قلمرورفاه

اقتصاد

ایران در پســابرجام فروش نفت خود را افزایش داد و خیز
بلندی برای بازیابی جایگاه خود در میــان تولیدکنندگان
نفت برداشت.
یکی از اولین سواالتی که مطرحمیشود این است که خروج
آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای تازه که بخشی از آن 13
مرداد و بخشی دیگر  13آبان اعمالمیشود چه تاثیری بر
بازار نفت ،گاز و محصوالت پتروشیمی ایران دارد؟
موضوع دیگری که ایران در پســابرجام دنبال کرد ،تسهیل
روابط بانکی بود.
تحریم دالری و تــرس بانکهای بــزرگ از جریمه آمریکا
موضوعی اســت که باید آن را ذیل تاثیر خــروج آمریکا از
برجام بر اقتصاد ایران بررسی کرد.
نگرانی دیگر در مــورد اجرای قراردادهای امضا شــده در
پســابرجام و امکان بســتن قراردا دهای جدید در شرایط
کنونی است.
ناگفته پیداســت که اگر تصمیم آمریــکا مبنی بر خروج از
برجام این موارد را متاثر کند ،بخشهــای مختلف اقتصاد
ایران دچار تنشمیشود.
قابل پیشبینی است که تاثیرگذاری آمریکا بر فروش نفت
ایران ،مراودات بانکی و راندن سرمایهگذاران از ایران تولید
و درآمد کشور را کاهشمیدهد .این واقعیت به معنای کند
شدن رشد اقتصادی است که خود به افزایش تورم ،بیکاری
و فقر منجرمیشود.
حال بایــد دید اینبار کــه آمریــکا حمایتکنندهای برای
تحریم ایران ندارد و شــرایط آنقدر با قبل متفاوت است که
سازمان ملل ،اتحادیه اروپا ،چین و روســیه خواهان ادامه
مراوده با ایران هستند ،چه اتفاقیمیافتد؟
در دو سال اخیر ایران تالش کرده
نفت؛
بــا بــرآورد بیشــتر در مــورد
از حمایت اروپا
درآمدهــای مالیاتی ،وابســتگی
تا منفعتطلبی
اقتصاد خود به نفت را کاهش دهد.
عربستان
در بودجــه ســال  96و 97
درآمدهــای مالیاتــی بیش از
درآمدهای نفتی پیشبینی شــد .با این وجود همچنان
اقتصــاد ایران به شــدت وابســته بــه فــروش نفت و
فرآوردههای نفتی است.
به همین دلیل است که بالفاصله بعد از اعالم خروج آمریکا
از برجام این سوال مطرح شد که چه اتفاقی برای نفت ،گاز
و سایر محصوالت پتروشیمیایرانمیافتد؟
صادرات نفت در ایران به دلیل اوجگیری تحریمها در اواخر
دولت دهم به حدود  700هزار بشــکه در روز رســید .این
میزان در اردیبهشت امسال حدود  4برابر شد ،یعنی اینکه
ایران به خوبی از فرصت پســابرجام برای افزایش صادرات
نفت خود بهره برده است.
درآمدهای نفتی ایران در ســال  96به بیش از  50میلیارد
دالر رســید و با توجه به افزایش قیمت نفت این امیدواری
وجــود دارد که ســرمایه الزم بــرای ســرمایهگذاری در
زیرساختها فراهم شــود .اگر ایران از برجام خارجمیشد
قاعدتا تحریمهای بینالمللی از جمله تحریمهای نفتی باز
میگشت ،اما خروج یکطرفه آمریکا از برجام باعثمیشود
اتفاق خاصی در این زمینه نیفتد.
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شمار ه  38خرداد ماه 1397

 21اردیبهشت امسال بیژن زنگنه ،وزیر نفت ایران گفت« :با
خروج آمریکا از برجام اتفاق قابــل ذکری در صادرات نفت
و گاز و میعانات گازی کشــور نمیافتد و درآمدهای ارزی
تغییری نمیکند».
با توجه بــه اینکه اصلیترین خریداران نفــت ایران ،چین،
اتحادیه اروپا ،کرهجنوبی ،ژاپن ،هند و ترکیه هستند و این
کشــورها همچنان از برجام دفاعمیکننــد و از آنجا که در
دولت تصویب شده معامالت نفتی با یورو انجام شود به نظر
نمیرسد اشکال عمدهای در فروش نفت ایران به وجود آید.
رضا پدیدار ،رییس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تهران
میگوید« :به نظر نمیرسد که قراردادهای نفتی و اقتصادی
با اروپا بعد از خروج آمریکا از برجــام تحت تاثیر قرار گیرد،
مگر آنکه برخی شــرکتهای اروپایــی بخواهند به صورت
محافظهکارانه موضع آمریکا را اجرا کنند».
با این وجود و با توجــه به اینکه خریــداران نفت ایران در
بسیاری موارد شرکتهای خصوصی و چندملیتی هستند،
ارزانفروشی نفت برای نرخشــکنیمیتواند تهدیدی برای
بازار نفت ایران به حساب آید.
خالد فاتح ،وزیر انرژی عربســتان  4روز بعد از اعالم خروج
آمریکا از برجام عنوان کرد که کشورش آمادگی دارد جای
ایران را در تولید نفت پر کند.
 18خرداد امسال موضوعی مطرح شــد که واکنش شدید
ایران را به دنبال داشــت .ترامپ که بــا دقت در حال رصد
تاثیرگذاری تصمیم خروج آمریکا از برجام بر اقتصاد ایران
است از عربستان خواســت برای جبران کاهش تولید نفت
ایران ناشی از اعمال دوباره تحریمها ،تولید نفت خود را یک
میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
این درخواســت واکنش شــدید نماینده ایران در اوپک را
به همراه داشــت .حســین کاظمپور اردبیلی گفت« :بسیار
احمقانه و عجیب است که شاهد آن باشیم که دستورات از
واشنگتن به عربستان برای جبران کاهش تولید نفت ایران
ناشی از تحریمهای غیرقانونی بر ایران و ونزوئال میرسد».
انتقاد دبیرکل اوپــک از خروج آمریــکا از برجام ،حمایت
تلویحی این سازمان بزرگ از برجام و ایران را نشانمیدهد
و بر این اســاس به نظر نمیرسد عربســتان اجازه افزایش
تولید نفت خود و گرفتن جای ایران را پیدا کند.
سال  2012بانک استاندارد چارتر
بــه دلیــل معامله با ایــران 670
ارتباطات بانکی؛
ترس از جریمههای
میلیون دالر جریمه شد.
میلیون دالری
از آن زمان و حتی پس از حصول
توافق هســتهای ترس از جریمه
شــدن بر اقتصــاد ایران ســایه
انداخته است .بر اساس آخرین گزارشها در پسابرجام ایران
با  278بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کرده است.
البته این ارتباطات با بانکهای بزرگ آمریکایشــمالی و
اروپا نبوده و عمدتا یا بانکهای آسیایی و روسی یا بانکهای
متوسط و کوچک ریسک ارتباط با ایران را پذیرفتهاند.
بیشــترین نگرانــی در رابطه با خــروج آمریــکا از برجام
تاثیرگذاری این اقدام بر روابط بانکی کشور ماست.
برخی مسئوالن خوشبینانه عنوانکردهاند که اتفاق خاصی
نمیافتد ،چون اصال کشور ما تا قبل از این هم ارتباط بانکی

