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 مقدمه

گرچه دولت آمریکا  .است قرار گرفته ایاالت متحدههای ثانویه تحریم در فهرست نفت ایراناز پنجم نوامبر، 

این معافیت شش دوره ، لیکن است نموده خارجها هشت کشور خریدار نفت ایران را از فهرست این تحریم

 ، مجدداً درخواست خود را مطرح نمایند.این دورهبرای تمدید باید میخریداران  متعاقباًو  هماه بود

تا زمان در مرحله اول خنثی و سپس کاهشی بوده است و شاخص نفت برنت  ،ها بر قیمت نفتتاثیر تحریم

دالر به ازاء هر بشکه رسیده است. به نظر  6/72درصد کاهش نسبت به ماه اکتبر، به  15، با حاضر گزارش

صادرات  قطعترامپ و مشاوران او مبنی بر تهدیدات  اقدامات ایاالت متحده، برمبنایبازار  قیمتهای رسدمی

است. با این وجود در آینده حجم قابل توجهی از صادرات نفت، کاهش خواهد  تعیین گردیدهنفت ایران، 

 بنیادین بازار را از تعادل خارج سازد.  تواند اصولیافت. به این ترتیب، تمایل به افت قیمت می

 ده برخی از منعکس کنن احتماالًکه توسط دولت ترامپ اتخاذ خواهد شد در نهایت رویکرد مناسبی 

و احتماال  –با مخالفت شدید  ایران صادرات نفت قطع کامل. تالش برای خواهد بودهای موجود واقعیت

از سوی خریداران اصلی نفت ایران، از جمله چین مواجه خواهد شد. همچنین این امر موجب  -عدم پیروی

ها خواهد شد، و ریسک خسارت به اقتصاد جهانی و آمریکا و  نیز وارد نمودن شوک سمت عرضه به قیمت

تواند باعث تیرگی این امر می. در نهایت در پی خواهد داشتآسیب به مصرف کنندگان ایاالت متحده را 

که برای تعقیب اهداف تجاری و سیاست خارجی در  خود االت متحده با برخی متحدان اصلیروابط ای

 ؛ گردد. برخی کشورها از جمله کره شمالی، روسیه و چین به حمایت آنان متکی است
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 کاهش بیشتر صادرات

، هند، ترکیه، چینتوان به می اندنگردیدهتحریم نفت ایاالت متحده علیه ایران  مشمولهشت کشوری که از 

فیت معاصرفاً باشند. از روز جمعه، کره جنوبی، ژاپن و ... اشاره نمود که هیچکدام عضو اتحادیه اروپا نمی

های آتی میزان صادرات خود عنوان داشت این دو کشور در هفته ایاالت متحدهدو کشور قطعی شده است. 

باشد. بر اساس اطالعات دهند که به احتمال زیاد اشاره وی به ژاپن و کره جنوبی میرا به صفر کاهش می

هزار بشکه در روز ادامه خواهد یافت. این  305تاییدنشده موجود، معافیت هند تا ماه مارس برای واردات 

هزار بشکه در روز برای هند، مطابقت  300ما مبنی بر صادارت  اصلیای با سناریوی ر قابل مالحظهامر به طو

 دارد.

های چقدر خواهد بود و پس از انقضاء معافیت سوال اصلی این است که حجم واردات مجاز سایر بازارها

های نفت، تحده بر مهار قیمتکنونی در پایان شش ماه چه اتفاقی خواهد افتاد. با توجه به تمرکز ایاالت م

تر بودن در صورت آرام داشته وهای اعطا شده بستگی به تعادل بیشتر بازار موضع آن در خصوص معافیت

. از آنجا که بر اساس نمودتر عمل خواهد تهاجمی خود شرایط بازار، احتماال ایاالت متحده در تقاضاهای

ها به این کشور اعطا باقی خواهد ماند، بیشترین معافیتتمامی سناریوها، چین خریدار عمده نفت ایران 

رود که چین در پاسخ به فشارهای ایاالت متحده واردات خود را به طور قابل خواهد شد. انتظار نمی

 ترای درگیر اختالفات تجاری گستردهای کاهش دهد. باید گفت مسئله واردات ایران به طور فزایندهمالحظه

. از جانب ایاالت متحده، تصمیم انداز آن را مبهم خواهد ساختچشمکه  و چین گردیده میان ایاالت متحده

بینی آن نیز باشد که پیشبه تمدید و تجدید مجوزها در نهایت منوط به تصمیم شخص رئیس جمهور می

 ممکن نیست.

 برای صادرات نفت ایران، واحد: هزار بشکه در روز  سناریوهای موجود
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