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  چکیده

  

تواند  اي است که می منابع هیدروکربوري خدادادي به مثابه چاقوي دو لبه

شـونده   کننـده و تحـریم   به عنوان اهرم فشار از سـوي کشـور تحـریم   

نگریسته شود این امر در مورد کشوري با پتانسـیل بـاالي هیـدروکربنی    

وابسـتگی ایـران بـه درآمـدهاي     . کند نظیر ایران، نمود بیشتري پیدا می

صل از صادرات نفت و همچنین وابستگی تکنولوژیکی کشور بـه  ارزي حا

المللی خارجی در اکتشـاف، توسـعه و    بین هاي شرکتهاي نوین  فناوري

بخش نفت و گاز کشور را  ها تحریمتولید میادین کشور باعث گردیده تا 

  .پذیر اقتصاد ایران نشانه رود به عنوان نقطه آسیب

گذاري خارجی  فشار بر سرمایه ها ریمتحمدت و بلندمدت  اثرگذاري میان

المللی و افت تولید نفـت بـه تبـع آن را     بین هاي شرکتو خروج اجباري 

هاي شدید مالی و ممانعـت از واردات نفـت از    محدودیت. شود شامل می

ایران سبب گردیده تا فشار بر درآمدهاي نفتـی ایـران بـه عنـوان اثـر      

خیر که با ممانعت صدور پوشـش  هاي ا بویژه در ماه ها تحریممدت  کوتاه

این . تر گردد اي تانکرهاي حامل نفت ایران همراه گردیده محسوس بیمه

المللی بر بخش انـرژي و اثـرات آن بـر     بین هاي تحریمبه بررسی  مقاله
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همچنـین  . پـردازد  مـی المللـی   بـین  هاي شرکتگذاري و حضور  سرمایه

ولیــد حاصــل از مـدت ناشــی از افـت ت   هـاي کوتــاه  بـرآوردي از هزینــه 

 همچنین نتایج بیانگر آن است که. شود خرید نفت انجام می هاي تحریم

تغییـر رفتـار    ایاالت متحـده یعنـی  ها در دستیابی به هدف نهایی  تحریم

پایگاه اجتمـاعی وسـیع نظـام در ایـران، حجـم       دلیلسیاسی ایران، به 

ار فشـار  رنگ بودن اثر تحریم به عنوان یک ابز بزرگ اقتصاد ایران و کم

  .موفق نبوده استدر قرن بیست و یک 

  



 

 

  

  محتواي گزارش

  مقدمه. 1

در طول این مدت ایران همواره به عنوان یکی . تولید نفت در ایران قدمتی صد ساله دارد

به ویژه آن که تولید نفـت در ایـران   . هاي مهم تولید انرژي مورد توجه بوده است از قطب

گـذاران بـه لحـاظ سـابقه      اما ورود این سرمایه. گذاري خارجی شروع شد به ابتکار سرمایه

بـه  . یس در ایران بوده است چندان به مذاق مردم خوش نبـوده اسـت  گذاري انگل سرمایه

گذاران براي ورود به بـازار نفـت    هر رو قراردادهاي نفتی به عنوان مجوز ورود این سرمایه

با پیروزي انقـالب شـکوهمند   . هاي زیادي بوده است ایران همواره دچار تغییرات و چالش

ان نشانه حضور استعمار در ایران مـورد هجمـه   اسالمی بار دیگر قراردادهاي نفتی به عنو

واقع شد و به موجب الیحه قانونی راجع به تشکیل کمیسیون خاص در مورد قراردادهاي 

یکـن   لـم  خـارجی کـان   هـاي  شرکتکلیه قراردادهاي نفتی با  18/10/1358نفتی مصوب 

ـ     . اعالم شد در سـال   1لنهایتاً بعد از جنگ تحمیلی بار دیگـر اولـین قـرارداد بیـع متقاب

نفتـی چنـد    هـاي  شـرکت براي توسعه میادین نفتی دایر امضاء شد و بدین ترتیب  1374

  .ملیتی مجدداً به بازار نفت ایران وارد شدند

نفتـی سـعی    هـاي  شـرکت وجود فضاي رقابتی در عرضه نفت موجب شده است که 

دهنـد کـه    کنند هزینه عملیات خود را به حداقل برسانند و تولید را به سطحی افـزایش 

گرایش به افـزایش  . هاي انجام شده به دست آید گذاري حداکثر بازدهی نسبت به سرمایه
                                                   

1. Buyback Contract 
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هـایی   تر است به مراتب بیش از حـوزه  ها پایین هایی که هزینه تولید در آن تولید در حوزه

معموالً در طوالنی مدت، قیمـت نفـت بـا توجـه بـه      . است که هزینه تولید باالتري دارند

بنـابراین سـود   . شـود  هایی که حداکثر هزینـه را دارنـد تعیـین مـی     در حوزه هزینه تولید

تري دارند به مراتب بیشتر خواهـد   هایی که هزینه تولید پایین حاصل از تولیدات در حوزه

گـذاري در   گذاران گرایش بیشتري بـه سـرمایه   بود و منطقاً باید انتظار داشت که سرمایه

خلیج فارس با کمترین هزینه عملیـاتی تولیـد، بـاالترین    حوزه . ها داشته باشند این حوزه

درصـد ذخـایر اثبـات شـده      64اي که بیش از  ذخایر نفت خام جهان را داراست، به گونه

در ایـن  ). 17، ص 1390درخشـان،  . (نفت خام جهان در حوزه خلـیج فـارس قـرار دارد   

) ع ذخایر نفـت و گـاز  مجمو(ترین ذخایر معادل نفت جهان  میان ایران با دارا بودن بزرگ

گـذاري دارا بـوده امـا     موقعیت ممتازي را در حوزه خلیج فارس در راستاي جذب سرمایه

  .گیري نشده است هاي بالقوه بهره بنا به دالیلی که اشاره خواهد شد، از کلیه ظرفیت

هاي  در این تحقیق پس از مرور وضعیت فعلی بخش انرژي کشور، به اختصار چالش

بخــش خــارجی در ایــن صــنعت حیــاتی ذکــر شــده و ســپس اثــرات داخلــی مشــارکت 

المللی نفتی به عنوان مهمترین مانع جذب و مشارکت بخش خـارجی در   بین هاي تحریم

گیـري از   بـر اقتصـاد ایـران بـا بهـره       حال حاضر بررسی گشته و برآورد میـزان اثـرات آن  

مـدت   اثـرات کوتـاه  همچنـین بـرآوردي از   . شـود  بیان می مدت مطالعات مختلف در میان

با تحریم  مقابله و راهکارهايشود  خرید اخیر ناشی از افت تولید نفت ارائه می هاي تحریم

  .گیرد ي مورد بررسی قرار میا رویکردي تحلیلی و مقایسهبا استفاده از 

  در ایران )نفت و گاز(بخش انرژي . 2

  بخش نفت در ایران .1-2

میلیـارد بشـکه    137، ایـران بـا دارا بـودن    )2011 ژانویـه (با استناد به مجله نفت و گـاز  

شـود، پـس از    درصـد از کـل ذخـایر دنیـا محسـوب مـی       9,3ذخایر اثبات شده نفت که 
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شـود   چهارمین دارنده ذخایر اثبات شده نفت دنیا محسوب می 1عربستان، ونزوئال و کانادا

ــودار ( ــدود  )). 1(نم ــران در ح ــت    12ای ــک را دارا اس ــی اوپ ــایر فعل ــد از ذخ در . درص

خود را منتشر نمود که بر اسـاس آن   2010، اوپک بولتن سالیانه آماري سال 2011ژوئیه

در میـان کشـورهاي   . اسـت میلیارد بشکه بـالغ گردیـده    151ذخایر اثبات شده ایران به 

عضو اوپک، ایران دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام پس از عربستان سـعودي محسـوب   

میلیـون بشـکه نفـت خـام در روز      3,6، ایران تولیدي در حـدود  2011در سال . شود می

میـدان   27میدان در حال تولیـد اسـت کـه از ایـن تعـداد،       40ایران داراي  .داشته است

میدان عظیم قـرار   6درصد از ذخایر در  50بیش از . ن فراساحلی استمیدا 13ساحلی و 

درصـد از ذخـایر سـاحلی نفـت خـام ایـران در جنـوب غربـی حـوزه           85دارد، در حدود 

  .دخوزستان نزدیک مرز عراق قرار دار

  2011، )میلیارد بشکه(ترین ذخایر اثبات شده نفت جهان  بزرگ): 1(نمودار 

  
 Oil and  Gas Journal, 2011 :منبع

  

                                                   

است که هزینه اسـتخراج   )Oil Sand(نفت ماسه قابل ذکر است که ذخایر کشور کانادا از نوع . 1
  .باالیی دارد
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ذخایر . باشد درجه می 35تا  1API 28نفت خام ایران با میزان سولفور متوسط و با درجه 

ایران محدود به پارس جنوبی و فراساحل خلیج فارس نبوده بلکه پتانسـیل ایجـاد شـده    

ایـران  . براي اکتشافات بیشـتر ایـران را صـاحب ذخـایري در دریـاي خـزر نمـوده اسـت        

احلی و فراساحلی مشترکی با کشورهاي همسایه شامل عراق، کویت، همچنین میادین س

  ).EIA, 2011(قطر، امارات متحده عربی دارد 

هاي اخیر ایران سومین صـادرکننده بـزرگ نفـت دنیـا پـس از عربسـتان و        در سال

دهد در طول  نشان می)) 2(نمودار (روسیه بوده، هر چند دقت در روند تولید نفت کشور 

سال گذشته با وجود منابع غنی نفت، تولید نفت افزایش چندانی نداشته است  20حدود 

المللی انـرژي   بین هاي شرکتداخلی حضور و فعالیت توان آن را به دو عامل موانع  که می

نسبت داد که در ادامه به تفصیل بـه آن   ها شرکتبر فعالیت این  ها تحریمو اثرات خزنده 

ثبات نسبی تولید و افـزایش مصـرف داخلـی در طـول زمـان باعـث        .پرداخته خواهد شد

  . محدود شدن صادرات نفت ایران شده است

  1977-2010، )هزار بشکه در روز(مصرف نفت ایران تولید و ): 2(نمودار 

  
  EIA, 2011: منبع

                                                   

1. American Petroleum Institute 
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  بخش گاز طبیعی در ایران .2-2

 1,046، ذخـایر گـاز طبیعـی ایـران در حـدود      )2011ژانویه (بر اساس مجله نفت و گاز 

Tcf(تریلیون فوت مکعب 
تریلیون فوت مکعـب در   1,680گاز است که پس از روسیه با ) 1

در حدود دو سوم از ذخایر گاز طبیعی ایران در میادین مستقل گازي . ردرده دوم قرار دا

ذخایر گاز طبیعی ایران بیشتر در فراساحل واقع شده هر چند که تولیـد قابـل   . رار داردق

ذخایر عظـیم گـازي   ). 2گاز همراه(شود  اي از میادین نفتی ساحلی نیز انجام می مالحظه

باشـد کـه در سـال     نگان، گلشن و فردوسـی مـی  ایران؛ پارس جنوبی و شمالی، کیش، ک

. مصـرف نمـوده اسـت    Tcf 5,1گاز طبیعی تولید و در حدود  Tcf 5,2ایران حدود  2010

رونـد  ) 3(نمـودار  . درصـد باشـد   7رود که نرخ رشد مصرف گـاز در دهـه آتـی     انتظار می

. دهـد  نشـان مـی   2000 -2010تولید، مصرف و تزریق مجدد گاز طبیعـی را طـی دوره   

المللی انرژي در میادین گاز کشور بـه خصـوص در میـدان گـازي      بین هاي شرکتحضور 

  .نفتی قرار داده است هاي تحریمر پارس جنوبی این بخش را نیز در معرض اث

  2000-2010، )تریلیون فوت مکعب(تولید، مصرف و تزریق مجدد گاز طبیعی ایران ): 3(نمودار 

  
  EIA, 2011: منبع

                                                   

1. Trillion Cubic Foot 

2. Associated Gas 
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گذاري و مشارکت خارجی در بخش نفت و گاز  هاي جذب سرمایه چالش .3

  ایران

المللـی انـرژي در    بـین  هـاي  شرکتگذاري و حضور  بر سرمایه ها تحریمقبل از بررسی اثر 

صنعت نفت و گاز کشور باید به موانع داخلی فعالیت آنها اشاره کرد و تاکید کـرد عـالوه   

مـوثر   ها شرکتاتی داخلی نیز در حضور کمرنگ این ، مشکالت اجرایی و مقررها تحریمبر 

رغم پتانسیل باالي صنعت نفت و گاز کشور، موارد متعددي در این حـوزه را   علی. اند بوده

گذاري،  و افزایش نااطمینانی در فضاي سرمایه 1توان برشمرد که با ایجاد هزینه مبادله می

هاي نفتی ایران را کاهش  پروژهتمایل و مشارکت بخش خارجی در تأمین مالی و تکمیل 

 :توان به موارد زیر اشاره نمود یداده است که از جمله آن م

  )قراردادهاي نفتی(فضاي مقرراتی حاکم بر بخش نفت و گاز . 1-3

بعد از حفـر  . اي یکصد ساله است المللی نفت و گاز در جهان داراي سابقه قراردادهاي بین

لنل دریک در آمریکا و اهمیت یـافتن انـرژي بـه    توسط ک 1859اولین چاه نفت در سال 

گذاران به سوي کشـورهاي   ها، توجه سرمایه عنوان وسیله تفوق دارندگان آن بر سایر ملت

بـراي تثبیـت منـافع حاصـل از     . خیز جهان و از جمله منطقه خاورمیانـه جلـب شـد    نفت

ـ   گـذاران روابـط خـود را بـا دولـت      هاي اکتشـافی؛ سـرمایه   فعالیت ان در قالـب  هـاي میزب

هـاي تـاریخی مختلفـی را پشـت سـر       این قراردادهـا دوره . کردند قراردادهایی تنظیم می

در ایـن مقالـه     گذاشته و تحوالتی را تجربه کرده است که به دلیل تفصیل از بررسـی آن 

 .گردد اجتناب می

  :شود المللی نفتی به چهار دسته تقسیم می بندي کلی، قراردادهاي بین در تقسیم

 2راردادهاي امتیازيق 

 3قراردادهاي مشارکت در تولید 

 1گذاري قراردادهاي مشارکت در سرمایه 
                                                   

1. Transaction Cost 

2. Concession Contracts 

3. Production Sharing Agreements Contracts 
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 2قراردادهاي خدمت 

ها را تنها نـاظر بـر نظـام     بندي الزم به ذکر است که برخی از نویسندگان این تقسیم

 بنـدي  المللـی نفـت را دو دسـته کلـی تقسـیم      مالی قراردادها دانسته و قراردادهاي بـین 

  :نمایند می

 نظام امتیازي 

  بنـدي نظـام قـراردادي را هـم بـه دو نظـام        کـه در ایـن تقسـیم   : نظام قـراردادي

 .اند قراردادهاي مشارکت در تولید و قراردادهاي خدمت تقسیم نموده

هـا، بسـیاري از    ها بر منابع زیرزمینـی آن  در نتیجه رواج اصل حاکمیت دائمی دولت

ک انحصار ملی را در امور صنایع مرتبط با نفت روا داشتند؛ کشورهاي تولیدکننده نفت ی

اما در عین حال به دلیل نقصان در دانش و توان فنی، بسیاري از این کشورها ناچار از به 

بعـالوه  . المللـی در توسـعه منـابع نفتـی خـود بودنـد       بـین  هاي شرکتکارگیري خدمات 

حمل ریسک ناشی از اکتشـاف بودنـد،   بسیاري از این کشورها فاقد توان مالی الزم براي ت

ها ریسک اکتشاف و تأمین مالی  در نتیجه قراردادهایی را طراحی کردند که به موجب آن

. شـد  پروژه در قبال دریافت مبلغ معین یا سهمی از تولید به عهده پیمانکار گذاشـته مـی  

ه قراردادهاي رسد ک بنابراین همانند سایر قراردادهاي جدید اکتشاف و توسعه، به نظر می

ها و نیاز این کشـورها    خدمت، توافق و سازشی ما بین اصل حاکمیت بر منابع طبیعی آن

  .هاي خارجی است به سرمایه

قراردادهایی که با نام قراردادهاي پیمانکاري در اکتشاف و توسعه منابع نفتی رایـج  

ن قراردادها به منظور زیرا ای. تاس 3اند اندکی متفاوت با یک قرارداد پیمانکاري ساده شده

هاي اکتشاف توسـط   گردید و مستلزم قبول ریسک تأمین سرمایه و دانش فنی منعقد می

. سـاخت  را محقق نمی پیمانکار بود؛ در حالی که قراردادهاي پیمانکاري ساده این منظور

بنابراین نسل دیگري از این قراردادها پا بـه منصـه ظهـور گذاشـت کـه بـه قراردادهـاي        

                                                                                                                        

1. Investment Sharing Agreements Contracts 

2. Service Contracts 

3. Pure Service Contracts 
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معروف شد و عمده قراردادهاي منعقده در صنعت نفت ایران با ایـن   1پیمانکاري ریسکی

در این قراردادها پیمانکار متعهد به تهیه منابع مالی، انجـام عملیـات   . ساختار منعقد شد

هزینـه  . باشـد  هـاي ایـن مرحلـه مـی     مربوط به اکتشاف و توسعه و تحمل تمامی ریسـک 

د از تولید تجاري از میدان، به صورت نقـدي یـا بـا فـروش     ها بع خدمات و بازپرداخت وام

جـایی کـه تعهـد شـرکت نفتـی از       بنابراین از آن. شود نفت تولیدي از میدان پرداخت می

جنس تعهد به نتیجه است در صورت عدم تولید تجاري میدان، شـرکت اخیـر مسـتحق    

هـاي   هر چند راه. دباش هاي انجام شده نمی بازپرداخت یا مسترد شدن هیچ یک از هزینه

مختلفی براي جبران ریسک تحمیل شده توسط پیمانکار از جمله پرداخت مبلغـی بابـت   

هزینه ریسک در هر بشکه یا پرداخت مبالغی بر اسـاس میـزان اکتشـاف و انـدازه منـابع      

این قراردادها منشأ قراردادهاي بیع متقابل . گذاري شده تجربه گردیده است مالی سرمایه

تند که امروزه در ایران وسعت و شیوع فراوانی یافته است و بعد از انعقاد شـش  ایرانی هس

. ، مجدداً در دهه هفتاد در ایران مورد استفاده قرار گرفت1353قرارداد همکاري در سال 

  )108 -110. امانی، مسعود؛ صص(

هـاي قـانون اساسـی در ایـن      گذاري در ایـران و محـدودیت   بر اساس قوانین سرمایه

هـاي باالدسـتی بـه صـورت      خـارجی قـادر بـه مشـارکت در پـروژه      هـاي  شـرکت ه، زمین

گـذاري موجـود در بخـش     تنهـا شـکل سـرمایه   . قراردادهاي مشارکت در تولیـد نیسـتند  

هـاي   است کـه تحـت آن شـرکت   ) بیع متقابل(باالدستی به صورت قراردادهاي خدماتی 

سهمی از محصول را بـه واسـطه   المللی نفت با شرکت ملی نفت ایران قرارداد بسته و  بین

کننـد کـه جـذابیت کمـی بـراي       مشارکت در عملیات توسعه نفت یا گاز از آن خود مـی 

، ارزش قراردادهاي بیع متقابـل  2006در سال . باشد المللی نفتی دارا می بین هاي شرکت

سیستم بیـع متقابـل در    ).IMF, 2007, P.29(میلیون دالر بوده است  500ایران در حدود 

گـران، یکـی از دالیـل عـدم      یا چندان متداول نبوده و بنا بـه اعتقـاد برخـی از تحلیـل    دن

  .رود گذاران خارجی در بخش هیدروکربن ایران به شمار می مشارکت کافی سرمایه

                                                   

1. Risk Service Contracts 
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شـود کـه در ایـن نـوع قـرارداد، شـرکت        جا ناشی می این عدم جذابیت عمدتاً از آن

انـدازي و   ي و همچنین نصب تجهیـزات و راه گذار گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه سرمایه

. کنـد  اندازي، به کشور میزبان واگذار می گیرد و پس از راه انتقال تکنولوژي را بر عهده می

هاي نفتی، پس از تولید، سهم مدیریتی ندارنـد و صـرفاً بـه     خارجی در پروژه هاي شرکت

  .کنند عنوان پیمانکار با شرکت ملی نفت ایران کار می

بودن دوره قراردادها که انگیزه کمی را بـراي   ودن نرخ بازگشت سرمایه، کوتاهثابت ب

کنـد   گذار خارجی و انتقال فناوري ایجاد می وري توسط سرمایه بکارگیري معیارهاي بهره

پذیري کم قراردادها از جمله مشکالت این نوع از قرادادهـا بـوده کـه جـذابیت      و انعطاف

بزرگی که در قالب بیع متقابل در ایـران بـه اجـرا      پروژه نخستین. ها را کم کرده است آن

  .است Aبرداري رسید، پروژه میدان نفتی سیري  به بهره 1998در آمد و در اکتبر 

در بازنگري آخر این نوع از قراردادها، قراردادهایی ماننـد توسـعه میـدان یـادآوران،     

 11گـازي کـیش و فـاز    گلشن و فردوس، پارس شمالی، آزادگان شمالی، جفیـر، میـدان   

سـال   15با این حال با گذشت بیش از . میدان گازي پارس جنوبی به امضاء رسیده است

قـرارداد در کشـور بـه امضـا      40از انعقاد این نوع قراردادها در کشـور، تـاکنون کمتـر از    

 .باشد رسیده که نشانی از عدم جذابیت این نوع از قراردادها می

  ت پروژه پیمانکاران محلیضعف تکنولوژي و مدیری. 2-3

1هاي جدید و پیمانکاران مجرب  کمبود منابع مالی داخلی، تکنولوژي
EPC   موجب تـأخیر

هاي برتر و مـدیریت   لزوم جذب فناوري. هاي نفت و گاز ایران شده است طوالنی در پروژه

 4در بنـد  . گـردد  هـا و صـنایع حـس مـی     بهینه در بخش نفت و گاز بیش از سایر بخش

هاي کلی بخش نفت و گاز برنامه پنجم توسعه بر گسـترش تحقیقـات بنیـادي و     سیاست

اي و تربیت نیروي انسانی متخصص و تـالش بـراي ایجـاد مرکـز جـذب و صـدور        توسعه

المللـی و ارتقـاي فنـاوري در     دانش و خـدمات فنـی و مهندسـی انـرژي، در سـطح بـین      

                                                   

1. Engineering, Procurement and Construction 
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  .شده استهاي منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تأکید  زمینه

  بروکراسی و عدم سازماندهی در صنعت نفت ایران .3-3

هاي مصوب شـده تـأخیر ایجـاد     در برخی مواقع نوار قرمز رنگ بروکراسی حتی در پروژه

ثبـات   موانع حقوقی و قـانونی از جملـه مـبهم و بـی    . )2011فشارکی و ادیبی، (نماید  می

ین و مقرراتی که موانـع و محـدودیت  وجود قوانو  بودن قوانین و مقررات تجاري در ایران

. در این دسته قرار دارند کند راه جذب سرمایه گذاري خارجی ایجاد می هاي جدي را در

باشند، قوانین تجارت نیز به  در واقع کشورهایی که داراي فضاي پیشرفته کسب و کار می

دن قوانین تجاري در این راستا به روز نبو. یابد اقتضاي ضروریات روز بازنگري و تغییر می

  .تواند قلمداد شود گذاري می یکی از موانع جذب سرمایه

  علیه ایران  هاي تحریم سیاست. 4-3

و  1المللی علیه ایران عامل دیگـري اسـت کـه بـا افـزایش هزینـه مبادلـه        هاي بین تحریم

رغـم وجـود    گـذاران را علـی   گذاري، تمایـل سـرمایه   افزایش نااطمینانی در فضاي سرمایه

هاي بخـش نفـت    گذاري و مشارکت در پروژه سودهاي قابل توجه تضمین شده به سرمایه

  . مطالعه در این مقاله است و گاز ایران کاهش داده است و موضوع اصلی مورد 

ایالت پنسیلوانیا آمریکا تا به امروز و آشـکار  در  1859از زمان اکتشاف نفت در سال 

شدن اهمیت استراتژیک نفت خام، این ماده هیدروکربوري به عنوان یک اهـرم قـدرت و   

به عنوان ابزار فشـار و اجبـار    المللی بین هاي تحریمدر این راستا . نظر بوده است  فشار مد

به عبارت دیگـر، اگرچـه    .در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها سابقه طوالنی دارد

و محاصره اقتصادي بیشتر به سیاست جهانی معاصر مربوط است اما اسـتفاده از   ها تحریم

با ایجاد جامعه ملل و متعاقـب آن سـازمان ملـل،    . این شیوه در تاریخ سابقه طوالنی دارد

 1990تـا   1945هـاي   طـی سـال  . اهمیتی تازه در ماهیت و اجـرا بدسـت آورد   ها تحریم

اشکال تحریم بر دیگر ملل بیش از شصت بار و با نـرخ میـانگین سـاالنه بیشـتر از      بعضی

                                                   

1. Transaction Cost 
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بوسیله امریکا  ها تحریمبیش از سه چهارم این موارد . یک مورد تحریم جدید تحمیل شد

شروع و تداوم یافت و از میان این دسته، بیش از سه چهارم موارد صرفاً توسـط امریکـا و   

  .1)1995:65لوپز، (ال شد بدون شرکت دیگر کشورها اعم

ایاالت متحده آمریکا از ابتداي پیدایش نفت در خاورمیانه در روابط خـود بـا ایـران    

این حساسیت گـاه بـه صـورت نزدیکـی     . داراي حساسیت ویژه و منحصر بفرد بوده است

العاده میان دو کشور نمود یافته که اظهار آمادگی مشارکت شرکت آمریکـایی نفتـی    فوق

شمسـی بـا    1300در توسـعه میـادین نفتـی ایـران در کنـاره دریـاي خـزر در         2سینکلر

درصد سود آن به ایـران در زمـانی کـه حـداکثر      50پیشنهاد توافقی مبتنی بر اختصاص 

درصـد   15سودي که شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس به ایـران اختصـاص داده بـود    

نفتی اخیر خـود را   هاي تحریم بود، مثالی در این زمینه است و همچنین گاهی به صورت

  .ن انرژي ایاالت متحده مرتبط استهاي تأمی دهد که این موضوع با سیاست نشان می

انداز کلی، تحریم شامل هر عمـل منفـی یـا پاسـخ بـه عمـل یـا کـنش در          در چشم

تحـریم را دسـتکاري   » رابـرت گلیپـین  «و » هنري بنـین «. چارچوب اهداف تحریم است

بـه منظـور   «کننـد کـه    نظور دستیابی به اهداف سیاسی توصیف میروابط اقتصادي به م

ناگریز کردن جامعه به تغییر سیاست یا حکومت خود، آن را تهدیـد بـه تنبیـه اقتصـادي     

اعتقاد دارد که تحریم سلسله اقدامات بدون  3مایکل مالوي). 1376:67زهرانی (» کند می

). 1997:7مـالوي،  (د نظـر اسـت   استفاده از قواي تهدید علیه کشور هـدف یـا فـرد مـور    

اقدامات اجباري علیه یـک یـا چنـد    : تحریم عبارت از» 4بري اي کارتر«همچنین از نظر 

هاي یـک کشـور در قبـال     ها یا دست کم نمایش ایده کشور براي ایجاد تغییر در سیاست

تـوان عمـل    همچنـین تحـریم را مـی   ). 1989:11کارتر (هاي دیگر کشورها است  سیاست

بوسیله کشوري علیه کشور دیگر، براي تالفـی رفتـار قبلـی غیـر قابـل پـذیرش       تنبیهی 

                                                   

1. Lopez, 1995: 65 

2. Sinkler 

3. Michael Malloy 

4. Barry E. Carter 
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  .تعریف کرد

، ایـن مسـئله را   »راهنمـاي تحـریم اقتصـادي   «در کتاب خـود   1رابرت پی او کوئین

واقعاً راهی مناسب براي تأمین اهداف سیاسـت خـارجی    ها تحریمآیا «کند که  مطرح می

، چه راهبردهایی بایـد  ها تحریمنافع از طریق این براي اطمینان از پیشبرد م«و » هستند

تسـلیحاتی مهـم در    هـا  تحـریم «: افزایـد  وي مـی . »ها به کـار گرفتـه شـود    در کنترل آن

البته این تسلیحات نیز مانند تمامی دیگر تسلیحات راهبردي . »زرادخانه سیاست هستند

ي، کــارگران، خــود هــاي شــرکتبایـد بــا حــداکثر احتیــاط بکـار بــرده شــوند تــا مبـادا    

  2)2000:8کویین . (ها هدف آتش خودي قرار گیرند داران آن کنندگان و سهام عرضه

، هـا  تحـریم در اغلب مطالعات موردي، این نتیجه حاصل شده است که در پس پرده 

ایـن  . اهداف دیگري مدنظر بوده که با اهداف صریح سیاست مزبور تجانسی نداشته اسـت 

الملـل و   گیرد بستگی به موضـوع روز سیاسـت بـین    ر میکه چه کشوري مورد تحریم قرا

هـا و   اقتصادي بخش اعظـم سیاسـت   هاي تحریمدر حقیقت، ماهیت . شرایط جهانی دارد

  .کند وضع و اعمال آن را توجیه میاقدامات به ظاهر غیر منطقی در جریان 

ISA(هاي ایران  قانون تحریم - ها تحریمتاریخچه  .3- 4- 1
3(  

، ابزار تحریم به کرات علیه ایـران از سـوي   1979با پیروزي انقالب اسالمی ایران در سال 

ایاالت متحده مورد استفاده قرار گرفته که اولین مورد آن پس از اشغال سـفارت آمریکـا   

نامیـده   4هـاي ایـران و لیبـی    آمریکا که در ابتـدا قـانون تحـریم    هاي تحریم. در ایران بود

اي ایـران و حمایـت از    هـاي هسـته   به منظور ممانعت از گسترش برنامهدر ظاهر   شد، می

قـانون  . کنـد  تـري را دنبـال مـی    هاي تروریستی وضع گردید اما اهـداف گسـترده   سازمان

باشد کـه در   شمار ایاالت متحده بر علیه ایران می هاي بی هاي ایران یکی از تحریم تحریم

تحریم «یه آن، توجهات زیادي را به دلیل پس از اجراي اول. به تصویب رسید 1996سال 

                                                   

1. Robert P O Quinn 

2. Quinn, 2000:8 

3. Iran Sanctions Act 

4. Iran Libya Sanctions Act (ILSA) 
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هاي ایاالت متحده بـر علیـه    این قانون مجازات - بودن به خود جلب نمود» مافوق ارضی

پیمانـان ایـاالت متحـده بودنـد را شـامل       ها متعلق بـه هـم   هایی که بسیاري از آن شرکت

به تصـویب  ) CISADA, PL. 111-195(کنگره قانونی که در صد و یازدهمین جلسه . شد می

هـا را از جملـه خـدمات و     انـواع مختلـف دیگـري از فعالیـت     ISAمصوب نمود که   رسید،

المللی بـانکی بـا ایـران را     به ایران و محدودیت روابط بین تجهیزات فروش و تولید بنزین

  .شامل شود

  هاي نفتی علیه ایران تحریم. 2-4-3

ایران، وابستگی تکنولـوژیکی بـه    گونه که اشاره گردید، گستردگی بخش نفت و گاز همان

هاي نوین اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز و نیاز مبـرم کشـور بـه درآمـدهاي      فناوري

ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز سبب گردیده است تا ایـن بخـش بـه عنـوان بخشـی      

ه از سوي ایاالت متحده و اتحادیه اروپا مـورد اسـتفاد   ها تحریمکلیدي براي مؤثرتر کردن 

  .قرار گیرد

هـایی را بـراي    ی که بخـش نفـت و گـاز ایـران را نشـانه گرفتـه مجـازات       های تحریم

هاي مختلف صنعت نفـت و گـاز ایـران     ی که به طرق مختلف به توسعه فعالیتهای شرکت

ــت   ــه اس ــر گرفت ــد در نظ ــک نماین ــا  . کم ــابق ب ــریممط ــاي تح ــی از   ه ــذکور، تخط م

CISADAمقررات
  :و افرادي به همراه خواهد داشت که ها شرکتهایی را علیه  مجازات 1

 20  گـذاري نماینـد کـه     ماهه سرمایه 12میلیون دالر و یا بیشتر را طی یک دوره

منابع نفتی نیـز  . گذاري به توانایی ایران براي توسعه منابع نفتی خود بیافزاید این سرمایه

مـایع شـده و   شامل نفت، محصوالت نفتی پاالیش شده، تانکرهاي نفت یـا گـاز طبیعـی    

شود که براي ساخت یا حفاظت از خطوط لوله که در حمـل و نقـل کلیـه     محصوالتی می

 .رود محصوالت نفتی بکار می

  میلیـون دالر   1به فراهم سازي، فروش محصوالت نفتی پاالیشی به ایران با ارزش

الیشـی  محصوالت پا. مبادرت ورزند) ماهه 12میلیون دالر طی دوره  5یا (در هر قرارداد 
                                                   

1. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act  
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 .باشد شامل سوخت جت، بنزین و بنزین هواپیما می

 ،هـایی کـه بـه     فروش و یا اجاره کاالها، خدمات یـا سـایر حمایـت     به فراهم سازي

 .هاي پاالیشی ایران کمک نماید مبادرت ورزند حفظ یا گسترش ظرفیت

هاي اتخاذ شـده توسـط اتحادیـه اروپـا در ژوئیـه       تحریم 23همچنین مطابق با بند 

، کشورهاي عضو اتحادیه اروپا نیز بایسـتی فـروش، عرضـه و یـا انتقـال هـر گونـه        2010

توانـد در   هاي تخصصی و مالی کـه مـی   هاي کلیدي و همچنین کمک تجهیزات و فناوري

هاي کلیدي صنعت نفت و گاز طبیعی ایران مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد را ممنـوع       بخش

هـاي جدیـد در    گـذاري  ر گونـه سـرمایه  در عین حـال کشـورهاي عضـو بایـد هـ     . نمایند

 .هاي مذکور ایران را ممنوع نمایند بخش

 ها تحریمگذاري خارجی در بخش انرژي ایران پس از اعمال   سرمایه .4

توان مشاهده کرد کـه یکـی از اولـین گامهـاي      الذکر، می فوق هاي تحریمبا توجه به متن 

گـذاري   کـردن میـزان سـرمایه    ایاالت متحده براي تحریم بخـش انـرژي ایـران، محـدود    

عـالوه بـر اعمـال ســقف    . المللـی در صــنعت نفـت ایـران بـوده اســت     بـین  هـاي  شـرکت 

گذاري در صنعت نفت و گاز ایران، ایاالت متحـده از طریـق نفـوذ خـود در بانـک       سرمایه

هاي مؤثر بلندمدت محروم نموده  المللی پول، ایران را از دریافت وام جهانی و صندوق بین

هـاي   هـاي بانـک   مچنین آمریکا در طی سالها به دنبال متوقف ساختن همکـاري ه. است

بـه ایـن   . ایرانـی بـوده اسـت    هاي شرکتخصوصی و همچنین اعتبارات دولتی با دولت و 

پـس  . هاي نفت و گاز کشور تصویري مـبهم دارد  گذاري خارجی در بخش ترتیب، سرمایه

گـذاري خـارجی در ایـران محـدود      ههاي اخیـر، سـرمای   ها در سال از شدت گرفتن تحریم

هاي خارجی به دلیـل فشـار    گردیده که یکی از دالیل اصلی این امر این است که شرکت

المللی براي قطـع همکـاري بـا ایـران بـراي تـأمین مـالی         هاي بین ایاالت متحده بر بانک

  . باشند هاي انرژي در داخل ایران با مشکل مواجه می پروژه

که به تصویب مجلس رسیده است، کشـور  ) 2010-2015(طی برنامه پنجم توسعه 

طبق ایـن  . گذاري نماید میلیارد دالر جهت افزایش تولید نفت و گاز سرمایه 200بایستی 
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میدان نفتی براي افزایش ظرفیت تولید نفت به پنج میلیـون بشـکه در    40طرح، بیش از 

میلیـون متـر مکعـب در     552ت تولید گاز نیز از ظرفی. شود توسعه داده می 2014روز تا 

طبـق برآوردهـاي بـه    . بـالغ خواهـد گردیـد    2013میلیون متر مکعب در  996به  2008

هـاي   گـذاري خـارجی بـراي انجـام طـرح      میلیارد دالر سرمایه 125عمل آمده، در حدود 

داخلـی تـأمین   گذاري از منـابع   بقیه اعتبار مورد نیاز براي سرمایه. مذکور مورد نیاز است

  1)2010اقبالی، (.شود می

 90شـرکت نفـت و گـاز بـا ارزش      50هایی را بـراي خصوصـی سـازي     کشور تالش

هـر چنـد ایـن     2.از طریق بازار بورس تهران آغاز نموده اسـت  2014میلیارد دالر تا سال 

هاي مورد نیاز در این بخـش و محـدودیت    گذاري حل نیز به دلیل حجم عظیم سرمایه راه

به این ترتیـب، محـدود   . کند نیاز نمی گذاري خارجی بی ع داخلی، کشور را از سرمایهمناب

المللی انرژي در بخش نفت و گـاز ایـران بـه عنـوان      بین هاي شرکتگذاري  کردن سرمایه

  .ایاالت متحده علیه کشور عمل کرده است هاي تحریمهاي نفوذ  یکی از دریچه

  اي نفت هاي توسعه گذاري در طرح سرمایه کاهش طبیعی تولید نفت و نیاز به. 1-4

رو شده و نـرخ بازیافـت    صنعت نفت کشور با نرخ باالي کاهش طبیعی میادین نفتی روبه

تولید ایـران   ،EIAبر اساس آمارهاي ارائه شده توسط . نفت نیز در این صنعت پایین است

با نرخ تخلیه باال ادین موجود اي که می با کاهش در ظرفیت تولید در چالش بوده به گونه

  ).EIA, 2011(مواجه هستند  30- 20و نرخ بازیافت پایین در حدود ) درصد 13 - 8(

ها بشکه نفت به دلیل صـدمه بـه مخـازن و     این اعتقاد وجود دارد که ساالنه میلیون

هـاي فرسـوده و    کشـور همچنـین بـا زیرسـاخت    . رود هـا از بـین مـی    کاهش طبیعـی آن 

دالیـل متعـددي مبنـی بـر پـایین بـودن ضـریب        . چالش استهاي قدیمی در  تکنولوژي

شناسـی و نـاهمگون بـودن     بازیافت نفت در میادین ایران وجود دارد که پیچیدگی زمین

در ایـن راسـتا   . تـرین آن مـی باشـد    مخازن نفتی و سـنگین بـودن نسـبی نفـت از مهـم     
                                                   

1. Eqbali, A. 2010 

2. Middle East Economic Digest, February 8, 2008. 
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توجـه ضـریب   هاي نوین ازدیاد برداشت و مدیریت علمی مخازن باعث افزایش قابل  روش

هاي نـوین، ماننـد    ارتقاء ساختاري و دستیابی به تکنولوژي. بازیافت از مخازن خواهد شد

در نتیجـه    گذاري هاي بازیافت ثانویه بدلیل فقدان سرمایه تزریق گاز طبیعی و سایر روش

به عبارت دیگر عالوه بـر نقـدینگی الزم،   . ایاالت متحده با مشکل مواجه است هاي تحریم

گذاري خارجی به شدت  وسعه صنعت نفت و گاز تکنولوژي همراه با جریان سرمایهبراي ت

  .نیاز است مورد 

  المللی انرژي بین هاي شرکتو  ها تحریم .5

المللـی انـرژي و    بـین  هـاي  شـرکت گذاري  نفتی تنها محدود به میزان سرمایه هاي تحریم

ان نشده و بعد از مـدتی بـا   ایجاد محدودیت براي جریان مالی متکی به حضور آنها در ایر

هاي نفتی علیـه بخـش نفـت کشـور و تهدیـدهاي ایـاالت متحـده،         شدت گرفتن تحریم

هاي نفت و گاز ایران شده و یـا متعهـد بـه     هاي متعددي مجبور به خروج از پروژه شرکت

هاي پاالیشی بـویژه بنـزین بـه     خروج در افق زمانی معین و همچنین عدم ارسال فرآورده

گذاري بخش نفـت   یدند که این به دلیل افزایش هزینه مبادله و ریسک سرمایهایران گرد

ی هـای  شـرکت جدول زیر به لیسـت  . علیه کشور است ها تحریمو گاز ایران به دنبال وضع 

به فعالیت خود در ایران خاتمه داده و کشـور را تـرك    2011-2009که در فاصله زمانی 

انـد،   دهاالیشی، همکاري خود را بـا کشـور قطـع کـر    اند یا در زمینه تامین فرآورده پ کرده

  ).1جدول (کند اشاره می
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  .اند به فعالیت خود در ایران پایان داده 2009 -2011انرژي که طی  هاي شرکتلیست  .1جدول 

  کشور  شرکت  فعالیت
  فرانسه Total  .گذاري در ایران پایان داده است به سرمایه

  .متوقف نموده استهاي تجاري خود را  کلیه فعالیت
  .از ایران خارج خواهد شد 2013تا سال 

Linde 
Schlumberger آلمان  

هاي پاالیشی به ایران را متوقف  فروش فرآورده
  .نموده؛ واردات نفت خام از ایران را متوقف خواهد کرد

Reliance هند  

  ایتالیا Enispa  .گذاري در ایران پایان داده است به سرمایه
  ژاپن  Inpex Crop  .نفتی آزادگان خارج شده استاز میدان 
هاي پاالیشی به ایران را متوقف نموده  فروش فرآورده

  .است
Independent Petroleum Group کویت  

هاي پاالیشی به ایران را متوقف نموده  فروش فرآورده
  .است

Petronas  مالزي  

  هلند Royal Dutch Shell  .گذاري در ایران پایان داده است به سرمایه
  نروژ  Statoil  .گذاري در ایران پایان داده است به سرمایه

میلیارد دالري در حال اجرا در ایران  1,2پروژه گازي 
  .را لغو نموده است

GS Engineering & 
Construction کره جنوبی  

در میدان گازي پارس  14و  13مذاکرات پیرامون فاز 
  .جنوبی را رها کرده است

Repsol اسپانیا  

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران 
  .ارسال نکند

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران 
  .ارسال نکند

متعهد گردیده که هیچ نوع فرآورده پاالیشی به ایران 
  .ارسال نکند

Vitol 
Glencore  
Trafigura 

  سوئیس

  ترکیه  Tupras  .را لغو نمودقراردادهاي عرضه بنزین به ایران 
عرضه سوخت جت به ایران ایر در فرودگاه هامبورگ 

و  BPآلمان را متوقف نموده؛ توقف مشارکت در تولید 
Rhumشرکت ملی نفت ایران در میدان 

1  
BP  انگلیس  

خط لوله براي انتقال گاز ایران به اروپا بکار گرفته 
  نخواهد شد

  المللی بین  Trans-Adriaticخط لوله 

  Http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/05/164131.htm: منبع

المللی انرژي، کشور را با مشکالت زیادي در خصوص تأمین مـالی   هاي بین خروج شرکت

                                                   

 50بریتیش پترولیوم و شرکت ملـی نفـت ایـران هـر کـدام      ، در دریاي شمال يگاز یمیدان .1
  .واقع در دریاي شمال را در اختیار دارند Rhum میداندرصد سهام 
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المللـی معتبـري    هاي بین که خروج شرکت هاي انرژي مواجه ساخته است ضمن این طرح

هـاي انـرژي بـا کیفیـت فنـی و       همچون توتال، شل، استات اویل و بی پـی ورود شـرکت  

باشد را سبب شده  تر که عمدتاً از شرق آسیا، اروپاي شرقی و آفریقایی می خدماتی پایین

هـا   المللـی، بـه دلیـل سـال     بین هاي شرکتاز خروج عالوه بر مشکالت مالی ناشی . است

هاي مختلف اکتشاف، توسعه و  المللی در فعالیت بین هاي شرکتوابستگی تکنولوژیکی به 

هـاي   از بخـش انـرژي ایـران پیشـرفت     هـا  شـرکت استخراج نفت و گاز، خارج شدن ایـن  

ق یعنـی محـدود   تولیدي در این حوزه را تحت فشار قرار داده و کند کرده و از این طریـ 

ترین منابع کلیدي کشور بر فرآیند کلـی رشـد اقتصـادي کشـور      کردن رشد یکی از مهم

المللی انرژي کـه در بخـش نفـت و گـاز      هاي بین لیست کامل شرکت. کند ضربه وارد می

  .ایران فعال هستند در بخش ضمیمه ارائه شده است

 - المللی فعال در صنعت نفت و گاز ایران بین هاي شرکتبر  ها تحریمتأثیر . 1-5

  مطالعات موردي

المللـی انـرژي در    بین هاي شرکتبر حضور  ها تحریمگذاري  تر نحوه اثر براي بررسی دقیق

شـود کـه خـروج     صنعت نفت و گاز کشور به مطالعه موردي پارس جنوبی پرداختـه مـی  

یـاالت متحـده و بـر اثـر تبعـات      خارجی از آنها تحت تهدیدات پیدا و پنهان ا هاي شرکت

  .صورت گرفت ها تحریممستقیم 

  المللی در پارس جنوبی بین هاي شرکتتحریم و . 1-5- 1

تـرین   کیلومتر مربـع مسـاحت یکـی از بـزرگ     8252میدان گازي پارس جنوبی جمعاً با 

کیلومتر مربع در بخش  2311از این مقدار، . باشد هاي هیدروکربوري جهان می ساختمان

هـاي   تـرین ویژگـی   یکی از مهم. کیلومتر مربع آن در بخش قطر واقع است 5941ن و ایرا

باشد کـه شـیب آن    مخزن پارس جنوبی مورب بودن سطح تماس آب و گاز در میدان می

جنوب شرق بوده و به همین دلیل بخـش شـرقی    - جنوب غرب به طرف شرق - از غرب

تیجـه ذخیـره گـاز در بخـش ایرانـی      تر و در ن میدان داراي سطح تماس آب و گاز عمیق
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. خـدمتی، بهبـود  . (افـزایش یافتـه اسـت   ) شـمال شـرق  (میدان نسبت بـه مسـاحت آن   

1388:13(  

توسعه میدان گازي پـارس  . است  فاز تقسیم شده 28برداري به  این حوزه براي بهره

جنوبی طی برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه اقتصادي کشـور بـا اولویـت خـاص در     

گاز خام میدان گازي پـارس جنـوبی    .است  ر کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفتهدستو

در ) عسلویه(در دریا جهت تصفیه نهایی و صادرات به منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس 

  .شود ها فرآورش می استان بوشهر منتقل و در بخش خشکی پروژه

ت ملـی نفـت ایـران و    سال از آغاز مذاکرات پرفراز و نشـیب شـرک   9پس از گذشت 

 14و  13هلنـدي شـل و رپسـول اسـپانیا بـراي توسـعه فازهـاي         -هاي انگلیسی  شرکت

جی فعالیت کنند، سرانجام این دو .ان.میدان پارس که قرار بود در قالب پروژه پرشین ال

دلیل آنچه مشکالت اقتصادي عنوان شده بود از حضـور   شرکت با عذرخواهی رسمی و به

دلیـل   جنـوبی بـه   توسعه فازهاي میدان مشـترك پـارس   .گیري کردند نارهدر این پروژه ک

ترین  برداري از گاز این میدان، طی دهه گذشته یکی از اصلی تعجیل قطر در تولید و بهره

  .هاي وزارت نفت بوده است دغدغه

جنـوبی تعریـف    هاي گذشته طرح توسعه میدان مشترك پارس در این راستا از سال

، ایـران  11جی در فاز .ان.ال هاي پارس جی شامل طرح.ان.طرح مهم الشد که در آن سه 

جنـوبی بـه چشـم     پـارس  14و  13جی در فازهـاي  .ان.و پرشین ال 12جی در فاز .ان.ال

هاي شل و رپسول براي توسعه باالدست فازهـاي   براین اساس مذاکره با شرکت. خورد می

  .هاي دور آغاز شده بود جی از سال.ان.و کاربرد گاز تولیدي آن براي تولید ال 14و  13

بـراي    نامه همکاري شرکت هاي شـل و رپسـول   هاي اولیه مذاکرات موافقت در سال

جنوبی امضا شده بود و طرح جامع توسعه میدان نیز بـر همـین    پارس 13Aو  13فازهاي 

 فازهـاي   ي توسـعه  برآورد اولیـه . اساس تهیه شد که سرانجام منجر به امضاي قرارداد شد

میلیـارد دالر آن   4,3میلیارد دالر بود کـه نزدیـک بـه     10پارس جنوبی حدود  14و  13

جـی  .ان.تا شـش میلیـارد دالر آن مربـوط بـه واحـد ال      5,5مربوط به بخش باالدستی و 
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جی تعیین شده .ان.لیون تن المی 16شد؛ هدف از توسعه این دو فاز نیز تولید ساالنه  می

  .بود

ها براي تغییـر مشـارکت    امضاي این قرارداد، ابتدا زمزمهپس از گذشت یک سال از 

وي مدیران این دو شـرکت  ازس 21یا  20به مشارکت در فازهاي  13شل و رپسول از فاز 

  .عنوان شد

سپس مدیرعامل وقت شرکت ملی صادرات گـاز ایـران از تغییـرات ایجـاد شـده در      

ین زمینه ابتدا با پیمانکاران در ا. پارس جنوبی خبر داد 13و  11جانمایی فازهاي مرزي 

گیـري نهـایی بـراي سـرمایه      مذاکره شد تـا پـیش از تصـمیم   ) شل و رپسول(این دو فاز 

جی عملیات اجرایی باال دستی فازها آغاز شود که این دو شرکت به .ان.گذاري پرشین ال

بعـد   بنـابراین در مرحلـه  . دلیل مسائل فنی و حقوقی امکان انجام این کار را پیدا نکردند

تـر اجرایـی شـود، فـاز      که مرزي است و باید هـر چـه سـریع    13قرار شد که به جاي فاز 

در . جـی شـود کـه مقبـول دو طـرف بـود      .ان.مین خوراك پرشین الأدیگري کاندیداي ت

نتیجه قرار شد این موضوع در شرکت ملی نفت نهایی شده، پس از آن موضوع به وزیـر و  

نتـایج تغییـر بلـوك پـس از تجزیـه و تحلیـل بـه        مدیر عامل شرکت ملی نفـت اعـالم و   

  .هاي شل و رپسول ابالغ شود شرکت

هاي شـل   تر شدن فشارهاي سیاسی به ویژه از سوي آمریکا بر شرکت پس از پر رنگ

ها بر عالقه خـود بـراي    هاي ایرانی، اگرچه هربار این شرکت و رپسول براي خروج از پروژه

هـا عمـال    گیـري  از طرف دیگـر بـا تعلـل در تصـمیم    کردند ولی  حضور در ایران تاکید می

هـاي   سرانجام شـرکت  .شدند جنوبی می پارس 14و  13موجب توقف طرح توسعه فازهاي 

آنهـا،   بـا خـروج  طور رسمی از حضور در ایـران عـذرخواهی کردنـد کـه      شل و رپسول به

اي هـ  براساس سیاست جدید وزارت نفت قرار شد بدون اتکا به تـوان خـارجی، از شـرکت   

تبـع آن طـرح تولیـد     پیمانکاري داخلی براي توسعه ایـن دو فـاز اسـتفاده شـود کـه بـه      

بنا به اظهار نظر مسئول اجراي فازهاي میدان گازي . جی به گاز طبیعی تغییر کرد.ان.ال

متقابل، منـابع   میلیارد دالر اعتبار از محل تسهیالت بیع 7، 1390پارس جنوبی، در سال 
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هاي توسعه پارس جنوبی تأمین و اختصاص یافتـه، امـا تنهـا     طرح ها براي داخلی و بانک

گـذاري در ایـن    میلیارد دالري مصوب مجلس براي سرمایه 21میلیارد دالر از بودجه  11

  .میدان مشترك با قطر، انجام پذیرفته است

 نیمـه  در گذشـته،  سـال  چنـد  یط یجنوب پارس از المللی بین هاي شرکت خروج با

 پـروژه  ایـن  در ایـران  همکاران لیست در یخارج شرکت سه نام تنها عمالً ،90 سال دوم

 عقـد  از سـال  سـه  بـه  نزدیک اینکه وجود با که چین »يآ یس یپ ان یس« داشت، قرار

 ،هـاي داخلـی   يخبرگـزار  گـزارش  طبـق  گـذرد،  یم یجنوب پارس 11 فاز توسعه قرارداد

 را 11 فـاز  کارگـاه  تجهیـز  و پاالیشگاه زمین يساز آماده و تسطیح عملیات یحت تاکنون

 یشمال پارس توسعه يدالر میلیارد 5 قرارداد تعلیق باعث که یموضوع است، نکرده آغاز

. شـد  گذشته سال پاییز در کشور نفت وزیر طرف از ایران نفت یمل شرکت با شرکت این

 نـیم  و هفـت  پـروژه  توسـعه  در آنگـوال  »1سونانگول« شرکت يدرصد 20 مشارکت دوم،

 گذشـته  سـال  مـاه  اسـفند  نهایتاً شرکت این که بود یجنوب پارس 12 فاز يدالر میلیارد

 یمهندسـ  شـرکت  ،المللی بین شرکت سومین. کشید کنار پروژه این در مشارکت از رسماً

 8 تـا  6 يفازهـا  گاز يساز شیرین پروژه که است یجنوب کره »2اس.یج« ساز و ساخت و

 این هنوز اما کرده، معلق ها پرداخت سر بر اختالف بخاطر 2010 سال از را یجنوب پارس

 سـازمان  مـدیرعامل . اسـت  نشـده  لغـو  رسـما  يدالر میلیون 200 و میلیارد یک قرارداد

 چهـار  هنگـام  زود يانداز راه از گذشته سال ماه بهمن پارس يانرژ ياقتصاد ویژه منطقه

 یمکعبـ  متـر  میلیـون  100 افـزایش  وپایان سـال   تا) 18 تا 15( یجنوب پارس جدید فاز

 ایـران  يگـاز  شریک قطر،. نشد محقق که يامر بود، داده خبر یجنوب پارس از گاز تولید

. کنـد  یمـ  برداشـت  گـاز  میـدان  ایـن  از ایـران  برابر نیم و دو اکنون هم یجنوب پارس در

 همرفتـه  يرو یجنـوب  پـارس  پـروژه  يبـرا  مشـارکت  اوراق انتشار دوره سه در همچنین،

 پذیرفتـه  انجـام  سـرمایه  جـذب  اوراق فـروش  محل از تومان میلیارد پانصد و هزار حدود

                                                   

1. Sonangol 

2. G. S 
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 فـاز  هـر  يبرا و است توسعه دست در یجنوب پارس فاز 19 اکنون هم که یحال در است،

  .هست نیاز سرمایه دالر میلیارد 5 متوسط بطور یجنوب پارس

فـاز در حـال    19هـاي   هاي مورد نیاز بـراي تکمیـل   گذاري با توجه به میزان سرمایه

هاي خارجی بـیش از پـیش احسـاس     گذاري توسعه پارس جنوبی، ضرورت جذب سرمایه

خـارجی فعـال در    هـاي  شـرکت ایاالت متحده باعث گردیده است تا  هاي تحریم. شود می

ها گردند کـه بـا توجـه بـه ضـرورت       ژهمیدان عظیم پارس جنوبی مجبور به خروج از پرو

خـارجی کـامالً    هـاي  شـرکت هاي توسعه فازهاي پارس جنوبی، خـأل وجـود    تکمیل طرح

  .شود احساس می

  و خطوط لوله نهایی نشده ها تحریم .2-5

گذاري در باالدسـت نفـت و گـاز، برخـی دیگـر از فعالیتهـاي        عالوه بر فعالیتهاي سرمایه

هـاي خطـوط    از جمله پـروژه . اند قرار گرفته ها تحریمتاثیر مرتبط در این حوزه نیز تحت 

لوله فرامرزي وجود دارند که بنا به دالیـل مختلـف از جملـه فشـارهاي سیاسـی ایـاالت       

هـا بـه    هاي قیمتی با شرکا، نهایی شـدن آن  هاي مختلف و چالش متحده در قالب تحریم

  :اشاره کردتوان  به موارد زیر میتعویق افتاده است، از جمله آنها 

  .به دلیل مسائل قیمتی نهایی نگردیده است) ابوظبی): (DUSUP(امارات  -ایران  -

یادداشت تفاهم اولیه امضاء گردیـده ولـی بـه دلیـل     ): Mobadalla(امارات  -ایران  -

  .تجدیدنظر قیمتی معلق گردیده است

گـاز   bscf 1,0براي صـادرات   2007یادداشت تفاهم اولیه در سال : بحرین -ایران  -

  .در روز امضاء گردیده اما هنوز نهایی نشده است

ــالقوه : عمــان -ایــران  - ایــران و عمــان چنــدین . گــاز در روز bscf 2-1صــادرات ب

  :براي 2005یادداشت تفاهم از سال 

 توسعه مشترك میدان هنگام و 

 اند توسعه میدان گازي کیش و صادرات به عمان از طریق خط لوله امضاء کرده. 

صادرات میلیون فوت مکعـب گـاز در    290یادداشت تفاهمی براي : سوریه -ایران  -
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  .به امضاء رسید اما هنوز نهایی نشده است 2007اکتبر 

هاي زیادي مطرح گردیده امـا توافـق نهـایی بـه      بحث) پروژه نوباکو: (اروپا -ایران  -

این طرح حاصـل نشـده   دلیل فشارهاي مختلف ایاالت متحده براي خارج ماندن ایران از 

  .است

  :LNGهاي  و پروژه ها تحریم .3-5

گذاري خارجی و اسـتفاده   المللی فرآیند سرمایه هاي بین الذکر، تحریم عالوه بر موارد فوق

کشور را نیـز بـا مشـکل     LNGهاي آتی  هاي پیشرو خارجی در پروژه از دانش فنی شرکت

. اسـت  اي از ابهـام قـرار داده   را در هالـه  LNGهـاي   مواجـه سـاخته و نهـایی شـدن پـروژ     

سـبب   هـا  تحـریم اعمال . تأسیسات مذکور عموماً تأسیسات با تکنولوژي پیشرفته هستند

برخـی   2جدول . درآمده و یا نهایی نگردد هاي زیادي به حالت تعلیق شده است تا پروژه

  :دهد ها را نشان می از این پروژه
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  هاي تولید گاز در حالت تعلیق توافقات و پروژه .2جدول 

  تاریخ –پروژه /میدان  وضعیت)/ ها(شرکت   ارزش  تولید/هدف

 .China National Oil Co  میلیارد دالر cfd 16میلیارد  3,6
گاز (میدان گازي پارس شمالی 

دسامبر (شامل خرید گاز ). فراساحلی
2006(  

 ,Royal Dutch Shell  میلیارد دالر 4,3 ?
Repsol (Spain) 

میدان گازي پارس  14و  13فاز 
  ).2007فوریه (جنوبی 

 Turkish petroleum  میلیارد دالر cfd 12میلیارد  2
Company (TPAO) 

میدان گازي پارس  24، 23، 22فاز 
شامل انتقال گاز ایران به . جنوبی

اروپا و احداث سه نیروگاه برق در 
  )2007ژوئیه (ایران 

 Oman (co-financing of  میلیارد دالر cfd 7میلیارد  1
Project)  

آوریل (میدان گازي کیش ایران 
2008(  

میلیون تن  20
LNG  سالیانه از

  2012سال 
 China-Led Consortium  میلیارد دالر 3,2

 -میدان گازي پارس جنوبی 12فاز 
 LNGشامل احداث ترمینال . 1پارت 

  )2009مارس (

 Petroleos de  دالرمیلیون  760  
VenezuelaS.A 

سپتامبر (میدان گازي پارس جنوبی 
2009(  

  

میلیارد  6بالغ بر 
دالر چنانچه 

پاالیشگاه جدید 
  .احداث شود

Sinopec  

ارتقاء و گسترش پاالیشگاه آبادان؛ 
احداث یک پاالیشگاه جدید در 

اوت (هرمز در ساحل خلیج فارس 
2009(  

Source: katzman, (2010) 

  و واردات بنزین ها تحریم. 4-5

هاي نفتی بر اقتصاد ایران، وابستگی وارداتی ایـران بـه    در راستاي اثرگذاري بیشتر تحریم

، 2006در سـال  . هاي آشیل ایران از نگاه ایاالت متحده بـوده اسـت   یکی از پاشنه بنزین، 

اي کـه واردات   ایران دومین واردکننده بزرگ بنزین پس از ایاالت متحده بوده، بـه گونـه  

درصد از مصـرف   40حدود (میلیارد دالر بوده است  2بنزین ایران در این سال در حدود 

اعمال شده علیه ایران مشکالتی را بـراي تـأمین مقـادیر مـورد نیـاز       هاي تحریم). داخلی

بنـزین ایجـاد نمــود امـا بــا کـاهش نســبی مصـرف بنــزین در ایـران بــه دنبـال اجــراي        

مشکل  ازي قیمت بنزین و همچنین افزایش ظرفیت پاالیش داخلیبندي و آزادس سهمیه
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  .مذکور تا حدي مرتفع گردید

   ها پس از تحریم کنندگان عمده بنزین به ایران و وضعیت آن عرضه .3جدول

  وضعیت  المللی شرکت بین  تاریخ
مارس 
2010  

Vitol (Switzerland) قطع فروش بنزین به ایران  

مارس 
2010  

Trafigura (Switzerland) قطع فروش بنزین به ایران  

مارس 
2010  

Glencore (Switzerland) قطع فروش بنزین به ایران  

ژوئیه 
2010  

Total (France)  قطع فروش بنزین به ایران  

اواخر 
2009  

Reliance Industries (India) قطع فروش بنزین به ایران  

آوریل 
2010  

Petronas (Malaysia)  بنزین به ایرانقطع فروش  

آوریل 
2010  

Lukoil (Russia) قطع فروش بنزین به ایران  

2009  Royal Dutch Shell (Netherland) قطع فروش بنزین به ایران  
اواخر 
2009  

British Petroleum (UK) قطع فروش بنزین به ایران  

  ZhenHua Oil (China) 
کاهش فروش بنزین به میزان 

  یک سوم
سپتامبر 
2009  

Petronas (Venezuela)   2009فروش بنزین به ایران در  

  Independent Petroleum Groups (Kuwait) فروش بنزین به ایران  

  Munich Re. Allianz and Hannover  
هاي کشتی  از بازار بیمه محموله

حاوي بنزین وارداتی به ایران 
  .خارج شدند

Source: Katzman, (2010). 

درصد کمتـر از سـال    4هزار بشکه در روز به میزان  400، ایران در حدود 2010در سال 

هر چند در حال حاضر کشـور ظرفیـت کـافی پـاالیش     . بنزین مصرف نموده است 2009

هاي سبک را ندارد لیکن بـه ایـن منظـور     براي تأمین کامل بنزین داخلی و سایر سوخت

د و افـزایش ظرفیـت پـاالیش داخلـی بـراي      هـاي جدیـ   تمهیداتی براي ساخت پاالیشگاه
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 هـاي  شـرکت  3جـدول  . خودکفایی در بنزین و صادرات آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت    

نفتی نشـان   هاي تحریماز  ها را پس المللی عرضه کننده بنزین به ایران و وضعیت آن بین

  .دهد می

  ها تحریمهزینه . 6

اد سیاسی باید چهار عامل زیر در نظـر  از منظر اقتص ها تحریمبراي بررسی تأثیر و کارایی 

  :گرفته شود

  یا هزینه تحریم بر کشوري که هدف تحریم قرار گرفته است؛ 1اثر .1

در نیل به اهداف مورد نظر و تأثیر تحریم بر رفتار و ماهیت  ها تحریم 2مؤثر بودن .2

  رژیم تحت تحریم؛

تحریم در نیل به اهداف مورد نظر، یعنی هزینه تحمیل شده بر کشور  3مطلوبیت .3

  تحت تحریم منهاي هزینه اعمال تحریم براي کشور تحریم کننده؛

  .تحریم در مقایسه با سایر ابزارهاي موجود 4مطلوبیت نسبی .4

کننـده همـراه خواهنـد بـود کـه اوالً،        زمانی با کارایی براي کشور تحـریم  ها تحریم

سنگین بر کشور تحت تحریم تحمیـل نمایـد؛ ثانیـاً فشـار اقتصـادي را بـه فشـار         هزینه

سیاسی مؤثر تبدیل کند و تغییرات مورد نظر را در رفتار و یا ماهیت رژیم تحـت تحـریم   

کنـد بـه مراتـب     اي که بر اقتصاد کشور تحت تحریم تحمیل می بوجود آورد؛ ثالثاً، هزینه

کننده باشد؛ بـاالخره، در مقایسـه بـا سـایر      کشور تحریمبیشتر از هزینه آن براي اقتصاد 

درباره تحریم این مسـئله  . هاي ممکن از مطلوبیت بیشتر برخوردار باشد ابزارها و سیاست

اودرات، (به معنی داشتن تأثیر اقتصادي و ایجاد اعتبار سیاسـی در کنـار یکـدیگر اسـت     

2000:121(5.  

                                                   

1. Impact 

2. Effectiveness 

3. Utility 

4. Relative Utility 

5. Oudraat 2000: 121 
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 هـاي اقتصـادي بـر    ی و هزینه کل تحریمهاي تجاري و مال اثرات تحریم 5در جدول 

اقتصاد ایران که توسط محققین مختلف در ادبیات موضوع تحریم بـرآورد گردیـده، ذکـر    

و تربــت، برآوردهــایی را بــا اســتفاده از  IIEاچ بریــگ، عســکري و دیگــران، . شــده اســت

هاي مدل جاذبه، زیان رفاهی، مدل رهبري قیمـت و روش قضـاوت کارشناسـی     متدلوژي

 4هـا در جـدول    ناند کـه نتـایج مطالعـات آ    هاي مذکور انجام داده مورد اثرات تحریم در

  .آورده شده است

  )میلیون دالر در هر سال(ایاالت متحده بر ایران  هاي تحریماثر  .4جدول

  ***IIE  ****تربت
عسکري و 

  **دیگران
ارنست اچ 

  *بریگ
  علت آسیب اقتصادي

140  
58  
82  
0,0  

500  
N.A 
100  
400  

27  
N.A 
27  
0,0 

700 – 
1300  

500 – 
1000  

100 – 200  
100  

  تجاري هاي تحریم هاي هزینه
غیر (ممنوعیت واردات ایاالت متحده  -

  از ایران) نفتی
ممنوعیت صادرات ایاالت متحده به  -

  ایران
ممنوعیت فروش نفت به کشورهاي  -

  آمریکایی هاي شرکتثالث بوسیله 

637  
266  
85  
286  

250  
250  
N.A  
N.A 

1160- 1321  
700 – 840  
70 -91  

390  

800 -1300  
300- 500  
500 – 800  

N.A  

  مالی هاي تحریمهاي  هزینه
 هاي تحریمگذاري و  ممنوعیت سرمایه -

ILSA  بیع متقابل(بر کشور ثالث(  
فشار ایاالت متحده براي محدود کردن  -

  هاي اقتصادي، وام و غیره کمک
  هاي سوآپ و خطوط لوله نفتی هزینه -

777  
2,7 %  
1,1 %  

12,1  

750  
2,6%  
1,0%  

11,7  

1187-1348  
4,1  %- 4,7%  
1,6 %- 1,9%  

18,5 – 21,1  

1500 -
2600  

5,3 %- 
9,1%  
2,1 %- 

3,6%  
23,4 – 

40,5  

  )آسیب کل اقتصادي( ها تحریمهزینه کل 
به صورت درصدي  ها تحریمکل هزینه  -

  2000از صادرات ایران در سال 
 GDPهزینه کل به صورت درصدي از  -

  2000ایران در سال 
بر اساس جمعیت  ها تحریمهزینه سرانه  -

  2000میلیونی در سال  64

  ) کارشناسی: متدلوژي( 1998 -2000. بریگ. اچ. تخمین زده شده بوسیله ارنست* 
ــده بوســیله عســکري و دیگــران،  **  ــدلوژي( ،2000تخمــین زده ش ــه: مت ــدل جاذب / م

  )کارشناسی
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  )زیان رفاهی: متدلوژي(، IIE ،1999 -1995تخمین زده شده بوسیله *** 
زیـان رفـاهی،   : متدلوژي(، 2000 -2001.، اي، اکبر،تخمین زده شده بوسیله تربت**** 

  )مدل رهبري قیمت، کارشناسی
  Torbat, Akbar E )2005: (منبع

هـاي مختلـف بـرآوردي     اسـت کـه بـین نتـایج روش     نکته قابل توجه در جدول فـوق آن 

شود که همین موضوع قضاوت صـریح در مـورد اثـرات     هاي محسوسی مشاهده می تفاوت

بریگ اثر تحریم ممنوعیـت فـروش   . به عنوان مثال، اچ. سازد تحریم را با مشکل روبرو می

ون دالر میلیـ  IIE ،400میلیـون دالر در سـال و    100نفت ایران بـه کشـورهاي ثالـث را    

کند در حالی که عسکري و تربت نیز به این نتیجه رسیدند که تحـریم مـذکور    برآورد می

اي را  به دلیل این که ایران قادر به یافتن مشتریان دیگري براي نفت خـود اسـت، هزینـه   

  .کند به کشور تحمیل نمی

 که با متدلوژي زیان رفاهی، مدل رهبري قیمت و قضاوت کارشناسی) 2005(تربت 

مـالی   هاي تحریمها را مورد بررسی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که  اثرات تحریم

تواند داشـته باشـد    تجاري اثربخشی بیشتري بر اقتصاد ایران می هاي تحریمدر مقایسه با 

هاي توسعه بخـش نفـت    مالی، توانایی ایران را براي تأمین مالی پروژه هاي تحریمچرا که 

که این امر با مجبور بودن ایران بـراي پرداخـت نـرخ بهـره بـاالتر بـراي       سازد  محدود می

  گذاران خود در قراردادهـاي بیـع   هاي دریافتی و تضمین نرخ بازده باالتر براي سرمایه وام

تحلیل مـذکور بیـانگر ایـن مطلـب     . دهد مالی را افزایش می هاي تحریممتقابل اثربخشی 

بخشی بیشتري بر بخش غیر نفتی ایران در مقایسه ایاالت متحده اثر هاي تحریماست که 

با بخش نفت ایران داشته است چرا که ایران قادر به یافتن مشتریان جدید بـراي نفـت و   

یـک طرفـه بـر     هـاي  تحـریم رسـد کـه    وي همچنین بدین نتیجه می. باشد فروش آن می

یگزین یـافتن  واردات نفت خام از ایران به دلیل ماهیت حمل و نقل پذیري و قابلیـت جـا  

با تعریف چند شاخص و انجام تجزیه و تحلیل، مقاله مـذکور  . اثر است براي فروش آن بی

محاسـبه   GDPدرصـد از   1,1مالی و تجاري را بر اقتصـاد ایـران حـدود     هاي تحریمتأثیر 

. دهد اثربخشی سیاسی تحریم چندان قابـل توجـه نبـوده اسـت     نموده است که نشان می
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درصـد تولیـد ناخـالص     3,6تـا   1ها را بین  گر نیز هزینه کل تحریمهاي دی نتایج تخمین

  .اند داخلی برآورد کرده

ایـاالت متحـده علیـه     هـاي  تحـریم برآوردهاي فوق مربوط به پیش از شدت گرفتن 

بـا   2012و چنـد مـاه اول    2011ایران در چند ماه اخیر بودنـد، در حـالی کـه در سـال     

جدیدي بـه   هاي تحریمهمراهی کشورهاي اتحادیه اروپا با ایاالت متحده علیه کشورمان، 

  .مالی در حال اعمال است هاي تحریمویژه در زمینه خرید نفت از ایران به همراه 

اخیـر بـه دنبـال شـدت گـرفتن آن در       هـاي  تحریمتر اثرگذاري  دقیق راي مشاهدهب

تولید نفت کشور عالوه بـر ایـن کـه از    . توان مالحظه نمود را می 5هاي اخیر جدول  سال

 هـاي  شـرکت گذاري در طی چندین سال گذشته تحت فشار بوده و  ناحیه کمبود سرمایه

از فعالیت در صنعت پر بازده نفت ایران محروم بودند، در  ها تحریمالمللی تحت فشار  بین

خریـد نفـت از    هـاي  تحـریم . خرید قرار گرفته اسـت  هاي تحریمهاي اخیر تحت تأثیر  ماه

زنی و فشار آوردن بر مشتریان عمده نفتی کشور مانند اتحادیه اروپا و  ایران عالوه بر چانه

بیمـه بـراي    هـاي  شـرکت ریق فشار بـر  هند براي کاهش و قطع خرید نفت از کشور از ط

هـاي حامـل نفـت ایـران نیـز در حـال        کش اي نفت قطع همکاري در صدور پوشش بیمه

رسد به دلیل سـرعت اعمـال آن و تـداوم فشـار      اجراست که در چند ماه اخیر به نظر می

مداوم ایاالت متحده بر کشورهاي خریدار و مـدت زمـان کوتـاه کشـور بـراي جـایگزینی       

  .جدید بر میزان تولید نفت کشور اثرگذار بوده است خریداران

المللـی   هاي بـین  اي از کاهش تولید نفت کشور از سوي سازمان هاي پراکنده گزارش

و اوپک منتشر شده است که هیچ گاه از سوي ایران بـه صـورت رسـمی     IEAانرژي نظیر 

ش تولیـد از  در صورت صحت ایـن آمـار، جـدول زیـر کـاه     . مورد تأیید قرار نگرفته است

که کاهش تولید آغاز شـده اسـت را مـد     2010به بعد نسبت به سال  2011ابتداي سال 

ماهـه اول   4و  2011با توجه به میزان کاهش تولیـد نفـت در سـال    . نظر قرار داده است

و با توجه به قیمت نفت ایران در طول این دوره زمـانی، کـاهش درآمـدهاي     2012سال 

ماه اخیر به صورت تقریبـی محاسـبه    16در  ها تحریمگرفتن  نفتی کشور به دنبال شدت
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میلیـون دالر از   7952,7مـاه،   16دهـد کـه طـی ایـن      سطر آخـر نشـان مـی   . شده است

  .درآمدهاي نفتی بالقوه ایران کاسته شده است

  2012-2011هاي اخیر ناشی از افت تولید  کاهش درآمدهاي بالقوه نفتی ایران در ماه. 5جدول 

  2011  2010  سال
ژانویه 
2012  

فوریه 
2012  

مارس 
2012  

آوریل 
2012  

  3,196  3,330  3,406  3,456  3,621  3,706  )*میلیون بشکه(تولید 
کاهش تولید نسبت به سال 

  )هزار بشکه(  2010
-  85-  250-  300-  376-  510-  

** قمیت نفت سنگین ایران
  )دالر بر هر بشکه(

76,9  92,2  111,7  116,5  122  117  

درآمد نفتی نسبت کاهش 
میلیون (2010به تولید سال 

  )دالر
-  2860,50  865,67  1014,42  1422,03  1790,10  

جمع کاهش درآمد نفتی 
  )میلیون دالر(

  7952,72          

 * Source: Monthly Oil Market Report, Opec, May 2012 
گـردد بـه    آمار قیمت نفت سنگین ایران که از سوي بولتن خبـري اوپـک منتشـر مـی     **

  .عنوان مبناي محاسبه قیمت نفت کشور قرار گرفته است
  محاسبات محقق: منبع

 2012آمارهاي جدول فوق مربوط بـه آمارهـاي ثانویـه گـزارش ماهیانـه اوپـک در مـی        

رش ماهیانـه اوپـک افـت تولیـدي را     الزم به توضیح است که آمارهاي اولیه گزا. باشد می

  .دهد نشان نمی

  ها تحریمعوامل مؤثر بر مقابله با  .7

ها بهـره   توان از آن می ها تحریمتوان برشمرد که براي مقابله با  عوامل مؤثر متعددي را می

  :ها عبارتست از آن ترین  گرفت که مهم

  شده اختیار سیاسی کشور تحریم. 1-7

اقتصادي بـه نـوع سـاختار      ، بخصوص تحریمها تحریمها و عوامل مقابله با  یکی از شاخص

 هـا  تحـریم جـا کـه    از آن. حکومت و تشکیالت حاکم بر کشور تحریم شـده بسـتگی دارد  
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هـا و مـردم اسـت؛ در     متکی بر تصورات ویژه از ارتباط میان شرایط و رفتار سیاسی دولت

اي با دولت خـود دارنـد، حـائز     ی از اینکه مردم چه رابطهبررسی تحریم و کارایی آن آگاه

در این راستا شرط موفقیت تحریم، در گرو انتقال فشار وارده بر اثر تحـریم  . اهمیت است

در شرایطی کـه نظـام    ها تحریماعمال ). 160؛ 1375ابولحسنی، (از مردم به دولت است 

ار است و نظام اقتصـادي کشـور   سیاسی حاکم بر کشور از پایگاه وسیع اجتماعی برخورد

اي است که وابستگی اقتصادي به آمریکا ندارد، منجر بـه تقویـت روحیـه ملـی و      به گونه

  . هاي خوداتکا شده است اتخاذ سیاست

  هاي کشور تحریم شده ها و قابلیت ظرفیت. 2-7

زان این متغیر در برگیرنده ظرفیت و توانایی کشور تحریم شده در مقابله با تحـریم و میـ  

پذیري و نیز وابستگی آن به دیگر کشورها است یکـی از جوانـب کلیـدي در تـوان      آسیب

کشور هدف براي دفاع در برابر تحریم، میزان توانایی در بسیج اقتصاد خود بـراي تـأمین   

 هـا  تحریمتواند به کاهش تأثیرات فوري و صدمات بعدي  این مسئله می. نیاز داخلی است

یاس جمعیتـی بـاال کـه بخـش اعظمـی از آن را جوانـان تشـکیل        ایران با مق. منجر شود

دهند و منابع طبیعی فراوان، زمینه بسیار مسـتعدي بـراي تقویـت اقتصـاد داخلـی و       می

  .دارد ها تحریممقابله با اثرات 

  کنترل و نظارت بر تحریم. 3-7

کـه بـه   ، وجود کشورهاي دیگر است ها تحریمترین دلیل ناکامی  به لحاظ تاریخی، معمول

بایسـتی توجـه داشـت    . کنند عنوان متحدان تجاري جایگزین براي کشور هدف عمل می

که توان تجارت با یک کشور ثالث تـا حـد زیـادي تـأثیرات اقتصـادي تحـریم را از بـین        

توانند تأثیر سیاسی داشـته باشـند کـه بـه      همچنین شرکاي تجاري جایگزین می. برد می

از این رو، توان جلـب همکـاري کشـورهاي    . خواهد کردمسئله ایجاد اعتبار و نفوذ کمک 

به عنوان . تواند به کاهش اثرات تحریم کمک نماید دیگر از سوي کشور تحریم شونده می

هایی همچون سازمان همکـاري شـانگهاي کـه اخیـراً      مثال فعالیت مؤثر ایران در سازمان
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وفقیـت ایـران در   توانـد نشـانی از م   رئیس جمهور محترم در آن شرکت کرده اسـت مـی  

  .باشد ها تحریممقابله با فشار 

  میزان حمایت از تحریم. 4-7

هـا در اجـراي آن در    و مشـارکت آن  هـا  تحـریم حمایت یا عدم حمایت کشورها از اعمال 

، تـا حـد قابـل    هـا  تحـریم به عبارتی تأثیر . موفقیت یا عدم موفقیت آن تأثیري بسزا دارد

در این بین، کشورهاي منطقـه و همجـوار از   . المللی است بینوابسته به حمایت   مالحظه

اي مهـم در   گرایـی مسـئله   چند جانبه. 1)2000:19والنستین، (اي برخودارند  جایگاه ویژه

هـر چـه تعـداد    . شود تأثیر تحریم را افزایش خواهـد داد  زمینه تحریم است زیرا گفته می

یش یابد، اعتبار تهدید علیه کشور کنند افزا متحدان تجاري که در یک تحریم شرکت می

  2).1992مارتین، (هدف افزایش خواهد یافت 

پیمـان ایـاالت    شود که اتحادیه اروپا به عنوان هم مالحظه می) 6(با توجه به جدول 

درصد از صادرات نفت خام و کندانسـه   18هاي نفتی علیه ایران، حدود  متحده در تحریم

این در حالی است که سـهم واردات نفتـی اتحادیـه     .ایران را به خود اختصاص داده است

اي از  باشد که بیانگر این است که سـهم عمـده   درصد می 35اروپا از نفت ایران در حدود 

بـر بـودن    بـر بـودن و هزینـه    شود که به دلیـل زمـان   نفت اتحادیه اروپا از ایران تأمین می

بر اساس نفت با خصوصـیات  جایگزینی احتمالی تجهیزات پاالیشگاهی نفتی در اروپا که 

تـوان اذعـان نمـود کـه اتحادیـه اروپـا زیـان         مشابه نفت ایران طراحی گردیده است، می

هاي نفتی ایران نسبت به ایران خواهد دید، چرا کـه ایـران بـا رصـد      بیشتري را از تحریم

نمودن بازارهاي جهانی نفت، مشتریان جدید و بالقوه خود را خواهد یافـت کـه ایـن امـر     

این مسئله سبب شده است تـا  . دهد رایی تحریم نفتی ایران را تا حد زیادي کاهش میکا

کشورهاي عضو اتحادیه اروپا با وجود آن که اول ژوئیه را به عنـوان تـاریخ تحـریم خریـد     

بـر روي   هـا  تحـریم اند ولی به دنبال راهی بـراي کاسـتن ار بـار     نفت از ایران تعیین کرده

                                                   

1. Wallensteen, 2000: 19 

2. martin, 1992 
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هاي انگلیس و فرانسه بـه دنبـال متقاعـد کـردن      نانچه دولتکشورهاي اتحادیه است، چ

هاي حامل نفـت   کش دیگر کشورهاي اتحادیه اروپا براي به تعویق انداختن منع بیمه نفت

انگلیس نگران است قیمت نفت در نتیجه اختالالت ناشی از نبـود پوشـش   . ایران هستند

  .اي پیش از اول ماه ژوئیه به شدت افزایش یابد بیمه

حاکی از آن است که شرکاي شرقی ایران یعنی چین، هنـد، ژاپـن و کـره     6 ولجد

کنند، جـزء   درصد از نفت خام و کندانسه ایران را خریداري می 58جنوبی که در مجموع 

به خریـد نفـت از     هاي نفتی، رغم تحریم شرکاي اصلی تجاري ایران به شمار رفته که علی

هاي بانکی، موقعیت ممتازي براي مشـتریان   تحریموضعیت فعلی و . دهند ایران ادامه می

هـاي نوظهـور اقتصـادي جهـان، چـین و هنـد، در راسـتاي         شرقی ایـران از جملـه غـول   

اکنـون بـا    چین هم. هاي قیمتی فروش و بازپرداخت غیر نقدي فراهم آورده است تخفیف

ریک تـرین شـ   درصد از سهم صادارت نفت خـام و کندانسـه ایـران، بـزرگ     22دارا بودن 

صـادر   15چین نیاز گسترده خـود بـه نفـت را از طریـق     . شود تجاري ایران محسوب می

توانـد بـا کـاهش     ارتقاء سهم واردات از ایران میلذا کند،  کننده عمده و جزئی تأمین می

هاي تجاري در معامالت نفتی همراه بوده و این به منزله یـک مزیـت اسـتراتژیک     ریسک

 45هند نیز توافقاتی بـا ایـران مبنـی بـر پرداخـت      . هد رفتبراي این کشور به شمار خوا

عدم پرداخت نقدي . درصد از بهاي نفت ایران به روپیه و خرید کاالي هندي داشته است

هاي اقتصادي مناسبی را براي هند و چین بـراي فـروش محصـوالت     نفت وارداتی فرصت

هاي خـوبی   فرصت  گرفته، هاي شکل لذا تحریم.  تولیدي خود به ایران فراهم نموده است

را براي شرکاي ایرانی از جمله شرکاي شـرقی ایـران پدیـد آورده کـه همـین امـر عـدم        

  .ها موجب شده است ها را با تحریم همسویی آن
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  2011صادرات نفت خام و کندانسه ایران به کشورهاي هدف،  .6جدول 

ایران به عنوان درصدي 
  از کل واردات خام

از ایران حجم کل واردات خام 
  )هزار بشکه در روز(

  درصد از صادرات ایران
  

  :اتحادیه اروپا  18  452  35
  ایتالیا  7  183  13
  اسپانیا  6  137  13
  فرانسه  2  49  4
  آلمان  1  17  1
  انگلیس  >1  11  1
  هلند  1  33  2
  سایر  1  22  1
  چین  22  543  11
  ژاپن  14  341  10
  هند  13  328  11
  کره جنوبی  10  244  10
  ترکیه  7  182  51

25  98  4  
افریقاي 
  جنوبی

  سریالنکا  2  39  100
  تایوان  1  33  4

  ,APEX, 2011 Global Trade Atlas: منبع

 برند؟ چه کسانی از تحریم نفع می. 8

ترین تأمین کننده نفت خام چین، دومین مصرف کننده بـزرگ نفـت جهـان     ایران بزرگ

ترین تأمین کننـده نفـت خـام     ، ایران بزرگ2010در نیمه اول سال . پس از آمریکا است

اخیـر   هـاي  تحـریم در حالی کـه چـین   . میلیون تن بوده است 9چین از طریق کشتی با 

اکی از آن است که چین در برابر فشارهاي ایاالت ها ح سازمان ملل را پذیرفته اما گزارش

هـاي نفتـی بـا ایـران      خـود در پـروژه   هاي شرکت  متحده براي پایان بخشیدن به فعالیت

تجـاري و نفتـی فـروش     هـاي  شـرکت در حـالی کـه بسـیاري از    . دهد مقاومت نشان می

، فرصـت  انـد  محصوالت پاالیش شده به ایران و فروش بنزین بـه ایـران را متوقـف نمـوده    

  .گران نفتی چین پدیدار شده است بزرگی براي مبادله

گران، چین بنا به دالیل مختلف به عنوان کلیـد اثرگـذاري    به زعم بسیاري از تحلیل
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ایاالت متحده آمریکا بر این نکته واقف است که همراهی . علیه ایران است ها تحریمکامل 

را  هـا  تحـریم بینـی شـده    تواند نتایج پـیش  علیه ایران می هاي تحریمیا مخالفت چین در 

   1).2011کوردسمن و همکاران، (دچار تغییر نماید 

به لحاظ اقتصادي روابط نفتی چین و ایران مستحکم بـوده و در حـال تقویـت نیـز     

درصد از واردات نفت خام و کندانسه چین از طریق ایـران تـأمین    11در حدود  .باشد می

درصد از سهم صادرات نفت خام و کندانسه ایران را بـه خـود    22ین چین شود همچن می

درصـد سـهم    13هـاي چینـی بـا     همچنـین شـرکت  )). 8(جـدول  (اختصاص داده است 

هاي خارجی فعال در بخش نفت و معدن ایران بـه خـود    بیشترین سهم را در بین شرکت

و محـل فعالیـت    هـاي فعـال   لیست دقیـق شـرکت   2)2011بیدگلی، . (اند اختصاص داده

در بخـش   1999 -2010هاي خارجی در بخش نفت و گاز ایران طی دوره زمانی  شرکت

دهد، مشارکت کشورهاي شرق آسیا از جمله چـین   ضمیمه آورده شده است که نشان می

در ایـن   .هاي معتبـر اروپـایی افـزایش داشـته اسـت      ها و خروج شرکت با گسترش تحریم

با امتناع از قطع کامل صادرات بنزین بـه ایـران و همچنـین    گران روسی نیز  راستا مبادله

اي بوشهر بـا امیـد فـروش رآکتورهـاي آب سـبک، از شـرایط        مشارکت در نیروگاه هسته

  .گردد بوجود آمده منتفع می

    

                                                   

1. Cordesman and et. Al, 2011 

2. Bidgoli, farnam (2011) 
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  فرجام

هـاي علیـه ایـران و بـویژه      رغم اینکه پاسخ کامالً روشنی از میزان اثرگـذاري تحـریم   علی

هـاي مـذکور بـه     هاي نفتی وجود ندارد اما آنچه واضح است این است کـه تحـریم   تحریم

عنوان ابزارهاي فشار بر ایران در جهت دستیابی به اهداف نهـایی ایـاالت متحـده یعنـی     

اي ایـران   هـاي هسـته   تغییر رفتار سیاسی ملت و نظام جمهوري اسالمی و توقف فعالیـت 

موفق نبوده و عمدتاً باعث فراهم آوردن فضایی مناسب براي شرکاي ایران در شرق آسـیا  

رسد هزینـه   به نظر می. مند شوند ده به لحاظ اقتصادي بهرهگردیده تا از فرصت بوجود آم

زنـی ایـران در    تـوان کـاهش قـدرت چانـه     هاي نفتی بر اقتصاد ایران را مـی  عمده تحریم

قراردادهاي نفتی و تحت فشار بودن ایران در معامالت نفتی خود بـا شـرکاي تجـاري از    

  .مشاهده نمودجمله اعطاي امتیازاتی در دریافت بهاي نفت فروخته شده 

گـذاري بـه    هاي سـرمایه  هاي تأمین مالی پروژه افزایش هزینه مبادله، افزایش هزینه

گـذاري و خـروج    هـا، کـاهش امنیـت سـرمایه     تبع افزایش هزینه مبادله ناشـی از تحـریم  

هـاي نفـت و گـاز نیـز از      المللی با کیفیت فنی و تکنولوژیکی باال از پروژه بین هاي شرکت

دهـد کـه    ضمن این کـه محاسـبات نشـان مـی    . گردد ها محسوب می یمدیگر تبعات تحر

نفتـی اسـت    هـاي  تحـریم هاي اخیـر کـه از تبعـات     کاهش درآمدهاي نفتی کشور در ماه

توان مشاهده نمود که با شـدت گـرفتن    با توجه به جدول ضمیمه می. باشد محسوس می

ی های شرکتخارج و بر نفتی معت هاي شرکتهاي جاري،  شدن به دوره  و نزدیک ها تحریم
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شرق آسیا و از جمله کشـورهاي چـین، مـالزي و کـره مشـارکت       از تاًهاي عمد با مالکیت

پایگاه اجتمـاعی وسـیع نظـام سیاسـی     . اند هاي انرژي کشورمان داشته بیشتري در پروژه

لـذا  . دهـد  حاکم بر کشور تحریم شونده موفقیت نهایی تحـریم را تحـت تـأثیر قـرار مـی     

یاالت متحده در تغییر رفتار سیاسی ایران که مـدنظر غـرب بـوده مـوفقیتی     هاي ا تحریم

نداشته که این موضوع به گسترده بودن پایگاه اجتمـاعی وسـیع نظـام در ایـران، حجـم      

رنگ بودن اثر تحریم به عنوان یک ابزار فشـار در قـرن بیسـت و     بزرگ اقتصاد ایران و کم

  .گردد یک بر می

دریافـت آن اسـت کـه اثـرات     تـوان   سی اثرات تحـریم مـی  نکته مهم دیگر که از برر

فعـال نفتـی در    هـاي  شـرکت نفتی در تغییـر ترکیـب    هاي تحریمبلندمدت و میان مدت 

معتبـر   هـاي  شـرکت صنعت نفت و گاز کشور قابل مشاهده است کـه بـه صـورت خـروج     

سـیا،  ی از شـرق آ هـای  شـرکت اي اصـلی و ورود   هـاي توسـعه   ها و پروژه المللی از طرح بین

عمدتاً توان فنی و تکنولوژیکی به  ها شرکتاروپاي شرقی و افریقا صورت پذیرفته که این 

اي  هـاي توسـعه   هاي شدید تـأمین مـالی طـرح    همچنین محدودیت. مراتب کمتري دارند

میلیون بشکه در روز  4نفت و گاز که در عدم امکان افزایش میزان تولید نفت به بیش از 

هاي گازي کشور نمود پیدا کرده نیـز   نیز پیشرفت بسیار کند پروژه رغم منابع غنی و علی

در بررسـی اثـرات   . توانـد قلمـداد شـود    مـی  هـا  تحـریم مـدت   از اثرات بلندمـدت و میـان  

تـوان بـه مسـئله تحـریم      نفتی بر صنعت نفت و اقتصاد ایـران مـی   هاي تحریممدت  کوتاه

اي تانکرهاي حامل نفـت   شش بیمهخرید نفتی اشاره کرد که این مسئله با عدم صدور پو

گران اتحادیه اروپا به یکی از مشکالت اساسی فـروش نفـت کشـور در     ایران از سوي بیمه

وارد فـاز جدیـدي از اثرگـذاري شـده کـه       هـا  تحـریم لذا . هاي اخیر تبدیل شده است ماه

نفتی فعال در حـوزه نفـت را تحـت شـعاع قـرار داده و       هاي شرکتمسئله نوع و کیفیت 

کارهاي غلبه بر تحریم خرید نفت تولیدي کشور را به مسئله روز نفـت کشـور تبـدیل     هرا

  .نموده است
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  ضمیمه

  )2010-1999(ها  گذاري انرژي در میادین نفت و گاز ایران و میزان سرمایه هاي شرکت

  تاریخ  پروژه/ میدان  وضعیت)/ ها(شرکت   ارزش  هدف/ تولید

205000bpd  ا میلیارد دالر  Total (France)/ ENI (Italy)  نفت(درود (  
فوریه 
1999 

40000bpd 
میلیون  300

  دالر
Total/ Bow Valley (Canada)/ 

ENI 
  )نفت(بالل 

  
آوریل 
1999 

190000 bpd 
میلیون  800

  دالر
Royal Dutch Shell 

(Netherland)/ Japex (Japan)  نفت(سروش و نوروز (  
نوامبر 
1999 

65000 bpd 
میلیون  105

  دالر

Norsk Hydro and Gazprom 
and Lukoil (Russia),  

 Statoil  وNorsk  از پروژه خارج
  .شدند

  )نفت(بلوك اناران 
آوریل 
2000 

میلیارد  2  cfd 
میلیارد  1,9

  دالر
ENI 

پارس جنوبی  5و  4فاز 
  )گاز(

جوالي 
2000 

?  
میلیون  225

  دالر
GYA Consultants (Sweden)  اکتشاف نفت دریاي خزر  

مارس 
2001 

100000 bpd 
میلیارد  1

  دالر
ENI 

  )نفت(دارخوین   میدان در حال تولید
ژوئن 
2001 

25000 bpd 
میلیون  80

  دالر
Sheer Energy (Canada)/China 
National Petroleum Company 

(CNPC)  
  )نفت(مسجد سلیمان 

می 
2002  

میلیارد   2
cfd 

میلیارد  1,6
  دالر

LG Engineering and 
Construction Crop or GS 

(South Korea)  
پارس جنوبی  10+  9فاز 

  )گاز(
سپتامبر 
2002 

 cfdمیلیارد  3
میلیون  750

  دالر
Statoil (Norway)  

پارس  8و  7، 6فاز 
  )گاز(جنوبی 

اکتبر 
2002  

300000 bpd 

میلیون  200
، )Inpex(دالر 

CNPC 1,76 
Inpex (Japan), CNPC   نفت(آزادگان(  

ژانویه 
2004 
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  میلیارد

  بدون تولید
میلیون  178

  دالر
Petrobras (Brazil)  بلوك توسن  

آگوست 
2004 

300000 bpd 
میلیارد  2

  دالر
Sinopec (China), Finalized 

Dec. 2009   نفت(یادآوران(  
اکتبر 
2004 

? ? PTT (Thailand)   2005  )نفت(بلوك ساوه 

?  
میلیون  20

  دالر
Sinopec (China)   نفت(گرمسار بلوك(  

ژانویه 
2006 

250000 bpd 
میلیون  959

  دالر
Sinopec (China), JGC (japan), 
Hyundai Heavy Industries (S. 

Korea)  
  توسعه پاالیشگاه اراك

جوالي 
2006 

? 
میلیون  49

  دالر
Norsk Hydro and Statoil 

(Norway)  نفت(آباد  بلوك خرم(  
سپتامبر 
2006 

  تن 200000
 میلیون 320

  دالر
Daelim (S. Korea)  

در بندر  LNGتانکهاي 
  تمبک

فوریه 
2006 

میلیارد  3,4
cfd 

میلیارد  16
  دالر

SKS Ventures, Petrofield 
Subsidlary (Malaysia)  

میادین ساحلی و 
فراساحلی گلشن و 

 LNGفردوسی و واحد 

دسامبر 
2007 

 تاریخ  پروژه/ میدان  وضعیت)/ ها(شرکت   ارزش  هدف/ تولید

40000 bpd 
میلیون  500

  دالر
Belarusneft (Belarus)  2007  )نفت(میدان جفیر 

?  
میلیون  44

  دالر
Edison (Italy)  

خلیج فارس، (بلوك دیر 
  )فراساحلی، نفت

2008 

? 
میلیارد  2

  دالر
PGNiG (Poland)  

گاز طبیعی (میدان الوان 
  )فراساحلی

فوریه 
2008 

?  ? Petro Vietnam Exploration 
and Production Co. (Vietnam) 

نفت (میدان دانان 
  )فراساحلی

مارس 
2008 

?  
40 – 140 

  میلیون دالر
INA (Croatia)  

نفت و گاز ( 2مغان 
  )ساحلی، استان اردبیل

آوریل 
2008 

هزار  300
متر تن در 

  سال
? Uhde (Germany)  

احداث پاالیشگاه 
  کرمانشاه

- 

75000 bpd 
میلیارد  1,75

  دالر
CNPC (China)  آزادگان شمالی  

ژانویه 
2009 

?  
میلیارد  1,4

  دالر
G and S Engineering and 
Construction (S. Korea)  

پارس  8تا  6فازهاي 
جنوبی، واحد شیرین 

  سازي گاز

اکتبر 
2009 

?  
میلیارد  4

  دالر 
Daelim (S. Korea)- Part 2; 
Tecnimont (Italy)-Part 3  

، 12فاز : پارس جنوبی
  3و  2پارت 

نوامبر 
2009 
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? 
میلیارد  4,7

  دالر
CNPC (China) 11فاز : پارس جنوبی  

فوریه 
2010 

میلیارد  41
  دالر

مجموع 
  گذاري سرمایه

      

Source: Katzman, 2011 
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