريكا خواهند رُبوصورت شرکت در اين

برخی  ههاي آينده و قيمت آن در بودجبررسی بازار نفت در سال»در گزارش  

هاي مجلس در مرکز پژوهش 1312ماه ديدر  12201که با شماره مسلسل« کشورها

هاي به شرايط ايران در دوره پساتحريم و مدلطور مبسوط شوراي اسالمی منتشر شده به

 اشاره شده است. اقتصادي بانك جهانی

                                                 
1   . "Commodity Markets Outlook", A World Bank Quarterly Report, Oct 2015. 

Retrieved from http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets 
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در تحقيق خود اعالم داشتند که  1(2002دين دِروزا و گري کاليدهافبوئر  نوامبر  

ها عليه ايران تنها راه براي ايجاد پيشرفت اقتصادي و گسترش توليد نفت لغو تحريم

گذاري خارجی در بخش هايی را براي جذب سرمايهکشور نيست. ايران بايد سياست

هاي شد که لغو تحريم ، نشان داده2ديگري همطالعانرژي در نظر بگيرد. براي مثال، در 

 هگذاري خارجی امر توليد و توسعدليل نبود سرمايهبه 2012آمريكا عليه ليبی در سال 

 (IOCsگاز طبيعی اين کشور را به تعويق انداخت. يا چطور شرکت ملی نفت ونزوئال  

حجم زيادي از  (PDVSبا حداقل قرادادهاي همكاري با شرکت ملی نفت ونزوئال  

از  پس ميادين نفتی اين کشور شد. با وجود اين، هها را جذب کرد و باعث توسعسرمايه

هاي باال، قوانين و مقررات و عقد قراردادهاي جديد، حضور با وضع ماليات 2000سال 

ايت . در نهاين کشور ملی اعالم شدو بخش انرژي شد شرکت ملی نفت ونزوئال کمرنگ 

 شد. 2007و  2002هاي درصدي نفت اين کشور در سال 2کاهش حدود اين امر سبب 

يران از لحاظ فنی اعالم داشته است که ا 3بی.وي.اس مشاورهسسه ؤديگر م هدر مطالع 

هزار بشكه نفت خام و مايعات گازي به توليد خود  200ماه روزانه  12-2 طی قادر است

هاي مرتبط با صنعت نفت ايران و توانايی گونه افزايش توليد به لغو تحريمفزايد، هرابي

. دشرکت ملی نفت ايران براي بازاريابی و فروش نفت و مايعات توليدي اضافه بستگی دار

هاي هاي توسعه ميدانبا تكميل پروژه 2020تا سال سسه ؤبراساس سناريوهاي اين م

                                                 
1   . DeRosa and Clyde Hufbaur, G. (Nov, 2008), "Normalization of Economic 

Relations, Consequences for Iran's Economy and the United States" National Foreign 

Trade Council 

2  . Tatar, F., (Sept 2015). "How will an Ease of Sanctions Against Iran Affect the Oil 

Markets" Department of Real Estate and Construction. Retrieved from www.nftc.org 

3. "Iran Upstream Oil and Gas Report", Retrieved from http://www.svbenergy.com/ 



 

 

هزار  700تا  200 ويژه آزادگان شمالی و جنوبی، ياران و يادآوران(،هب نفتی غرب کارون 

مجموع توليد ميعانات گازي ايران د. شوبشكه به مجموع توليد نفت خام ايران افزوده می

هزار بشكه و تا سال  200تا  700به روزانه  2012از ميدان گازي پارس جنوبی تا سال 

ايران براي احياي ظرفيت توليد نفت خام د. رسبه يك ميليون بشكه در روز می 2020

هاي تازه ها و فناوريا، از زمانی که بتواند به سرمايههزمان پيش از تحريمخود در 

 2در جدول  د.المللی دسترسی داشته باشد، حداقل سه تا چهار سال زمان نياز داربين

خصوص ورود نفت ايران به بازار در شرايط پساتحريم بی در.وي.سسه اسؤسناريوهاي م

 ارائه شده است.

 

 پساتحريم هافزايش توليد نفت ايران در دور. سناريوي 2جدول 

 توليد
بالفاصله پس از 

 ايتوافق هسته

)در  2312در سه ماه پايان سال 

هاي نفتي صورت لغو تحريم

 ايران(

 2311افزايش توليد نفت در سال 

 هزار بشكه در روز 200-100 - نفت خام

 300تا  200هزار بشكه   200تا  300روزانه 

استفاده از برنامه ارتقاي ضريب هزار بشكه با 

هاي قديمی و افزايش توليد بازيافت نفت از ميدان

 هاي جديد(اي از پروژههزار بشكه 100روزانه 

 ميعانات گازي
 بشكههزار 20-00

 در روز
 هزار بشكه در روز 100-20 هزار بشكه در روز 000

هاي سازيذخيره

 در شناورها

ميليون  32-37

بشكه نفت و 

 ميعانات گازي

نفت خام، ميعانات گازي و نفت 

کوره باقيمانده که به توانايی 

شرکت ملی نفت ايران در بازاريابی 

و فروش اين محصوالت بستگی 

 دارد.

دليل افزايش مقداري از ميعانات گازي همچنان به

توليد، حجم باالي پرکاپتان و سولفور اين 

را  یمحصوالت که براي بازاريابی و فروش مشكالت

 ماند.ها باقی میسازيپيش آورد، در ذخيره

Source: ‘Iran Upstream Oil and Gas Report’, SVB Energy International, June 2015. 

http://www.svbenergy.com/new-page/
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ايران به بازار پس  ، ورود مجدد نفت صادراتیIHS1براساس نظر تحليلگران مؤسسه  

زيرا بخش اعظم  ،ها نخواهد بودصاحبان نفتكش هدهندها مستقيماً مساعدتاز لغو تحريم

شرکت ملی نفتكش ايران مستقر در خليج فارس انتقال خواهد  هايکشتینفت احتماالً به 

ونی هاي پايين کنقيمت پساتحريم باعث کاهش هنفت ايران در دور هيافت. اين ميزان عرض

الوقوع تقاضاي نفت، گاز و محصوالت پتروشيمی در کل به شود. افزايش قريبنفت نيز می

 نقل جهانی کمك خواهد کرد.وحمل

نقل وها بر حملاثر لغو تحريم»، IHS هتحليلگر مؤسس 2بنا به اظهارات اندرو اسكورز 

اول سال  هنيم طور بالقوه دردريايی بسيار ناچيز و سطح آن حداقل خواهد بود. زيرا به

 «.دورزيخواهند مبادرت تجارت به المللی نيمی از ناوگان دريايی ايران در بازار بين 2012

ي حضور ايران در بازار جهانی هانيز درخصوص برنامه 3نامه ميستحليلگران هفته 

ه هاي نفتی عراق به اتحادياند که استراتژي تخفيفاظهار داشتهها نفت پس از لغو تحريم

و لهستان در صورت  ويژه آلمانهکشور ب 10بازار عرضه و صادرات به  کردناروپا براي ايمن 

مسلماً ايران نيز به  هاي ايران برگ برنده و آرامبخش بازار نفت اروپاست.عدم لغو تحريم

 رازيست. پيش از تحريم خوشبين ا هبازگشت مشتريان اروپايی و آسيايی خود در دور

، مشتري کشورهزار بشكه در روز نفت  200اکنون براي ايرانی هماساس ادعاي مقامات بر

سوي رغم اشباع بودن بازار عرضه از. يكی از نكاتی که علياندصف کشيدهاروپايی و آسيايی 

تواند به طرقی نفت ايران می( Quantitiesايران مطرح است توافق به خريد مقدارهاي  

                                                 
1  . Institute of Human Services 

2. Andrew Scovers, Principal Trade Analyst at IHS Maritime and Trade  

3. "Iran Seeks to Reclaim Former Markets in 2016", MEES Weekly, Dec23, 2015.   



 

 

( Acreage  1يجکشور باشد. براي مثال، شرکت روسی الک اويل احتماالً به آکربه نفع 

دسامبر  17در  CEO، از شرکت 2که وگيت آلكپرو طوريايران چشم دوخته است به

از سرگيري مبادالت  هها، اين شرکت آمادهار داشت که همزمان با لغو تحريماظ 2010

هزار  20در حدود  CEOعنوان شرکت ديگر به 3ليتاسكوهاي نفتی است. شرکت فرآورده

عنوان نخستين محموله براي فروش در آسياي جنوب شرقی تن پارازايلين ايران را به

 خريداري کرده است. 

 2012هاي باالدستی شرکت ملی نفت ايران براي سال به اختصار پروژه 1نمودار در  

 ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  .Acreage   يج رآکريج به دو گونه توسااعه يافته و توسااعه نيافته در صاانعت نفت و گاز تعريف شااده اساات. آک

که آکريج هاي در حال توليد است در حالیگذاري شاده يا مشاخص شاده براي چاه   هاي فاصاله يافته شاامل جريب 

هايی که توان ها حاوي ذخاير اثبات شده باشند، در آن چاههايی اسات که حتی اگر اين جريب توساعه نيافته جريب 

  توليد انبوه تجاري نفت و گاز را داشته باشند هنوز تكميل نشده است.  

2  . Vagit Alekperov 

3. Litasco  
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 2311شركت ملي نفت ايران در سال  هاي باالدستي. پروژه1نمودار 

 ميادين هيدروكربني

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت ملی نفت ايران به نقل از هفته نامه ميسمنبع: 

مادر سرمايه گذاري  ( است. در گرين فيلد شرکتFDI. دو نوع متفاوت سرمايه گذاري مستقيم خارجی  2و  1

جديدي را آغاز می کند و امكانات جديد کشور در خارج از شرکت مادر است در حالی که در نوع سرمايه گذاري 

 برونفيلد دولت يا شرکت با امكانات خريداري شده موجود شروع به توليد می کند.

 

 

 ا اينكهتوان انتظار داشت ببا در نظر گرفتن شرايط موجود بازار جهانی نفت می

طور که اما همان ،ها ميزان صادرات نفت کشور افزايش خواهد يافتهمزمان با لغو تحريم

، مصريق دنبال اين تحوالت کاهش خواهد يافت.هاي نفت نيز بهتر نيز ذکر شد قيمتپيش

ها گرچه در صورت لغو تحريم باره معتقد است:در اينالملل شرکت ملی نفت مدير امور بين

بنابراين  آيد،ها نيز به تبع آن پايين میيابد، اما قيمتادرات نفت ايران افزايش میميزان ص

 ميدان گازي 20 ميدان نفتي 23

 
 ميدان خشكی 2 ميدان ساحلی 10 خشكیميدان  2 ميدان ساحلی 21 ميدان نفتي 23

 توسعه نيافته 13 توسعه يافته 2 توسعه نيافته 0 توسعه يافته 2 توسعه يافته 12 توسعه نيافته 3
 توسعه نيافته  2 توسعه يافته 0

 1(Brownfield) هاي برونفيلدپروژه 2(Greenfield) هاي گرينفيلدپروژه

 ميادين نفتي ميادين نفتي ميادين گازي
 

 ميادين گازي

 پارس جنوبي 11فاز 

 فرزاد آ

 BATALميدان گازي 

 كيش

 پارس شمالي

آغار، هالگان، سفيد، باغون، 

 زاخور و دي -سفيد

 NGL 1033كارون، بانگتان و 

 آزادگان جنوبي

 هاي نفتي پارس جنوبياليه

 چنگوله

 فاز سوم دارخوين

 گلشن و فردوسي

جفير، سپهر، سوسنگرد، 

 سهراب، بند كرخه و اروند

 ب ،آ تيمور

 بنگستان -اهواز

 بنگستان -منصوري

 فروزان

 نوروز

 درود

 سلمان

آبان، پايدار، غرب 

 -پايدار، دنان، چشمه

 نفتشهر، سومار، دهلران

 پااليشگاه تنگه بيجار و ايالم



 

 

ميليارد دالر و در  22ترين حالت در خوشبينانه 1312ميزان درآمد نفتی ايران در سال 

 1.ميليارد دالر خواهد بود 20ترين وضعيت بدبينانه

 

 گيرينتيجه

 از هاي هنگفتی همراه است.گذاريبا سرمايهدارايی در بازارهاي مالی عنوان يك نفت به

کی که به قيمت نفت وارد شود، ممكن است آن را در هر جهتی ومنظر اقتصادي هر ش

 سوق دهد.به سمت پايين  قيمت مانند وضعيت کنونی

هاي کنونی بازار در دهدکه قيمتهاي متعدد بازار آتی نفت نشان میبينیپيش 

تعادل عرضه و تقاضا همچنان روند کاهشی خواهد  هزنندصورت برطرف نشدن عوامل برهم

 داشت. 

طقه کننده منهاي ايران در شرايطی اتفاق افتاد که اکثر کشورهاي توليدلغو تحريم 

ها و خسارت بر ميادين نفتی مواجه خاورميانه و آفريقاي شمالی  منا( با تشديد درگيري

هاي ليبی، يمن، عراق و سوريه صدمات بسيار جدي بر اقتصادشان وارد هستند. درگيري

درصدي يا بيشتر  20 منا( با کاهش تقريباً  است. اکثر صادرکنندگان نفت اين منطقهکرده

دي هاي ايران، احياي اقتصاشود با لغو تحريمبينی میاند. پيشتوليد نفت خود مواجه شده

 13ورود يك ميليون بشكه نفت در روز به بازار حدود با سرعت بيشتري پيش رود. البته 

 خواهد کاست. 2012هاي کنونی نفت در سال درصد از قيمت
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 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 يران از لحاظ فنی قادر استا 1بی.وي.اس مشاورهسسه ؤاساس نظر تحليلگران مبر 

 فزايد،ات گازي به توليد خود بيناهزار بشكه نفت خام و ميعا 200ماه روزانه  12-2 طی

هاي مرتبط با صنعت نفت ايران و توانايی شرکت ملی گونه افزايش توليد به لغو تحريمهر

ساس برا .نفت ايران براي بازاريابی و فروش نفت و مايعات توليدي اضافه بستگی دارد

هاي نفتی غرب هاي توسعه ميدانبا تكميل پروژه 2020تا سال سسه ؤسناريوهاي اين م

هزار بشكه به  700تا  200الی و جنوبی، ياران و يادآوران(، ويژه آزادگان شمهب کارون 

ايران براي احياي ظرفيت توليد نفت خام  .شودمجموع توليد نفت خام ايران افزوده می

 .، حداقل سه تا چهار سال زمان نياز دارد2011مطابق با ميزان توليد در سال خود 
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