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خبر
بانک سیتی پیشبینی کرد

بازگشت نفت ۶۰دالری در سال آینده

گروه ســیتی پیشبینی کرد قیمــت نفت تا پایان
سال میالدی آینده به  ۶۰دالر در هر بشکه افزایش
پیــدا خواهد کرد؛ زیرا مازاد عرضه تا آن زمان رفع
خواهد شد .به گزارش ایسنا ،اد مورس ،مدیر جهانی
تحقیقات کاالی ســیتی در مصاحبهای در حاشیه
کنفرانس نفت آسیا اقیانوسیه گفت :اقتصادهای رو
به رشد باعث بازگشــت تقاضای جهانی برای نفت
به ســطح پیش از شــیوع ویروس کرونا در اواخر
ســال  ۲۰۲۱خواهند شد .طبق پیشبینی سیتی،
قیمت هر بشــکه نفت برنت که هفته گذشــته به
پایین  ۴۰دالر ســقوط کرد ،سال میالدی آینده به
حدود  ۵۵دالر می رســد و تا پایان سال  ۲۰۲۱به
 ۶۰دالر بهبود پیدا می کند .قیمت وســت تگزاس
اینترمدیت کــه روز دوشــنبه  ۳۷دالر بود ،طبق
پیشبینی ســیتی ،تا پایان سال میالدی آینده به
 ۵۸دالر خواهد رســید .بانک گلدمن ساکس هم
انتظار دارد قیمت هر بشــکه نفت در سال میالدی
آینده به  ۶۰دالر و حتــی باالتر از آن صعود کند.
گلدمن ساکسپیشبینی کرده که قیمت هر بشکه
نفت برنت در سه ماهه سوم  ۲۰۲۱به  ۶۵دالر می
رسد اما تا پایان سال ممکن است پایینتر رفته و به
 ۵۸دالر برسد.
قیمت وســت تگزاس اینترمدیت هم از سوی این
بانک آمریکایی  ۵۵دالر و  ۸۸ســنت تا ســه ماهه
ســوم ســال ۲۰۲۱پیشبینی شــده که باالتر از
پیشبینی قبلی  ۵۱دالر و  ۳۸سنت است .به گفته
تحلیلگران گلدمن ســاکس ،این احتمال فزاینده
وجود دارد که واکســن کوویــد  ۱۹از ابتدای بهار
آینده به میزان فزایندهای موجود باشد و به حمایت
از رشد اقتصاد جهانی و تقاضا برای نفت به خصوص
سوخت جت کمک کند.
بانکهای ســرمایه گذاران نسبت به قیمت نفت در
سال میالدی آینده خوش بینی بیشتری دارند اما
شرکتهای بازرگانی نفت نسبت به دورنمای کوتاه
مدت بدبین هستند .ترافیگورا که یکی از بزرگترین
شرکتهای بازرگانی نفت جهان است ،انتظار دارد
بازار تا پایان ســال مازاد عرضه سنگینی پیدا کند
و ذخایر نفت تا پایان ســال  ۲۰۲۰با متوقف شدن
روند احیای تقاضا رشــد کنــد .بن لوکاک ،یکی از
مدیران بازرگانی نفت شرکت ترافیگورا روز دوشنبه
در همین کنفرانس گفت :بازار پیش از بهتر شدن،
وضعیت وخیمتری پیدا خواهد کرد .مازاد عرضه در
بازار به نقطهای رسیده که کرایه نفتکشها به عنوان
ذخایر شــناور سودآور شده است .بر اساس گزارش
اویل پرایس ،گزارشهایی که هفته گذشته منتشر
شد حاکی از اقدام شرکتهای بازرگانی نفت بزرگ
جهان برای کرایه دهها ابرنفتکش به عنوان مخازن
شناور برای نگهداری نفت اضافی در دریا در واکنش
به سیگنالهای توقف روند احیای تقاضا بود.
وزارت صمت اعالم کرد

افزایش تولید انواع خودرو

طبق آخرین آمار اعالم شــده توسط وزارت صمت،
در چهار ماه ابتدای امســال نسبت به مدت مشابه
ســال گذشته ،رشد تولید در بیشتر خودروها دیده
میشــود؛ در میان آمارها فقط در بخش تراکتور و
اتوبوس ،مینیبوس و ون ،آمــار تولید نزولی بوده
است.
به گزارش ایسنا ،بر اساس گزارش عملکرد تولیدی
انواع خودروها در چهار ماهه اول امسال ،تولید انواع
خودروهــا به جز تراکتــور و اتوبوس ،مینیبوس و
ون ،رشد تولید داشتهاند .براساس این گزارش ،در
مدت مذکور سال جاری ۲۹۴ ،هزار و  ۷۰۰دستگاه
خودرو سواری تولید شده که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته که  ۲۴۷هزار دستگاه بوده است ،رشد
 ۱۹.۳درصدی را رقم زده است.
همچــون روال چند ســال اخیر که آمــار تولید
خودروها روندی مثبت داشــته و بیشترین میزان
رشد را به خود اختصاص داده ،همچنان بیشترین
میزان افزایش را در چهار ماهه نخست سال جاری
نســبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و از ۱۹
هزار و  ۱۱۹دســتگاه در چهار ماهه سال گذشته،
میزان تولید را با رشد  ۳۲.۲درصدی به  ۲۵هزار و
 ۲۸۳دستگاه رسانده است.
پــس از وانتها ،در چهار ماهه ابتدایی امســال با
میزان تولید  ۱۵۴دســتگاه کمباین (ماشینهای
برداشــت محصوالت دانهدار کشــاورزی) با رشد
 ۲۴.۲درصد بیشترین رشد را نشان میدهد .این در
حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان
تولید کمباین  ۱۲۴دستگاه بوده است.
در مقابــل آمار در بخش تولید تراکتور و همچنین
اتوبوس،مینیبوس و ون در چهار ماهه اول ســال
 ،۱۳۹۹کاهش تولید را نسبت به مدت مشابه سال
گذشته نشــان میدهد .در چهار ماهه اول امسال،
 ۵۳۶دستگاه اتوبوس ،مینیبوس و ون تولید شده
است که در مقایسه با  ۵۳۶دستگاه تولید شده در
چهار ماهه ابتدایی سال گذشته ،افت  ۵.۳درصدی
تولید را تجربه کرده است .همچنین تراکتور نیز با
همین میزان کاهــش تولید ( ۵.۳درصد) از ۶۱۲۴
دســتگاه تولید شــده در چهار ماه نخســت سال
گذشــته به  ۵۷۸۹دســتگاه در مدت مشابه سال
جاری رسیده است .عالوه براین ،الزم به ذکر است
که میزان تولید الســتیک خودرو نیز با رشد ۲۷.۹
درصدی در چهار ماهه ابتدایی امســال نســبت به
همین ایام در ســال گذشــته ۸۴ ،هزار و  ۹۰۰تن
بوده اســت .از ابتدای سال تا پایان تیر پارسال ۶۶
هزار و  ۴۰۰تن الستیک خودرو تولید شده بود.

اقتصاد
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بر اساس گزارش بانک جهانی ،رتبه ایران در میان  190کشور جهان ،از لحاظ وضعیت کسبوکار طی  4سال اخیر وخیمتر شده است

کاغذبازیها بالی جان کسبوکار

همدلی| فاطمه آقاییفرد :اینکه میگویند
شروع کســبوکار جدید در ایران ،یعنی پیه
عبور از هفتخوان رســتم را به تن مالیدن،
در گزارشهای رســمی یا حتی غیررسمی
داخلی و خارجی ،هر سال نمود بیشتری پیدا
میکند .آن طور که آمار منتشر شده از سوی
دفتر طرح و برنامهریزی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،نشان میدهد در چهار سال اخیر،
رتبه ایران در شــاخص ســهولت کسبوکار
از  118بــه  127در میــان  190کشــور
رســیده؛ شاخصی که در ســال  2017روی
عدد 120قرار گرفته بود و یک ســال بعد با
نشستن بر عدد  ،124افت پلهای در وضعیت
کســبوکار را به خوبی به تصویر کشید و با
بزرگتر شدن موانع و بروکراسیهای اداری،
سیر نزولی خود را در سالهای بعد نیز ادامه
داد و حاال به رتبه  127پاگذاشــته اســت.
شــاخص آسانی کسبوکار در واقع شاخصی
است که توسط بانک جهانی ایجاد شده و هر
چه عدد این شــاخص کمتر باشد ،به معنای
مقررات بهتر ،قوانین سادهتر برای فعالیتهای
مولد و حمایتهــای قویتر از حقوق بخش
خصوصی اســت که در نهایت آثــار خود را
در چهره رشــد اقتصادی هر کشوری ،نشان
میدهــد .نگاهی بــه عملکرد ســکانداران
اقتصادی در پیشبرد این شاخص در مقایسه
با ســایر کشورها نشان میدهد که طی چند
سال اخیر و با وجود نامگذاریهای پیدرپی
سال برای حمایت از تولید و اشتغال ،وضعیت
کســبوکار بهتر که نشده ،بلکه وخیمتر هم
شده است؛ بهطوریکه ایران یکی از بدترین
ی سالهای اخیر
عملکردها را در این زمینه ط 
داشــته و مدتهاست که رتبه خوبی در این
زمینه ،از خود به یادگار نگذاشته است.
یک شروع خستهکننده
بسیاری از آگاهان اقتصادی ،از جمله دالیل
مهــم در افت هر ســاله ایران در شــاخص
کســبوکار را به زمان طوالنــی برای اخذ
مجوزها نســبت میدهند .البته تجربه مردم
عــادی در اخــذ مجوزهــای کاری مختلف
نیز گــواه خوبی بر این ادعا اســت؛ از موانع
بزرگ برای اخذ مجوز در زمینه فعالیتهای
کشــاورزی گرفته تا ماهها دوندگی و انتظار
برای صدور پروانه ساختوســاز مسکن و،...
آنطور کــه یکی از فعاالن فضای مجازی در
توئیتر خود نوشته است«:یکی از مددجویان
بهزیستی ،که سرپرست خانواده است ،اقدام
به اخــذ مجوز بــرای پرورش قــارچ کرد و
برای شــروع کار به بهزیستی رفته بود تا وام
خوداشــتغالی دریافت کند ،اما به دلیل سن
باالتر از  50ســال موفق به این کار نشــد».
اوضاع ناخوش کســبوکار در داخل کشور و
مراحل طوالنی برای اخذ مجوز در بخشهای
مختلف ،به قدری وخیم است که تقریبا پای
صحبت هر کسی که برای شروع یک فعالیت
تجاری اقدامی را انجام داده ،مینشینی ،دل
پــری از موانــع اداری دارد و از هزاران موانع
پیشرو صحبت میکند.
علی ،یکی از دانشــجویان رشــته شــیمی
دانشگاه تهران اســت که درباره تجربه خود
در زمینه شــروع کار اینطور به «همدلی»،
میگوید« :از ســال  92اقــدام به اخذ مجوز

برای راهاندازی یک آزمایشگاه کردم ،قرار بود
چند نفر از همکالســیهای خود را نیز وارد
کار کنم ،اما موانع و بروکراســی اداری ،سه
ســال کار ما را با تاخیر مواجه کرد و بعد از
سه سال نیز به دلیل نبود محل مناسب برای
ساخت این آزمایشگاه ،پروژه به طور کلی کنار
گذاشته شد» .رضا ،یکی از فعاالن در زمینه
پوشاک و مد نیز اینطور درباره تجربه خود با
«همدلی» صحبت میکند« :در سرزمینی که
سابقه فعالیت در صنعت چرم و نساجی داشته
و هزاران هنرمنــد و نیروی کار خوب وجود
دارد ،میتوان مانند ترکیه ،چین یا کره ،اقدام
به برندسازی کرد ،اما با قوانین و شرایط ایران
انجام چنین کارهایی بســیار مشکل زمانبر
اســت؛ تولید و برندسازی در داخل شبیه به
بیرون از کشور نیست و همین مسئله باعث
شده تا آمار قاچاق پوشاک و تمایل به مصرف
برندهای خارجی در میام مردم بیشتر شود».
مریم ،درباره تجربه شــخصی خود اینطور
توئیــت میکند« :من به همــراه چند نفر از
دوســتان دیگر خود بســیار تالش کردیم و
همچنان در فعالیت هســتیم تا شاید مجوز
شروع کار تولید پوشاک را دریافت کنیم؛ اما
واقعا کار آسانی نیست ،مشکالت تامین مواد
اولیه ،هزینه مالی باال ،شرایط سخت دریافت
وام ،عدم ثبات سیاستهای اقتصادی مانند
تغییــرات قیمت دالر ،تعرفههــا و نیروهای
انســانی پرادعا اما بدون مهارت و بیدانش،
همگی در پیشرفت کاری ما خلل وارد کرده».
سارا درباره موانعی که برای توسعه کسبوکار
خود در زمینه تولید کیفهای چرمی است،
اینطــور توئیــت میکند« :حتــی اگر من
ســرمایهگذار و عالقهمند به تولید کیفهای
فوقالعاده زیبایی که در داخل کشور طراحی
شده ،باشم ،با موانعی مثل نبود تکنولوژی در
پرداخت چرم ،نبود اکسسوری مناسب ،خیاط
یا مونتاژکار دقیق ،مواجه هستم ،حتی عکاس
یا گرافیســت درجه یک هم برای تبلیغ کار
بنده وجود ندارد و نظام تامین مالی کشور نیز
با مشکالت زیادی مواجه است».
پارســا در توئیتر خود مینویسد«:در داخل
ایران بستر مناســبی برای فعالیت طراحان

لباس یا محصوالت چرمی وجود ندارد و این
فرصت به فعاالن این صنایع داده نمیشود تا
محصوالت خود را در بازارهای بینالمللی ارائه
دهند ،حتی پلتفورمهــای خارجی نیز برای
حضور ایرانیها فراهم نیســت» .این موانع و
گرهها در کار مردم برای شــروع کسبوکار و
خوداشــتغالی در حالی وجود دارد که رسانه
ملی نیز بارها با ســاخت برنامههای مختلف
آب پاکی برای ایجاد اشتغال از سوی دولت را
روی دست مردم و بخصوص تحصیلکردههای
دانشگاهی ریخته و مردم را به خودکفایی در
زمینه کاری و کارآفرین شــدن تشویق کرده
اســت .این در حالی اســت کــه روایتهای
مختلــف مردم و حتی گزارشهای رســمی
نشان از این دارد که وضعیت ایجاد بستر کار
در داخل کشــور چه از سوی دولت و چه از
سوی خود مردم با مشــکالت زیادی همراه
اســت .این مســئله تا جایی پیش رفته که
حتی رئیس پیشین سازمان صدا و سیما چند
وقت پیش در توئیتر خود نوشت« :اخذ مبالغ
قابل توجه برای صدور مجوز کسب و کار ،آن
هم پس از عبور از هفتخوان رستم قوانین،
دست و پاگیر ،انحصارها ،و رانتهای موجود
از موانع اصلی جهش تولید اســت ،زنجیرها
را از دســت و پای جوانان خــاق و باانگیزه
باز کنیــم تا اقتصادمان را نجات دهیم» .این
گالیهها در حالی مطرح اســت که به گفته
کارشناســان ،فرایند کمرشــکن اخذ مجوز
تولید و کســب و کار مهمترین چالش تولید
در کشور است و برای رفع این موانع دستوپا
گیر در شــروع کار باید مــدت زمان صدور
مجوزهــا را کاهــش داد و از بهانههای واهی
برای مانعتراشی در ایجاد اشتغال جلوگیری
کرد .مجتبی توانگر ،عضو شورای عالی اقتصاد
نیز در اینباره در توئیتر خود مینویســد«:از
موانع جهش تولید ،تحریمهای داخلی است،
برای راهاندازی یک کسب و کار باید  84مجوز
مختلف اخذ شود ،در حالی که میتوان همه
آنها را تجمیع کرد ،از ســوی دیگر فرآیند
اخذ مجوزها به قدری طوالنی میشــود که
ناخودآگاه به سمت مفســدههای اقتصادی
پیش میرود .گزارشهــای زیادی در زمینه

فاجعه کســبوکار و بازار سیاه مجوزفروشی
در پی بروکراســیهای اداری برای شــروع
یک کار جدید وجــود دارد .در واقع ،رویای
بهبود فضای کســب و کار در کشــور و اخذ
مجوز شــروع فعالیت به دلیل بروکراسی باال
و مقررات زاید تبدیل به بستری برای داللی
و واســطهگری و فروش مجوز شده و گفته
میشود که قیمتهای نجومی فروش مجوز
نتیجه ســختگیری و کاعذبازی دولت برای
صدور کسب و کار است؛ بر اساس گزارشها
در ســالهای اخیر ،مجوز بــرای راهاندازی
کافه ،رستوران و آشپزخانه سیار 650میلیون
تومان ،مجوز راهاندازی دفترخانه اسناد رسمی
ســه میلیارد و 500میلیون تومــان ،مجوز
راهاندازی پخت نــان و نانوایی 800میلیون
تومان و تاسیس یک داروخانه یک میلیارد و
 900میلیون تومان برآورد میشود؛ اتفاقی که
به گفته کارشناسان حاصل مصوبات مجلس
و اصرارهــای مکرر دولت برای کنترل بازار یا
مانعتراشی برای شروع کسب و کار بیحاشیه
است که با ایجاد چنین بازار سیاهی در داخل
کشور همراه شده است.
این موضوع برای مســکن کــه یک کاالی
مصرفی است و همواره در شعارهای دولتی نیز
بر این نکته تاکید شده که باید با تقویت طرف
عرضه ،وضعیت مســکن را بهتر کرد ،حتی
نکنندهتر اســت .چرا که سرمایهگذاران
نگرا 
ســاختمانی یکــی از مهمتریــن موانع آغاز
اجرای پروژههای ساختمانی را پروسه طوالنی
صدور انواع گواهیهای ســاختمانی بهویژه
صدور پروانــه ســاختمانی عنوان میکنند؛
بهطوریکــه گفته میشــود در حالحاضر
سرمایهگذاران ســاختمانی برای اخذ مجوز
بهعنوان مرحله نخســت پروسه ساختوساز
نیازمنــد پیمودن  ۳۸پله ســخت و زمانبر
هســتند .با چنین وضعیتــی چطور ممکن
اســت وضعیت مسکن در کشور بهبود یافته
یا حتی رتبه ایران در میان ســایر کشورهای
دنیا از لحاظ شاخص کسبوکار بهتر شود .آیا
این همه مانــع برای ارائه چنین گزارشهای
اسفناکی از وضعیت اقتصادی کشور در دنیا
کافی نیست؟

مهر تایید سازمان برنامه و بودجه کشور بر مدل
ن
بودجهریزی بر مبنای عملکرد بیمه ایرا 
همدلی| مدل بودجهریزی بر مبنای عملکرد شــرکت
ســهامی بیمه ایران به تایید ســازمان برنامه و بودجه
کشــور رســید .بر اســاس اعالم مدیریت برنامهریزی
و بودجــه بیمه ایــران ،مدل «بودجهریــزی بر مبنای
عملکرد» این شــرکت ،با تالش و کوشــش مدیران و
کارشناسان شــرکت ســهامی بیمه ایران و همکاری
دانشــگاه تربیت مــدرس طراحی و در چهار شــعبه
منتخب پیادهسازی شد.
نتایج مدل اجرایی شــامل «تفاهمنامه بودجهریزی بر

مبنایعملکرد در چهار شــعبه منتخب» در جلسهای
با حضــور خانم دکتر خانلو ،رئیس امور پایش تعهدات
دولت و تجهیز منابع ســازمان برنامه و بودجه کشــور
و دکتر اســماعیلی ،معاون برنامهریزی و نوآوری بیمه
ایــران ارائه و مورد تأئید ســازمان برنامه و بودجه قرار
گرفت .شــرکت بیمه ایران در نظر دارد مدل طراحی
شده بودجهریزی بر مبنای عملکرد را در تمامی شعب
و ستادمرکزی شرکت سهامی بیمه ایران پیاده سازی
و اجرا کند.

خبر
دالیل جمع نشدن صفهای
فروش بورس!

حدود یک ماه اســت کــه بازار ســرمایه درحال
اصالح بــوده و با وجود همه تصمیمــات دولت و
ســازمان بورس برای مدیریت بازار سرمایه و حتی
حمایتهای مجلس از این بازار ،همچنان شاهد این
هســتیم که حرکت بازار به سمت صعود کجدار و
مریز بوده و بعضی روزها ،به جز چند ســهم بزرگ،
صف فروش سایر سهمها ادامه دارد .اتفاقی که یک
تحلیلگر بازار سرمایه ضمن بررسی آن ،اعالم کرد:
سهمهایی در بازار بهتر معامله میشوند که از لحاظ
بنیادی ارزندهتر از سایر بازار هستند.
مهــرزاد منتظری در گفت و گو با ایســنا ،با تاکید
بر اینکه دو یا ســه سال اســت که همه بازارهای
ســرمایهگذاری در کشــور درحال رشــد هستند،
اظهار کرد :البته میزان رشــد در چند ماه گذشته
هم در بازار ارز ،هم بازار ســکه و هم بورس تشدید
شــده است .در این راســتا باید گفت بازاری که تا
این اندازه رشد کرده است ،برای تداوم رشد نیاز به
محرک دارد که برای بازارهای کشــور ،این محرک
باید انتظاارت تورمی باشد .یعنی سرمایهگذار باید
به این نتیجه برسد که رشد تورمی که سال ،۱۳۹۷
 ۱۳۹۸و چند مــاه  ۱۳۹۹اتفاق افتاد در ادامه هم
تداوم خواهد داشت.
وی با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،
گفــت :به نظر من دیدگاه خریــد دارایی که در دو
تا سه سال گذشــته در همه بازارها وجود داشت،
تضعیف شده است .درواقع برخی همچنان انتظارات
تورمــی دارند و در بازارها خرید میکنند اما برخی
دیگر ترجیح میدهند با توجه به ابهامی که انتخابات
آمریکا ایجــاد میکند ،کمکــم از داراییها فاصله
بگیرند و منتظر شوند تا شرایط برای سرمایهگذاری
روشنتر شود.برآیند این دو گروه میشود اتفاقی که
در تابلــوی بورس میافتد .یعنی در مقابل هر موج
مثبتی که در این بازار ایجاد میشــود ،یک سری
فروشنده پیدا و موج ســرکوب میشود .به همین
دلیل و شاهد این هستیم که یا بازار بعد از  ۱۰روز
رشد خاصی نمیکند یا فقط چند سهم خاص رشد
میکند و فضای عمومی بازار منفی اســت .به نظر
من این روند تا زمانی که ســیگنال قطعی در بازار
مشخص نشود که بتواند روند رشد را مستحکم کند
یا اصالح بیشتری را به بازار حکم کند ،ادامه دارد.
منتظری با اشــاره به جلســاتی کــه در دولت یا
سازمان بورس درمورد بازار سرمایه برگزار میشود،
اظهار کرد :هدف جلســات مذکور ،این نیست که
اقدامی انجام دهند که بازار رشــد کند بلکه سعی
میکنند بازار را مدیریت کنند تا هیجان وارد بازار
نشود .منظورم هیجانی است که چند روزی شاهد
آن بودیم و کل بازار صف فروش بود و ترس عجیبی
در بازار وجود داشت .اگر این فضا در بازار غالب شود
شرایط خوبی برای دولت ایجاد نخواهد شد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر این که فعاالن
بازار ترجیح میدهند در بازار دخالتی صورت نگیرد،
گفــت :فعال بازار ترجیح میدهــد خیالش راحت
باشــد از این که کشــف قیمتی که انجام میشود
واقعی است .اما از طرف دیگر چند میلیون سهامدار
جدید درگیر این بازار شــدهاند و اگــر این بازار از
طرف دولت مدیریت نشود ،این سهامداران طوری
از این بازار میترســند که عطــای آن را به لقایش
میبخشند .بنابراین مدیریت کردن بازار خوب است
تا فاز انتقادی و عدم اطمینانی که ایجاد شده است،
رفع شود .از ســوی دیگر ،دانش سرمایهگذاری در
ایران ،نوع فعالهای بازار ایران و ...به شکلی نیست
که بازار را رها کرد و گفت هر اتفاقی که افتاد افتاد.

 ۳۷میلیون دالر سرمایهگذاری خارجی
در مناطق ویژه اقتصادی

عملکرد مناطق ویژه اقتصادی نشــان میدهد ،در
ســال  98بالغ بر  37میلیارد دالر سرمایه گذاری
خارجی محقق شــده اســت .به گزارش خبرنگار
اقتصادی خبرگزاری فــارس ،عملکرد مناطق ویژه
اقتصادی نشــان میدهد ،ســال  ۱۳۹۸در مناطق
ویــژه اقتصــادی حــدود  ۹۰هزار میلیــارد ریال
ســرمایهگذاریهای داخلی ریالی توســط بخش
خصوصی تحقق یافتــه اســت .وزارت اقتصاد در
گزارشی اعالم کرد :ســال گذشته در مناطق ویژه
اقتصادی نزدیک به  ۵میلیارد دالر ســرمایهگذاری
داخلــی ارزی نیز تحقق یافته اســت که با نگاهی
اجمالی به عملکرد ســالهای گذشته این مناطق،
مشخص می شــود که روند سرمایهگذاری داخلی
مطلوب بوده است .در این بخش  ۱۷۳درصد رشد
نسبت به سال قبل را شاهد هستیم .همچنین طی
سال  ۱۳۹۸در مناطق ویژه اقتصادی مجموع بیش
از  ۳۷میلیون دالر به صورت مســتقیم ،ســرمایه
گذاریهای خارجی محقق شــده است ،اما مقایسه
عملکرد در این بخش نشــان از کاهش چشــمگیر
ســرمایه گذاری خارجی نسبت به سنوات گذشته
(به ویژه ســال  )۱۳۹۶دارد زیرا اجرای پروژههای
مربــوط از شــرایط و وضعیت تحریمهــا به ویژه
حوزه مالــی و بانگی تأثیر جدی پذیرفته اســت.
طی ســال  ۱۳۹۸ارزش مجموع صادرات کاالهای
تولیدی مناطق ویژه اقتصادی به خارج از کشــور
حدود  ۱۳.۵میلیارد دالر است ،همچنین صادرات
تولیدات این مناطق در ســال  ۱۳۹۷بیش از ۱۶.۵
میلیارد دالر بوده اســت .با بررسی روند صادرات به
نظر می رسد این روند (کاهش  ۲۰درصدی نسبت
به سال  ۱۳۹۷و کاهش  ۳۸درصدی نسبت به سال
 )۱۳۹۶بــا توجه به شــرایط منطقه و تحریمها در
حوزه پولی و بانکی بوده است.

