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اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا یار همیشگی موسسه خیریه محک

کارت ارسالی از طرف موسسه محک به اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا
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انعقاد تفاهم نامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا با شرکت ایراندوستان

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با شرکت محترم ایراندوستان از اعضای این اتاق مشترک تخفیف ویژه جهت استفاده از امکانات
مرکز گردشگری متین آباد برای اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا در نظر گرفته شده است.
ارائه تخفیف صرفاً با معرفینامه اتاق مشترک می باشد.



تهیه شده در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

4

کمک هزینه "برنامه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در فعالیت های تحقیق و توسعه"

سازمان سرمایه گذاری در اسپانیا اعالم کرد:
کمک هزینه "برنامه سرمایه گذاری شرکت های خارجی در فعالیت های
تحقیق و توسعه"
کمک هزینه تا سقف € 200،000
مهلت ثبت نام 22 :جوالی 2019

جزئیات اطالعیه:
این طرح به دنبال تشویق فعالیت های تحقیق و توسعه  R&Dتوسط شرکت هایی با سرمایه خارجی است که در اسپانیا تاسیس می شوند
یا قصد دارند در این کشور تاسیس شوند .در راستای اهداف این طرح یک شرکت با سرمایه خارجی شرکتی می باشد که در آن سرمایه
گذاری مستقیم خارجی FDIحداقل  10درصد از سرمایه کل آن را تشکیل می دهد.
کمک هزینه در نظر گرفته شده 200هزار یورو برای هر شخص می باشد.
مرحله  .1دریافت کد کاربری و رمز
ابتدا نسبت به تعریف کد کاربری و مشخص کردن رمز اقدام نمایید.
 شرکت هایی که قبال در اسپانیا تاسیس نشده اند و بنابراین  CIFندارند ،باید با مشخصات شخصی ثبت نام کنند .بدین منظور لطفا ایمیلدرخواست را به  financiacion.investinspain@icex.esارسال نمایند.
شرکت هایی که قبال در اسپانیا تاسیس شده اند و بنابراین  CIFدارند به لینک
 https://www.icex.es/icex/es/forms/registroEmpresa.do?execution=e2s1مراجعه نمایند.
مرحله  .2فرم درخواست را پر کنید
هنگامی که حساب ایجاد شد ،با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید تا پرونده را پردازش کنید.
برای پردازش الزم است که ف ایل های پیوست موجود در ادامه این پست تلگرامی را دانلود کنید و پس از تکمیل آنها از طریق پلت فرم
پیوست کنید.
لینک ثبت نام https://oficinavirtual.icex.es/planesempresa/login?lang=en :
فرم های پیوست جهت دانلودhttp://isbc.ir/pages/default.aspx?mode=news&id=1097&lan=fa :
منبع :سازمان سرمایه گذاری در اسپانیا
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گزارش تصویری نوبت دوم مجمع عمومی عادی و عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا

مجمع عمومی عادی و عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا روز  16تیرماه در اتاق ایران برگزار گردید.
پس از ارائه پیش نویس اساسنامه و بحث و تبادل نظر ،اساسنامه مصوب بهمن ماه  1397ابالغ شده از طرف شورای عالی نظارت به
تصویب رسید ،بر این اساس تعداد اعضای اصلی هئیت مدیره  7نفر بعالوه  2نفر علی البدل و طول مدت هیئت مدیره  3سال تعیین
گردید.
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در این جلسه که  31عضو اصلی اتاق مشترک ایران و اسپانیا حضور بهم رساندند موارد ذیل مطرح و به تصویب مجمع رسید.
ارائه و تصویب گزارش هیئت مدیره در سال 1397
ارائه و تصویب گزارش مالی سال  1397توسط خزانه دار اتاق مشترک
ارائه و تصویب گزارش بازرس
انتخاب بازرس اصلی :جناب آقای سید حسن رضوی فرد و بازرس علی البدل  :سرکار خانم نرگس ساعت
تعیین حق عضویت  :اعضای جدید  20میلیون ریال و اعضای تمدیدی  10میلیون ریال
روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی تعیین گردید.
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چشمانداز روابط اقتصادی ایران و اسپانیا از زبان دکتر محمد طاهری؛ رییس اتاق مشترک

مصاحبه دکتر محمد طاهری با پایگاه خبری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:
محمد طاهری رئیس اتاق مشترک ایران و اسپانیا میگوید :پیش از تحریمها سطح روابط تجاری ایران و اسپانیا به  1.5میلیارد دالر
رسید اما امرزو مشکالت بانکی مانع بزرگی بر سر راه تجارت میان دو کشور است .اینستکس آن چیزی نیست که بخش خصوصی
میخواهد اما نباید غیر فعال شود چرا که فعال تنها راه ارتباطی با اروپا است.
لینک مصاحبهhttp://otaghiranonline.ir/video/29441 :
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عالقمندی دو شرکت تولید کننده قطعات خودرو جهت همکاری با ایران

بر اساس اطالع واصله از سفارت کشورمان در اسپانیا دو شرکت اسپانیایی آخوسا AJUSAو الریون LARRIONتولید کننده
قطعات خودرو نسبت به همکاری با شرکتهای ایرانی ابراز عالقمندی کرده اند.

اعالم آمادگی شهردار الکرونیا جهت تاسیس و احداث کارخانه توسط سرمایه گذاران ایرانی

بر اساس اطالع واصله از سفارت کشورمان در اسپانیا ،شهرداری الکرونیا مراتب آمادگی خود را در خصوص ارائه تسهیالت الزم
جهت تاسیس شرکت و احداث کارخانه در بخش های خودرو ،هوافضا ،مواد غذایی ،کشاورزی و پالستیک جهت سرمایه گذاران
ایرانی اعالم نموده است.

Mr. Javier Gomez
Tel: +34607950473
Email: jgomez@lacarolina.es
Web: http://lacarolina.innovasur.es/
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برگزاری همایش " اقتصاد :راه نوین اندیشیدن"
همایش " اقتصاد :راه نوین اندیشیدن" باهمکاری و حمایت اتاق مشترک توسط آکادمی مالی و سرمایه گذاری مولوی روز
 10مرداد  98ساعت  16الی  21در پژوهشکده فرهنگ ،هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می گردد.
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گزارش تحلیلی دفتر حقوقی  LUPICINIOاز صنعت معدن در ایران پس از  8می 2019

از منظر زمین شناسی ،ایران سرزمین بشارت داده شده است .کشوری که از نقطه نظر منابع نفت و گاز شناخته شده ،دارای یکی از
بزرگترین ذخایر معدنی دنیاست .ایران دارای معادن متنوع و فراوانی از جمله مس ،سنگ آهن ،روی ،گچ ،فلدسپات ،باریت ،بنتونیت
و فلورسپار می باشد .همچنین در کشورمان صنعت معدنکاری حیطه گسترده ای را از اکتشاف و استخراج تا فرآوری پوشش می دهد،
اما این بخش به سختی و تنها  ٪6به اقتصاد ملی ما کمک می کند .دولت بارها و بارها هدف خود را برای افزایش سهم بخش معدن
در تولید ناخالص داخلی و عدم وابستگی غیر نفتی اعالم کرده است ،اما این قلمرو هنوز به طور گسترده ای دست نخورده باقی مانده
و سرمایه گذاری های مهمی می تواند جهت رها به فعلیت رساندن این پتانسیل بالقوه الزم است.
مزایای رقابتی
بازار معادن ایران دارای ویژگی های بسیار جذاب و ظرفیت های توسعه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است.
مقررات ثابت معادن
دولت به جد بر روی معادن ایران از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) (IMIDROبر معادن بزرگ و
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) (IDROکنترل دارد.
با این وجود ،بسیاری از شرکت های خصوصی در سراسر کشور فعالیت دارند و دارای پروانه های اکتشافی و عملیاتی هستند که طبق
قانون معادن سال  1998با اصالحیه های سال های  2011و  2013در حال فعالیت می باشند .هر شخص حقیقی یا حقوقی که
دارای صالحیت های فنی و مالی باشد ،می تواند از وزارت صنعت ،معدن و تجارت ) (MIMTبرای مجوز اکتشاف در نواحی که
ادعایی بر آنها نیست اقدام نماید .
مجوز اکتشاف حق انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیک ،از جمله کارهای حفاری و ارزیابی را به همراه دارد عهده دارد که البته
نیاز به پرداخت هزینه ساالنه به ازای هر کیلومتر مربع می باشد ،این هزینه بسته به نوع یا گروه مواد معدنی متفاوت است .در صورت
کشف ،دارنده مجوز درخواست گواهی کشف را صادر می کند ،نامه ای است که توسط  MIMTتهیه و کشف و اجرای برنامه اکتشافی
متعهد را تأیید می نماید .پس از ارائه یک طرح تولید پیشنهادی و تضمین های مالی برای ، MIMTدارنده گواهی کشف می تواند
برای مجوز بهره برداری درخواست خود را ارائه نماید .مجوز بهره برداری قابل انتقال ،قابل تمدید و قابل رهن و به عنوان ابزاری
اعتباری در بازار قابل استفاده است.
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حفاظت از سرمایه گذاری
ایران از طریق قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی  FIPPAچارچوب قانونی پایداری برای سرمایه گذاران خصوصی ارائه می
دهد که شرایطی را برای سرمایه گذاری خارجی ،چه به صورت مستقیم و چه به صورت تامین مالی پروژه از طرق مختلف که در
طول سال ها با موفقیت در این کشور کار کرده است ،تعریف می کند ،از قبیل مشارکت مدنی ،بازخرید ،تهاتر ،ساخت ،بهرهبرداری و
واگذاری(BOT).
FIPPAحقوق برابری را برای سرمایه گذار خارجی و داخلی قائل شده است و اجازه واردات ،صادرات و انتقال سرمایه و مزایای خارج
از کشور را اعطا می نماید ،همچنین تضامین الزم به منظور جلوگیری از سلب مالکیت تبعیض آمیز را فراهم می نماید .ایران یکی از
طرفین در  58قرارداد سرمایه گذاری دوجانبه  (BITها )می باشد از جمله چندین کشور اروپایی مانند اسپانیا ،این نقش ایران
حفاظت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی به همراه دارد .با توجه به سهولت اجرای قرارداد ،از جمله مقررات داوری ،رتبه بندی
بانک جهانی به ایران امتیاز  56از  100می دهد که باالتر از میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.
مناطق ویژه اقتصادی SEZ
SEZمکان هایی هستند که سرمایه گذار از معافیت گمرکی برای تسهیل صادرات و واردات کاالها و ماشین آالت مربوطه ،مرتبط با
بخش خاصی از اقتصاد استفاده می کند ،که به عنوان اولویت سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.
هر منطقه خاص ممکن است دارای مزایای منحصر به فردی باشد ،از قبیل اعطای مجوز ساخت و ساز و پایان کار به صورت رایگان.
اخیرا سه منطقه جدید تحت نامهای پارسیان (واقع در استان هرمزگان) ،لمارد (واقع در استان فارس) و کاشان (واقع در استان
اصفهان) توسط  IMIDROایجاد و توسعه یافته است.
موقعیت استراتژیک
ایران از مزیت جغرافیایی منحصر به فردی جهت واردات و صادرات ،به عنوان منطقه ای کلیدی با دسترسی مستقیم و نزدیک به
بازارهای چندگانه در آسیا ،خاورمیانه و اروپا بهره می برد.
انرژی ،زیرساخت و نیروی کار
در یک کشور تولید کننده نفت و گاز ،عملیات استخراج معادن و صنایع به واسطه دسترسی وسیع و آسان به انرژی مقرون به صرفه
هستند .از لحاظ زیربنایی ،به منظور واردات و صادرات می توان از مزایای چندین بندر و تأسیسات مربوطه که در امتداد ساحل بوده
و مجهز به تدارکات صادرات نفت هستند استفاده کرد .ایران با داشتن بخش معدن شناخته شده ،یک نیروی کار حاذق را با در نظر
گرفتن هزینه های رقابتی جهت عملیات تولید و صنایع پردازشی ارائه می دهد.
پس از لغو بخشی از تحریم ها در اکتبر  2015تحت عنوان برجام  JPCAکه معروف به "معاهده هسته ای ایران" است ،دولت ایران
این فرصت را در اختیار گرفت و دیالوگ "درهای باز" را با سرمایه گذاری خارجی آغاز کرد .با این حال ،سناریو به طور فزاینده و
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پیچیده تحریم های بین المللی ،ایران را در تنگنا قرار داده است و شرکت ها را مجبور به ارزیابی دائمی استراتژی های خود در مورد
شرایط کشور می کند .با وجود تمام پتانسیل هایی که از آنها نام بردیم بخش معدن از اتفاقات صحنه سیاسی بی نسیب نیست.
مجلس ایران ،دولت را به ماموریت جذب سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف ،موافقت نامه های مشترک و مشارکت
بین نهادهای داخلی و خارجی تشویق کرد.
سناریو :جاده طوالنی تحریم ها
ایران در طول تاریخ اخیر خود تحریم های بسیاری را علیه دارایی های خود تجربه کرده است ،تحریم های آمریکا در سال  1979و
سپس تحریم های سازمان ملل به جهت برنامه هسته ای و قدرت بالستیکی کشور در سال  ، 2006که اتحادیه اروپا در سال 2012
به این تحریم ها پیوست.
هیچ کدام از این تحریم ها به صنعت معدن ،به جز در خصوص مواد معدنی خاص شامل (گرافیت ،فلزات خام یا نیمه تمام مانند
آلومینیوم و فوالد) ،مربوط نمی شدند .فلزاتی که در بخش های تحریم شده استفاده می شوند .با این حال ،با کاهش جریان های
مالی بین المللی ،سناریو پیچیده ای برای هر شرکتی که مایل به انجام تجارت با ایران تقریبا در تمام بخش های اقتصادی ایجاد شد.
پس از برجام سرمایه گذاری های خوبی در بخش معدن در کلیه زمینه های موجود انجام شد .
سیاست دولت :فرصت ها
در  19مارس  2017مجلس ایران "ششمین برنامه توسعه  "2021-2016را تصویب کرد .این قانون دولت را مامور به جذب سرمایه
گذاری های خارجی در چندین بخش و تشویق انعقاد موافقت نامه های مشترک و مشارکت بین نهادهای داخلی و خارجی کرده
است.
بر اساس این دستورالعمل های کلیدی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت برنامه های استراتژیک برای اکتشاف ،فعال شدن مجدد معدن
ها ،بهبود بهره وری تولید و فرآوری مواد معدنی و تبدیل مواد معدنی به کاالهای واسطه و مصرفی ،از طریق "حذف محدودیت ها و
تسهیل شرایط"برای سرمایه گذاری های خارجی در نظر گرفت.
جای تعجب نیست که این ترکیب سیاست های دوستانه دولت تاثیر مثبتی بر صنعت معدن داشت .در طول سال های  2016و
 ،2017برخی از پروژه های توسعه ظرفیت تولید فعال شد ،در برخی موارد با مشارکت شرکت های بین المللی ،تولید افزایش یافت و
صادرات فوالد ،آلومینیوم ،مس و سایر مواد معدنی افزایش یافت.
اما باد موافق مدت طوالنی به نفع ایران نبود .در اکتبر سال  ،2018ایاالت متحده از  JCPAخارج شد ،یعنی به طور کامل بازگرداندن
تحریم های مستقیم و ثانوی که قبال لغو شده در بخش مالی و مهم ترین بخش های اقتصاد ایران مانند انرژی ،حمل و نقل و ساخت
کشتی ،که مجددا شامل مواد معدنی و فلزات مربوطه می باشد.
در ضمن ،سایر متحدان برجام شامل اتحادیه اروپا و چین ،همچنان "متعهد به پیگیری کامل و موثر توافق هسته ای" باقی مانده و
به نفع ایران موضع حمایتی اتخاذ کرده اند .در مورد اتحادیه اروپا ،پشتیبانی در تنظیم ابزارهای مالی که ممکن است تاثیر تحریم ها
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را کاهش دهد ،تبیین گردید ،اما همچنان توسعه نیافته عمل کرده و اثربخشی آنها تاکنون تایید نشده است .در مورد چین ،حمایت
بازرگانی باز با ایران در دستور کار قرار گرفت و رویکرد ایران از غرب به شرق در خصوص تجارت بین الملل تغییر کرد .
یک پیچ دیگر
در  8مه سال  ،2019ایاالت متحده یک قدم دیگر در سیاست "رد کردن درآمد دولت ایران" گرفت .دستورالعمل اجرایی "اعمال
تحریم های مربوط به آهن ،فوالد ،آلومینیوم و مس صنایع ایران" از تاریخ  8مه  2019شامل عملیات ،معامالت ،حمل و نقل ،بازاریابی،
تامین کاال یا خدمات و ارائه پشتیبانی مالی ،مواد یا فن آوری در ارتباط با مواد معدنی خام و محصوالت نیمه تمام است .به هر شخص
یا نهاد ،از جمله مؤسسات مالی که در این فعالیت ها مشغول هستند ،یک دوره  90روزه برای کاهش این معامالت وقت داده شد.
پیش بینی تاثیر واقعی این تصمیم اخیر دشوار است ،هیچ سابقه ای از تحریم ها به طور خاص به بخش معدن وجود ندارد .تجربه در
مورد تحریم ها به هر بخش دیگر اجازه پیش بینی نوسانات داخلی آنها را در بازرار داخلی و خارجی امکان پذیر می نماید ،حال به
نظر می رسد این تصمیم ممکن است سیاست های سرمایه گذاری برنامه ریزی شده در بخش معدن را فلج کند.
با توجه به اینکه بخش معدن ایران در حال حاضر تحت فشار بی سابقه ای قرار دارد ،شرکت ها در موقعیت دشوار قرار دارند و با
احتیاط بیشتری عمل می نمایند.
نکته ای که به عقیده نویسنده این مقاله به نظر می رسد این است که می بایست استانداردهای جدیدی در انعقاد قراردادها در نظر
گرفته شود ،ابزارهایی که بتوانند از اشخاص در شرایط خاص تحریم مانند احتماالت پیش رو ،خاتمه دادن ناگهانی ،شرایط بازپرداختها
و ضمانتها حمایت گردد.
با اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر پذیرش ریسک در شرایط تحریم ،و اتخاذ برنامه های سازگار با شرایط تجاری مشخص ،شناسایی
ویژگی ها ،منطقه و بازار ها ،شرکت ها ممکن است نه تنها خطرات و راهکارهای اجتناب از آنها را دریابند ،بلکه امکان دسترسی به
بازارهای جدید ،همکاری های محلی و تنوع محصول را تشخیص دهد.
نتیجه گیری
ایران دارای منابع معدنی فراوانی است و صنعت معادن آن ویژگی های بسیاری را در خود دارد ،که ممکن است منافع سرمایه گذار
را تامین کند ،از جمله سیاست های مناسب دولت در خصوص صنعت معدن ،ثبات در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری
خارجی و فعالیت های معادن ،نزدیکی به بازار ،دسترسی به انرژی و زیرساخت  ،مزایای نیروی کار تخصصی.
هر شرکتی که مایل به فعالیت در محیط کسب و کار ایران است ،باید یک تحلیل جامع از ریسک موجود را انجام دهد که نه تنها می
تواند مخاطرات را افشا کند ،بلکه فرصت هایی را برای آن دسته از سرمایه گذاران که قادر به اتخاذ استراتژی های مناسب هستند
فراهم می آورد.
منبع :دفتر بین المللی حقوقی  LUPICINIOبا همکاری موسسه حقوقی بین المللی lupiciniodavar
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استراتژی جامع توسعه بازار کشور اسپانیا

کشور اسپانیا دارای  17بخش خودمختار است ،هر کدام از این بخش ها دارای درجه های خودمختاری و هویت فرهنگی متفاوت
هستد .تعدادی از بازارهای منطقه ای که توسط دو مرکز اصلی مادرید و بارسلونا تغذیه می شوند ،بازار اسپانیا را تشکیل می دهند .
اکثریت نمایندگان ،توزیع کنندگان ،شرکت های وابسته خارجی و نهادهای کنترل شده دولتی که بلوک قدرت اقتصادی کشور را
تشکیل می دهند ،در این دو مرکز فعالیت می کنند.
رویه های بازرگانی اسپانیا در راستای سیاست های سایر کشورهای غرب اروپا می باشد .با این حال تفاوت در شرایط اعتباری ،امور
مربوط به بازاریابی و خدمات پس از فروش عوامل مهمی تلقی می شوند .دولت اسپانیا مقررات تجارت برای سرمایه گذاران خارجی
را در کلیه سطوح تسهیل کرده است و در راستای جذب شرکتهای خارجی سرمایه گذار ،از طرح های انگیزشی تشویقی استفاده
کرده است .در سالهای اخیر شرایط بسیار مناسبی را جهت توسعه مناطق غیر توسعه یافته طراحی کرده و شرایط تولید در این مناطق
را برای شرکت های داخلی و خارجی تسهیل نموده که این امر در راستای سرمایه گذاری های پراکنده به دور از هاب های تجاری
مادرید و بارسلونا موثر بوده است.
به جز در چند مورد ،قانون اسپانیا اجازه سرمایه گذاری خارجی را تا  100درصد از حقوق صاحبان سهام امکانپذیر می داند .در پروسه
جذب سرمایه خارجی و امور رقابتی( ULC ،هزینه واحد های ک ار) به شدت کاهش یافته است ،از این منظر اسپانیا توانسته به
جایگاهش قبل از رکود اقتصادی بازگردد .با وجود تغییر قانون کار ،این قانون همچنان انعطاف پذیر تبیین شده است .رویکرد رفتار
تجاری اسپانیایی ها در تجارت بیشتر به سمت ایتالیا و فرانسه میل کرده است.
به منظو ر ورود به بازار اسپانیا جایگزینی مناسب تر از مالقات های رو در رو با شرکتهای اسپانیایی وجود ندارد ،در واقع می توان گفت
اسپانیایی ها انتظار ارتباط شخصی با تامین کنندگان و شرکا را دارند .این امر می تواند برقراری ارتباط اولیه از طریق تلفن یا ایمیل
را به چالش بکشد .نقش پست الکترونیکی به طور کلی نتیجه های مطلوب را در بر نخواهند داشت .کمتر از  30درصد از مدیران به
زبان انگلیسی مسلط هستند.
اسپانیایی ها در عادات خرید خود محافظه کار هستند .با این وجود برندهای شناخته شده می توانند در اسپانیا بازار مناسب خود را
بیابند و مورد اقبال قرار می گیرند .به همین منظور مسئله برندسازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بخش خصوصی بیشتر عالقمند
به خرید از مراجع بزرگ دولتی ،سازمان های بزرگ و یا شرکت هایی که به عنوان رهبران در بخش هایشان شناخته می شوند به
جهت برخورداری از راحتی بیشترهستند می باشند.
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با در نظر گرفتن رشد و شکوفایی چشم انداز سیاسی و اقتصادی اسپانیا در چند سال گذشته ،این کشور که حتی در زمان تحریم ها
و همچنان در زمان برجام با ایران رابطه های تجاری خوبی داشته است ،همچنان می تواند در زمان حاضر با وجود مشکالت تحمیل
شده به کشورما ن یک شریک حیاتی برای ایران در نظر گرفته شود .اسپانیاراهی است برای حضور در اروپا ،کشورهای شمال آفریقا و
آمریکای التین .اسپانیا دروازه اروپا برای ورود به بازار آمریکای التین محسوب می شود و می تواند همکاری های استراتژیک برای
صادرکنندگان ایرانی در اسپانیا و آمریکای التین ایجاد کند .اقتصاد پر جنب و جوش اسپانیا و صنعت در حال رشد دیجیتال نیز جنبه
های فزاینده ای مهم در توسعه تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری ایران-اسپانیا است .شرکت های اسپانیایی همکاری های ارزشمندی
برای بازارهای آمریکای التین و کارائیب LACدارند زبان و مهارت های فرهنگی آنها یک مزیت کلیدی برای توسعه فرصت ها در
منطقه  LACاست.
انتخابات منطقه ای و ریاستی اسپانیا در بهار  2019انجام شد .با توجه به پیروزی حزب سوسیالیست اسپانیا انتظار می رود دولت
جدید احتماال سیاست هایی را برای گسترش برنامه های دولتی به نفع کارگران در نظر گرفته و به طور بالقوه مالیات های شرکت ها
را افزایش دهد و برنام ه های مدونی در زمینه های تحقیق ،توسعه ،نوآوری و کارآفرینی را دنبال کند.
تنش های سیاسی بین دولت مرکزی اسپانیا و منطقه کاتالونیا همچنان باقی مانده است و همه پرسی در ماه اکتبر سال  ،2017غیر
قانونی قلمداد گردید .با این حال ،تاثیرات منفی چندانی برای شرکتهایی ک ه عالقمند به تجارت با شرکتهای کاتالونیایی هستند،
نداشته است و کاتالونیا همچنان یکی از مناطق اصلی اقتصادی در اسپانیا است .اسپانیا با تولید ناخالص ملی  1.3تریلیون دالر و
جمعیت  46.6میلیون نفر ،چهارمین اقتصاد در منطقه یورو است .اقتصاد اسپانیا در سال  2.6 ،2018درصد رشد داشته است ،که
باالتر از میانگین منطقه یورو است .پیش بینی های چند سال آینده نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی  2.1درصد در سال
 2019و  1.9درصد در سال  2020است.
رکورد گردشگری و میزان صادرات ،همراه با احیای مصرف داخلی ،به رونق اقتصادی اسپانیا کمک کرد و طی سه سال متوالی تولید
ناخالص ملی رشدی حداقل  3درصدی بین سال های  2015تا  2017به دست آورد.
اسپانیا دارای نرخ بیکاری باالیی است ،که اقتصاددانان برآورد می کنند بین  8تا  12درصد می باشد .با توجه به بحران اقتصادی
سال  ،2013-2008نرخ بیکاری اسپانیا در سال  2013به حدود  27درصد رسید .با این حال ،نرخ بیکاری در سال  2018به 14.5
درصد کاهش یافت و پیش بینی می شود که تا سال  2020با سیاست ایجاد شغل به  12.2درصد برسد.
بیکاری جوانانی که زیر  25سال سن دارند از  37.5در سال  2017به  33.5درصد در سال  2018کاهش یافت ،این رقم در سالهای
2016بالغ بر  42.9درصد و  56.9درصد در سال  2013بود.
اسپانیا به عنوان یک کشور عضو اتحادیه اروپا) ، (EUتابع و همراه با قانون حاکم بر همه کشورها عضو اتحادیه اروپا است .دولت
اسپانیا به طور کلی با توافقات اتحادیه اروپا هماهنگ است و مردم اسپانیا نظرات یکدستی نسبت به اتحادیه اروپا دارند.
سرمایه گذاری نقش مهمی در روابط اقتصادی دو جانبه ایفا می کند .بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط ایرانی در اسپانیا در
بخش های مواد اولیه و محصوالت تمام شده غذایی ،آرایشی بهداشتی ،توریسم حضور دارند .شرکتهای اسپانیایی کوچک و متوسط
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همچنان عالقمند به اعطای نمایندگی به شرکتها در ایران هستند و می توان با تعامل مناسب آنها را نسبت به سرمایه گذاری در
ایران تشویق نمود.
شرکت های خارجی بزرگ شناخته شده به عنوان یک کاتالیزور برای تامین کنندگان کاال و خدمات بیشمار و در کلیه زمینه ها در
کشور اسپانیا حضور دارند ،بیش از  50درصد صادرات اسپانیا توسط شرکت های چند ملیتی خارجی واقع در اسپانیا انجام می شود.
کشورهای زیادی از جمله ایاالت متحده سرمایه گذاری قابل توجهی را در سهام برخی از بزرگترین شرکت های اسپانیایی انجام داده
اند.
شرکت های انرژی اسپانیا پتانسیل سرمایه گذاری در ایران را داشته و تکنولوژی پیشرفته شرکت های چند ملیتی عمده اسپانیا ،آنها
را قادر به موفقیت پروژه های متعدد انرژی تجدید پذیر در سراسر کشور می کند .شرکت های برق بادی و خورشیدی اسپانیا می
توانند در کلیه استانهای کشور فعال شوند.
انرژی باد بیشترین منبع تولید برق در اسپانیا در سال  2018بود .ظرفیت نصب شده بادی  23،484مگاوات در پایان سال  2018بود.
اسپانیا پنجمین کشور در جهان از لحاظ تولید برق از انرژی باد پس از کشورهای چین ،ایاالت متحده ،آلمان و هند است .بیش از
 22000نفر در این بخش کار می کنند .اسپانیا این تکنولوژی را به ارزش بیش از  2.5میلیارد یورو در سال صادر می کند .مبلغی
بالغ بر  85.5میلیون یورو در سال بر روی پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می شود .انرژی باد در حدود  2،4میلیارد یورو
به تولید ناخالص داخلی کمک می کند که  0.31درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دهد.
موقعیت برتر اسپانیا در بخش های ساخت و ساز و حمل و نقل بخش اسپانیایی ها را قادر به حضور در خط مقدم جهت شرکت در
پروه های زیرساخت ،راه آهن و پروژه های مترو در سراسر کشور می نماید .موفقیت شرکت های چند ملیتی بزرگ اسپانیا به تدریج
عالقه مندان به سرمایه گذاری در اسپانیا و یا بلعکس را جذب می کند.
اسپانیا خانه بسیاری از شرکتهای بسیار یزرگ چند ملیتی از جمله  5شرکت بزرگ از میان  10شرکت برتر ساختمانی در جهان و
دومین شرکت بزرگ تلفن های همراه اروپا می باشد .شرکت های بزرگ اسپانیایی در بخش های بانکی ،ارتباطات راه دور ،زیرساخت
ها و بخش های انرژی به رهبران جهانی تبدیل شده اند .اسپانیا به عنوان مرکز تصمیم گیری های مهم این شرکتها شناخته می
شوند.
معامالت بخش خودرو و بخش قطعات خودرو اسپانیا یکی دیگر از بخش های پیشرو است که توانسته است مقام ششم در جهان و
رتبه سوم در اروپا را برای خود حفظ نماید.
گردشگری به طور سنتی یکی از مهم ترین بخش های اسپانیا بوده است .این کشور دومین مقصد گردشگری جهان است که در سال
 2018توانسته است  82.8میلیون بازدید کننده خارجی را جذب نماید و از نظر درآمد حاصله پس از ایاالت متحده رتبه دوم را دارد.
با داشتن بیش از  1970مایل قطار سریع السیر اسپانیا پس از چین رتبه دوم را به خود اختصاص داده است .این شبکه سریع 27
شهر اسپانیا را به هم متصل می نماید.
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با توجه به پتانسیل کشاورزی کشورمان می توان نسبت به صادرات انبوه و تامین بازار اسپانیا در زمینه های آجیل ،سویا ،ذرت ،میوه
های خشک ،ادویه ،زعفران برنامه ریزی بلند مدتی انجام داد .مواد غذایی ،نوشیدنی و صنایع فرآوری کشاورزی اسپانیا همچنان موفق
در حال گسترش و تحکیم موقعیت می باشد .اسپانیا یکی از رقابتی ترین صنایع غذایی در اروپا است که این بخش را می توان یکی
از مهمترین اهداف برای صادرکنندگان مواد غذایی ایران دانست .عالوه بر محصوالت کشاورزی ،نفت و گاز ،مواد شیمیایی می تواند
از جمله موارد توسعه تجارت با اسپانیا محسوب شود.
همچنین می توانیم با کشور اسپانیا در زمینه هواپیما و قطعات و تجهیزات وابسته ،لوازم کنترل آلودگی ،تجهیزات منابع آبی ،تولیدات
و تجهیزات پزشکی ،توریسم و زیرساخت های مربوطه ،سیستم های برق ،تجهیزات ارتباطات راه دور ،قطعات خودرو و داروسازی،
صنایع ساختمانی و تجهیز زیرساخت های صنعت پتروشیمی همکاری بسیار خوبی داشته باشیم .بخش های دیگری که چشم انداز
خوبی را شامل می شوند عبارتند از :تجهیزات امنیتی ،تجهیزات و خدمات انرژی تجدید پذیر ،تجارت الکترونیک.
اتاق بازرگانی ایران برگزار می کند :همایش آینده کار و کارآفرینی جوانان در ایران
سخنرانان:
آقای مهندس غالمحسین شافعی؛ رییس اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران
آقای دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری رییس جمهور
آقای مهندس محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات
وفناوری اطالعات
آقای دکتر عبدالرضا مصری؛ نائب رییس مجلس شورای
اسالمی
خانم دکتر لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رییس جمهور
آقای مهندس محمد عطاردیان؛ رییس هیئت مدیره کانون
عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران

در طول همایش یک پنل تخصصی با حضور متخصصین و کارآفرینانی از حوزه کسب و کار نوین ،بنگاه های اقتصادی سنتی و بزرگ
و همچنین استارت آپ ها برگزار خواهد شد که در انتها با پرسش و پاسخ حاضرین در همایش همراه خواهد بود.
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اخبار سفارت ایران در اسپانیا
واکنش اسپانیا به توقیف نفتکش "ایرانی" از سوی انگلیس در جبل الطارق
وزیر امور خارجه اسپانیا تصریح کرد :توقیف صبح امروز یک ابرنفتکش ایرانی در منطقه" جبل الطارق" توسط نیروهای انگلیس و به
درخواست آمریکا صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا ،جوزپ بورل تاکید کرد ،کشورش در حال بررسی محل دقیق این توقیف است تا معلوم شود آیا این اتفاق در آبهای
سرزمینی اسپانیا رخ داده یا آن طور که مقامات جبل الطارق ادعا دارند در آبهای متعلق به خود جبل الطارق صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه اسپانیا خاطرنشان ساخت ،در حال بررسی چگونگی تاثیر این رخداد بر حاکمیت و تمامیت ارضی اسپانیا هستند
چرا که بر اساس اطالعات دریافتی ،توقیف نفتکش در منطقه آبی صورت گرفته که اسپانیا حاکمیتش را از آن خود می داند .
به گزارش ایسنا ،اسپانیا بر اساس "معاهده اوترخت" (قرن  17میالدی) تنها مالکیت منطقه جبل الطارق و بندر این منطقه را به
انگلیس واگذار کرده بود و هیچگاه از حاکمیت خود بر آبهای اطراف جبل الطارق انصراف نداده است.
منبع :کانال اطالع رسانی سفارت ج.ا.ایران در اسپانیا
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اخبار سفارت اسپانیا در ایران

موسسه زبان اسپانیایی البرز به عنوان مرکز معتبر موسسه سروانتس در تهران شناخته شد.
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