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کنگره دورنمای اقتصادی ایران را بهبود داد
احتمال تصویب توافقنامه هستهای توسط کنگره آمریکا افزایش یافته و در نتیجه احتمال احیای اقتصاد ایران بسیار زیاد است .وضعیت بازار سهام بدتر شده و داستان
خستگی جتار و کاهش قیمت نفت و بادهایی که از طرف چنی و اروپا میوزد این داستان را پیچیدهتر کردهاند .اما دستاوردهای ناشی از برنامه هستهای را میتوان به
وضوح دید :در کوتاه مدت شوک افزایش تقاضا در ایران حمسوس خواهد بود و وضعیت مالی باثباتتر خواهد شد .در نتیجه کشور این فرصت را خواهد داشت تا
وضعیت اقتصادی خود را در دراز مدت عوض کند.
سرمایه گذاران اکنون میتوانند نگاهی به مانع سیاسی بعدی بیندازند .چشمهای ناظران امور به حبثهای جملس و اجرای مفاد توافقنامه هستهای توسط ایران خریه خواهد
شد.
سرمایه گذاران بنیاملللی و داخلی منتظرند ببینند که معافیت از حترمیها چه اثری بر اقتصاد ایران دارد .حتلیلگران بازار نفت انتظار دارند که ایران به سرعت تولید تفت خود را
تا سال آینده به میزان  600000تا یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد و به سطح تولید سال  ۲۰۱۱باز گردد .بازیگران خبشهای خودروسازی و معادن و صنایع
هوایی غرینظامی دارند خود را برای سرمایه گذاریهای گسرتده آماده میکنند .به عالوه در سطح گسرتدهتری انتظار میرود که سرمایه گذاریهای جدید صورت گرفته و
ورود جتاری که حاضر به تقبل ریسک میباشند و کیفیت باالی واردات و مهچننی انتقال ختصص و فنآوری قدرت تولید را افزایش دهند .مشاور ارشد دولت ایران حممد
نوخبت اظهار داشته که با وجود کاهش قیمت نفت وی انتظار دارد که ترقی دادن اقتصادی توسط لغو حترمیها باعث شود تا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از  3درصدی
که برای امسال انتظار میرفت به  5درصد در سال آینده افزایش مییابد.
این شور و هیجان در تقابل با روحیه بازار سهام هتران میباشد که وضعیت افراد رو به فنا میرود .منودار اول نشان میدهد که چگونه روزهای آخر مذاکرات هستهای
باعث افزایش اعتماد شد ولی بعد از امضای توافقنامه اعتماد دوباره کاهش یافت .شاخص بورس  ۱۰درصد از ارزش خود را در  ۶۰روز گذشته از دست داده و ۱۲
درصد از ارزش آن در مهنی مدت در سال گذشته کمرت میباشد .لایر مهچننی در مقایسه با معیارهای بنیاملللی وضعیت بدی داشته و از زمان توافقنامه  ۱۴ژوئیه  ۴درصد
از ارزش خود را در بازار آزاد و  ۲درصد از ارزش رمسی خود را نسبت به دالر آمریکا از دست داده (منودارهای  ۳و  ۴را ببینید) .اما نباید این عالئم را طوری درک کنیم
که عالمتی از بدبینی در مورد احتمال شکست توافقنامه هستهای باشد و یا احتمال معافیت بعدی از حترمیها .در حقیقت خوشبینی سرمایه گذاران نسبت به این توافقنامه
به دلیل عواملی که در جهت عکس عمل میکنند از میان رفته.
شرکتهای ایرانی ساهلای سختی را پشت سر گذاشتهاند و خستهاند .افزایش خمارج اجنام معامالت و کاهش تقاضا و کمبود اعتبارات حمیط معامالت جتاری در چهار سال
گذشته را شکل دادهاند .شرکتها کاالهای زیادی را انبار کردهاند و به سختی میتوانند بدهیهای خود را بپردازند .آهنا میدانند که هنوز کامال از سختترین مراحل عبور

contactus@verityiran.com
Page 1 of 4

@VerityIran

www.VerityIran.com

سپتامبر ۲۰۱۵

نکردهاند و این مسئله وضعیت بازار را نیز حتت تأثری قرار داده.
کاهش غری قابل انتظار قیمت نفت نیز آثار بدی داشته .در این ماه قیمت نفت به کمرتین میزان خود در شش ماه گذشته رسید .قیمت نفت از ماه ژوئیه  ۸تا  ۱۰دالر
کاهش یافته و از مهنی زمان در سال گذشته تا به حال نصف شده .واضح است که این وضعیت به درآمدها ضربه زده و مهچننی باعث کاهش انتظارات در دوران بعد از
حترمیها شده .بودجه دولت بر اساس این فرضیه مورد توافق قرار گرفته بود که قیمت نفت بشکهای  ۷۲دالر خواهد بود و این به معنی کسری  ۳.۸درصدی بودجه مالی
تا پایان سال بود .این بیشرتین کسری بودجه از زمان جنگ ایران و عراق بود و دولت بر سر دو راهی قرار گرفته چرا که یا میتواند از طریق چاپ پول این خالء را پر کند
و یا می تواند با استفاده از منابع مالی پر ارزش خبش خصوصی این کار را اجنام دهد .تا تعهدات خود مبنی بر برخورد با تورم را نقض نکند دولت راه حل دوم را انتخاب
کرده و این باعث شده تا شرکتهای خبش خصوصی با کمبود اعتبارات مواجه شوند.
سرمایه گذاران مهچننی میدانند که وقتی که حترمیها در سال  ۲۰۱۶برداشته شوند اقتصاد ایران در سطح کالن با وزش تندبادهای خمالف مواجه خواهد شد .ادامه وضعیت
نامشخص منطقه یورو و کاهش رشد چنی در ماه گذشته به شدت به سهام در سطح جهان فشار وارد آوردهاند و این نوع ریسکها کماکان در سال آینده نیز وجود
خواهد داشت .کاهش رشد چنی خبصوص بر قیمت منابع هیدروکاربونی و صادرات منابع معدنی ایران تاثری خوهد گذاشت .به عالوه صندوق بنیاملللی پول پیشبینی منوده
که نرخ تورم در ایران در سال  ۲۰۱۶افزایش یابد و این به معنی حمدود ماندن گزینههای دولت برای استفاده از حمرکهای مالی میباشد.
به هر صورت سرمایه گذاران به خوبی میدانند که سود حاصل از توافقنامه هستهای چه خواهد بود :افزایش ناگهانی و مثبت تقاضا و هببود وضعیت ذخریه بنیاملللی و
فرصتی برای تغیری دادن وضعیت اقتصادی در دراز مدت .حماسبات اجنام شده در مورد ارزش سرمایههای ایران که بر اساس توافقنامه هستهای آزاد خواهد شد حاکی از آن
است که ارزش اینها بنی  ۱۵۰تا کمرت از  ۳۰میلیارد دالر میباشد .حماسبه دوم بر اساس اظهارات وزیر دارایی ایران میباشد که گفته اکثر منابع پولی ایران در حسابهای
خارجی تا به حال یا برای خمارج بعدی و یا به عنوان کمک هزینه برای اخذ وام برای اجرای سرمایه گذاریهای مشرتک اختصاص یافته .ناظران امور به خوبی میدانند که
مقامات هندی حتت فشار قرار دارند تا با یک پرداخت  ۶.۵میلیارد دالری موافقت کنند و شرکت نفتی امارات متحده عربی اینوک بیش از  ۵میلیارد دالر بدهی دارد.
شرکت نفتی انگلیسی-هلندی شل قول داده که پرداخت  ۲.۳میلیارد دالری خود را که هنوز صورت نگرفته بالفاصله بعد از آن که این کار از نظر قانونی میسر شود اجنام
دهد .این پرداختها به خزانه دولت حداقل به طور غری مستقیم از طریق شرکت ملی نفت ایران یک ثروت باد آوردهای خواهند بود .به احتمال قوی مسئولنی از این پولها
فعال برای تقویت منابع مالی خود استفاده خواهند منود و اقتصاد را برای مقابله با نوسانات نرخ تبادل ارز و یا مقابله با یک حبران بانکی تقویت خواهند کرد .جامعه بزرگ
ایرانیان خارج از کشور احتماال منابع مالی دیگری را فراهم خواهد منود .برخی از حتلیلگران عقیده دارند که این منابع مالی  ۲۰میلیارد دالر دیگر فراهم خواهد منود و این
منابع تاثری مستقیمتری بر سر فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت.
به جز انتقال سرمایه صنایع ایران در انتظار اند تا صادرات بعد از باز شدن کانالهای مالی به سرعت افزایش یابد .خربگزاری بنیاملللی انرژی پالتس حماسبه منوده که منابعی
را که ایران در خارج از سواحل خود انبار کرده شامل  ۵۳میلیون بشکه نفت و میعانات میشود و به عالوه آن سه تانکری وجود دارند که نامرئی ماندهاند .ارزش بالقوه
منابع حاصل از فروش این سهام به اجرای برنامههای میان مدت ایران برای افزایش حجم تولیدات خود کمک خواهد کرد .اما ریسک ناشی از بازگشت ایران به بازار
باعث خواهد شد تا آهنا حمتاطانه عمل کنند .صنایع غری نفتی ایران با چننی ریسکهایی مواجه نیستند و از نرخ ارزان تبادل لایر برای بازگرداندن هر چه سریعرت حمصوالت
خود به بازارهای بنیاملللی در سال آینده استفاده خواهند کرد.
مسئولیت مدیریت وضعیت اقتصادی ایران در حال انتقال از روسای امور سیاست خارجی به مدیران اقتصادی میباشد .تیم اقتصادی آقای روحانی تصمیم درستی گرفته و
بر هببود حمیط جتاری و به کار گریی و قدرمتند منودن خبش خصوصی مترکز منوده .وزارت اقتصاد برنامههای خود برای افزایش رتبه کشور از نظر تسهیل معامالت جتاری را
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منتشر منوده و از روشهای بانک جهانی برای برخورد با فساد و پیچیدگی مقررات و قواننی ایران پریوی منوده .ایران انتظار دارد تا مدل جدید قراردادهای نفتی بنیاملللی
خود را در این ماه تکمیل کند .هدف این مدل هببود شرایط برای تشویق سرمایه گذاران خارجی و زمینهسازی برای مهکاریهای راهربدی با شرکتهای نفتی بنیاملللی
میباشد .قانون اخذ مستقیم مالیات با هدف برخورد با سوء استفاده از نظام مالیاتی کشور صورت گرفته .حماسباتی که اخریا صورت گرفته نشان میدهد که نصف اقتصاد
ایران مالیات منیدهد و این شامل سازماهنای وابسته به دولت نیز میشود .این تدابری اختاذ شده برای شروع کار خوب است اما برخی از حتلیلگران عقیده دارند که تبدیل
اقتصاد منزوی شده و راکد و نا کار آمد ایران به یک اقتصاد پویائی در حال توسعه کاری نشدنی است .اما نباید از یاد برد که چننی سخنانی در مورد قرارداد هستهای با
گروه سه کشور اروپایی ۳+نیز گفته میشد.
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