اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﺘﯽ درﺑﺎره ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ
از ﺧﻮدش ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ،ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ۴۰
درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﺷﺪه ،ﺧﺒﺮ اﻣﯿﺪﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :اﻣﺎ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ
و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
داﺷﺘﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰درﺻﺪ رﺷﺪ درآﻣﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻦ از دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ در
ﺧﻨﺜﯽﺳﺎزی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺷﺘﺒﺎه ﻫﻤﺘﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ
 ۴۰درﺻﺪی ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ  ۶۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر درﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ  ۴۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دوﻟﺖ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻔﺖ اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت آن ﻫﯿﭻﮔﺎه رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ اﻣﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ از آن ﻣﻄﻠﻌﻨﺪ و اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﺮان در اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ،از
ﺑﯽاﺛﺮ ﺷﺪن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺑﯽاﺛﺮی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت از ﺳﺎل  ۱۳۹۷ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ
اﯾﺮان وﺿﻊ ﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد اﻣﺎ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻋﺰﻣﯽ ﺑﺮای دور زدن
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوﺳﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن روﺳﯿﻪ و

ﭼﯿﻦ ﺑﺮای دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﻣﯽزد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ
و راﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﻫﻤﺎل ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ در دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در ﺣﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎهﻫﺎ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در
روز ﻫﻢ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و از ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺳﺎﯾﺮ ارﮐﺎن ﻧﻈﺎم وارد ﻋﻤﻞ
ﺷﺪﻧﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای دور زدن
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی دوﻟﺖ
دﻫﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﻮل آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ .اﮔﺮ آن ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﺎرج از دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻧﺒﻮد،
ﻗﻄﻌﺎ در دو ﺳﺎل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آن دوﻟﺖ ،اوﺿﺎع ارزی ﮐﺸﻮر وﺧﯿﻢﺗﺮ از آﻧﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻢﮐﺎری دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ آن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اوﭘﮏ ،ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان در دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﻘﻮط ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ،در
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  ۶۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ
و در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺣﺪود  ۴۰۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﺑﻮد؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻋﻤﺪه
اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺎرج از دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻫﻤﺘﯽ ،ارزش ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ از
دوﻟﺖ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در زﻣﺎن دوﻟﺖ
دوازدﻫﻢ ،ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ،ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﻣﯿﻌﺎﻧﺎت
ﮔﺎزی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﮐﻤﺘﺮ از  ۴.۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺷﺪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﯿﺶ از  ۱۱۲درﺻﺪ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ادﻋﺎی ﻫﻤﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﻔﺖ ﻓﻘﻂ  ۶۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ۶۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ رﺷﺪ
درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻮأﻣﺎن ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﻓﺼﻞ
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی رﻗﻢ ﺧﻮرد و از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ

ﻓﻌﻼ آﻣﺎر آن رﺳﺎﻧﻪای ﻧﺸﺪه اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺶ از  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ اﯾﺮﻧﺎ
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

