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 تبرون رف بررسی سناریوهایتحلیلی بر وضعیت تحریم نفت ایران و 

 :نویسندگان
 1دکتر عیلرضا علی احمدی
 2حامد نجفی جزه

 کیدهچ

ایران و در نتیجه تغییر رفتار و نرمش جمهوری اسالمی در دول غربی با هدف تضعیف و ایجاد ناهنجاری های عمیق در اقتصاد 

اقدام به طراحی و اعمال تحریم نفتی گسترده علیه  جهانی تا سرحد تغییر رژیم جمهوری اسالمی ایران، مواجهه با نظام سلطه

منطق حاکم بر تدوین و اجرای تحریم  ،اله پس از رویدادنگاری تحریم های نفتی اعمال شده بر ایراناین مقدر ند. اهایران نمود

ریم نفت ایران بر اقتصاد جهانی، ردد و پس از آن با بررسی اثرات تحگهای نفتی بر اساس رویکرد تئوری بازی ها تبیین می 

اتخاذ سیاست های مذاکره  اول سناریویمورد واکاوی قرار می گیرد. تهدید آور آمریکا و ایران سناریو های رویارویی با این پدیده 

باشد که بر همین اساس شرایط حقوقی لغو اصلی ترین تحریم های نفتی علیه ایران مورد و سازش به منظور لغو تحریم ها می

با فرض حفظ سهم ایران در بازار صادراتی جهان، راهکارهای دور زدن تحریم ها به  بررسی قرار گرفته است در سناریوی دوم 

ز ا و تالش در جهت لغو واقعی تحریم ها،  اقتصادمقاوم سازی بر اساس  اختصار مورد بررسی قرار می گیرد و در سناریوی سوم

و کاهش  حاصل از تحریم نفت ،نفتی ناشی از کاهش درآمدهایشوک مناسب به منظور کاهش اثرات  یک منظر سیاست های

یش اافزایش حداکثری فشار بر قیمت نفت به جهت افز از منظر دیگر اقدامات الزم به منظورو ارائه می گردد  صادرات نفت ایران

 . گیرد میمورد بررسی قرار  هزینه های آمریکا

 نفت، بودجه سالیانه دون نفت، اقتصاد مقاومتی، تحریماقتصاد بواژگان کلیدی: 

 مقدمه

ه )قطب مستضعفین عالم بپس از پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل  جبهه مستضعفان و مظلومان جهان، دوقطبی جدیدی        

طح در سمبتنی بر مولفه های فکری و فرهنگی  ایران و قطب نظام سلطه به رهبری آمریکا و اسرائیل(رهبری جمهوری اسالمی 

روش های  دند به طراحیدول غربی که موجودیت خود را در خطر می دیصف آرایی جدید، شکل گرفت. در پی این جهان 

ی که دنیای غرب خصوصا آمریکا و اروپا ابزارهای صدمه زدن به جمهوری اسالمی ایران بر آمدند. یکی از مهمترین متنوعی جهت

 .بودمورد استفاده قرار دادند استفاده از ابزار تحریم بدین منظور 

سال گذشته در حوزه های متنوعی از جمله حوزه های تجاری، مالی و اطالعاتی اعمال گردیده  و چند این تحریم ها در طول سی

هم به جهت هدف قرار دادن درآمدهای ول این سالها مورد توجه بوده، ر ویژه در طتحریم در بخش نفت و گاز به طواست. لکن 

                                                           
 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران 1
 فارغ التحصیل مهندسی نفت از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی دکترا اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی 2



ن جهت تامی هم با نگاه کنترل بازار انرژی (افزایش ضربه پذیری ایران به جهت اقتصادیو )حاصل از فروش نفت و گاز کشور 

 امنیت انرژی غرب و ایجاد تعادل قیمتی.

میالدی و پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، که  1950بر می گردد به سال  ،ایرانتحریم نفتی اقدام عملی غرب جهت اولین 

نیت پرونده ایران را به شورای ام کردمتعدد سعی  نفتی قرار داد و حتی با پیگیری های ایران را مورد تحریمطی آن دولت بریتانیا 

 (Ferier,1982: 454) د.نیز بفرست سازمان ملل

 وسرمایه گذاری در ایران خام دولت آمریکا خرید و فروش نفت طی سالیان متمادی اسالمی در ایران نیزپیروزی انقالب پس از 

و در پی افزایش فشار به  2010لکن بعد از سال  ،را مورد تحریم قرار داد صنایع باالدستی و حتی پایین دستی مرتبط با آن 

مریکا و اتحادیه اروپا مورد با شدت و تمرکز بیشتری از سمت آ ایران نفتی تحریم ،ایایران جهت تعلیق فعالیت های هسته

عی دارد س مقالهاین  تصویب گردید. ،صنعت نفت و گاز ایران جهت فلج ساختن قطعنامهندین که چآنچنان ،قرار گرفت پیگیری

بررسی قرار دهد و بر اقتصاد کشور مورد  تحریم های صورت گرفته را مورد واکاوی قرار داده و آثار آن را تا با نگاهی تحلیلی 

جمهوری اسالمی ی را در چارچوب اقتصاد مقاومتی جهت برون رفت از تحریم نفت راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت نهایتا

  ارائه نماید.ایران 

 ایران ینفت های تحریم مروری بر .1

در  ی ومیالد 1950سالهای  طی« محمد مصدق»ی نخست وزیری دکتر دوره تحریم ایران بر می گردد به سابقه           

دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران که جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، 

و به بهانه های پس از آن در دوران پیروزی و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران، کشور همواره ( همان)استفاده کرد.

مختلف در معرض تحریم های دنیای غرب قرار گرفته است. لکن در بررسی دقیق تر تحریم های صورت گرفته در بخش 

 شرح ذیل می باشد:اهم موارد به نفت و گاز 

های آمریکایی را از شرکتمیالدی( تمامی  1995)مارس  1374جمهوری وقت آمریکا در سال رییس« بیل کلینتون»

( با 1995مه  6) 1374اردیبهشت  16وی همچنین در  ی منابع نفتی ایران در جزایر سیری، منع کرد.گذاری در توسعهسرمایه

را ممنوع اعالم کرد.  ،گذاری در کشورمعامالت تجاری با ایران و سرمایه، تقریباً تمامی 12957 3امضای دستورالعمل اجرایی

( با تصویب طرح داماتو اجازه یافت شرکت های 1995سپتامبر  20)1374شهریور  29 رئیس جمهور وقت آمریکا درکلینتون 

نیامین ب"غیر آمریکایی را که فناوری صنعت نقت را در اختیار ایران قرار می دادند، تحریم کند. قانون داماتو پس از ادغام با طرح 

الب ریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت در قرئیس صهیونیست کمیسیون روابط بین الملل مجلس نمایندگان آم "گیلمن

( در کنگره آمریکا تصویب شد و سپس به امضای کلینتون رسید 1996اوت  5)1375مرداد  14قانون مجازات ایران و لیبی در 

بار  1380مرداد  12سال مقرر شده بود در  5این قانون که برای مدت  (2: 1387)اسماعیلی،و برای مدت پنج سال اجرا شد

 د.تمدید ش« جرج بوش»دیگر با تصویب کنگره و امضای 

 

                                                           
3 Executive Order 12957 



رییس جمهور آمریکا، و همچنین 5 13590فرمان اجرایی و  4قانون تحریم های جامع علیه ایران بر طبقو  2010پس از سالهای 

ترده تری گستحریم نفتی ایران ابعاد آن  7همچنین مصوبه اخیر و 20106اکتبر  25بر طبق مصوبات  اتحادیه اروپا هایتحریم 

ی تر تحریم نفتی علیه ایران مورد تدقیق قرار با نگاهی تحلیلی ابعاد جزئ در ادامه تالش می شود، (2012کاتزمن، )پیدا نمود.

 .گیرد

 را نشان می دهد. دول غربی در بخش نفت و گازده توسط اعمال ش مهمترین تحریم های خالصه ای از 1 نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روند توسعه تحریم ها .1.1

غرب در تحریم  اصلیاگر عملکرد دنیای غرب در مواجه با ایران مورد تحلیل قرار گیرد، دو محور ذیل به عنوان رویکردهای 

 ایران دیده می شوند.  

 ها افزایش هزینه تحمیل و رویکرد .1.1.1

در رویکرد اول، وضع تحریم های تجاری متنوع، ممنوعیت های مالی، تحریم اشخاص و نهادهای گوناگون سرلوحه 

 می باشد و سعی در ورود کاال به ایرانبرنامه های تحریمی غرب قرار گرفته است. این نوع تحریم ها بیشتر ناظر بر 

                                                           
4Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Investment Act 2010 
5The Executive Order (E.O.) 13590, 1th December 2011 
6Council Regulation (EU) No 961/2010 of 25 October 2010 
7Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 

 

 ت و گازبخش باالدستی نف 

 صناعی پتروشیمی صناعی پاالاگشیهی

ILSA (1996) + CISADA (2010) 

CISADA (2010) 

فرمان اجرایی رییس جمهور امریکا 

 13590به شماره 

 های ایاالت متحده بر صنایع نفت و گاز ایرانشمایی کلی از تحریم . 1 شماره شکل

 فروش نفت

NDAA (2012,2013) + CFSP/635/2012 

http://www.irantradelaw.com/wp-content/uploads/2012/01/EU-Council-Decision-23-January-2012.pdf


تامین مواداولیه، تجهیزات، کاالهای نیمه ساخته، کاالهای نهایی و ...  در فرآیندهایافزایش هزینه های کشور 

 خصوصا در بخش های نظامی و هسته ای دارد. 

 رویکرد کاهش درآمد .1.1.2

ن حریم کنندگابیشتری پیدا کرده است، هدف ت شدتدر این بخش که اخیرا با وضع تحریم های نفتی علیه ایران 

 .ناشی از افزایش تحریم های می باشدتامین هزینه های  هش توان کشور درمنظور کاکشور به کاهش منابع درآمدی 

غرب در وضع تحریم  توجیه می شود. صادراین نوع تحریم ها بیشتر ناظر بر کاالها و مواد اولیه ای است که از ایران 

امه قطعن)درآمدی است.ای و نظامی ایران توسط بخشی از این منابع چنینی، تامین مالی فعالیت های هسته های این

 (2012 اتحادیه اروپا و قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا برای سال مالی 635

ا، از حوزه تحریم های هوشمند خارج شده و بخش وسیع تری از اقتصاد  الزم به ذکر است که این دسته از تحریم ه

منابع نفتی در منابع درآمدی بودجه،  %50ود کشور را دربر می گیرد. با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشور و سهم حد

 منجر به بروز مشکالت متعددی در بخش های تولید، صنعت و ... می گردد. احتماال ایجاد نوسانات در این حوزه 

نشان  2012در سال  با مضامین نفتی را توسط آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران شدهاعمال  یتحریم هامهمترین  1جدول    

 (iran project,2012)می دهد.

 نهاد تصویب کننده تاریخ تصویب شماره قطعنامه)عنوان( ردیف

 کنگره آمریکا 2011دسامبر  31 (NDAA)2012قانون تجویز دفاع ملی آمریکا برای سال  1

2 CFSP/35/2012 23  اتحادیه اروپا 2012ژانویه 

 وزارت خزانه داری امریکا 2012جوالی  12 افزایش تحریم های ایران 3

 کنگره آمریکا 2012آگوست  1 2012قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه  4

5 CFSP/635/2012 15  اتحادیه اروپا 2012اکتبر 

)قانون آزادی ایران و 2013متمم قانون دفاع ملی آمریکابرای سال  6
 (2012مقابله با اشاعه 

 سنا و کنگره آمریکا 2012نوامبر  30

 2012. مهمرین قوانین تحریمی)در بخش نفت و گاز( در سال 1 شماره جدول

 در جداول ذیل مهمترین مفاده تحریم های فوق آورده شده است 

 مهمترین مفاد ردیف

 که با بانک مرکزی ایران مبادله می نمایند  در آمریکا ممنوعیت ادامه فعالیت بانک هایی 1

 تحریم بانک های مرکزی کشورها در صورتی که معامالت نفتی با ایران داشته باشند 2

 امکان معافیت برای کشورهایی که خرید نفت خود از ایران را به مقدار قابل توجه کاهش دهند 3

  (NDAA)2012 سال یبرا کایآمر یمل دفاع زیتجو قانون.2 شماره جدول

 

 مهمترین مفاد ردیف

 تمام شود. 2012هیچ گونه قرار داد جدیدی برای خرید نفت ایران بسته نشود و قراردادهای موجود تا اول جوالی  1



 تجارت با ایران در زمینه طال، فلزات گرانبها، الماس و محصوالت پتروشیمیعدم  2

 دارایی های بانک مرکزیبلوکه شدن  3

 ممنوعیت ارائه خدمات بیمه به کشتی های حامل نفت و مواد پتروشیمی 4

 ممنوعیت تجارت با تاید واتر 5

 CFSP/35/2012. قانون اتحادیه اروپا به شماره 3 شماره جدول

 

 مهمترین مفاد ردیف

 ممنوعیت هرگونه معامله با بخش انرژی ایران  1

 8سالح های هسته ایگسترش نگران کننده قرار دادن بخش انرژی ایران به عنوان منطقه  2

 به زیرساخت های مرتبط با انرژی، تولیدات پاالیشگاهی و پتروشیمی ISAتوسعه تحریم های  3

 2012 هیسور بشر حقوق و رانیا دیتهد کاهش قانون.4 شماره جدول

 

 مهمترین مفاد ردیف

 ممنوعیت خرید، واردات یا انتقال گاز طبیعی از ایران 1

ممنوعیت فروش، عرضه و انتقال گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته و نیمه فراوری شده چون الومینیوم و فوالد و نرم  2
 به صنایعی که مرتبط با سپاه شناخته شوند افزارهای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی

 )چون هرگونه ضمانت نامه یا بیمه های اعتبار صادراتی(ممنوعیت ارائه هرگونه حمایت مالی در تجارت با ایران 3

ممنوعیت فروش، عرضه و انتقال تجهیزات دریانوردی در حوزه ساخت، نگهداری و تعمیرات)کشتی های باری و  4
 نفتکش ها(

 10یش از به ارزش ب ا منتسب به ایرانبانک ها یا موسسات مالی ایرانی ی ممنوعیت هرگونه مبادله بین اتحادیه اروپا و 5
 مگر در صورت اخذ مجوز هزار یورو

 ممنوعیت ارائه خدمات طبقه بندی و پرچم به تانکرهای نفتی و کشتی های حمل کاال 6

 شرکت فعال در حوزه انرژی کشور 29تحریم  7
 اروپا هیاتحاد اکتبر 15 میتحر .5 شماره جدول

 

 مهمترین مفاد ردیف

نهادهای مرتبط با بخش انرژی، کشتیرانی، کشتی سازی و اداره بنادر در ایران به عنوان نهادهای نگران کننده  1
 مسدود گردد.گسترش سالح های هسته ای تعیین شده اند و باید دارایی آنان نیز 

تحریم افراد یا نهادهایی که به فروش، تامین تجهیزات و یا نقل و انتقال محصوالت و خدمات در بخش های فوق  2
 بپردازند

تحریم افراد یا نهادهایی که به فروش، تجهیز و یا نقل و انتقال فلزات گرانبها، گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته ای  3
 د، زاال سن  و نرم افزارهای یکپارچه سازی صنعتی بپردازندمانند آلومینیوم و فوال

اعمال تحریم در مورد افراد یا نهادهایی که به ارائه هرگونه خدمات بیمه یا بیمه اتکایی برای فعالیت های تحریمی  4
 ایران بپردازند.

                                                           
 ندگان در این معامالت فراهم آوردهرگونه معامله مالی با این نهادها و یا در این بخش ها می تواند شرایط اعمال تحریم را برای مشارکت کن 8



 مجاز بودن خرید و فروش در حوزه نفت خام به شرطی که: 5

 صرف تجارت کاال و خدمات مجاز و ایر تحریمی گردد.درآمد حاصل از آن تنها  .1

هرگونه خرید و فروش نفت ایران با اجازه دولت آمریکا و تنها در بانک هایی که مجاز شمرده شوند انجام  .2
 پذیرد و این پول قابلیت جابجایی به سایر کشورها را ندارد

ی شوند و تمام هواپیماهای ایرانی که در فرودگاه های ارائه گزارش در مورد تمام کشتی هایی که وارد بنادر ایران م 6
 جهان فرود می آیند 

 2012 اشاعه با مقابله و رانیا یآزاد قانون.6 شماره جدول

 
 ابزار اصلی جهت مختل نمودن فرآیند تجارت نفت و گاز ایران استفاده می نمایند. سهاین تحریم ها از 

 

 و فروش مستقیم نفت و گاز بازاریابی اختالل درایجاد  .1

 ایجاد اختالل در حمل و نقل نفت خام .2

 تحریم بیمه کشتی ها .3

 منطق حاکم بر تدوین و اجرایی سازی تحریم های نفتی .2

 

 10تا جنگ اقتصادی 9از تحریم های هوشمند .2.1

مقاله ای تحت عنوان پیکار با در   11در مواجه ایران و غرب، اولین بار توسط مارک دوبویتز" جنگ اقتصادی"واژه 

ریال مطرح شد. وی در آن مقاله عنوان داشت که با اعمال تحریم های نفتی، غرب از تحریم های اقتصادی هوشمند 

 (2012)دوبویتز، به جنگ اقتصادی وسیع چرخش کرده است.

، بدون آسیب درآمد ارزی ایرانکاهش شدید در "تحریم نفت ایران  قوانین مرتبط بااساس، هدف اصلی در  برهمین

با توجه به استراتژی فوق و بر اساس تفسیر  .عنوان گشته است "وب از سوی بازار نفتدیپلماتیک یا واکنش نامطل

)نه از مجموع مبلغ پرداختی %18کشورهایی که  2012نمایندگان کنگره از قانون تجویز دفاع ملی آمریکا در سال 

 (2011)دوبویتز، مشمول معافیت تحریم ها میگردند. اهش دهندحجم خرید( خود به ایران را ک

بنابراین آمریکا به دنبال آن است تا از طریق ایجاد یک انحصار چندجانبه خرید ارزش نفت ایران را کاهش دهد. از 

و  یبردطرفی عدم بیمه نفتکش ها و اجاره کشتی به ایران برای حمل و نقل هزینه های ایران را در فروش نفت باال م

از طرف دیگر درخواست تخفیف از کشورها ارزش نفت ایران را کاهش میدهد و بدین ترتیب بدون اینکه آسیب جدی 

 در طرف عرضه نفت به بازار وارد آید درآمدهای ایران کاهش یافته است. 

اضا، عرضه و بین تق بنابراین پیگیری و تشدید تحریم ها در این حوزه مستلزم تغییرات آهسته در قیمت نفت و تناسب

 همچنین ذخیره نفت خام است.
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 18.949حساسیت آمریکا به تغییرات قیمت نفت، مصرف بیش از اندازه آمریکا از نفت خام میباشد. آمریکا حدود 

میلیون بشکه در روز نفت خام مصرف می نماید و یکی از فاکتورهای اصلی در رشد اقتصادی این کشور و همچنین 

در قیمت نفت خام بر اساس گزارش صندوق بین  %40زان استفاده از این ماده است. آنچنانکه افزایش سایر کشورها می

)گزارش چشم انداز اقتصاد .آمریکا گردد اقتصادیدرصدی در رشد  1.25المللی پول می تواند منجر به کاهش 

 12(2012جهان، 

 

 ناتوانی آمریکا از اعمال نظارت سیستمی .2.2

ه ب مالی و تجاریکه در روند اعمال و اجرایی سازی تحریم ها دیده میشود، تغییر رفتار آمریکا است. در تحریم های  آنچه

دلیل وجود زیر ساخت های اطالعاتی شفاف و در دسترس، تحریم های یک جانبه امریکا به سادگی قابل نظارت و کنترل 

مرکزی آمریکا به راحتی اطالعات نقل و انتقاالت مالی توسط نهادها و بود. به عنوان مثال وجود فرآیند تسویه توسط بانک 

بلی بستر ق افراد ایرانی را فاش می نمود. لکن در تحریم های اخیر با توجه به گستردگی اعمال تحریم ها و نبود سازوکار و

. مفاد موجود در مصوبه نمایدی جهت کنترل و نظارت بر اجرای مصوبات، آمریکا رویکرد تعامل با سایر کشورها را دنبال م

 نیز این مساله را به خوبی نمایان می سازد.  (201313)معروف به قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در سال اخیر سنای امریکا

و دستگاه طراحی شده است اقتصادی  -ای از اقدامات سیاسیبسته ی اعمالی غرببنابراین جهت اجرایی سازی تحریم ها

دیپلماسی غرب وظیفه سنگینی را به عهده دارد. شاید بتوان اعمال تحریم هایی با محتوای حقوق بشری و حمایت ازتروریسم را 

 در همین راستا توضیح داد.  را 2013منتهی به سال در ماه های 

تحریمی این کشور جرا شدن مصوبات برای الزام ا 14در حوزه اقتصادی نیز کارشناسان آمریکایی از مکانیزم تئوری بازی ها

کمک می گیرند و بنابراین سعی دارند تا تحریم ها را طوری طراحی کنند که کشورهای ثالث درگیر تجارت با ایران منافعی را 

 از اعمال تحریم های گسترده تر بر ایران بدست آورند.

صوصا در حوزه ها درآمدهای ارزی ایران)نفت( افزایش اما سوال اصلی اینجاست که بر اساس چه معیاری آمریکا تحریم ها را خ

آن  اقتصادی منافع بر رفتارها اینگونه زیان و سود بررسی غرب، سیاسی رفتارهای تحلیل در اصلی نکات از خواهد داد؟  یکی

باشد و تحریم نفت ایران با توجه به نقش پر اهمیت ایران در تولید نفت دنیا می تواند می تواند منافع کشورهای  می کشورها

 غربی را از طریق افزایش قیمت نفت و به طبع ان فرآورده های نفتی مورد تاثیر قرار دهد. 

 بررسی آثار و پیامدهای تحریم نفت .3

 در تولید فرآیند اصلی در ماده خام همچنین و نفت صادرکننده ایکشوره برای درآمدی مهم منابع از یکی نفت

 ود هر در کالن متغیرهای در ثباتی بی میتواند موجب قیمت نفت های نوسان. می باشد نفت واردکننده کشورهای

 امروزه که نفت قیمت شدید نوسان اولین با ویژه به مسئله شود. این واردکننده نفت صادرکننده و کشورهای از گروه

 کنونی در دنیای پدیده است. این گرفته قرار اقتصاددانان توجه مورد است، معروف 1973 سال در نفتی اولین شوک به

 (1384.)اقبالی و حالفی، است داشته نفت فروشنده عمده کشورهای ویژه به جهان کشورهای اقتصاد بر متفاوتی آثار
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 یکننده صادر سازمان کشورهای میان در کننده تولید دومین و جهان نفت ذخایر از درصد 11 دارای از طرفی ایران

 اسالمی جمهوری مرکزی بانک زمانی سری براساس اطالعات که طوری به باشد، می 15(opec(2009)) خام نفت

 می تأمین نفت صادرات از دولت، ی سالیانه ی بودجه درصد 40 تا 50 و درآمد صادرات کل درصد 90 تا 80 ایران،

 به ایگسترده به صورت ایران اقتصاد اساس این بر باشد؛ می ایران GDP درصد 20 بر بالغ نفت، فروش به عالوه شود؛

 هداشت ایران اقتصادی ساختار بر بزرگ اثری تواند نفت می جهانی بازارهای شوک و بوده وابسته خام نفت صادرات

طول  در ارز نرخ ارزش افزایش دولت، رفاهی های برنامه وضعیت روی بر نفت نوسانات قیمت اثرات از غیر به باشد؛

 بیماری عنوان به این حادثه شود؛ تجارت قابل های بخش انقباض به منجر تواند می قیمت نفت، افزایش های دوره

 منظور به بنابراین (؛1984 ،18ویجنبرگن ؛17،1984کوردن ؛ 1982 ،16نری و )کوردن است شده شناخته هلندی

 تغییر دقیق اثرات بررسی آمده، وجود به یبالقوه های فرصت از و استفاده اقتصادی های بحران بروز از جلوگیری

 طراحی و ایران اقتصادی کالن متغیرهای بر )یا کاهش درآمدهای نفتی ایران در اثر تحریم ها(جهانی نفت قیمت

 .رسد میبه نظر  ضروری اقتصادی، ثبات منظور حفظ به مناسب اقتصادی های سیاست

تاثیرات بسزایی در درآمدهای نفتی دولت گذاشته  2011از طرفی تحریم های اعمال شده بر ایران خصوصا بعد از سال 

 تصادیاق توسعه های برنامه تدوین که قطعا آثار قابل توجهی در متغیرهای اقتصاد کالن به جا خواهد گذاشت، بنابراین

 تاثیرگذاری میزان از دقیق های بینی پیش انجام و شناخت مستلزم کشور ساالنه های بودجه تنظیم و اجتماعی -

 شوک بروز هنگام بتوانند ریزان برنامه که ای گونه به باشد می اقتصادی کالن متغیرهای بر نفت قیمت های نوسان

 ایند. نم اتخاذ را صحیحی های سیاست و دهند کاهش ممکن حداقل به کالن متغیرهای بر را آن منفی تاثیر نفتی، های

از سوی دیگر یکی از ارکان اصلی در اجرایی سازی تحریم های نفتی بر ایران توسط ایاالت متحده عدم تغییرات جدی 

میلیون بشکه در روز بزرگترین مصرف کننده جهان  18.949در قیمت های نفت خام است. آمریکا با مصرف حدود 

یک شوک در قیمت های جهانی نفت قطعا تاثیرات بسزایی در  بروزو  (2012، اداره اطالعات انرژی آمریکا)میباشد

متغیرهای اقتصاد کالن آمریکا چون رشد اقتصادی به جای می گذارد. عالوه بر محدودیت برای ایران در دسترسی به 

 ذاریگ سرمایه ودکمب جدید، منابع کشف به امید عدم دلیل به نفت بازارهای بین المللی انرژی به شکل رسمی، بازا

 ایه بحران و نوظهور اقتصادهای و توسعه حال در کشورهای نفت تقاضای رشد اوپک، ویژه در به گاز و نفت تولید در

بازار  در ثباتی بی و نفت قیمت های نوسان به توجه با توجه قرار گرفته است و مورد جهان سطح در نظامی سیاسی و

 .ردقرارگی اقتصاددانان توجه بایستی مورد نفت و اثرات آن بر اقتصاد کالن قیمتی های شوک مطالعه جهانی، نفت

بنابراین بررسی اثرات یک شوک قیمتی در نفت خام از دو منظر برای کشور حائز اهمیت است. اوال آثار تغییرات قیمت  

نفت ایران و نهایتا درآمدهای نفتی بر اقتصاد کالن سنجیده می شود و ثانیا هزینه های حذف ایران از بازار جهانی نفت 

گیرد. در ادامه برخی از مهمترین مطالعات انجام ری مورد بررسی قرار میو گاز بر اقتصاد کالن آمریکا به شکل دقیق ت

 شده در حوزه داخلی و خارجی تبیین خواهد شد.
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 بیان ضرر و زیان های اقتصاد جهانی از اعمال فشار بر ایران  .3.1

آمریکا نسبت به های ممکن گزارش راهبردی ضمن ارزیابی واکنشیک ( در 19FAS« )اتحادیه دانشمندان آمریکا»اندیشکده 

 ترین انتخاب را پا پیشهزینهها برای اقتصاد جهانی پرداخته و کمای ایران، به تخمین هزینه هر یک از این گزینهچالش هسته

 (2012)بلیر و همکاران، داند.گذاشتن آمریکا برای اثبات و نمایش تمایل خود به مصالحه با ایران می

آثار کلی اقدامات آمریکا علیه ایران بر اقتصاد سناریو مورد بررسی قرار گرفته است و ذیل هر یک تخمینی از   6این گزارش در  

تریلیون دالر  7/1ای برابر با میلیارد دالری، و در انتهای دیگر، هزینه 60در یک سر آن سود تقریبی ارائه شده است که جهانی 

 ای از هر یک از سناریوها و هزینه احتمالی آن آورده شده است.در ادامه خالصه  قرار دارد.

چه دولتی -های خارجی ها، تمام بانکای از تحریمدهد تا با اعمال دور تازهآمریکا ترجیح می :20فشار فزاینده -سناریوی اول

هزینه میانگین چنین اقدامی برای  با بانک مرکزی ایران وارد معامله شوند، مجازات کند.« هر شکلی»را که به  -و چه خصوصی

 .میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شده است 64اقتصاد جهانی به طور تقریبی 

شده نفتی، های پاالیشدر کنار دیگر اقدامات، آمریکا هر نوع واردات فرآورده :21فارسانزوا و محاصره خلیج -سناریوی دوم

گذاری در بخش انرژی ایران، در سرتاسر دنیا ممنوع کند. سرمایهمتوقف می گاز طبیعی، خدمات و تجهیزات انرژی از ایران را

 .میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شده است 325هزینه میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی  شود.می

]حمالتی موضعی برای نابود کردن اهداف نظامی با وارد آوردن کمترین خسارات  22حمالت دقیق -سناریوی سوم

ای از سوی نیروی هوایی و شدهرا در قالب مبارزات محدود و کنترل« حمله دقیق»آمریکا چند  ممکن به تاسیسات اطراف[:

هزینه میانگین چنین اقدامی  بیند.میای و مراکز خاص و تهدیدآمیز نظامی ایران تدارک نیروهای ویژه، علیه تاسیسات هسته

 .میلیارد دالر آمریکا تخمین زده شده است 713برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی 

ای بیند که نه تنها تاسیسات هستهطلبانه را تدارک میآمریکا یک مبارزه هوایی جاه :23بمباران وسیع -سناریوی چهارم

های نظامی این جویانه، دیگر سرمایهتوان تهران در دست بردن به اقدامات تالفی خاص و تهدیدآمیز ایران را، که برای کاهش

تریلیون دالر آمریکا  2/1هزینه میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی  کشور را نیز هدف قرار داده است.

 .تخمین زده شده است

گیرد که به ایران حمله، این کشور را اشغال و آن را به طور کامل آمریکا تصمیم می :24عیارحمله تمام -سناریوی پنجم

تریلیون دالر آمریکا تخمین زده شده  7/1هزینه میانگین چنین اقدامی برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی . خلع سالح کند

 .است
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ای ایران، بست هستهجمهور ]آمریکا[ با انتخاب یک رویکرد جدید برای حل بنرئیس :25زداییتنش -سناریوی ششم

 سود میانگین چنین اقدامی. ای را برای نمایش اشتیاق آمریکا به مصالحه با این کشور صورت دهدجانبهاقدامات اعتمادساز یک

 ده است.میلیارد دالر آمریکا تخمین زده ش 60برای اقتصاد جهانی به طور تقریبی 

 ارزیابی آثار تحریم نفت ایران بر آمریکا .3.2

 قطعا یکی از مهمترین مسائل در ارزیابی اثرات استراتژی تحریم نفت ایران و تشدید آن، اثراتی است که بر اقتصاد آمریکا می گذارد. فلذا

ار می گیرد و سپس آثار تغییرات قیمت نفت به جهت ارزیابی دقیق این مساله ابتدا چارچوب تحلیلی معماران تحریم ایران مورد بررسی قر

 )و بروز یک شوک نفتی( بر متغیرهای کالن اقتصاد آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

 ارزیابی منافع و هزینه های آمریکا از اعمال تحریم ها .3.2.1

ی، اقتصادی توسط جمعی از اندیشمندان نظام "منافع و هزینه های تحریم ایران"گزارشی تحت عنوان  2012در سال 

خالصه ای از منافع و هزینه های از اعمال و تشدید تحریم ها علیه ایران  7و سیاسی آمریکا تهیه گردید. جدول شماره 

همانطور که مشخص است، جدی ترین عنصر مخرب بر اقتصاد آمریکا، مبحث عرضه جهانی انرژی می  را نشان میدهد.

 ر گرفته است. باشد که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرا

 

 شرح اثر تحریم ردیف

1 

 منافع

 ف روند توسعه برنامه هسته ای ایرانیعتض

 تضعیف اقتصاد ایران 2

 نارضایتی نخبگان و مردم ایران از شرایط اقتصادی 3

 ای ایرانتغییر احتمالی راهبرد مذاکرات هسته 4

 تغییر توازن نظامی منطقه بر خالف منافع ایران 5

6 

 هزینه ها

 بروز مناقشه بین آمریکا و متحدانش و کشورهایی چون روسیه، چین، هند، ترکیه و کره جنوبی

 ی بلند مدت بین مردم ایران و آمریکارایجاد بیزا 7

 از دست دادن بازار و آثار مخرب اقتصادی بر آمریکا، متحدان اروپایی و خاورمیانه ای آن 8

 انرژی و بر ثبات بازار بین المللی انرژیآثار مخرب بر عرضه جهانی  9
 . منافع و هزینه های دول اربی از اعمال تحریم ها7 شماره جدول

 اثرات بروز یک شوک نفتی بر اقتصاد امریکا .3.2.2

دارد.  جودو تئوریکارتباط  اقتصادی یک متغیرهای و نفت های قیمت بین که یافتند نتیجه دست این به دانشمندان

 شافزای شوک یک و دارد نفت کشورهای واردکننده اقتصاد کالن بر منفی العمل عکس نفت های قیمت بی ثباتی

 دهد می شیفت چپ و عقب سمت به را اقتصاد کل منحنی عرضه عرضه، منفی شوک یک عنوان به نفت قیمت

                                                           
25  De-escalation 



استارتز، دورنبوش، ) آورد می بوجود را اشتغال و محصول در کاهش یک و هم ها قیمت سطح در افزایش هم بنابراین،

 26فیشر(

 رد تورم افزایش و اقتصادی رشد آمدن پایین باعث نفت قیمت در شدید افزایش اقتصاددانان، از بسیاری اعتقاد

 افزایش سو، یک از. نمود تحلیل متفاوتی های جنبه از توانمی را موضوع این. شود می نفت ه واردکنند کشورهای

 بنگاه ههزین افزایش عامل مطلب این که شده ها بنگاه تولید برای اولیه ماده عنوان به انرژی کمیابی باعث نفت قیمت

 خواهد پی در را جدید ای سرمایه کاالهای خرید برای ها بنگاه تمایل کاهش بنابراین،. باشد می آنها سود کاهش و ها

. ودش می صنعتی کشورهای در اقتصادی های بنگاه تولیدی ظرفیت در کاهش منجربه بلندمدت در امر این که داشت

 27.است ها قیمت سطح افزایش و کل عرضه کاهش بیانگر موضوع این

 بگیرند تصمیم است ممکن باشند، داشته را انرژی قیمت در افزایش موقتی انتظار کنندگان مصرف اگر ، دیگر سوی از 

 به.شود می موجب را قیمتها بیشتر افزایش و حقیقی تعادل در کاهش موضوع این که باشند داشته کمتری انداز پس تا

 رکتتولید ش نفت، هزینه های قیمت در افزایش است، صنایع و ها بخش بیشتر در تولید عامل یک اینکه نفت دلیل

جیمنز رودریگز،  سانچز،)شود می کننده نفت وارد کشورهای محصول در کاهش باعث نتیجه در و داده افزایش را ها

2005)28 

 ایران اقتصاد بر نفتی های ناشی از تحریم ارزیابی آثار .4

 ارزیابی نوسانات درآمدهای نفتی بر متغیرها کالن اقتصادی .4.1

 

در بعضی کشورها منابع درآمدی دیگری نیز برای تامین مالی دولت ها وجود دارند. منابع طبیعی و مواد معدنی از 

سال گذشته، همواره یکی از مهمترین  100مالی در اینگونه موارد است، در ایران نیز طی  جمله مهمترین منابع تامین

ت را از دول منابع تامین مالی دولت، منابع حاصل از فروش نفت خام بوده است. شکل زیر درصد منابع نفتی و مالیاتی

 زی(طالعاتی سری های زمانی بانک مرکبانک ا.)نشان می دهد 1387تا سال  1357سال 

                                                           
26 Startz, Dornbush, Fisher 
27 Manera & Cologni  
28 Jimenez-Rodriguez, R. & M. Sanchez(2005) 



 

 . درصد منابع درآمدی دولت از نفت و مالیات2 شماره شکل

منابع درآمدی دولت به منابع حاصل از فروش نفت خام بستگی دارد. لکن  %50همانطور که مالحضه می شود به طور متوسط  

به علت اینکه عمده درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به شکل ارزی می باشد حضور بی قاعده این درآمدها در اقتصاد، 

 مشکالت و ناهنجاری هایی را ایجاد می نماید

و آسیب پذیری اقتصاد کشور از این منظر  ایران درآمدهای نفتیکاهش ، یم های اعمال شده بر حوزه نفت و گازتحر از هدف

خواهد بود. به همین جهت طراحی آمریکایی ها بگونه ای بوده است که قیمت نفت ایران)و نه قیمت جهانی نفت( دچار کاهش 

وش شده و همزمان و به تدریج فروش نفت ایران در بازارهای جهانی نیز کاهش یابد تا از یک سو درآمدهای ایران را از محل فر

نفت به شدت کاهش دهد و از طرف دیگر تا حد ممکن موجب تنش و شوک در بازار جهانی نفت نگردد.  مطالعات صورت گرفته 

در حوزه اثر درآمدهای نفتی و تغییرات آن در حوزه اقتصاد کشورها بیشتر مشتمل بر بررسی اثر شوک های نفتی بر اقتصاد 

لعاتی پیرامون شوک مثبت نفتی است، لکن در مورد شوک های منفی نیز سنجیده شده است و بیشتر هم مشتمل بر مطا

محاسباتی صورت پذیرفته است. در ادامه پاره ای از مطالعات صورت گرفته تبیین می گردد. به طور قطع بخشی از آثار تحریم 

 تصاد مورد بررسی قرار گیرد.بر اقتصاد ایران، می تواند از طریق بررسی اثرات شوک های منفی نفتی بر متغیرهای کالن اق

 هب مربوط تقارن است، عدم مطرح نفت درآمد های شوک تر شکل مشخص به یا و نفتی درآمدهای مورد که در مسایلی از یکی

 الیتفع سطح کاهش موجب شدت به نفتی منفی های شوک بروز که است مطرح اعتقاد این زمینه این در. است مزبور های شوک

 .شود می تولید کاهش و رایج اقتصادی های

 کاهش دارد، عموماً وجود جاری مخارج مورد در که ناپذیری انعطاف به توجه با ارزی، درآمدهای نفت و قیمت کاهش هنگام در

 رایطش این در عموماً  و نبوده امکانپذیر مالحظه قابل امکان کاهش عمالً  زیرا. پیوندد نمی وقوع به دولت جاری مخارج در یکسانی

 های گوناگون بخش در تولید و اشتغال گذاری، سرمایه بر کاهش این که شد خواهد کاسته بودجة عمرانی دولت میزان از

 جهموا آنها اتمام جهت الزم منابع کمبود با گذاری سرمایه طرحهای از بسیاری این بر عالوه. است گذار اثر مستقیماً اقتصادی

 29(2008 مهرآرا) گردید خواهد نیز اقتصاد در کارایی عدم نوعی موجب ایجاد مطلب این و گردید خواهند

                                                           
29 Mehrara 
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 از ییک عموماً تورم، نرخ افزایش نتیجتاً نفت و صادرات از حاصل ارز تزریق بواسطة کل تقاضای افزایش به توجه با همچنین

 که عموماً  واردات افزایش با. است( مبادله قابل کاالهای مورد در ویژه به) واردات افزایش میزان تورم با مقابله جهت در راهکارها

 ندخواه خارج تولید چرخة از و شده مواجه آسیب جدی با تولیدی های بخش از بسیاری پذیرد می انجام تورم با مقابه منظور به

 افزایشز نی بیکاری و یافته کاهش تولید میزان و مانده استفاده بال اقتصاد در شده انجام های گذاری سرمایه از بخشی لذا و شد

 کاالهای متوجه واردات کاهش از بخشی که یابدکاهش می نیز واردات میزان ارزی درآمدهای کاهش هنگام به مقابل در. یابد می

 رکه د نیز بخشهایی. گرددمی اشتغال و تولید گذاری، سرمایه کاهش به منجر و بود تولیدی خواهد آالت ماشین و ایسرمایه

 هندنخوا احیا دوره این در بودند، شده تولید خارج گردونه از نفت درآمد افزایش دورة در مصرفی کاالهای گسترده واردات نتیجه

 رسد می ظرن به و است نامتقارن ایران اقتصاد در تولید بر نفتی های شوک اثرات نمود که بیان توان می اینگونه کل در لذا.  شد

ر، )امامی و ادیب پو.است مثبت بزرگتر های شوک اثرات از مراتب به بلندمدت در تولید بر نفتی منفی های شوک اثر مخرب

1390) 

 ول،پ حجم و متغیرهای تورم، نفتی رابطه درآمدهای مطالعه به برداری اتورگرسیو مدل یک از استفاده بادر مقاله ای طبیبیان 

 .دارد تاثیر متغیرها این بر نفتی درآمدهایایران  در که نشان داد و پرداخت دولتی مخارج و داخلی ناخالص تولید

 (1374)طبیبیان،

-1350ساالنه) داده های و کالن اقتصاد یک الگوی از استفاده با کالن متغیرهای بر را نفتی های تکانه آثار آبادی امین صمدی

 مشتمل همزمان، معادالت سیستم یک از متشکل سازی شبیه الگوی یک پژوهش، این در. است داده قرار مطالعه مورد (1371

 استسی آمده از بدست نتایج. است شده تدوین اقتصادی عمده متغیرهای بر نفت درآمد تاثیر بررسی به منظور معادله 15 بر

 سیاست نوع از نظر صرف است نفتی مواجه درآمدهای افزایش با دولت که مواقعی در دهند می نشان شده انجام های گذاری

 مهم های شاخص ،(باشد باالتر دولت کل مخارج به نسبت عمرانی دولت مخارج حساسیت چه هر) شده، اعمال ارزی های

نفتی  ایکاهش درآمده با دولت که زمانی بالعکس و اند یافته نسبی بهبود گذاری سرمایه و ناخالص داخلی تولید مانند اقتصادی

 هایشاخص باشد، کمتر مخارج کل به نسبت عمرانی مخارج کشش هرچه یابد می کاهش دولت کل مخارج و شود می مواجه

 (1378آبادی، امین )صمدی.می کنند طی را بهتری روند فوق

 داختهپر کالن متغیرهای با آن ارتباط و اقتصاد ایران در نفتی درآمدهای و نفت اهمیت و نقش بررسی به ایمطالعه در ارسالنی

 و گرفته قرار تاثیر تحت نفت قیمت کاهش و افزایش با ملی ناخالص تولیدکه  است این دهنده نشان آمده دست به نتایج. است

 باال رفتن با که طوری به میباشند. نفت قیمت های نوسان تابع نیز دولت عمومی بودجه درآمد و درآمدهای ارزی ، عالوه به

 افزایش عمومی دولت بودجه درآمدهمچنین  و ارزی های دریافتی کل آن تبع به و نفت از ناشی ارزی درآمدهای نفت، قیمت

 (1380) ارسالنی،.یابد می بودجه کاهش درآمد عمومی نیز نفت قیمت کاهش می یابد و با

 

 کشورکاهش درآمدهای ارزی  .4.2

به جهت محاسبه کسری بودجه احتمالی دولت در نتیجه کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام الزم 

 91توضیح مختصری از چگونگی و میزان حضور نفت در بودجه بر اساس قانون بودجه مصوب سال است تا ابتدا 



از یک سو و  آمارهای موجود از میزان کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی شود  و سپس به کمکارائه 

 ، محاسبات مربوط به نوسانات بودجه انجام گیرد.تغییرات و نوسانات قیمت نفت از سوی دیگر

 بودجه دولت اثرات کاهش درآمدها بر .4.2.1

ف مصوبی دارد که این وظایف به موجب قانون بر عهده اش قرار می یدولت به معنای عام و در واقع حاکمیت وظا

گیرد. دولت برای انجام این وظایف نیاز به درآمد دارد تاب بتواند به وظایف قانونی اش عمل نماید. دولت هر ساله 

وظایف مصوب، برنامه بودجه ای را تقدیم مجلس می نماید مبنی بر اینکه پیش بینی درآمدها به منظور انجام این 

در سال آینده به چه میزان و از چه محلی خواهد بود و این درآمدها برای چه اموری و به چه میزان هزینه خواهند 

ه میزان باشد و یا سطح بیکاری شد. دولت می تواند جهت گیری هایی را نیز در بودجه از جمله اینکه تورم به چ

 چه تغییراتی نماید و مواردی از این قبیل، لحاظ نماید

 بر اساس قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور به دوقسمت طبقه بندی می شود:

 الف( بودجه عمومی دولت که اعتبار آنها از محل منابعی همانند مالیات و درآمدهای نفتی تامین می شود.

شرکت ها، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت که اعتبارات آن از محل فروش کاال یا ب( بودجه 

 خدمت ارائه شده توسط خودشان تامین می شود.

)بودجه  .ارائه گردیده است 91چگونگی تخصیص بودجه کل کشور در سال شمایی کلی از  2 در شکل شماره

 (91مصوب سال 

می شود که حدود 30میلیارد دالر 624هزار میلیارد ریال است که معادل  6655کشور 91کل بودجه مصوب سال 

هزار میلیارد ریال( است متعلق به بودجه عمومی دولت و مابقی را 1644میلیارد دالر) 134از آن که برابر  29%

 لسبودجه شرکت های دولتی تشکیل می دهد.)بر اساس الیحه پیشنهادی دولت و گزارش مرکز پژوهش های مج

.براساس تقسیم بندی که از منابع بودجه عمومی می شود بخش اعظم از این منابع حاصل از شورای اسالمی(

 آن مشتمل بر درآمدهای اختصاصی وزارت خانه ها وموسسات دولتی می باشد %12منابع عمومی است و حدود 

 نمایان است. 2که به روشنی در شکل شماره 

                                                           
 تومان محاسبه شده است. 1226به دالر 30



 

 (است شده درج الیر اردیلیم به ارقام)کشور کل بودجه یبند میتقس از ییشما. 3 شماره شکل

  

 

 )ارقام به میلیارد ریال درج شده است(. منابع تامین بودجه عمومی4 شماره شکل

 

میلیون بشکه  2.34دالر، صادرات  85بر اساس متوسط قیمت هر بشکه نفت خام معادل  91قانون بودجه کل کشور در  سال 

برابر قیمت  8.3میلیون متر مکعب میعانات گازی در سال و قیمت هر تن میعانات گازی معادل  11.8نفت خام در روز، صادرات 

ال به ازای هر دالر تنظیم شده است. بر اساس فروض مذکور، سهم منابع ناشی ری 12260هر بشکه نفت خام و نرخ تسریع ارز 

بودجه کل کشور

5665

بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت

4021(71)%

هزینه 
(مصارف)ها

(منابع)درآمد ها

بودجه عمومی دولت

1644(29)%

هزینه 
(مصارف)ها

هزینه های مصرفی. 

هزینه های سرمایه . 
گذاری

باز پرداخت تعهدات و . 
دیون

(منابع)درآمدها

مالیات. 

عایدات نفتی. 

سایر درآمدها. 

منابع تامین کسری. 
بودجه دولت

91منابع بودجه عمومی الیحه سال 

1644

منابع عمومی

1442(88)%

درآمدهای اختصاصی وزارت 
خانه ها و موسسات دولتی

201(12)%



درصد در قانون  48.1به  1390درصد بر اساس ارقام مصوب بودجه  37.6از نفت از کل منابع عمومی بودجه عمومی دولت از 

 افزایش یافته است. 91بودجه سال 

 :شکل زیر می باشد کل منابع ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی به

 نفت خام صادراتی)میلیون دالر(ارزش = 2.34*365*85=72599  

 = ارزش میعانات گازی صادراتی)میلیون دالر(11.8*85* 8.3=8343   

 میلیون دالر 80942= دالر 85به ازای  کل ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی

 

 )ارقام به میلیارد دالر(منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی . توزیع5 شماره شکل
 توضیحات:

 گازی میعانات و خام نفت صادرات از حاصل = درآمد 210101 ایبودجه ردیف

 محروم و خیز نفت مناطق برای خام نفت فروش درصد = دو210109 ایبودجه ردیف

 مدارس سازی مقاوم جهت ارزی ذخیره حساب از استفاده= 310309 ایبودجه ردیف

 

 

 

کل درآمدهای حاصل از 
صادرات نفت خام، 
91میعانات گازی در سال 

درآمدها با عنایت به فروض 

(80942)بودجه

210101ردیف بودجه ای 

54307

210109ردیف بودجه ای 

1452

310309ردیف بودجه ای 

816

%(23)صندوق توسعه ملی

18617

قبل از واریز به )ماده واحده3بند 2جزء 
(حساب ذخیره ارزی

میلیون دالر، خارج بودجه ای5750

از درآمدها ما به ازای بیشتر
...دالر و 85 حساب ذخیره ارزی



 نفت ایران شرکت ملی اثرات کاهش درآمدها بر منابع .4.2.2

ال تا س  تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در صنعت نفت قابل توجه است.

به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور، میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان  1990

دولت جمهوری اسالمی بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب  90جنگ، در دهه 

 لیبی موفق شد تا این اقدامات -به ویژه قانون تحریم ایران سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود. اما تحریم اقتصادی آمریکا،

به تاخیر اندازد. پس از  90را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 

 ده گرفتهلیبی به تدریج کارآیی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادی -قانون تحریم ایران 1998مه 

همه تحریم اقتصادی آمریکا هزینه سنگینی را بر بخش نفت ایران وارد کرده است. تحریم آمریکا سبب شد شد. با این

تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند و ایران را مجبور ساخت تا 

، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت 90به آنها بدهد. طی دهه  برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری

هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود. این امر زیان قابل توجهی را بر کشور  300نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 

 وب را بعمل آورد.بهره برداری مطل 90تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 

افزون بر این، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر، زیان هنگفتی وارد آورده است. اگر 

تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کامالً متوقف 

یدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار تاثیرآن بر روی توسعه م سازد،

 پر هزینه بوده است.

 

در این حوزه می توان از طریق تخمین مقدار کاهش صادرات نفت خام، کاهش درامدهای حاصل از صادرات نفت خام 

لی نفت از صادرات نقدی نفت خام و میعانات شرکت م  %14.5را اندازه گیری نمود و سپس از طریق محاسبه سهم 

، میزان کاهش درآمدهای وزارت نفت را محاسبه نمود که اثر مستقیمی در 91دالر برای سال  85گازی با قیمت پایه 

 کاهش سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کشور خواهد گذاشت.

خام، میعانات گازی می باشد که ممکن است  مساله ثانوی در این باب کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت

شرایط و مفروضات بوده و وابستگی بودجه به نفت، حتی منابع جاری دوت را نیز دچار نوسان نماید و از این  جودوبا 

شرکت ملی نفت در اولویت ثانوی قرار گرفته و به تامین مخارج جاری دوت اختصاص یابد. در این  %14.5مسیر سهم 

 الزامی می باشد. 91فصلی از بوده مصوب سال بخش توضیح م

 

 منع شرکت های بزرگ و چندملیتی از سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز کشور  .4.3

در این بخش نیز الزم است تا با بررسی دقیق مفاد قطعنامه ها عنوان گردد که بر اساس آن سرمایه گذاری در صنعت 

تامین مالی و تکنولوژیک هم دچار مشکل شده است و از طرف دیگر  نفت و گاز کشور ممنوع گردیده و از طرف دیگر

بایستی نیاز صنعت نفت و گاز کشور جهت افزایش ظرفیت و نگه داری تولید تبیین شود تا یک پیش بینی دقیق از 

 اثر این بخش بر تحریم ها مورد محاسبه قرار گیرد.



 با تحریم نفتی سناریوهای مقابله .5

چند سناریو برای برون رفت از شرایط فعلی در نظر گرفت، در ذیل هر یک از سناریو ها به شکل به طور کلی می توان 

مختصر توضیح داده شده است. به نظر نگارنده با توجه به شرایط بین الملل و روند لغو تحریم ها، اتخاذ رویکرد اقتصاد 

لویت امور اصالحی و اجرایی قرار گیرد. لکن بایستی در او مقاومتی بر اساس اصالح بودجه و کاهش وابستگی به نفت

به منظور بررسی علمی و حقوقی هریک از سناریوها مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار 

 می گیرد.

 

 رویکرد مذاکره و سازش جهت لغو تحریم ها .5.1

را دارد که طرفین بر حل مساله تاکید داشته نشستن پای میز مذاکره و رسیدن به توافق زمانی ضمانت اجرایی الزم 

بر اساس رفتارهای اخیر ایاالت متحده هدف باشند. لکن رفتارهای اخیر ایاالت متحده این مساله را نشان نمی دهد. 

 اصلی غرب که سرنگونی جمهوری اسالمی ایران میباشد بیش از پیش خود را نشان میدهد:

خود در کنگره که مورد تصویب نمایندگان نیز قرار گرفت تغییر استراتژی  در نطق 2012می  17مارک دوبوویتز در 

 آمریکا در رسیدن به توافق هسته ای با ایران را اینگونه بیان میکند:

ابی دستیقابلیت ریس جمهور ملزم به تصریح این مطلب در سیاست های آمریکا در قبال ایران است که ایران دارای "

 ایران در دستیابی به تسلیحات هسته ای باید کنار گذاشته مهاررقابل پذیرش بوده و سیاست به تسلیحات هسته ای، غی

 "31شود

همانگونه که بیان شد، هدف آمریکا سرنگونی حکومت جمهوری اسالمی ایران میباشد، بنابراین هر زمان که مذاکرات 

 می نماید. به توافق نزدیک میشود خط توافق را دورتر گذاشته و تحریم ها را تشدید

نحوه لغو تحریم ها نشان میدهد که بسیاری از  نفتی از ابتدا آورده شده است.فهرست تحریم های  8شماره در جدول 

دستورالعمل های تحریم ایران به یک قانون تبدیل شده و به تصویب کنگره رسیده اند و به این معنی است که لغو این 

تحریم ها هم نیاز به دستور ریس جمهور و هم تصویب کنگره دارد که با توجه به شرایط سیاسی کنگره امریکا عمال 

لغو تحریم ها را بسیار سخت می نماید. از طرف دیگر در بسیاری از قوانین فوق جهت لغو تحریم ها پیش شرط شرایط 

هایی وضع گردیده است که احصا آن بعضا غیر ممکن است)به عنوان مثال اعالم برائت ایران از جنبش حزب اهلل لبنان 

 ها به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. شرایط لغو تحریم و عدم کمک مالی و معنوی به آن(. در ادامه
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 نحوه لغو تحریم تاریخ اهداف  نوع تحریم ردیف

 32قانون تحریم های ایران 1
جهت فشار بر افراد و نهادهایی که به توسعه 

 بخش نفت و گاز ایران کمک می نمایند
05/08/1996 

نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

2 
آزادی قانون حمایت از 

 33ایران

تحریم سرمایه گذاری و کمک های مالی به 

 ایران و ...
30/09/2006 

نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

3 
قانون تحریم های جامع 

 34علیه ایران

اعمال تحریم بر شرکت هایی که اقدام به 

 هرگونه مبادله مالی با ایران بنمایند و ....
01/07/2010 

 کنگره ونیازمند قانون 

 موافقت ریس جمهور

4 
قانون اختیارات دفاع ملی 

 201235برای سال مالی 

تحریم هر بانک خارجی که به هرگونه مبادله 

مالی با بانک مرکزی ایران بپردازد)نقل و 

 انتقال درآمدهای حاصل از فروش نفت(

31/12/2011 
نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

 13590فرمان اجرایی  5

اعمال تحریم های خاص بر افرادی که به 

تهیه کاال، خدمات، تکنولوژی و یا حمایت از 

 بخش انرژی و نفتی ایران می پردازند

20/11/2011 
از طریق دستور 

 اجرایی ریس جمهور

6 
قانون کاهش تهدید ایران و 

 36حقوق بشر سوریه

توسعه تحریم های بخش انرژی در فروش و 

کاالیی و انتقاالت بازاریابی و حمل و نقل 

 مالی

 نیازمند قانون کنگره 01/08/2012

7 
قانون اختیارات دفاع ملی 

 201337برای سال مالی 
 02/01/2012 نفت در برابر غذا

نیازمند قانون کنگره و 

 موافقت ریس جمهور

 . مهمترین تحریم های نفتی و نحوه لغو آن8 شماره جدول

 لغو و یا تعدیل تحریم ها از سوی دولت)لغو تحریم ها در کوتاه مدت(مجاری  .5.1.1

 اختیارت رییس جمهور در نحوه اجرا و معاف نمودن .5.1.1.1

اصوال رییس جمهور آمریکا از اختیارت باالیی در کاهش تحریم ها علیه هر کشوری، از جمله ایران برخوردار است، البته با توجه 

به ماهیت قانونی بودن اکثر تحریم های ایران اختیارت رییس جمهور تاحدی محدود شده است ولی در این حالت نیز رییس 

 .برخوردار استنه اجرا یا عدم اجرای این قوانین با توجه به منافع آمریکا جمهور از اختیارت قابل توجهی در زمی

 / فرمان های اجراییIEEPAاختیارات تحت  .5.1.1.2

غو لاین کشور اعمال گردیده می تواند با حکم اجرایی رییس جمهور  آمریکا کلیه تحریم هایی که با احکام اجرایی روسای جمهور

 گردد.

                                                           
32 Iran sanction act(P.L. 104-172) 
33 Iran Freedom Support Act (ILSA) (P.L. 109-293) 
34 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 (CISADA, P.L. 111-195( 
35 FY2012 National Defense Authorization Act (NDAA, P.L. 112-81) 
36 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 (H.R. 1905 (P.L. 112-158) 
37 FY2012 National Defense Authorization Act (NDAA, P.L. 112-81) 



 اختیارات دولت در تشخیص مصادیق .5.1.1.3

در بسیاری از موارد دولت این اختیار را دارد تا اعمال برخی از موارد تحریمی را آغاز یا دست نگه دارد، اشخاص یا نهادها را تحت 

 شمول تحریم قرار دهد یا خارج کند.

 اختیار ابطال .5.1.1.4

ها علیه بانک مرکزی، اختیارات و قانون تحریم  "قانون تحریم های ایران"عمدتاً قوانین تحریمی علیه ایران از جمله کلیه مفاد 

قابل توجهی به رییس جمهور آمریکا داده اند تا وی قادر باشد بر اساس منافع ملی آمریکا از اجرای برخی از آن ها صرف نظر 

 کند.

 لغو محدودیت های تجاری .5.1.1.5

صادر شد و هر  1995سال تحریم های مرتبط با تجارت و سرمایه گذاری در ایران اولین بار توسط رییس جمهور در ماه مارس 

ساله در قالب فرمان های اجرایی با فرمان رییس جمهور تمدید می گردد. بدیهی است که لغو آن ها نیز با فرمان اجرایی رییس 

 جمهور امکان پذیر است.

 مجاری لغو و یا تعدیل تحریم ها از سوی کنگره)لغو تحریم ها در بلند مدت( .5.1.2

 لغو قانون تحریم های ایران .5.1.2.1

قانون به عنوان یکی از محوری ترین قوانین تحریمی علیه ایران، معیارهای را که باید از سوی ایران احراز و از سوی رییس این 

 جمهور آمریکا تصدیق گردد تا این قانون لغو شود را مشخص نموده است:

ولوژیکی و تکنولوژی مربوط به الف( توقف تالش ها برای طراحی، توسعه و تامین بمب های هسته ای، سالح های شیمیایی/بی

 ساخت و تولید موشک های بالستیک

 ب( خروج از لیست سیاه کشورهای حامی تروریسم

 ج( عدم احتساب به عنوان تهدیدی جدی برای منافع امنیت آمریکا و متحدانش

 د( حذف ایران از لیست کشورهای حامی تروریسم

ری را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کند بدین منظور رییس رییس جمهور می تواند با موافقت کنگره نام هر کشو

( 2ماه گذشته هیچ گونه اقدامی در حمایت از تروریسم مرتکب نشده است   6( ایران طی 1جمهور باید کنگره قانع نماید که: 

که درخواست رییس جمهور با  حمایت نکند. در صورتی تا در آینده از اقدامات تروریستی تضمین های الزم را به آمریکا داده

 مخالفت کنگره مواجه شود رییس جمهور این حق را خواهد داشت تا این مخالفت را وتو کند.

روز پیش از اقدام کنگره را در جریان چنین موضوعی قرار  45تصمیم رییس جمهور به چنین امری مستلزم آن است که وی 

بدیهی است که هر گونه توافق در این خصوص مستلزم عدم حمایت ایران از گروه  دهد. به این بازه زمانی دوره انتظار می گویند.

 می باشد. در لبنان و فلسطین های مقاومت حزب اهلل و حماس



 سناریوی دور زدن تحریم ها و حفظ حداکثری میزان تولید و صادرات .5.2

   

 ایجاد شرکت های پوششی که نفت ایران را به فروش برسانند -

ساخت هر چه سریعتر فروش نفت به مردم در قالب قرار دادهای آتی و هزینه کرد درآمدهای حاصل از آن برای  -

 پاالیشگاه های نیمه تمام داخلی جهت داخلی سازی مصرف نفت و ایجاد تعادل در بودجه

ات ایجاد شهرک های پاالیشگاه ی کوچک جهت داخلی سازی سریعتر صادرات نفت خام و تالش جهت صاد -

 فرآورده های پتروشیمی

دانستن این نکته الزامی است که فروش نفت خام به جهت مشخص بودن ویژگی های نفت خام و حجم فروش  -

بوده نزدیکتر  38به مصرف کننده نهاییبسیار سخت تر از فروش فرآورده های حاصل از نفت خام است. چراکه آنها 

 ایه کامال امکان پذیر است.و در حجم پایین و در قالب فروش به کشورهای همس

. از این طریق می راهکار دیگر خرید پاالیشگاه، پمپ بنزین و پتروشیمی در کشورهای هم پیمان و دوست است -

 توان نفت خام را به آنجا صادر نمود و فرآورده را به فروش رساند.

 (نفتیدرآمدهای  به یکاهش وابستگ واصالح بودجه با فرض مقاوم سازی اقتصاد) .5.3

قبل از اینکه به تبیین راهکارهای اصالح ساختار بودجه پرداخته شود الزم است ساختار دولت و بخش خصوصی 

ه راهکار بایستی از کجا شروع را مورد واکاوی قرا دهیم تا معلوم شود در ارائدر گذشته حاصل از اقتصاد نفتی 

  کرد.

دهای نفتی مورد بررسی قرار می گیرد، وابستگی به جهت وابستگی به درآم ی عمده نفتیوقتی تاریخچه کشورها

در ایران  به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به خوبی نمایان است.این کشورها شدید توسعه اقتصادی 

وابستگی بودجه دولت به این درآمدها شروع ناکارآمدی دولت است. دولت  نیز وضع به همین منوال بوده است.

گسترش فیزیکی دارد، چرا که قصد دارد هر ناکارآمدی  باالیی جهت یژگی ناکارآمدی، پتانسیلناکارآمد به دلیل و

را با تاسیس یک نهاد دولتی دیگر جبران نماید. به همین دلیل با وجود آنکه مرتبا صحبت از کوچک سازی دولت 

ناشی از انونمندی داخلی می شود، رفتار دولت در عمل افزایش حجم و اندازه خود خواهد بود و این به جهت ق

 .ناکارآمدی دولت است

افزایش بودجه دولت)جاری و سرمایه ای( و افزایش نقدینگی طی سالیان متمادی خود شاهدی جدی بر این  

 مدعاست.

در مورد بخش خصوصی نیز  وضع به همین منوال است. چرا که به جهت استفاده از رانت دولتی ناچار به استفاده 

به دولت است. فلذا بخش خصوصی داریم که عمده فعالیتش اگر در بخش داللی و واسطه گری وابسته شدن از 

ی این دولت و بخش خصوصی ناکارآمد فرهنگ خاصی ایجاد شده که در ر حوزه واردات است. در نتیجهنباشد د

آن همه چیز آن نه نقد کارشناسی وجود دارد و نه جریان طبیعی اطالعات رشد می کند. فرهنگی است که در 

محرمانه تلقی می شود و نقدها تعبیر به جناح بندی سیاسی می شود. جالب است که این فرهنگ آن سیستم را 

 تقویت می نماید و آن سیستم این فرهنگ را.

                                                           
38 End user 



بنابه آنچه گفته شد تحریم نفتی فوق به جهت جبری که در کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام 

د به باز تعریف نقش و وظایف دولت و بخش نبتوانمسئولین ی تاریخی محسوب می شودتا ایجاد نموده فرصت

 .دنخصوصی بپرداز

در نظام جدید باید به دنبال ارائه رهکارهایی گشت که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری زمینه ساز ایجاد یک  

لی . به طور کشرایط فوق امری الزامی است اقتصاد مقاومتی واقعی گردد. اصالح نظام بودجه ای کشور با توجه به

 می توان راهکارهای اصالح نظام بودجه ای را در دوبخش کلی تقسیم بندی نمود:

 تراهکارهای ناظر برکاهش هزینه های دول  .5.3.1

 کاهش هزینه های دولت در بخش های نفت و گاز از طریق استفاده ز نقدینگی سرگردان -

هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور در اختیار مردم قرار دارد  120بر اساس بعضی از آمارها حدود 

که به علت ناتوانی نهادها و سازوکارهای موجود در جذب آن، این نقدینگی به یک عامل ضربه زننده به اقتصاد 

را به نمایش تبدیل شده و هر از چندگاهی از طریق ایجاد نوسانات جدی در بازارهای مسکن، طال، ارز و ... خود 

می گذارد. در این صورت اگر بتوان راهکارهایی جهت مهار و جذب این نقدینگی سرگردان طراحی نمود می توان 

بخش مهمی از هزینه های دولت را در بخش های عمرانی و نفت و گاز کاهش داد. بخشی از این راهکارها ناظر 

 به استفاده از سهام پروژه است.

 قانون اساسی  44جه بیشتر به اصل زوم تومردمی کردن اقتصاد و ل -

بوده و ناکارآمدی وسیع و  ایران در طول سالیان متمادی همواره از دولتی بزرگ که مانع رشد بخش خصوصی

ترده را همراه با خود داشته آسیب دیده است. این کاهش در درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام فرصت گس

طریق مردمی کردن اقتصاد خود را به سطح قاعده گذاری و تنظیم سیاست کشانده خوبی فراهم نموده تا دولت از 

 و اداره اقتصاد را در حوزه اجرا به مردم واگذار نماید.

 ولت از طریق تسریع در واگذاری هاکاهش هزینه های د -

 کاهش مصرف دولت به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کننده ها در اقتصاد -

 ولویت بخشیدن به اقتصاد دانش بنیاناصالح بودجه بر اساس ا -

 

 آمدهای دولت از طرق دیگرجبران درراهکارهای ناظر بر  .5.3.1.1

 هدف مند نمودن نظام مالیاتی .5.3.1.1.1

 شفاف سازی فرآیند کسب درآمد  .5.3.1.1.1.1

دستیابی به اطالعات از طرق غیر مستقیم مثل ایجاد نظام رتبه بندی افراد و نهادها و اعطای وام و مجوز به 

فراد اطالعات ا ایی و همچنین اتصال و شبکه نمودنی مکتسبه، از طریق چنین مکانیزم ه آنها بر اساس رتبه

مانند شبکه بانکی، سیستم اعطای مجوز و دفاتر ثبت اسناد و .... می توان به اطالعات  در بخش های مختلف

لیاتی دولت را صحیحی در مورد میزان درآمد افراد دست یافت و از طریق دریافت مالیات از آنها درآمد ما

افزایش داد. توجه نمودن به این نکته الزامی است که در بسیاری از موارد، در کشورهایی با ساختار نفتی 

افزایش مالیات به جهت شفاف نبودن فرآیند کسب درآمد و نبود اطالعات صحیح متوجه قشر کم درآمد 



ح فرآیندهای کسب اطالعات قطعا موج شده و تنها منجر به افزایش نارضایتی عمومی می گردد. لکن تصحی

افراد ثروتمندی که به عناوین مختلف از پرداخت مالیات فرار می نمایند شناسایی شده و درآمد خواهد شد 

مالیاتی دولت را در بخش فوق که بیشترین منفعت را از فرصت های اجتماعی کسب می نمایند افزایش 

 دهد.

 هدف گیری اقشار پردرآمداقدام به دریافت مالیات های جدید با  .5.3.1.1.1.2

یکی دیگر از راهکارهای اصالح نظام مالیاتی با این رویکرد که به اقشار آسیب پذیر ضربه کمتری وارد آید دریافت مالیات های 

هوشمند می باشد. تعریف این نوع مالیات ها هم می تواند به ثروت های تجمیع یافته جهت دهد و هم از انباشت ثروت در بخش 

مولد اقتصاد جلوگیری به عمل بیاورد. یکی از انواع این نوع مالیات ها، مالیات بر زمین و مسکن اضافی شهروندان با ها غیر 

 .مکانیزمی مشخص است.

 ارائه رانت های موجود در اقتصاد به بخش خصوصی .5.3.1.1.2

دولت به بخش خصوصی باشد.  یکی دیگر از محل های درآمد زایی برای دولت می تواند ارائه رانت های در دست              

لکن سوالی که مطرح می گردد این است که از چه طریقی رانت های مورد اشاره به بخش خصوصی محدود تعلق پیدا کند؟. 

ی به بخش همانطور که از تعریف رانت نیز مشخص می باشد. ارائه فرصت های محدود که در نگاه کالن به کل جامعه تعلق دارد

بخش خصوصی می نامیم اگر با مکانیزم صحیحی انجام نگیرد قطعا فسادآور بوده و به دور از عدالت صورت  از جامعه که آن را

می پذیرد. پیشنهاد می شود ارائه رانت های فوق به بخش خصوصی بر اساس منفعتی تعلق گیرد که آن بخش حاضر است به 

، رانت به مجموعه ای تعلق می گیرد که از مسیر استفاده جامعه برساند. به عبارتی در رقابت میان دولت و بخش های خصوصی

 از رانت مورد اشاره بیشترین منفعت را عاید جامعه نماید. 
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