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 :  عنوان گزارش

نفت در تجارت جهانی  و اوکراین؛ فرصت  وروسیه    مناقشهپی    تغییر مسیر  ها 

 ها برای ایران چالش

 حكمرانی انرژی و منابع ایران ۀاندیشكد : تهیه و تدوین

 iranergi.com: ت یساوب آدرس

 1401 مردادگزارش:   ۀیته خیتار

، پالک (کمی)سروش    دیشه  ابانیاهلل، تقاطع خ  ب یدکتر حب  دیشه   ابانیخ  : تهران،ینشان

 ۰۲۱۶۶۵۰۰۰۶۵ -یمطالعات فناور ۀ، پژوهشکد۹۶

تحقیقات پژوهشگران و   ۀها و انتشارات اندیشکده، نتیجشده در گزارشمطالب بیان

حکمرانی انرژی و  ۀهای مؤلفان آنهاست و لزوماً موضع رسمی اندیشکددیدگاه ۀکنندبیان

 منابع ایران نیست، مگر آنکه به آن تصریح شده باشد. 
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نفت    بازار  ویژهدر بازارهای انرژی بهرا  اوکراین تغییرات بنیادینی    وروسیه    مناقشه

آنکه بسیاری از کشورهای اروپایی از    پس ازاست.    رقم زدههای نفتی  خام و فراورده

اِامتناع کردندنفت روسیه  خرید     توجهقابلهای  عمال تخفیف، این کشور موفق شد با 

تغییر دهد.    ،هند و چین  طور خاصبهمسیر تجارت نفت خام خود را از اروپا به آسیا، و  

  ۱۰۰ند که تا پیش از شروع درگیری کمتر از  هنفت روسیه به  در این راستا، صادرات  

هزار بشکه در روز رسیده است. صادرات    8۰۰به حدود  اکنون  همهزار بشکه در روز بود،  

وجود  میلیون بشکه در روز گذشت. با    یکنفت روسیه به چین نیز در سال جاری از مرز  

 ۲۰۲۲دسامبر    ۵خ  اروپا در تاری  اتحادیۀ  ششم تحریمیِ  ۀصورت اعمال کامل بست  ، دراین

و   روسیه(  دریابرد  نفت  واردات  واردات    ۲۰۲۲  ۀفوری  ۵)ممنوعیت  )ممنوعیت 

ظرفیت مازاد پاالیشی در کشورهای    توجه به نبود   های نفتی دریابرد روسیه( و با فراورده

چین و هند، ممکن است روسیه در تداوم افزایش صادرات نفت خود به این کشورها  

گزار در  شود.  مشکل  رویدچار  تغییرات  ابعاد  بررسی  به  حاضر،  تجارت  ش  در  داده 

کردن نقش ایران در بازار جهانی های آن برای پررنگو فرصت   هاچالشجهانی نفت و  

 نفت پرداخته شده است. 

 

 

 

 

 خالصۀ مدیریتی 
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 اهمیت روسیه در بازار نفت 

.  تاسو صادرکنندگان نفت خام در جهان    ترین تولیدکنندگانبزرگروسیه یکی از  

این کشور حدود  ۲۰۲۱در سال   میعانات  نفت خام و  تولید  میلیون    ۱۰.۵، متوسط 

درصد از کل تولید نفت دنیا بوده است.   ۱4معادل    ،(ردبپس مزینبشکه در روز )

که مقصد حدود    گزارش شد   دربم   4.۲7در این سال متوسط صادرات نفت روسیه  

اروپا بودند و بعد از آن کشورهای آسیایی    اتحادیۀ  یدرصد از این میزان کشورها   ۶۰

 .(۱ نموداردوم قرار داشتند ) ۀدرصد در رتب 3۵با 

 

 آکسفورد   یانرژ ۀمنبع: مؤسس : صادرات نفت روسیه۱ نمودار 
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نام دارد. یکی از مسیرهای    ۱روسیه، اورالز ترین گرید صادراتی نفت خام  اصلی 

است: بخش شمالی این خط لوله    ۲ژبا ودر  ۀلولاصلی صادرات نفت خام روسیه، خط  

 دهدهای لهستان و آلمان تحویل می از بالروس گذشته و نفت خام را به پاالیشگاه 

امل  طور کبه  هاآنمقامات این دو کشور، صادرات نفت خام روسیه به    گفتۀبه)که  

شد  خواهد  جنوبی  (متوقف  بخش  مذکور،  لولۀ  به   ،خط  را  روسیه  خام  نفت 

کند. نفت خام روسیه ارسال می   های مجارستان، اسلواکی و جمهوری چکپاالیشگاه 

آن جمله   شود که ازسوی مقاصد صادراتی ارسال می از بندرهای مختلفی به چنینهم

پریمورسک می  بنادر  به  لوگا   3توان  اوست  دریای  4و  نووروسیسک   در  در    ۵بالتیک، 

 .(۲ نموداردر دریای ژاپن اشاره کرد ) ۶دریای سیاه و ناخودکا 

 

1 Urals 
2 Druzhba 
3 Primorsk 
4 Ust Luga 
5 Novorossiysk 
6 Nakhodka 
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 آکسفورد  یانرژ  ۀمنبع: مؤسس : مبادی صادرات نفت خام روسیه۲ نمودار

سیبریِهمروسیه   نام  به  آسیایی  بازارهای  مقصد  به  لوله  خط  یک    چنین 

های کشورهای  به پاالیشگاه  را  روسیه  ESPOدارد که گرید    7اقیانوس آرامـشرقی 

به   ۲۰۲۱در سال    دهد. صادرات نفت روسیه به آسیاویژه چین تحویل می آسیایی، به

هزار بشکه در روز )معادل    8۰۰  از  رسید که از این میزان بیش  دربم  ۱.44حدود  

 به آسیا( به مقصد کشور چین بوده است. روسیه  نفت درصد از کل صادرات ۵۶

ب خام،  عالوه  نفت  از  ر  یکی  و  خام  نفت  پاالیش  مهم  مراکز  از  یکی  روسیه 

محسوب  نیز  های نفتی مانند دیزل، بنزین و نفت کوره  صادرکنندگان بزرگ فراورده

در سال  می  فراورده۲۰۲۱شود.  به  ، صادرات  روسیه  نفتی  رسید.    دربم   ۲.۶۹های 

 

7 ESPO 
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  ۀ شود و اتحادیان صادر می نیز به سراسر جههای نفتی روسیه  مانند نفت خام، فراورده

اصلی  از  )اروپا  دیزل  برای  کشور  این  بازارهای  روز(،    ۵8۰ترین  در  بشکه  هزار 

یل  ئهزار بشکه در روز( و گازو  ۲۲3هزار بشکه در روز(، نفت کوره )  ۲34نفتا/بنزین )

 . استهزار بشکه در روز(  ۲۱4)

 تحریم نفت روسیه 

اتحادی  وروسیه    مناقشهپی    در ایاالت متحده و  را اروپا تحریم   ۀاوکراین،  هایی 

از شروع   پس  بالفاصله  متحده  ایاالت  کردند.  کشور وضع  این  نفت  واردات  علیه 

 اروپا  ۀاتحادی  دلیل حجم کم واردات، ممنوع کرد.به  ،جنگ، واردات نفت از روسیه را

ایجاد اخالل و وقفه   ها از ترسشرکتاز  بسیاری  از همان ابتدا  رغم اینکه  ، علی نیز

  درصدی  ۹۰اخیراً کاهش    ،بودند راهبرد خودتحریمی را اتخاذ کرده    هایشاندر فعالیت

. کمیسیون اروپایی، رساند تصویب  به  روسیه تا پایان سال جاری را  از  واردات نفت  

و طرح پیشنهادی خود برای    اروپا  ۀتحریمی ششم اتحادی  ۀ از بست  ۲۰۲۲می    4روز  

رغم حمایت آلمان از این نفت روسیه طی شش ماه خبر داد. علی قطع وابستگی به  

و    ،طرح اسلواکی  مانند  دارند،  روسیه  نفت  به  باالیی  وابستگی  که  کشورهایی 

اند. اروپا علیه نفت روسیه شده  ۀهای اتحادیتحریممجارستان، خواستار معافیت از  

عرمهم تضمین  چگونگی  تحریم،  این  اجرای  راه  سر  بر  مشکل  به   ۀضترین  نفت 

شدت به است که فاقد مرز آبی هستند و بهکشورهای چک، اسلواکی و مجارستان  

های خدمات  طی سه ماه تمام شرکت  ،این تحریماساس  . بر  اند نفت روسیه وابسته

این   رانی کشتی  تصویب  با  کرد.  خواهند  خودداری  روسیه  نفت  انتقال  از  اروپایی، 

درصد از واردات نفت خام    ۹۰شد تا حدود    مقرر  ،میالدیتحریم در اوایل ماه ژوئن  
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اتحادیۀ  بدین ترتیب، تمام نفت خامی که روسیه از طریق دریا به  روسیه کاسته شود.  

از طریق خط  این کشور  از صادرات نفت    زیادی کرد و همچنین بخش  اروپا صادر می 

کشورها )به  شد.  ی لوله  خواهد  متوقف  لهستان(  و  آلمان  مانند  اساس  ی  یم تحربر 

تاریخ    اروپا، واردات نفت  اتحادیۀ از  از طریق دریا  و    ۲۰۲۲دسامبر    ۵خام روسیه 

فراورده تاریخ  واردات  از  نفتی  از    ۲۰۲3فوریه    ۵های  واردات  بود.  ممنوع خواهد 

طریق خط لوله برای تأمین انرژی کشورهایی مانند مجارستان، اسلواکی و چک که 

تأمین   آنتنها منبع  این    روسیه است،  یژباو در  ۀضر خط لولها در حال حانفت  از 

به کرواسی برای واردات وکیوم تحریمی    ۀ. همچنین این بستاستها مستثنی  تحریم 

به بلغارستان برای واردات نفت روسیه تا پایان  و    ۲۰۲3گازوئیل روسیه تا پایان سال  

 .   دهد اجازه می  ۲۰۲4سال 

 تغییر مسیر تجارت نفت خام روسیه  

سبب شده است تا صادرات نفت خام روسیه به کشورهای اروپایی    هاتحریماین  

  نمودار تغییر کند. مطابق    ، ویژه چین و هند آسیایی، به  یسمت کشورهایابد و بهکاهش  

پس از شروع نزاع روسیه با اوکراین، تقریباً تمام کاهش  نخستسه ماه  تا دو طی ، 3

به کشورهای آسیایی   آنبه اروپا از طریق افزایش صادرات این کشور صادرات نفت 

 است. جبران شده
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 آکسفورد یانرژ ۀمنبع: مؤسس  صادرات نفت خام روسیه به تفکیک مناطق مختلف ۀ: تغییرات ماهان3 نمودار

مشتریان آسیایی نفت روسیه، پس از چین، کشورهای ژاپن    ۀ، عمد ۲۰۲۱در سال  

به آسیا را در اختیار   روسیهجنوبی بودند و هند سهم ناچیزی از صادرات نفت    ۀو کر

رفتن  زمان با باالاوکراین و هم  و روسیه    مناقشهو پس از    ۲۰۲۲داشت. اما در سال  

ای تحریم نفت روسیه، م فشارهای آمریکا برغرقیمت سوخت در دنیا، کشور هند علی 

به را  کشور  این  تحریمی  نفت  تواردات  روسخفیفدلیل  جذاب  بههای  شکل  ها 

گیری افزایش داد و به یکی از مقاصد اصلی صادرات نفت خام روسیه تبدیل  چشم

به   ۲۰۲۲های منتشرشده، واردات نفت روسیه توسط هند در ماه می  شد. طبق داده

ست که واردات نفت خام روسیه توسط ا  ن در حالی هزار بشکه در روز رسید. ای  84۰

طور  به   ۲۰۲۱هزار بشکه در روز و در سال    ۱۰۰کمتر از    ۲۰۲۲هند در ماه فوریه  

 هزار بشکه در روز بوده است. ۱۰3متوسط 
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 آکسفورد   یانرژ ۀمنبع: مؤسس   نفت خام هند به تفکیک کشورهای مختلف ۀ: واردات ماهان 4 نمودار

جایگزین نفت خام    هیاورالز روس نفت خام    ،در هند پس از نزاع روسیه و اوکراین

های مارس تا  عنوان برترین گرید وارداتی نفت خام هند شده است. بین ماهبهعراق  

  ۱۰، سهم روسیه در واردات نفت هند از کمتر از یک درصد به بیش از  ۲۰۲۲می  

 ۱۰که در این مدت سهم ایاالت متحده از حدود    درصد افزایش پیدا کرد، در حالی 

یاالت متحده در حال  نفت خام ا  ،درصد کاهش یافت. در واقع  ششدرصد به زیر  

پُر برای  اروپا صادر می حاضر  به  خالی روسیه  جای  از  بخشی  افزایش  کردن  شود. 

های  هند، سبب شد تا صادرات فراورده  از سویروسیه    واردات نفت خام تحریمِی

حدودی    در این مدت افزایش چشمگیری یافته و بتواند در بازاری که تا  ند هنفتی  

 (.۵ نمودار کند )  ، تعادل ایجاده بوددلیل خروج روسیه دچار کمبود عرضه شد به
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 آکسفورد  یانرژ  ۀ منبع: مؤسس  : افزایش صادرات بنزین و دیزل هند در پی افزایش خرید نفت تحریمی روسیه۵ نمودار

  ،ر نباشد سیه توسط هند، بیش از این میسّواردات نفت رو  رسد این، به نظر می   با وجود

پاالیشگاه  ظرفیت  چراکه  نزدیکی  در  حاضر  حال  در  هند  فعالیت    اسمی های  خود 

    کنند.می 

های اخیر )در نتیجه  ن رشد اقتصادی در ماهکند شد   دلیلبهکل واردات نفت خام چین  

صفر( کوید  سیاست  خام    اتخاذ  نفت  واردات  اما  یافته،  عمدتاً  کاهش  روسیه،  از 

 وجود . با  توجهی داشته استقابل های مستقل این کشور، افزایش  وسیلۀ پاالیشگاه به

 چرا   ،در افزایش بیشتر واردات نفت روسیه محدود است  هاتوانایی این پاالیشگاه،  این

  ا در سطح باالیی قرار دارده های نفتی این پاالیشگاهفراورده  ۀذخیرکه هم انبارهای  

تقاضا در داخل و عدم اجازضعیف  دلیلبه) این پاالیشگاه  ۀبودن  به  ها  دولت چین 

شود و در  توسط دولت چین کنترل می   هاآنو هم ظرفیت عملیاتی    برای صادرات(

پاالیشگاه این  حاضر  بهحال  متوسطها  ظرفیت    ۵۵در    طور  از  خود    اسمی درصد 
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را به    افزایش بیشتر ظرفیت عملیاتی   ۀو دولت این کشور فعالً اجاز  کنند فعالیت می 

 . ها نداده استآن 

دی نیز نشان  میال  ۀات نفت خام روسیه توسط این دو کشور در ماه گذشت ردواروند  

در حال  می  و  اوج خود رسیده  به  این کشورها  به  نفت خام روسیه  واردات  دهد، 

های بلومبرگ، متوسط واردات نفت خام روسیه توسط  اساس داده  کاهش است. بر

ترین  ، که پاییندربم   ۱.7۵جوالی به    ۲۲منتهی به    ۀ هفت  چهارکشورهای آسیایی در  

چنان  وجود این، هم (. با۶  نمودارد، رسیده است )باشماه گذشته می   چهارمیزان طی  

 .هستند درصد از صادرات نفت خام روسیه  ۵۰کشورهای آسیایی مقصد بیش از 

 

 منبع: بلومبرگ  نفت خام روسیه به آسیا، به تفکیک کشورهای مختلف : صادرات۶ نمودار

عالوه بر افزایش واردات نفت روسیه از سوی چین و هند، واردات نفت روسیه  

هزار بشکه در روز( و بلغارستان    ۲۶۰کشورهای ترکیه )افزایش دو برابری به  از سوی  

 هزار بشکه در روز( نیز افزایش یافته است. ۲۰۰)افزایش سه برابری به  
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آوری باالیی برخوردار است، اما تقاضا برای روسیه از تابگرچه صادرات نفت  

هفتفراورده دو  طی  است.  کاهش  حال  در  کشور  این  نفتی  ژوئن،  های  ماه  اول  ۀ 

یل ئسنگین، گازو  ۀدیزل، نفت کور  تی روسیه که عمدتاً شاملهای نفصادرات فراورده

  ۵۰۰بود که بیش از    دربم  ۲.۵8طور متوسط  وکیوم، نفتا و سوخت جت است، به 

کاهش یافته است. صادرات   دربم   3.۱4نسبت به ماه فوریه با    زهزار بشکه در رو

نفتی روسیهفراورده کاهش    اتحادیۀبه    های  با  مشابه  در مدت  نیز  هزار   3۰۰اروپا 

 بود.   رسیده دربم ۱.3در روز به  ایبشکه 

هایی که طرف روسی برای فروش  برخی از کشورها نیز از تخفیف   ،سوی دیگر  از

های شود، نهایت استفاده را برده و واردات فراوردههای نفتی خود قائل می فراورده

 عربستان سعودی است.   اند. یکی از این کشورهاایش دادهنفتی خود از روسیه را افز

های  عنوان سوخت نیروگاهبهنفت دنیا، واردات نفت کوره )  ۀترین صادرکنند بزرگ

را در فصل دوم سال  از  برق(   داد.   ۲۰۲۲روسیه  افزایش  برابر  از دو  بیش  میالدی 

صادرات در اختیار داشته  نفت خام بیشتری را برای    ،قیعربستان موفق شد از این طر

روسیه توسط عربستان طی   ۀگزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت کورباشد. به

حالی که این میزان در    هزار تن بوده است، در  ۶۵۰تا ژوئن حدود    های آوریلماه

بود. عربستان سعودی چندین سال    3۲۰مدت مشابه سال گذشته حدود   تن  هزار 

  ،کند های برق خود وارد می روسیه را جهت تأمین سوخت نیروگاه  ۀاست که نفت کور

در اختیار داشته  جهت فروش در بازارهای جهانی    تا از این طریق نفت خام بیشتری

 باشد.  
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، از طریق  اروپاهای نفتی روسیه به  بخشی از کاهش صادرات فراورده ،مجموعدر

رانی فجیره در امارت  صادرات این محصوالت به خاورمیانه و به خصوص هاب کشتی 

نفت کوره   به فجیره  به  استجبران شده است. عمده محصول صادراتی  عنوان که 

روسیه به    ۀمیلیون تن نفت کور  ۲.۱شود. تاکنون حدود  ها استفاده می سوخت کشتی 

میلیون   ۱.۶۵حدود    ۲۰۲۱ست که در کل سال  ا  حالی   فجیره صادر شده است، این در

 فجیره صادر شده بود.   بهنفت کوره تن 

 ها برای ایران ها و چالش فرصت 

کشور ، چالشی که ترین راه درآمدی ایرانعنوان اصلی به، در ارتباط با بازار نفت خام

است. از آنجایی که حجم خرید نفت   بازار آسیاما از  کند، کاهش سهم  را تهدید می   ما

روسیه از سوی کشورهای آسیایی در حال افزایش است، قطعاً سهم کشورهای دیگر  

ها برای در سبد واردات نفت کشورهای آسیایی کاهش خواهد یافت. یکی از گزینه

فروشد.  ت که نفت خود را با تخفیف به کشورهای دیگر می این امر، کشور ایران اس

این اتفاق بار دیگر اهمیت ایجاد بازارهای متنوع برای تضمین امنیت فروش نفت را 

احتماالً   ه،شد نفت تحریم به چین در فروش  ما    بیش از حِد  د. وابستگِیکنبرجسته می 

سبب خواهد    ،ارهای آسیایی در آینده با توجه به هجوم بیشتر نفت ارزان روسیه به باز

ایران   نفتی  درآمدهای  از  تا  ـ  شد  در کاسته شود  نفت  قیمت  کاهش  طریق  از  چه 

دلیل افزایش عرضه و چه از طریق کاهش صادرات نفت به دلیل  بازارهای آسیایی به

توسط ایران  سهم  فراوردهروسیه  تصاحب  بازار  در  حتی  موضوع  این  نفتیِ .    های 

  اتحادیۀ دبیرکل  محمد حسینی،  سید   ۀگفتقیر، نیز صادق است. به  ، مانندصادراتِی ایران

را    خام روسیه  اکنون عالوه بر اینکه هند نفت  ،های نفتی ایرانصادرکنندگان فراورده
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صادراتش به بازار هند است با مشکل   ۀکه عمد خرد، قیر ایران نیز  تر می با قیمت ارزان

 ۱۰۰ماهانه حدود    ایران صادرات قیر  طوری که طی سه ماه گذشته  ، به شدهمواجه  

پیدا کرده    تنزل هزار تن    33۰هزار تن به    43۰یعنی از  است،  هزار تن کاهش یافته  

فرارده  .است و  نفت  بازارهای  در  ایران  سهم  تسخیر  نفتِیچالش  کشورهای   های 

ید در دستگاه دیپلماسی  روسیه، موضوعی است که با  هایواسطۀ تخفیفهبآسیایی  

های روسی  رف پیگیری قرار گیرد و از طریق دیپلماسی فعال انرژی با ط  کشور مورد

آسیایی حل کشورهای  غیر  ؛فصل شودوو  با    ممکن  ،صورت  این  در  رقابت  است 

 ادی ایران شود.روسیه در این بازارها منجر به کاهش بیش از حد منافع اقتص

ویژه بنزین و  های نفتی در داخل به باتوجه به افزایش تقاضای فراورده  ،سوی دیگراز  

های  های ایران جهت تولید فراودهیل و عدم وجود ظرفیت مازاد در پاالیشگاهئگازو

احداث  زمان  تا  ایران  اسالمی  جمهوری  که  دارد  وجود  امکان  این  بیشتر،  نفتی 

از فراوردهریزیبرنامه  های)پترو(پاالیشگاه  د و تخفیفی روسیه جهت اهای مازشده، 

نفتی چه در تابستان جهت سوخت حمل تأمین تقاضای فراورده ویژه نقل )بهوهای 

یل و نفت  گازوئ  مخصوصاًها )بنزین( و چه در زمستان جهت تأمین سوخت نیروگاه

کند.   استفاده  می کوره(  نظر  تابستان  به  در  همهفروکشبا    ۱4۰۱رسد   گیریِ کردن 

افزایشی   بنزین در داخل مجدداً  تقاضای  طبق گزارش    شود ـویروس کرونا روند 

سر است. با  ه  فارس در حال حاضر تولید و مصرف بنزین در ایران سرب  خبرگزاری

  ، هامصرف سوخت در خودروها و موتورسیکلت  سازیِتداوم این روند و عدم بهینه

گرفتن تقاضای بنزین بر تولید آن و نیازمند واردات  هد پیشی شاقطعاً در تابستان آینده  

  به  توجه یل و نفت کوره نیز در زمستان بائبنزین خواهیم بود. در مورد سوخت گازو

ها  نیروگاه ،بخش خانگی   ها جهت تأمین تقاضایگاز طبیعی به نیروگاه  ۀکاهش عرض
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از سوخت استفاده  به  مایع  مجبور  گازوهای  و  کوره  این    یلئنفت  واردات  هستند. 

ها با قیمتی کمتر از قیمت جهانی از طریق روسیه سبب خواهد شد تا ایران سوخت

کما  کمتری پشت سر گذارد.    ۀانرژی را با هزین  ۀهای بحرانی خود در حوزموقعیت

سازی مقدمات برای واردات  اینکه برخی از کشورها مانند برزیل نیز در حال آماده

جمهور  ژائیر بولسونارو، رئیس.  یل هستند ئازاد روسیه مانند گازوم  فراورده های نفتِی

از احتمال عقد قرارداد بین روسیه و    پوتین  پس از تماس تلفنی با والدیمیر  برزیل،

 خبر داده است. روسیهیل از  ئبرزیل برای واردات گازو

  تاکنون تنها  نهاروپا    اتحادیۀهای نفتی روسیه از سوی کشورهای  تحریم نفت و فراورده

با   موفق شده  بلکه روسیه  بکاهد،  این کشور  نفت خام  از صادرات  است  نتوانسته 

نسبتاً مناسبی برای    ،اعمال تخفیف با    ،ر چینبخود در هند، عالوه  بازار  مهیا کند. 

میلیون بشکه در روز از نفت خام روسیه و   ونیمیکالی   یکچنان بین  این، هم  وجود

های نفتی این کشور به کشورهای اروپایی  میلیون بشکه در روز از فراورده  یککمتر از  

شدن  صورت عملی   شود. در.. صادر می .بلغارستان و    جمله هلند، ایتالیا، رومانی،  از

میالدی حدود    ۲۰۲3  اروپا که قصد دارد تا پایان فصل اول سال   اتحادیۀهای  تحریم 

های  های نفتی روسیه بکاهد )در بخش تحریمدرصد از واردات نفت و فراورده  ۹۰

به آن اشاره شد( و با کشورهای هند و چین در    توجه به محدودیت   نفت روسیه 

های پیشین بدان اشاره شد، قطعاً حجم  واردات بیشتر نفت خام روسیه که در بخش 

واهد یافت و این کشور نیز مانند ایران مجبور به صادرات نفت خام روسیه کاهش خ

ونیم  یک  کاهش بین  از  حکایتها  بینی پیش  اهش تکلیفی تولید نفت خواهد شد ـک

میلیون بشکه در روز از تولید نفت روسیه در سال آینده دارد. جهت کاهش    تا دوونیم

برداری مناسب ایران از این  اثرات و پیامدهای کاهش تولید نفت برای روسیه و بهره
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می  پیشنهاد  نفت و خارجشود  شرایط،  با طرف  ۀمقامات وزارت  روسی    یهاایران 

ویژه یج فارس یا دریای خزر )بهها در خلرسانی به کشتی دربارۀ احداث هاب سوخت

مراتب بیشتری برخوردار است( مذاکره کنند. بدین  خلیج فارس که از بار ترافیکی به

ترتیب هم مسیری جهت حفظ تولید نفت روسیه مهیا خواهد شد و هم جمهوری  

  ۀ گیری )مانند فجیرالمللی جهت سوختهای بیناسالمی ایران به مقصدی برای کشتی 

تیک منطقه بیش از یل که نقش ایران را در تعامالت ژئوپ  ، امریشودمی   امارات( بدل 

کرد.   پررنگ خواهد  اقدامی مطرح  پیش  پیشنهاد چنین  در گزارش حاضر صرفاً 

فایده،  ـجمله هزینه  آن از  سنجیِدر گام بعدی باید مطالعات امكان  شده است و

های  قیمت سوخت  موردنیاز جهت ایجاد زیرساخت، تأثیر آن بر  گذاریِسرمایه

 . انجام شود صورت دقیق در منطقه، ایجاد اشتغال و ... بهمایع 

 بندیجمع 

سرعت در حال تغییر است. در چند ماه گذشته، اروپا فت بهمسیر تجارت جهانی ن 

واردات نفت خام از ایاالت متحده، غرب آفریقا و خاورمیانه را برای جایگزینی نفت  

هایی برای گرید  دنبال جایگزینهای اروپایی که بهپاالیشگاه  روسیه آغاز کرده است.

توانند از نفت خام نروژ، عراق، نیجریه و ایاالت متحده بهره می   ، اورالز روسیه هستند 

های  در بازار کنونی نفت که دچار کمبود عرضه است، یافتن محمولههرچند  ببرند،  

های نفتی روسیه  فت و فراوردهرسد. کاهش صادرات ن کار دشواری به نظر می   ،اسپات

ها و  ها بوده است. گرچه برخی از شرکتبینی های گذشته بسیار کمتر از پیش طی ماه

اما این کشور    ،باز زدند   نفت و گاز در اروپا از خرید نفت روسیه سر  بازرگانان بزرگِ

ویژه هند بفروشد.  خام خود را به کشورهای آسیایی به از نفت زیادیتوانست حجم 
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های نفتی روسیه  های اروپا علیه نفت و فراوردهاز آنجایی که تا زمان برقراری تحریم

الی    ۀدور به   ایماهه  هشتتنفس شش  نفت روسیه  افزایش صادرات  دارد،  وجود 

 اتحادیۀو اعمال تحریم خرید نفت دریابرد روسیه توسط    ۲۰۲۲اروپا تا  اوایل دسامبر  

تواند  های اروپا می آیا تحریمکه  ست  ا  اما این. سؤال اصلی  امری محتمل استاروپا  

 سمت مناطق دیگر سوق دهد یا خیر؟نفت روسیه را از بازار اروپا به

ویژه  آسیا، به   سویروسیه قصد دارد مسیر صادرات نفت و گاز خود را از اروپا به 

موفق بوده است. متوسط  در این مسیر  حدودی    هند و چین، تغییر دهد. تاکنون نیز تا

 هزار   ۱۰۰  کمتر ازاوکراین از    وروسیه    مناقشهصادرات نفت روسیه به هند پس از  

نفت    وارداتهزار بشکه در روز رسیده است. چین نیز    8۰۰بشکه در روز به حدود  

میلیون   یکاوکراین به بیش از    و  روسیه  جنگپس از شروع    هایروسیه را طی ماهاز  

هایی در افزایش بیشتر صادرات  محدودیتاین،  وجود  بشکه در روز افزایش داد. با  

ست از:  ا ها عبارت ترین آننفت خام روسیه به کشورهای مذکور وجود دارد که مهم

میلیون بشکه    یکدر دسترس نبودن ظرفیت پاالیشی موردنیاز برای واردات حدود  

شود )الزم به ذکر است که اکنون به اروپا صادر می در روز از نفت خام روسیه که هم

میلیون   8۰خام خود را به میزان    نفت  ۀدولت چین قصد دارد ظرفیت انبارهای ذخیر

های تخفیفی و تحریمی  بشکه افزایش دهد که احتماالً از این ظرفیت برای خرید نفت

کرد(، و تهدید امنیت انرژی کشورهای هند و چین با وابستگی   روسیه استفاده خواهد 

 بیش از حد به نفت روسیه.  

های  ر ضرر بازاگرچه در نگاه اول بهچنین تغییری در مسیر تجارت جهانی نفت، 

دیپلماسی فعال    که از طریق  رسد، امریبه نظر می ویژه در چین و هند  نفت ایران به
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، اما با کمی  حل استفعاالن بازار نفت هند و چین قابلو    روسهای  انرژی با طرف

ژئوپلیتیکی  تعمق   و  اقتصادی  مالحظات  تمام  درنظرگرفتن  فرصتمی و  های توان 

بهره مناسبی   بهبرای  موقعیت  از  ایران  یافت،  برداری  خرید وجودآمده  جمله  از 

نیاز داخل با هزین  های نفتی تخفیفِیفراورده کمتر،    مراتبه ب  ایهروسیه برای تأمین 

بازارهای جهانی بهتسهیل فرایند وارد به  ایران  اروپاشدن نفت  ایجاد مراکز   و  ویژه 

فراورده  گیریِسوخت طریق  از  دریای خزر  یا  فارس  در خلیج  و  کشتی  نفتی  های 
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   منابع ایراناندیشكده حكمرانی انرژی و 

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  فناوری ریاست

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیـرییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیگیری در حسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   وزه 

آگاهی از آخرین رویدادها و تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده    منابع

های  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »

« طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت رصدی

 .این حوزه بپردازد


