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مقدمه

تواف��ق ایران با گ��روه 1+5 و تصویب برنامه 
جامع��ه توافق مش��ترک نوی��د آن را مي داد 
که با برداش��تن تحریم و هزینه هاي تحمیلي 
بر اقتصاد ایران موانع خارجي براي پیگیري 
سیاس��ت هاي اقتصادي با هدف تحقق رشد 
اقتصادي تا حدودي مرتفع خواهد شد. ولي 
به محض مش��اهده عالئم بروز توافق، قیمت 
نف��ت به دالیل اقتصادي و ب��ا انگیزه و اراده 
سیاسي در س��طح جهاني و منطقه اي شروع 
به کاهش کرد و تا رس��یدن به زمان اجراي 

برجام شدت گرفت.

روند کاهش قیمت نفت و علل آن
روند کاهش قیمت نفت که از اواس��ط سال 
2014 میالدی ش��روع و در اوایل و نیمه اول 
س��ال 2015 روند کندی را در پیش گرفته و 
به حدود 60 دالر رسیده بود. دوباره از نیمه 
این س��ال روند رو به کاهش خ��ود را ادامه 
داد و در پای��ان س��ال میالدی ب��ه نقطه اوج 

خود رس��ید. به عبارت دیگر در یک فرایند حدود یک و نیم س��اله 
قیمت نفت از س��طح 110 دالر در هر بش��که به سطح 30 دالر براي 
هر بش��که رسید. قیمت س��بد نفتي اوپک حتي از سطح 30 دالر نیز 
پائین تر آمد و به رقم 27 دالر براي هر بش��که نیز رسید. در ارتباط با 
علل کاهش قیمت نفت، کارشناسان دو دسته عوامل را در این فرایند 
مؤثر مي دانند. دسته اول عوامل ساختاری، بنیادی یا فنی بازار است و 
دس��ته دوم مربوط به عوامل ژئو پلیتیک و سیاسی می شود. در شرایط 
کنوني جهت هر دو دس��ته عوامل در مسیر فشار بر قیمت نفت است. 
در چارچوب عوامل ساختاری و بنیادی بازار نفت می توان به افزایش 
عرضه نفت نس��بت به تقاضا اشاره کرد به گونه اي که در حال حاضر 

بیش از دو میلیون بشکه نفت مازاد در بازار وجود دارد.
کاهش رش��د اقتصادی در اکث��ر مناطق جغرافیای��ی جهان مانند 
چی��ن، اروپا، آمریکای جنوبي و پیش بیني تداوم روند کاهش رش��د 
اقتصادي در س��ال 2016 توس��ط س��ازمان هاي اقتصادي بین المللي، 
افزایش خطر آلودگی هوا و گرم ش��دن ک��ره زمین به دلیل مصرف 
سوخت های فسیلی و افزایش نگرانی کشورهاي مختلف از این روند 
که اوج آن در نشس��ت سران کشورهای جهان در قالب کاپ 21 در 
پاریس و تصویب پروت��کل مربوط به کاهش تولید گازهاي آالینده 
بروز کرد، باعث روی آوری کشورهاي درحال توسعه و توسعه یافته به 
مصرف س��وخت های جایگزین مانند گاز طبیعی و ال.ان.جی و تغییر 

تحوالت بازار نفت و تأثیر آن بر 
بودجه کشور

تنوع در منابع درآمد ملي یکي از ابزارهاي قدرت و نشانه وجود ساختار مستحکم و امنیت اقتصادي است. 
در مقابل محدود بودن منابع درآمد در اقتصاد ملي زمینه س�از تأثیر پذیري گس�ترده خارج از اقتصاد ملي، 
نوس�انات و عامل ش�کنندگي ساختار اقتصادي است. بر این اس�اس بسیاري از کشورهاي رانتیر یا وابسته 
به یک ماده خام طبیعي به محض نوس�ان قیمت مواد خام از جمله نفت با مش�کالت زیادي در این زمینه 

روبرو مي شوند.

تحلیل

اشاره:

دکتر حسن شکوه*

* همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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در ترکیب س��بد مصرف انرژي و کاهش مصرف نفت ش��ده است. 
همچنین بهبود فناوری هاي استخراج در عرصه صنعت نفت و کاهش 
هزینه تولید در نتیجه افزایش میزان تولید از شن های نفتی در آمریکا و 
کانادا باعث شده که تولید این نوع نفت به مرز 5 میلیون بشکه برسد. 
بر این اساس آمریکا در حال حاضر در زمینه تولید نفت، گوي سبقت 
را از عربستان ربوده و وابستگي خود را به نفت خاورمیانه کاهش داده 
اس��ت. در نتیجه تولید نفت و گاز از س��ازندهای شیل یا به اصطالح 
انقالب شیل در بازار نفت وگاز ایاالت متحده آمریکا تأثیر عمیقی بر 

بازار انرژی دنیا و کاهش قیمت نفت گذاشته است.
بر این اس��اس در سال 2014 و 2015 میالدی تولید نفت خام در 
ایاالت متحده در باالترین میزان آن از سال 1985 و تقریبا 60 درصد 
باالت��ر از تولید در س��ال 2010 بوده اس��ت. ای��االت متحده در حال 
حاضر یکی از تولید کنندگان عمده نفت در جهان اس��ت و در حال 
حاضر نسبت به پنج سال پیش یک سوم کمتر نفت خام وارد می کند. 
همچنین در مدت پنج س��ال بین سال های 2008 و 2013، تولید گاز 
شیل بیش از چهار برابر شده و در حال حاضر نزدیک به نیمی از کل 
تولید گاز عرضه ش��ده به بازار را آمریکا به خود اختصاص می دهد. 
این کش��ور در ماه سپتامبر 2015 با واردات 9/7 میلیون بشکه نفت و 
فرآورده های نفتی و تولید 9/4 میلیون بش��که نفت در روز نه تنها نیاز 
داخل را برآورده کرده، بلکه دارای 6/ 4 میلیون بشکه صادرات نفت 
و فرآورده ه��ای نفتی در روز بوده اس��ت. افزایش تولید و صادرات 
نفت همچنین افزای��ش ذخایر راهبردي در آمریکا به همراه  افزایش 
ن��رخ بهره بانکي در آمری��کا و رش��د ارزش دالر از عوامل مؤثر بر 

کاهش قیمت نفت در بازار جهاني بوده است.
از س��وي دیگر ش��کاف و اخت��الف در درون اعضاي اوپک بر 
س��رتعیین راهبرد مبتنی بر قیمت یا حفظ س��هم بازار، افزایش عرضه 
نفت و عدم پایبندی به س��همیه ها در داخل اوپ��ک، عدم هماهنگی 
میان کشورهای عضو و خارج از اوپک و در نتیجه افزایش تولید در 
کشورهاي خارج از اوپک مانند روسیه، افزایش تولید در کشورهاي 
آمریکای جنوبی مانند مکزیک و برزیل در کنار عوامل سیاسي مانند 
گسترش جنگ در خاورمیانه و افزایش اختالفات سیاسی میان ایران، 
عراق و سوریه با کش��ورهای عرب خلیج فارس مانند عربستان، قطر، 
امارات متحده عربي و اس��تفاده سیاس��ی از کاهش قیمت نفت برای 
فش��ار بر این کش��ورها، افزایش قاچاق و فروش نفت عراق و سوریه 
توسط داعش به کشورهای مانند ترکیه به قیمت ارزان، بهبود امنیت و 

ثبات نسبي اوضاع سیاسی در لیبی و افزایش 
تولید نفت توس��ط این کشور، توافق ایران با 
1+5 بر سر مس��ائل هسته ای و برنامه وزارت 
نف��ت براي افزایش تولید و صادرات نفت تا 
یک میلیون بش��که نسبت به تولید کنوني در 
ط��ی 6 ماه و در دو مرحل��ه از جمله عواملی 
است که باعث شده اس��ت قیمت نفت سیر 
نزولی خ��ود را در بازارهای جهانی همچنان 

ادامه دهد.

تأثیر تن�ش میان ایران و عربس�تان بر 
بازار

اگرچه قیمت جهانی نفت در پی باال گرفتن 
تنش های سیاسی میان ایران و عربستان اندکی 
افزایش یافت ام��ا تقریباً همه تحلیل گران بر 
این امر تأکید کردند که این افزایش موقتی 
خواهد بود و تنش و ش��کاف سیاس��ي میان 
ایران و عربس��تان و سایر کش��ورهاي عربي 
حوزه خلیج فارس تأثیر منفي بر قیمت نفت 
و ظرفی��ت اقتصادي منطقه نخواهد داش��ت 
و با وجود تش��دید تضاد سیاسي و اختالف 
در منطقه بر س��ر راهبرد حمایت از قیمت با 
کاهش تولید یا حفظ س��هم بازار با کاهش 
قیم��ت می��ان دو دس��ته از اعض��اي اوپک، 
احتم��ال افزایش قیمت نفت در کوتاه مدت 

امکان پذیر نیست.
بر این اس��اس و با توج��ه پیش بینی های 
موجود قیمت نفت حداقل در دو سال آینده 
با جهش روبرو نخواهد ش��د. قیمت نفت در 
بدبینانه ترین حالت در سطح 20 دالر براي هر 
بشکه و در خوش��بینانه ترین حالت در سطح 
50 دالر خواهد بود. بر این اساس پیش بیني ها 
حکایت از آن دارد ک��ه قیمت در نیمه دوم 
سال 2016 و یا حتی بعد از آن رشد تدریجی 
خود را ش��روع خواهد کرد. در این راستا به 

تحوالت بازار نفت و تأثیر آن بر 
بودجه کشور
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وج��ود تالش براي کاهش وابس��تگي به نفت هن��وز درآمدهای نفتی 
تأثیر تعیین کننده اي بر اقتصاد ایران دارد. در بودجه س��ال 1394 که با 
مالحظات مربوط به تحریم های نفتی بس��ته ش��د حداقل 31 درصد از 
درآمدهای ارزی دول��ت از محل فروش نفت با قیمت 53 دالر تأمین 
می شود. این در حالي است که با در نظرگرفتن مشتقات نفتی می توان 
گفت که حداقل70 درصد از درآمدهای ارزی دولت از محل فروش 

نفت و فرآورده های آن بوده است.

براس��اس قان��ون برنامه پنجم توس��عه، دولت باید مناب��ع نفتی را 
ص��رف تملک دارایی های س��رمایه ای یا طرح ه��اي عمراني و منابع 
مالیات و سایر درآمدها را صرف هزینه های جاری کند. نزولی  شدن 
درآمدهای کش��ور و رس��یدن آن به 20 میلی��ارد دالر آثار نامطلوبی 
در اج��زای اقتصاد به خصوص تکالی��ف و وظایف دولت در بودجه 
خواهد گذاش��ت. اجتناب ناپذیر بودن هزینه های جاری به خصوص 
حقوق و دستمزد، فشار کسری را بر دوش تولید و طرح های عمرانی 
خواهد انداخت که اکنون نیز آث��ار این موضوع در رکود اقتصادي 
مشهود اس��ت. تالش دولت برای کاهش نرخ تورم آثار مثبتی داشته 

طور طبیعی و بر اساس تجربه تاریخی کاهش 
قیمت نفت بر س��اختار اقتصادی کشورهای 
تولید کننده از جمله ایران به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم تأثیر  منفي خواهد داشت. کاهش 
س��رمایه گذاری در اقتصاد ملي به شکل عام 
و کاهش س��رمایه گذاري در صنعت نفت به 
ش��کل خاص، کاهش ذخای��ر ملی، کاهش 
درآمده��اي ملي، کاه��ش ارزش پول ملي، 
کسري بودجه و کاهش بودجه هاي عمراني، 
نوس��ان و بي ثباتي در بازار س��رمایه، کاهش 
رش��د اقتص��ادي، افزایش رکود و تش��دید 
مشکالت س��اختاري اقتصاد از نتایج کاهش 
قیم��ت نفت بر اقتصاد هاي وابس��ته به درآمد 

نفت است.

کاه�ش قیم�ت نف�ت و تأثی�ر آن بر 
بودجه کل کشور

طی دو سال اخیر دولت در آستانه تهیه و تنظیم 
الیحه بودجه با افت شدید قیمت نفت روبرو 
ش��ده اس��ت. این موضوع منجر به کسری و 
ناپایداري بودجه و ایجاد مشکالت در تزریق 
منابع برای فعالیت های اقتصادی مي شود. این 
موضوع می��زان حصول درآمده��ای مالیاتي 
را نیز تحت تأثیر قرار مي دهد. بر این اس��اس 
کاه��ش قیمت نف��ت باعث ش��د ت��ا میزان 
درآمدهای نفتی ایران از 120 میلیارد دالر در 
س��ال 1390، 65 میلیارد دالر در سال 1392، 
35 میلی��ارد دالر در س��ال 1393و به کمتر از 
20 میلی��ارد دالر در س��ال 1394 برس��د. این 
شرایط به دلیل تحریم و این موضوع که ایران 
هنوز تمام درآمد حاصل از فروش نفت خود 
را دریافت نکرده اس��ت و بخ��ش زیادی از 
دالرهای نفت��ی در بانک های خارجی بلوکه 
ش��ده اس��ت، آثار منفي کاهش درآمد نفت 
را تش��دید کرده اس��ت. در این چارچوب با 

ل
حلی

ت

در ارتباط با علل کاهش قیمت نفت، 
کارشناسان دو دسته عوامل را در این فرایند 
مؤثر مي دانند. دسته اول عوامل ساختاری، 

بنیادی یا فنی بازار است و دسته دوم مربوط 
به عوامل ژئو پلیتیک و سیاسی می شود. در 
شرایط کنوني جهت هر دو دسته عوامل در 

مسیر فشار بر قیمت نفت است. در چارچوب 
عوامل ساختاری و بنیادی بازار نفت می توان به 
افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضا اشاره کرد 

به گونه اي که در حال حاضر بیش از دو میلیون 
بشکه نفت مازاد در بازار وجود دارد.



20

اس��ت اما به دلیل کمبود منابع و عدم تزریق آن به تولید، فعالیت های 
اقتص��ادی به خصوص بنگاه های کوچک و متوس��ط با رکود عمیق 

بحران زا روبرو هستند.
در این چارچوب بودجه عمومی س��ال 1394، 236 هزار میلیارد 
تومان برآورد ش��ده بود. این در حالي اس��ت که در خوش بینانه ترین 
حالت از کل منابع عمومی 236 هزار میلیارد تومانی در س��ال 1394 
بال��غ بر 184 ه��زار میلیارد تومان تا پایان س��ال ام��کان تحقق دارد، 
بنابراین درآمد دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان با کس��ری مواجه 
است. دولت در این ش��رایط برای جبران اعتبار بخش هاي مختلف، 
ردیف اعتبارات را جابجا مي کند تا بتواند عوارض ناش��ی از کسری 

بودجه را جبران نماید.

دول��ت در الیحه بودجه 1394، بالغ ب��ر47.7 هزار میلیارد تومان 
منابع برای تملک دارایی های سرمایه ای یا طرح های عمرانی پیش بینی 
ک��رده بود که در نهایت 50.8 هزار میلیارد تومان در مجلس تصوب 
ش��د. در حال حاضر با گذش��ت 9 ماه، حدود 39 درصد از اعتبارات 
عمرانی پرداخت شده اس��ت. طبق آخرین اظهارات مسئوالن طی 9 
ماه گذش��ته بالغ بر15 تا 20 هزار میلی��ارد تومان به طرح های عمرانی 
تزریق شده است. با این روند به نظر می رسد دولت قادر نخواهد بود 
تا پایان امس��ال بیش از 30 هزار میلیارد توم��ان به طرح های عمرانی 

تزریق کند.
از س��وي دیگ��ر دولت در بودجه س��ال 
1395 تحقق رشد اقتصادي بین 5 تا 6 درصد 
را هدف گذاري کرده اس��ت. بر این اساس 
مناب��ع عمومی بودجه س��ال آینده 267 هزار 
میلی��ارد تومان پیش بینی ش��ده اس��ت. یعني 
در راس��تاي تحقق رش��د 6 درصدي، منابع 
عمومی بودجه س��ال 1395، 13 درصد رشد 
کرده و  قیمت نفت در بودجه 1395 بین 35 
تا 40 دالر پیش بینی شده است. این در حالي 
اس��ت که قیمت نفت پایه اوپک به 27 دالر 

رسیده است.

کاه�ش درآمدهاي نفت�ي و افزایش 
میزان بدهي دولت

بخشی از کس��ری بودجه آثار خود را روی 
افزای��ش بدهی ه��ای دولت و ش��رکت های 
دولتی نش��ان می دهد. ای��ن امر بدهي دولت 
را که از س��ال هاي گذشته باقي مانده است، 
تش��دید خواهد ک��رد. بر این اس��اس بدهی 
دول��ت ب��ه بانک مرک��زی ب��ا 29.4 درصد 
افزایش در یک س��ال منتهی به خرداد ماه به 
24 هزار و 720 میلیارد تومان رس��یده است. 
بدهی دولت به بانک ها با 25.5 درصد رشد 
ب��ه 102 هزار و 980 میلی��ارد تومان افزایش 
یافته است. در 6 ماهه اول امسال بدهی دولت 
ب��ه بانک ها به رقم 106 ه��زار میلیارد تومان 
رسیده است. بدهی ش��رکت ها و موسسات 
دولت��ی به بانک مرکزی نی��ز با 30.5 درصد 
رش��د به 25 هزار و 40 میلیارد تومان رسیده 
و بدهی ب��ه بانک ها ب��ا 3.7 درصد افزایش 
3 ه��زار و 640 میلیارد تومان گزارش ش��ده 
اس��ت. در مجموع مطالبات سیس��تم بانکی 
از بخ��ش دولتی و غیر دولتی در یک س��ال 
منتهی به خردادماه امس��ال به رقم797 هزار 
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21

و 340 میلیارد تومان رس��یده که رشد 18.6 
درصدی را نش��ان می دهد. براساس آخرین 
گزارش ها بدهی دولت و شرکت های دولتی 

380 هزار میلیارد تومان است.
در این چارچوب تنها شرکت ملی نفت 
55 میلی��ارد دالر مع��ادل 160 ه��زار میلیارد 
توم��ان بدهی دارد. این در ش��رایطي اس��ت 
که کل س��پرده بخ��ش دولتی نزد سیس��تم 
بانک��ی 75 هزار و 500 میلی��ارد تومان بوده 
که 0.9 درصد رش��د داش��ته است. عالوه بر 
افزایش بده��ي از پیامده��اي دیگر کاهش 
درآمد نفت، افزایش احتمال نوسان نرخ ارز 
و کاه��ش موج��ودي و ورودي درآمدها به 
صندق توس��عه ملي است. در سال هاي اخیر 
دارایی های صندوق توس��عه ملی به بیش از 
70 میلیارد دالر رس��یده است. اما هم اکنون 
موجودي صندوق توس��عه مل��ي حدود 40 
میلیارد دالر اس��ت. در ح��ال حاضر بیش از 
4 میلیارد دالر به صندوق واریز ش��ده که با 
توجه به کاهش قیمت نفت این میزان نسبت 

به سال قبل نصف شده است.
در این ش��رایط وزیر اقتصاد اعالم کرده 
اس��ت که دولت مقدمات الزم ب��رای برای 
مقابل��ه با تمام فش��ارهای قیم��ت پایین نفت 
حت��ی در س��طح کمت��ر از 30 دالر در ه��ر 
بش��که را فراهم کرده است. بخش زیادی از 
این اقدامات ب��ر برنامه جامع مالیات متمرکز 
خواهد بود که در دس��تور کار دولت است. 
قرار اس��ت که با تکمیل زنجی��ره نظام جامع 
مالیاتی، وابستگی درآمدهای بودجه به نفت 
کاهش یابد. از منظر وزیر اقتصاد در شرایط 
کنوني نظام بانکی و سازمان مالیات در خط 
مقدم جنگ تمام عیار اقتصادی اس��ت. سهم 
مالی��ات در بودجه س��ال 1394 با احتس��اب 
درآمده��ای گم��رک و ع��وارض 74 هزار 

میلیارد تومان بود. با توجه با کاهش س��هم نفت از بودجه برای س��ال 
آینده 11 هزار میلیارد تومان به سهم درآمدهای مالیاتی افزوده شده و 
از 74 هزار میلیارد تومان به 85 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

در این شرایط عدم ش��فافیت اقتصادی و نبود اطالعات کامل و 
دقیق از وضعیت اقتصادی کش��ور اجراي برنام��ه کامل مالیاتي را با 
مشکل مواجه مي کند. بر این اساس 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص 
داخلی در حوزه خاکستری و سیاه بوده که مشمول فرار مالیاتی است. 
افزایش درآمد مالیات ها باید از محل توسعه پایه های مالیاتی، کشف 
فرار مالیاتی وشفاف سازی معامالت در اقتصاد با تکمیل زنجیره طرح 
جامع محقق ش��ود. بنابراین با پیاده س��ازی کامل این طرح در فرآیند 
مالیات س��تانی با داش��تن اطالعاتی مانند )ام��الک، بانکی، خودرو، 
معامالت( و سایر داده ها می توان قطع وابستگی درآمد نفت را عملی 
کرد. در ارتباط با بدهي ها دولت در قالب اصالح نظام بانکی مصمم 
اس��ت تا بخش��ی از بدهی های خود را به نظ��ام بانکی پرداخت کند. 
بخ��ش دیگری از آنها نیز به صورت نقدی و اوراق پرداخت خواهد 
ش��د. در این ارتباط وزیر اقتصاد با اش��اره به راه اندازي بازار بدهي با 
فرق قائل شدن میان »بدهکار بودن« و »بدهکار بد بودن« نفس وجود 

بدهي را مذموم نمي داند.

برجام و سیر نزولي قیمت نفت در بازار
با توجه به نقش عوامل س��اختاري و سیاس��ي موثر در کاهش قیمت 
نفت که پیش از این به آنها اش��اره ش��د به نظر نمي رس��د که اجراي 
برنام��ه جامع مش��ترک تأثیر مثبتي بر افزایش قیم��ت نفت و کاهش 
ش��کاف در س��طح اوپک داش��ته باش��د. کاهش قیمت نفت بخشي 
از برنام��ه طراحي ش��ده براي مح��دود کردن ایران ب��ه لحاظ قدرت 
اقتصادي در در دوران پس��ابرجام است. در عین حال که باید به این 
موضوع نیز توجه داش��ت که حتي ممکن است با ورود نفت ایران به 
بازار بعد از برداش��تن تحریم ها روند کاهش قیمت نفت تشدید شود 
اما اجراي برنامه جامع مش��ترک از جهات دیگر بر ساختار اقتصادي 
ایران تاثیرات مثبتي برجاي خواهد گذاشت. برداشته شدن تحریم ها 
عالوه بر ایجاد فضاي مثبت رواني، تأثیرات واقعي نیز بر اقتصاد ایران 

بر جاي خواهد گذاشت.
در این چارچوب بازار س��رمایه در اولین روز معامالتی خود در 
هفته دوم دي ماه رش��د مثبتی را آغ��از کرد و در نهایت به کانال 62 
هزار واحدی صعود کرد. در واقع بازار سهام بهترین عملکرد هفتگی 
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خود در سه ماه گذشته را با جهش یک و نیم درصدی شاخص ثبت 
کرد. صفوف خرید میلیونی در سهام برخی صنایع و همچنین افزایش 
قابل مالحظه و مس��تمر ارزش روزانه معامالت نش��ان از تغییر شرایط 
را می ده��د. با توجه به عدم تغییر عوام��ل بیرونی نظیر قیمت جهانی 
نفت و سایر مواد خام برخي از کارشناسان منشأ آغاز تحرکات بازار 
س��رمایه را نتیجه فضاي مثب��ت مبتنی می دانند ک��ه در نتیجه اجراي 
برنامه مش��ترک و بعضي از اقدامات اقتصادي داخلي ایجاد ش��د. در 
این ارتباط اقدامات انبس��اطی اخیر بانک مرکزی شامل اجرای بسته 
ضدرکود، کاهش س��پرده قانونی بانک ها و تعدیل نرخ سود سپرده 
در بازار بین بانکی منجر به تس��هیل پولی در کل سیس��تم شده است 

که آثار آن در جهش نقدینگی به سمت بورس قابل مشاهده است.
عالوه بر تأثیر مثبت اجراي برجام بر بازار سرمایه، افزایش تولید 
نفت و صادرات آن پس از تحریم تا حدودي مي تواند کاهش درآمد 
ارزي ایران ناش��ي از کاه��ش قیمت نفت را ترمیم کند. با برداش��ته 
شدن تحریم ها با توجه به استقبال هیئت هاي اقتصادي خارجي و ارائه 
پوشش بیمه اي توسط ش��رکت هاي بیمه اي معتبر دنیا بخصوص بیمه 
هرمس آلمان و س��اچه ایتالیا، موانع سرمایه گذاري خارجي کاهش 
خواهد یافت و امکان تأمین مالي براي بسیاري از طرح هاي اقتصادي 
بخصوص در زمینه نفت و گاز را فراهم خواهد کرد. بنا به گفته وزیر 
نفت با برداشته ش��دن تحریم ها، هزینه طرح هاي اقتصادي در بخش 
نفت و گاز نصف خواهد ش��د. موفقیت در جذب س��رمایه خارجي 
تا حدود زیادي مي تواند مش��کل مالي طرح ه��اي عمراني را جبران 
کند. در دوره پس��ابرجام دسترسي ایران به ذخایر مالي و بلوکه شده 
در خارج امکان پذیر خواهد  ش��د. دسترسي به منابع مالي بلوکه شده 
و افزایش صادرات نفت که از هم اکنون مورد اس��تقبال کشورهاي 
اروپایي و آس��یایي واقع شده، دست دولت را در تأمین منابع مالي و 

تداوم جلوگیري از نوسان شدید بازار ارز باز خواهد گذاشت.
از س��وي دیگر برداش��ته ش��دن تحریم ها، باعث افزایش سرعت 
تس��هیل در نقل و انتقال پول میان سیس��تم بانکي، کاهش هزینه هاي 
مضاعف ناشي از اعمال محدودیت بر حمل و نقل، عملیات گمرکي 
و دسترسي ارزان و آسان به مواد اولیه و تجهیزات خواهد شد. ضمن 
ای��ن که موانع بانکي  موجود بر س��ر راه تش��ویق و افزایش صادرات 
غیر نفت��ي کاهش خواهد یاف��ت. این عوامل مي توان��د تأثیر مثبتي بر 
کاهش فش��ار ناش��ي از کاهش قیمت نفت و افزایش رشد اقتصادي 
در س��ال 1395 داشته باش��د. با این اوصاف اگر چه نمي توان از آثار 

مثبت تعامل با اقتصاد بین الملل پس از برجام 
چشم پوش��ي کرد ولي باید توجه داشت که 
سیاست هاي اقتصاد مقاومتي و تعامل سازنده 
با اقتصاد بین الملل باید در اولویت قرار گیرد.

نتیجه گیري
نوس��ان و کاهش درآمدهاي نفتي و به دنبال 
آن بي ثبات��ي در اقتص��اد مل��ي کش��ورهاي 
تولید کنن��ده نف��ت ی��ک داس��تان تکراري 
اس��ت که حکایت از ضعف س��اماندهي و 
تعامل اجتماعي، س��اختار اقتصادي معیوب، 
سیاست گذاري  نامناسب، عدم تعامل مؤثر با 
محیط بیروني دارد. این در حالی اس��ت که 
باید توجه داش��ت افزایش قدرت و ظرفیت 
سیاس��ي، فرهنگي و نظامي بدون ایجاد یک 
س��اختار اقتصادي پویا بي معنا است. در واقع 
کش��وري که در ایجاد یک اقتصاد ملي پویا 
و مؤثر دچار ضعف باش��د، باید در نوع نگاه 
و س��بک زندگي خود دوباره بیندیش��د. به 
هر حال در ش��رایط کنون��ی کاهش درآمد 
نف��ت باعث فش��ار بر درآمد مل��ی و بودجه 
دولت خواهد ش��د. اگر چه اج��رای برجام 
باعث تعدیل نس��بی فش��ارهای ناشی از این 
ام��ر می ش��ود و در عی��ن حال می ت��وان در 
کن��ار توجه به ش��رایط موجود ب��ازار نفت؛ 
بس��ترهاي اجتماعي و سیاس��ي الزم را براي 
ایجاد یک فهم گس��ترده و عمیق اجتماعي، 
سیاس��ت گذاري اقتص��ادي هم��ه جانب��ه و 
کارآمد، انضباط مالي، شناسایي ظرفیت هاي 
واقع��ي و متن��وع اقتصادي، توج��ه به بخش 
خصوص��ي واقعي، مبارزه با رانت و فس��اد، 
ایج��اد ش��فافیت در اطالع��ات مال��ي براي 
اصالح واقعي ساختار اقتصادي فراهم  کرد.
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