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فاضله خادم*، موسسه مطالعات بین المللي انرژي 

تحريم هاي جديدي كه در تابس��تان 2017 براي صنعت نفت روس��يه تحميل شد ، همراه با كاهش چشمگير 
كيفيت ذخاير اين كشور، ابهامي را در مورد چشم انداز توليد نفت و همچنين عدم اطميناني را در مورد درآمدهاي 
بودجه اي صنعت نفت روسيه در بلند مدت ايجاد كرده است. بعد از اِعمال تحريم هاي آمريكا،  دسترسي شركت هاي 
روسي به بازارهاي مالي با محدوديت هايي روبه رو شد. همچنين بخش توليد صنعت نفت روسيه از منظر جذب 
تكنولوژي و به خصوص تكنولوژي هاي اكتش��اف در آب هاي عميق و قطب ش��مال و پروژه هاي ش��يل كه توسط 
بزرگ ترين ش��ركت هاي نفت و گاز روس��يه توسعه پيدا مي كرد،  ش��امل تحريم قرار گرفتند. سرمايه گذاري هاي 
عظيم قبلي روسيه در حوزه ي نفت ، معافيت هاي مالياتي متعدد و همچنين كاهش ارزش روبل موجب مقاومت 
زياد صنعت نفت روسيه در برابر تحريم ها و كاهش قيمت گرديد. اما چشم انداز توليد نفت روسيه در اثر تحريم ها 

با مشكالت و چالش هايي روبه رو خواهد شد. در اين مقاله اين چالش ها بررسي گرديده است. 
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در ژوئي��ه 2014 اي��االت متح��ده و اتحاديه اروپا براي اولي��ن بار تحريم هاي 
بخشي را براي روسيه تحميل كردند. اين تحريم ها بر بخش هاي مالي و انرژي 
روس��يه و همچنين عرضه تكنولوژي و تجهيزات توليد نفت در قطب شمال و 

پروژه هاي آبهاي عميق و شيل ، تأثيراتي بر جاي گذاشت. 
در س��پتامبر 2014، مرحله ي دوم تحريم ها آغاز ش��د و اين تحريم ها نه تنها 
بر عرض��ه ي تجهيزات اعمال گرديد بلكه ارائه ي خدم��ات،  تبادل اطالعات با 
ش��ركاي روسيه و شركت هاي غربي فعال در پروژه هاي نفتي با پيشرفته ترين 

تكنولوژي ها را نيز در بر گرفت.
 بنابراين، تحريم ها باعث شد تا دسترسي شركت هاي روسي به بازارهاي مالي 
با محدوديت هايي روبه رو ش��ود. لذا شركت هاي روس نفت، نوآتك،  ترنس نفت،  
گازپروم نفت و ش��ركت هاي تابعه ي آنها در دسترس��ي به بازارهاي سرمايه ي 
اي��االت متحده با دچار محدوديت  ش��دند. هرچند كه ش��ركت هاي لوك اويل 
و س��رگونت نفت گاز )surgutneftegas( از اين تحريم اس��تثنا شدند، اما با اين 
وجود،  اين دو شركت بزرگ نفت و گاز خصوصي روسيه نيز با مشكالتي براي 

جذب سرمايه مالي مواجه گرديدند. 
تحريم ه��ا، بخ��ش توليد در صنع��ت نفت روس��يه و به طور خ��اص از لحاظ 
تكنولوژي، به صورت مس��تقيم و غيرمستقيم، صادرات كاالها، خدمات )به غير 
از خدمات مالي( و تكنولوژي هاي اكتش��اف يا توليد در آب هاي عميق و قطب 
ش��مال و پروژه هاي شيل كه توسط بزرگ ترين شركت هاي نفت و گاز روسيه 
توس��عه پي��دا مي كرد را در بر مي گرفت. ش��ركت هاي گازپ��روم، لوك اويل و 
سرگونت نفت گاز )surgutneftegas( و شعبه هاي آنها مشمول اين تحريم شدند 

و اين تحريم ها ساير شركت ها را در اين قسمت شامل نمي شد. 
اتحاديه اروپ��ا نيز همانند اياالت متحده، محدوديت ه��اي مالي را با برخي از 
اشخاص حقوقي روسيه كه در بخش هاي نفت،  مالي و دفاعي فعاليت داشتند، 

اعمال ك��رد. گرچه اين محدوديت ها،  ممنوعيت مطل��ق روابط با اين افراد را 
ايج��اد نمی نماید، اما محدوديت هاي قابل توجهي را براي عمليات انتقال اوراق 

بهادار و ابزارهاي بازار پول اعمال مي كند. 
در مجموع ،  بزرگ ترين ش��ركت هاي نفت و گاز روسيه بعد از اعمال تحريم ها، 
به ط��ور قابل توجهي در جذب و تأمين مالي ب��راي بلندمدت، به طور همزمان 
در توس��عه يافته ترين بازاره��اي مالي جه��ان يعني دو بازار اي��االت متحده و 
اتحاديه اروپا،  با محدوديت هايي روبه رو شدند. عالوه براين، بهترين آژانس هاي 
رتبه بندي مانند S&P و Moody`s  و  Fitchرتبه هاي اعتباري شركت هاي 

نفت و گاز روسيه را به عنوان نتيجه ي غير مستقيم تحريم ها،  كاهش دادند. 
اين تأثير گرفتن محدوديت هاي بازارهاي مالي صنعت نفت روسيه از تحريم ها 
 و همچنين كاهش اعتبار رتبه بندي ش��ركت هاي نفت و گاز روسيه،  منجر به 
 Mitrova et.al( افزايش هزينه هاي وام گرفتن اين كش��ور از آسيا ش��ده است
2018,(. به ط��ور كل��ي،  اين معيارها به معناي افزايش هزينه ي  س��رمايه براي 

بخش نفت روسيه مي باشد.

1- تحریم هاي ایاالت متحده و اتحادیه ي اروپا بر علیه صنعت نفت روسیه 
در آغاز اگوس��ت 2017 ، رييس جمهور امريكا دونال��د ترامپ ، قانون تحريم ها 
را براي روس��يه امضا كرد و محدوديت هاي چند كش��ور از جمله روس��يه را 
افزايش داد. جدول-1 تحريم هاي اياالت متحده و اتحاديه اروپا عليه روس��يه 
را طي س��ال هاي 2017-2014 نش��ان مي دهد. نكته اي كه در اسناد تحريم 
مورد مالحظه اس��ت، اس��تفاده از واژگان مبهمي است كه از ويژگي هاي مهم 
اين س��ند مي باش��د و امكان تفس��ير و كاربردي كردن آن را بسته به شرايط 
و درجه تقابل سياس��ي به صورت مش��روط بيان مي كند. تكنولوژي شكس��ت 
هيدروليك ، نمونه اي از اين واژگان مبهم مي باش��د. توليد نفت ش��يل، نيازمند 
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شكس��ت هيدروليكي چندمرحله اي اس��ت كه عليرغم شباهت آن به شكست 
هيدروليك ، ام��ا تكنولوژي متفاوتي مي باش��د. در واقع، تكنولوژي شكس��ت 
هيدرولي��ك ، نبايد موضوع تحريم باش��د. اما در اس��ناد تحريم اياالت متحده ، 
شكست هيدروليك )و نه شكس��ت هيدروليك چندمرحله اي ( اگر براي توليد 

نفت شيل استفاده شود، مورد تحريم قرار گرفته است. 
البته اتحاديه اروپا از اصطالحات دقيق تري در اس��ناد خود استفاده كرده است. 
آنها در اسناد خود،  دقيقاً تجهيزات مربوط به استخراج نفت شيل را ذكر مي كنند. 

2- واکنش شرکت هاي تولیدکننده نفت به تحریم ها 
به طور كلي در سال هاي 2017-2014،  صنعت نفت روسيه مقاومت زيادي در 
برابر تحريم ها و كاهش قيمت نفت نشان داد. سرمايه گذاري هاي عظيم قبلي 
روسيه در حوزه ي نفت، معافيت هاي مالياتي متعدد و همچنين، كاهش ارزش 
روبل نه تنها مانع كاهش توليد نفت گرديد بلكه تضميني براي رشد آن نيز بود 
و در طي اين دوره، توليد نفت اين كشور در حدود 4/5 درصد رشد نشان داد.
عليرغم همه ي شرايط نامساعد، توليد نفت در روسيه در طي 5 سال يعني از 
س��ال 2012 تا 2016 از 518 ميليون تن به 548 ميليون تن افزايش يافته و 
در حدود 6 درصد رش��د داشته اس��ت. توليد ميادين جديد، حدود 77 درصد 
افزاي��ش )50 ميليون ت��ن( و توليد ميادين موجود در ح��دود 5 درصد )20 

ميليون تن( كاهش داشته است )شكل-1( .
هرچند كه توليد  نفت از س��ال 2012 كه در حدود 10/589 هزار بش��كه در 
روز بوده اس��ت، به 11/240 هزار بشكه در روز در سال 2016 رسيده و رشد 

در ح��دود 6 درصد را تجربه كرده، اما توليد نفت در بزرگ ترين ميادين فعال 
روس��يه نشان دهنده ي آن است كه اين ميادين وارد فاز كاهش توليد شده اند 
و حتي افزايش 22 درصدي در حفاري ها در 5 س��ال گذش��ته نيز نمي تواند 
اي��ن كاه��ش را جبران نمايد )جدول-2( و لذا توليد نفت در س��ال 2017، به 

11/200 هزار بشكه در روز كاهش يافته است.
 بنابراي��ن، كاهش توليد ميادين موجود، توليدكنندگان را مجبور كرده اس��ت 
تا راه هاي جديد را براي جايگزين كردن توليد، جس��تجو نمايند. اس��تفاده از 
روش هاي زير، ممكن اس��ت كه توليد روس��يه را در سطح فعلي حفظ نمايد : 
توس��عه ي ذخاير متعارف جديد ، توس��عه ي ميادين نف��ت متعارف موجود در 
آب هاي عميق با اس��تفاده از روش هاي افزايش توليد نفت ، توس��عه ي ميادين 
دريايي )شامل ميادين قطب ش��مال ( ،  توسعه ي ذخاير غير متعارف نفت . البته 
هر كدام از اين راه ها بايد بررس��ي ش��ود كه آيا با ش��رايط تحريم ها مطابقت 

دارند يا خير؟ 
تا كنون ش��ركت هاي نفتي روس��يه به طور عمده بر واضح ترين گزينه متمركز 
ش��ده اند ؛ يعني آنه��ا از تكنولوژي هايي براي ميادين نفت��ي متعارف واقع در 
خشكي  استفاده كرده اند كه موضوع تحريم نيست و اين استراتژي نيز موفق 
بوده و موجب افزايش قابل توجهي در توليد نفت آنها ش��ده اس��ت. روس ها با 
راه اندازي ذخاير جديد در سال هاي 2017 – 2014 كه نتيجه ي سرمايه گذاري 
در دوره هاي قبل از تحريم در س��ال 2014 بوده است ، به افزايش توليد نفت 
رس��يده اند. تا س��ال 2017 ، تمام اي��ن پروژه ها ، نتيج��ه اش افزايش توليد  به 
بيش از 25 ميليون تن بوده و بيش از دو س��وم اين ميزان توسط شركت هاي 

 1  تأثیر تحریم هاي اتحادیه اروپا و ایاالت متحده بر صنعت نفت روسیه، )2017- 2014(

ایاالت متحده - 2017اتحادیه اروپا – 2014ایاالت متحده -2014 

تحریم هاي مالي
تهیه ي وام و سرمایه گذاري با سررسید بیش 

از 90 روز
تهیه ي وام و سرمایه گذاري با سررسید بیش 

از 30 روز
تهیه ي وام و سرمایه گذاري با سررسید بیش 

از 60 روز

موضوعیت تحریم هاي مالي

روس نفت
نوآتک

ترنس نفت

گازپروم نفت 

روس نفت
ترنس نفت

گاز پروم نفت
شرکت هاي )زیر مجموعه( وابسته با سهام بیش 

از 50 درصد

روس نفت
نوآتک

ترنس نفت
گازپروم نفت

تحریم هاي تکنولوژیکي

تهیه ي تجهیزات براي اکتشاف و تولید نفت در عمق 
بیش از 152 متر، قطب شمال و پروژه هاي شیل

دستگاه هاي حفاري،  قطعات حفاري افقي، تجهیزات 
زیر دریا،  تجهیزات دریایي قطب شمال، نرم افزار 
شکست هیدرولیک، پمپ هاي فشار باال، تجهیزات 

لرزه نگاري، کمپرسور

تهیه تجهیزات اکتشاف و تولید نفت در عمق 
بیش از 150 متر در قطب شمال و تولید شیل به 

روش شکست هیدرولیک

تهیه کاالها یا تکنولوژي براي حمایت از اکتشاف 
یا توسعه ي نفت براي آب هاي عمیق جدید، قطب 

شمال و یا پروژه هاي شیل 
فروش تجهیزات، تکنولوژي و خدمات و همچنین 

سرمایه گذاري در صادرات خط لوله 

موضوعیت تحریم هاي تکنولوژیکي

روس نفت
لوك اویل
گاز پروم

 Surgutneftegaz
شرکت هاي )زیر مجموعه( وابسته با سهام بیش 

از 50 درصد در روسیه 

روس نفت
ترنس نفت

گازپروم نفت
اشخاص یا شرکت هایي با سهام مشارکت بیش 
از 50 درصد در موسسات مالي به خصوص در 

لیست تحریم 

روس نفت
لوك اویل
گازپروم

 Surgutneftegaz
شرکت هاي )زیر مجموعه( وابسته با سهام بیش 

از 33 درصد در جهان 
اشخاصي که تجهیزات، تکنولوژي و خدمات براي 
پروژه هاي خط لوله با مبلغي بیش از یک میلیون 

دالر یکباره مي فروشند یا سرمایه گذاري 5 
میلیون دالري در یک دوره ي از یک سال دارند. 
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روس نفت و گازپروم نفت محقق گرديده است)شكل-2(. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت كه عوامل جانب��ي نيز به طور قابل توجه��ي از اقتصاد اين 
پروژه ها حمايت كرده است كه پيش راني براي رشد توليد نفت از اين ميادين 

در زمان تحريم  بوده اند. اين عوامل عبارتند از: 
 كاهش ارزش روبل كه منجر مي ش��ود تا هزينه هاي توليد به دالر به مقدار 
قابل توجهي كاهش و بنابراين، رقابت پذيري نفت روس��يه در بازارهاي خارجي 

افزايش  يابد.
 ويژگي هاي نظام مالياتي روسيه كه منجر مي شود تا زماني كه قيمت كاهش 

مي يابد، درآمدهاي بودجه نيز پيش از درآمد شركت ها كاهش يابد. 
 معافيت هاي مالياتي كه در سال 2013 براي ميادين جديد تصويب شد ) در 

وهله اول براي سيبري شرقي (
نكته اي كه در مورد تأثير تحريم ها بر توليد نفت روس��يه بايد به آن اش��اره 

كرد آن اس��ت كه هرچند تا س��ال 2017 اين تحريم ها نه تنها باعث كاهش 
توليد نفت نشده بلكه آن را نيز افزايش داده است، اما اين روند در چشم انداز 
توليد نفت روس��يه بدين من��وال باقي نخواهد مان��د. تحريم ها به طور جدي 
توس��عه ي پروژه هاي قطب ش��مال را با مش��كالتي روبه رو كرده است. اكثر 
اين پروژه ها كه با همكاري ش��ركاي خارجي در ح��ال انجام بوده اند ، تحت 
فش��ار تحريم ها متوقف ش��ده اند )جدول-3(. فقدان تكنولوژي الزم روس ها 
براي توس��عه اين پروژه ها و همچنين نبود تجهيزات مورد نياز، داليل توقف 
اين پروژه ها ذكر ش��ده است. همانطور كه اشاره شد ، حجم توليد فعلي نفت 
روسيه از اين امر تحت تأثير قرار نمي گيرد زيرا اكثر اين ميادين بعد از سال 
2020 به بهره برداري مي رسند. اما تحريم ها بيشتر پروژه هاي دريايي و آتي 
روس نفت را كه با همكاري اكسون موبيل در حال انجام بود ، تحت تاثير قرار 

داد)جدول-3( . 
همچنين تحريم ها بر پروژه هاي شيل نيز تأثير داشته و شركت هاي روسي در 
اجراي پروژه هاي مشترك براي توسعه ي نفت شيل با مشكالتي روبه رو شدند. 
 salym با توجه به تحريم ها، تقريباً تمام پروژه هاي ش��يل به غير از پروژه ي
كه گاز پروم نفت و شل از سال 2003 ، در آن سرمايه گذاري مشترك داشتند، 
متوقف ش��دند. با اين حال، همانند پروژه هاي دريايي متوقف شدن پروژه هاي 
ش��يل ميزان توليد فعلي روس��يه را تحت تأثير قرار نداده و انتظار بر آن است 
كه بعد از 2020 كاهش توليد روس��يه مش��اهده گردد و اين روند كاهشي تا 

2025 ادامه داشته باشد )شكل-3(.
در مجموع همانطور كه ش��كل-3 نش��ان مي دهد پيش بيني مي ش��ود كه 
از س��ال 2020 تا سال 2025 توليد روس��يه به 11 ميليون بشكه در روز 
كاهش يابد و تا قبل از 2030 از قطب شمال توليدي انجام نشود. اما پس 
از آن ت��ا 2040 مجدداً توليد روس��يه افزايش قابل توجهي مي يابد: داليل 
اي��ن افزايش توليد در بلند مدت عبارتند از: 1- ذخايرقابل توجه منطقه ي 
ش��رق سيبري 2- ذخاير قطب شمال كه در حال حاضر به دليل تحريم ها، 
مش��اركت كنندگان خارجي نمي توانند از نظر تكنول��وژي و تأمين مالي با 

 2  پروژه هاي خشکي نفت متعارف راه اندازي شده ، 2014-2017 
Source: SKOLKOVO Energy Centre

 Source( 2  کاهش تولید در 15 میدان بزرگ فعال روسیه 
 )SKOLKOVO Energy Centre, company data

 1  تولید نفت در روسیه در میادین فعال و میادین جدید



ماهنامه ی  علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 165 

43

روس��يه همكاري كنند ام��ا در بلند مدت مي تواند ب��ه افزايش توليد نفت 
روسيه كمك كند. 3-  همانطور كه قباًل اشاره شد،  منابع نفت غير متعارف 
روس��يه شامل تايت و ش��يل تحت تحريم آمريكا و اروپاست اما روس ها و 
شركت هاي بين المللي، نفت غيرمتعارفي كه شيل نيست را كشف كرده اند 
كه در غرب س��يبري اس��ت و اين ذخاير، توليد روس��يه را تا 1/5 ميليون 

بشكه در روز افزايش مي دهد.

3- تغییر در ساختار نهادهاي صنعت نفت روسیه در اثر تحریم ها 
تغيير مهمي كه در صنعت نفت روس��يه در س��ال هاي اخير اتفاق افتاده است، 
تمرك��ز1 در اين صنعت مي باش��د. البته گفتن اين مطل��ب كه چه ميزان از اين 
فرايند در نتيجه ي تحريم ها و كاهش قيمت ها رخ داده است، مشكل مي باشد. با 
اين حال فرض مي شود كه تمركز و افزايش نقش شركت هاي دولتي كه حداقل 

بخش��ي از آن توسط دولت پش��تيباني مي شود) يا حداقل دولت با آن مخالفتي 
ندارد( نوعي واكنش به شرايط بيروني نامطلوب )مانند تحريم ها( مي باشد. 

از س��ال 2017، ساختار توليد نفت روس��يه ويژگي بارزي دارد كه آن غلبه ي 
ش��ركت هايي با مالكيت دولتي اس��ت و همانطور كه شكل- 4 نشان مي دهد 
38 درصد از توليد نفت توس��ط شركت PJSC NK Rosneft انجام شده است. 
بر اس��اس برآوردهاي مركز انرژي SKOLKOVO،  سهم شركت هايي با سهام 
بيش از  50 درصدي دولت ،  در توليد نفت روسيه از 33 درصد در سال 2012 
به بيش از 51  درصد در سال 2017 ) بعد از اينكه باش نفت به مالكيت دولت 

بازگشت( ، رسيده است. 
 به طور كلي در س��ال هاي اخير س��طح انحصار در صنعت نفت روسيه به طور 
قابل مالحظه اي رشد كرده است . در اين رابطه شاخص هرفيندال - هيرشمن 
كه براي برآورد سطح تمركز در يك صنعت به كار مي رود نيز براي بخش توليد  

نفت روسيه محاسبه شده كه نتايج آن در شكل-5 مشاهده مي شود. 
صنايعي كه ش��اخص هرفيندال -  هيرشمن در آنها بيش از 1800 مي باشد، 
با درجه ي باالي انحصار در نظر گرفته مي ش��وند. محاس��بات نشان مي دهند 
كه بخش توليد نفت روس��يه ويژگي انحصاري بااليي دارد و به خصوص بعد از 

ادغام TNK-BP   و خريد آن توسط روس نفت  انحصار افزايش يافته است. 
در سال 2015 شاخص تمركز براي بخش توليد نفت روسيه به ميزان 2010 
بوده اس��ت كه بعد از خريد باش نفت توس��ط روس نفت ، در س��ال 2017 اين 
ش��اخص افزايش يافته و به سطح 2252 رسيده كه نسبت به سال 2016 نيز 

افزايش انحصار در اين بخش را نشان مي دهد. 

نتیجه گیري 
در س��ال هاي 2017-2014 ،  صنعت نفت روس��يه مقاومت زي��ادي در برابر  Source: Oxford Energy , 2017 2025 3  برآورد تولید نفت روسیه تا 

 2  پروژه هاي مشترك با شرکت هاي خارجي ، تأثیر گرفته از تحریم ها

وضعیت فعليتوضیحاتمشارکت کنندگانپروژه

 Universitetskaya-1 well )the Kara
 Sea( and the Tuapse deposit in the

Black Sea

روس نفت 51 %
اکسون 49 %

در سال 2011 شرکت هاي اکسون موبیل و 
روس نفت یک ائتالف براي توسعه ي منابع قطب 
شمال و دریاي سیاه تشکیل دادند. در سپتامبر 

2014 این دو شرکت اکتشافات جدیدي از ذخایر 
نفت و گاز انجام دادند. پس از دور دوم تحریم ها 
چند روز قبل از افتتاح،  اکسون پروژه را به حالت 

تعلیق درآورد و از سرمایه گذاري مشترك با 
روس ها تحت تحریم کنار کشید.

متوقف

 East Prinovozemelsky-1, 2, 3;
 North-Kara, Ust-Olenek, Ust-Lensk,

Anisinsky-Novosibirsk, Severo-
 Wrangel-1, 2, 3; South Chukchi,

Tuapsinsky Deflection

روس نفت 67 %
اکسون 33  % 

اکسون بر طبق تحریم ها، از پروژه هاي ذکر شده 
خارج شد.

روس نفت اعالن کرده است که توسعه ي پروژه را 
به طور مستقل ادامه مي دهد.

 Two blocks in the Barents sea and
 in the Val Shatsky oil deposit in the

Black Sea

روس نفت 67 %
اني 33 %

در سال 2012، روس نفت و اني توافق نامه اي را 
درباره توسعه ي مشترك میادین دریایي در بارنت 

و دریاي سیاه امضا کردند.
متوقف
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تحريم ه��ا و كاهش قيمت نفت نش��ان داد. س��رمايه گذاري هاي عظيم قبلي 
روسيه در حوزه ي نفت، معافيت هاي مالياتي متعدد و همچنين كاهش ارزش 
روبل مانع كاهش توليد نفت ش��د. عليرغم همه ي ش��رايط نامساعد حاصل از 
تحري��م، توليد نفت در روس��يه در طي اين مدت در حدود 4/5 درصد رش��د 

داشته است. 
هر چند كه تا س��ال 2017 تحريم ه��ا نه تنها باعث كاهش توليد نفت 
نش��ده بلكه آن را نيز افزايش داده اس��ت، اما اين َروند در چش��م انداز 
توليد نفت روسيه )از 2020تا 2025(  بدين منوال باقي نخواهد ماند 
و پيش بيني مي ش��ود كه توليد نفت روس��يه بع��د از 2020 با كاهش 
روبه رو شده، به حدود 11 ميليون بشكه در روز برسد. تحريم ها به طور 
جدي توس��عه ي پروژه هاي قطب شمال را با مش��كالتي روبه رو كرده 
و اكث��ر اين پروژه ها كه با همكاري ُش��ركاي خارج��ي در حال انجام 
بوده اند، تحت فش��ار تحريم ها متوقف ش��ده اند. فقدان تكنولوژي الزِم 
روس ها براي توسعه اين پروژه ها و همچنين نبود تجهيزات مورد نياز، 

داليل توقف اين پروژه ها ذكر شده است. 

بعد از تحريم ها، براي ش��ركت هاي بين المللي نفتي آس��ياي جنوب شرقي به 
خصوص توليدكنندگان چيني، كره ي جنوبي و س��نگاپور فرصت هاي حضور 

در صنعت نفت و گاز روسيه ايجاد شده است. 
پيش بيني مي ش��ود در بلند مدت تا 2040 مجدداً توليد نفت روسيه به دليل 
ذخاير قابل توجه منطقه ي ش��رق س��يبري، ذخاير قابل توجه  قطب شمال و 
منابع عظيم نفت غير متعارف تايت غرب سيبري، افزايش قابل توجهي يابد. 

 مهمترين فناوري براي حفظ توليد نفت روس��يه ، شكس��ت هيدروليكي است 
كه روسيه فاقد تجهيزات آن مي باشد )اثر تحريم ها(. بنابراين، تأثير تحريم ها بر 
ش��ركت هاي نفتي روسيه در تأمين فناوري، تجهيزات توليد نفت، بخش مالي 
و س��رمايه گذاري و محدوديت دسترسي به بازار سرمايه اياالت متحده، نمود 
پيدا مي كند. با وجود تحريم ها، اين س��ه عامل از توليد نفت روس��يه حمايت 

مي كنند: 
توسعه ي ميادين نفتي متعارف موجود 
توسعه ذخاير نفت غير متعارف خشكي

توسعه ذخاير دريايي قطب شمال 
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