اثرات اجرایی برجام

دٍلت یاسدّن کِ در ًیوِ اٍل سال  2931سکاًذار اهَر اجزایی کطَر ضذ،
تا ّواٌّگی تخطْایی اس حاکویت تَاًست هطکل تحزین را کِ اقتػاد ایزاى
را سهیيگیز کزدُ تَد در هاّْای پایاًی سال  2931تِ ساهاى تزساًذ.
ٍضغ تحزین تز اقتػاد ایزاى اثزات هستقین ٍ غیزهستقین سیادی را تذًثال
داضتِ است .تحزینّای ٍضغ ضذُ اس سال  1002تِ تؼذ رًٍذ دیگزی را تِ
خَد گزفت ٍ اس حالت یکجاًثِ ٍ دٍجاًثِ تِ چٌذجاًثِ ٍ فزاگیز ٍ ٍضغ
تحزین اس سَی تزخی هزاجغ تیيالوللی تثذیل گزدیذ .ایي ضیَُ تحزین تاػث
ضذ تقزیثاً ارتثاط هستقین اقتػاد ایزاى تا اقتػادّای دًیا دچار هطکل گزدد.
اػوال تحزین تز ایزاى اس سال  1002تِ تؼذ تا ٍضغ هحذٍدیت تیطتز تز
غٌؼت ًفت ،گاس ،پتزٍضیوی آغاس ضذ ٍ تِ جایی رسیذ کِ ایزاى حتی در
تأهیي تٌشیي هَردًیاس در چزخِ حول ٍ ًقل ًیش دچار هطکل ضذ ،غادرات
ًفت ایزاى هحذٍد ضذ ،تزخی اس تاسارّای خزیذار ًفت کِ تِ ًَػی هطتزیاى
سٌتی ًفت ایزاى تِ ضوار هیرفتٌذ اس دست رفتٌذ ٍ کطَرّایی ًظیز ػزاق،
ػزتستاى سؼَدی ٍ رٍسیِ جایگشیي ایزاى در ایي تاسار ضذًذ ٍ سْن ایزاى
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در اٍپک کاّص یافت ٍ ًقصآفزیٌی ایزاى در تاسار غادرات ًفت خام ٍ تِ
تثغ آى اثزگذاری آى در ایي تاسار کاستِ ضذ .ایي ٍضؼیت تاػث ضذ سْن
غادرات ایزاى اس کل هػزف ًفت خام دًیا کِ در سال  2931تیص اس 9
درغذ تَد در سال  2932تِ یک درغذ کاّص یاتذ.
تحزین تاػث ضذ تا عزحّای در دست اجزای غٌایغ ًفت ،گاس ٍ پتزٍضیوی
تا ٍقفِ سیاد ٍ در ًْایت تا ّشیٌِّای سیادی تِ هزحلِ اجزا درآیٌذ .در
هجوَع هحاسثات ًطاى هیدّذ کِ ٍضغ تحزین تز غٌایغ هذکَر اس سال
 2931لغایت  2932در هجوَع تیص اس  930هیلیارد دالر سیاى ٍ خسارت تِ
کطَر تحویل ضَد .الثتِ تایذ تِ ایي رقن اػذاد ٍ ارسش هزتَط تِ کاّص
غادرات ًفت خام ًیش اضافِ ضَد.
تحزین تز حَسُ تاًکی ،حول ٍ ًقل دریایی ٍ تیوِ ،غٌؼت خَدرٍٍ ،اردات
کاالّای ٍاسغِای ٍ سزهایِای ،غٌؼت خَدرٍ را ًیش تحت تاثیز قزار داد ٍ
تاػث خزٍج تزخی اس ضزکتْای فؼال در ایي ػزغِّا اس کطَر ضذ.
تْزحال ایٌْا تخطی اس سیاًْای ًاضی اس ٍضغ تحزین تز اقتػاد ایزاى تَد کِ
تِ آًْا تِ غَرت گذرا اضارُ ضذ .تحویل چٌیي ّشیٌِّایی تاػث ضذ کِ در
هجوَع در کطَر ایي جوغتٌذی غَرت گیزد تا راّکارّایی تزای تزعزف
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کزدى ایي ٍضغ ارائِ ضَد کِ ایي تػوین تِ تزًاهِ جاهغ اقذام هطتزک
(تزجام) هٌجز ضذ .حال السم است ایي ًکتِ هَرد تَجِ قزار گیزد کِ تزجام
چِ اثزاتی داضتِ است؟
اثرات برجام بر اقتصاد ایران
 اٍلیي اثز تزجام تز اقتػاد ایزاى ایي است کِ تاػث گزدیذ رفت ٍ آهذ
ّیاتْای دٍلتی (اػن اس رٍسای جوَْرً ،خست ٍسیزٍ ،سرای خارجِ) ٍ
ّیاتْای تجاری کطَرّای هختلف تِ ایزاى آغاس ضذ .آهذ ٍ رفتْای ایي
چٌیٌی ًطاىدٌّذُ ایي ٍاقؼیت است کِ پس اس اجزای تزجام اهیذّای
جذیذ تِ تزقزاری رٍاتظ در ػزغِ سیاسی ،تجاری ٍ اقتػادی پس اس
یک دٍرُ رکَد  3لغایت 20سالِ تا ایزاى آغاس ضَد .دٍهیي تأثیز تزجام
ایي تَد کِ در ًتیجِ تزددّای ّیاتْای تجاری ،سیاسی ٍ دٍلتی
کطَرّای خارجی ریسک هزتَط تِ اًجام فؼالیت در ایزاى کاّص یاتذ
ٍ تحلیلْای خَضثیٌاًِتزی ٍ چطناًذاس رٍضيتزی ًسثت تِ ٍضؼیت
اقتػاد ایزاى در سال  2931اًجام ضَد کِ پیصتیٌی ًزخ رضذ  1درغذی
اس جولِ آى است.
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 دستاٍرد دیگز تزجام ایي است کِ در جزیاى رفت ٍ آهذّای ّیاتْای
تجاری ،اس سزهایِگذاری هطتزک ًیش غحثت تِ هیاى آهذُ است.
تأثیز دیگز تزجام ایي تَد کِ ایزاى تَاًستِ است هیشاى غادرات ًفت خام
خَد را در حذٍد یک هیلیَى تطکِ در رٍس افشایص دّذ ٍ اس حذٍد یک
هیلیَى ٍ یکػذ ّشار تطکِ تِ حذٍد دٍ هیلیَى ضثکِ در رٍس افشایص دّذ .
ایي ٍضؼیت سثة ضذُ است کِ دٍ دستاٍرد تشرگ حاغل ضَد -2 :افشایص
هٌاتغ ارسی  -1افشایص سْن تاسار ایزاى
 آسادضذى تخطی اس هٌاتغ تلَکِضذُ ارسی کطَر ٍ داراییّای تاًک
هزکشی
 تسْیل اًجام تزخی اس فؼالیتْای هالی ٍ تیوِای اس جولِ آساد ضذى
استفادُ اس خذهات سَئیفت ٍ هثادالت هالی
 آسادی ٍ تسْیل در غادرات ٍ ٍاردات کاالّا ٍ تزخی اس خذهات ،در
قالة اجزای تزجام تاػث ضذ کِ ّشیٌِّای اضافی هزتَط تِ ٍاردات ٍ
غادرات ایٌگًَِ کاالّا ٍ خذهات تا هیشاى  90 ٍ 10درغذ کاّص یاتذ ٍ
ایي خَد تز هیشاى رقاتتپذیزی ایي ًَع کاالّا ٍ خذهات تأثیز هستقین
دارد.
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 تسْیل دستیاتی تِ ضزایظ هزتَط تِ تاهیي هٌاتغ هالی خارجی
 تأثیز دیگز تزجام ایي است کِ تا رفت ٍ آد ضزکتْا ٍ ّیاتْای تجاری
خارجی تِ ایزاى ٍ حضَر آًْا در اقتػاد ایزاى تاػث هیضَد کِ سهیٌِ
ٍرٍد تکٌَلَصیّای جذیذ تِ کطَر فزاّن ضَد.
 تأثیز دیگز تزجام تز تخص حول ٍ ًقل َّایی است کِ تاػث گزدیذ
قزاردادّای جذیذ هزتَط تِ خزیذ َّاپیواّای هسافزتزی تزای ایزاى
فزاّن ضَد.
ٍٍ رد ّیاتْایی اس ضزکتْای عزاس اٍل ًفتی تِ کطَر دستاٍرد دیگز تزجام
هحسَب هیضَد .اها در ایي تخص ػولکزد رٍضٌی ٍجَد ًذارد.
در هَرد تأثیز تزجام تز پتزٍضیوی ،تاػث گزدیذ تِ لحاػ هیشاى غادرات ٍ
تَسؼِ تاسار اس جولِ غادرات تِ ارٍپا افشایص یاتذ.
ایٌْا تخطْایی اس اثزات اجزایی تزجام تز اقتػاد ایزاى است .در هجوَع
تزجام فزغتی را در اختیار کطَر قزار دادُ است تا ایزاى یکثار دیگز ٍ پس
اس یک ٍقفِ تقزیثاً یکدِّای ،تِ اقتػاد دًیا تاس گزدد ٍ در ایي خػَظ
سهیٌِّای تؼاهل اقتػادی ٍ سیاسی هٌاسثی را در اختیار کطَر قزار دادُ
است .اها تایذ تَجِ کٌین کِ فقظ تزجام ًویتَاًذ هطکل اقتػاد ایزاى را حل
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کٌذ .حل هطکل اقتػاد ایزاى تِ سیاستْای کطَر در سغَح هختلف
حاکویت ٍ داضتي ّذف ٍ یا اّذاف هطخع ٍ تجویغ ٍ توزکش تواهی
ًیزٍّا تزای پیگیزی ایي ّذف ٍ اّذاف تستگی دارد.
در ٍاقغ تخص سیادی اس هطکالت اهزٍس کطَر ًاضی اس ػولکزد قَای حاکن
ٍ ًْادّای حاکویتی در کطَر است ٍ ایي هطکالت اقتػادی ریطِ در داخل
دارد ٍ لذا ًثایذ تذًثال راُحلّایی در خارج اس کطَر تَد.
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