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 های اخیرهای کالن اقتصادی در سالشاخص وضعیت نگاهی به -1

حوالت ر تادچ 1397های وضع شده در ابتدای سال تحریمتبع به 1398و  1397های اقتصاد ایران در سال

ش درصد کاه 5به کمتر از منفی  1397ت باعث شد نرخ رشد اقتصادی کشور در سال يجدی شد. این وضع

شد اقتصادی نرخ رمتغير سال اخير از منظر  30در مجموع اقتصاد ایران در دهد که ها نشان میبررسییابد. 

 ده است. این وضعيت در نمودار یک به تصویر کشيده شده است.وضعيت پرنوسانی را طی کر

  1367 – 1397تحوالت متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره  –1نمودار

 
 ه دولتمانسازمان برنامه و بودجه.گزارش برنامه عملياتی در سال: مآخذ        

-1386ی هارشد اقتصاد ایران در دورهآنچه در نمودار یک ارائه شده است گویای این واقعيت است که نرخ 

روند  ه بعد ازب 1387تقریباً روند باثباتی را طی کرد. اما از سال  در دوره دوم مثبت و 1380-1386و  1374

 1368-1397های شدیدی را تجربه کرد. به طور کلی در دوره بلندمدت بلندمدت خود فاصله گرفت و نوسان

 افت. یدرصد کاهش  7/0به  1390-1397های درصد و در فاصله سال 5/3ه ميزان ِ بGDPمتوسط رشد ساليانه

. این نرخ در سال مصوب شده استدرصد  8اقتصادی ساليانه متوسط نرخ رشد  ،توسعه در قانون برنامه ششم

 اعالم شده است.درصد  6/0منفی  ،سال 2درصد و در مجموع  9/4هم منفی  97درصد در سال  6/3معادل  96

که چرا نرخ رشد رسيدگی به این موضوع  تر است.لذا با این وضعيت، عملكرد این متغير از هدف برنامه عقب

از این نابسامانی و اقتصاد ایران دچار چنين وضعيتی شد به بحث مفصل و مبسوطی نياز دارد. اما بخشی 

   در متغير کالن ریشه  ،تنزدیک شدن نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران به صفر و ميل کردن به این سم

به  1390در دهه اخير تشكيل سرمایه ثابت ناخالص در سال  ،د. مطابق اطالعات در دسترسرگذاری داسرمایه
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رسيده  1381تقریباً به ميزان تشكيل سرمایه سال  1397سال  اوج خود رسيد، اما بعد از آن کاهش یافت و در

درصد کاهش یافته است. رشد  1/5با متوسط ساليانه  1390-1397های است. متغير مذکور در فاصله سال

 درصد اعالم شده است. 6/5منفی  1397سرمایه در سال 

متوسط  ته است.فت خود فاصله گرددر متغير تشكيل سرمایه ثابت از روند بلندم در مجموع عملكرد اقتصاد

این  1390-1397بود، اما در سال درصد  4به ميزان  1390لغایت  1370های لاس لهصارشد ساليانه آن در ف

اد ایران قادر درصد به صورت واقعی کاهش یافته است. این بدان معناست که اقتص 9/5وسط ساليانه تمتغير با م

حتی  1398شود در سال بينی میمایه مستهلک شده را با سرمایه جدید جایگزین کند و پيشرنبوده است س

-مایه میشكيل سرجایگزینی را انجام دهد. بنابراین روند نزولی ت ،ثابتاقتصاد کشور نتواند به ميزان سرمایه 

 های آینده به دنبال داشته باشد.تواند کاهش فزاینده رشد اقتصادی را در سال

ی گذارهاین وضعيت گویای این واقعيت است که عملكرد اقتصاد ایران در متغير نرخ رشد اقتصاد و سرمای

قم رپایين را  های مناسب برای اشتغال و تورمتواند زمينهگذاری کنونی نمییهکننده است و رشد سرمانگران

ذاری شد که گدرصد هدف 4/21گذاری  بزند. عالوه بر این در قانون برنامه ششم متوسط رشد ساليانه سرمایه

اصله زیادی فدرصد است که این یعنی از رقم برنامه   6/5و منفی  4/1به ترتيب  97و  96عملكرد آن در سال 

 دارد.

 

 97عملکرد منابع بخش صنعت در بودجه  -2

ه بهای متفرقه، کل کشور مجموع اعتبارات بخش صنعت بدون احتساب ردیف 1397در قانون بودجه سال 

درصد کل  64 ميليارد تومان که حدود 193ميليارد تومان تصویب شده بود که از این رقم بيش از  303بيش از 

 ن بخش تخصيص یافته است.رقم مصوب است به ای

 55دود ای در نظر گرفته شده است که حهای سرمایهای و تملک داراییاعتبارات فوق در دو بخش هزینه

ميليارد  136ای که حدود ای است.  از مجموع اعتبارات هزینهدرصد آن هزینه 45ای و حدود درصد آن سرمایه

 168ای که حدود های سرمایهاعتبارات تملک داراییدرصدش تخصيص یافته است و مجموع  84تومان است 

ط اختصاص ربهای ذیميليارد تومان است به دستگاه 8/78درصد آن که رقم  47ميليارد تومان است در حدود 

 داده شده است.

های اعتباری متفرقه بخش صنعت از محل ردیف 1397مصوب شده است در قانون بودجه  سال  در مجموع

ردیف اعتبار دریافت کند. کمک به نوسازی و تكميل زنجيره ارزش به  5ميليارد تومان در قالب  898حدود 

هاست که اعتبار در نظر گرفته برای این موضوع که در فروشی یكی از این ردیفمنظور جلوگيری از خام
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 1397ت که در سال ميليارد تومان اس 50پذیر است ( قانون رفع موانع توليد رقابت37راستای موضوع ماده )

هيچ عملكردی نداشته است. جزئيات مربوط به اعتبارات بخش صنعت در دو بخش فوق در جدول زیر آمده 

رقمی  97های متفرقه بخش صنعت در سال ميليارد تومان اعتبار ردیف 898است. به طور کلی از مجموع رقم 

 ش است تخصيص داده شده است.درصد کل اعتبارات این بخ 4/53ميليارد تومان که  480بيش از 

 ایسرمایه هایای و تملک داراییوضعيت اعتبارات هزینه 1جدول 
محل تامين  ردیف

 اعتبار
شماره 

 برنامه/ردیف
عنوان 

 برنامه/ردیف
دستگاه 
 اجرایی

 1397اعتبار سال 
 )ارقام به ميليون ریال( 

 1397تخصيص سال 
 )ارقام به ميليون ریال(

تملک  ایهزینه
دارایی 

 ایسرمایه

تملک  ایهزینه جمع
دارایی 

 ایسرمایه

 جمع

اعتبارات  1
های ردیف

متفرقه قانون 
 1397بودجه 

کمک به نوسازی  32-530000
و تکمیل زنجیره 
ارزش در راستای 
جلوگیری از خام 
فروشی )موضوع 

قانون رفع  37ماده 
موانع تولید 

پذیر و رقابت
ارتقای نظام مالی 

 کشور(

وزارت 
نعت، ص

معدن و 
 تجارت

 - - - 500ر000 - 500ر000

اعتبارات  2
های ردیف

متفرقه قانون 
 1397بودجه 

بابت مشارکت در  71-550000
    های طرح
گذاری با سرمایه

اولویت مناطق 
 محروم

سازمان 
گسترش 

و 
نوسازی 
صنایع 
 ایران

 3ر860ر000 3ر860ر000 - 7ر000ر000 7ر000ر000 -

اعتبارات  3
های ردیف

متفرقه قانون 
 1397بودجه 

ایفای وظایف  112-730000
حاکمیتی در حوزه 

 دخانیات

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
 تجارت

 34ر972 - 34ر972 72ر000 - 72ر000

اعتبارات  4
های ردیف

متفرقه قانون 
 1397بودجه 

کنترل بازار،  14-730000
نظارت و توسعه 
استانداردسازی و 

تقویت 
ختی زیرساخت
های آزمایشگاه
 مرجع

سازمان 
ملی 

استاندارد 
 ایران

 891ر213 113ر990 777ر223 1ر378ر472 153ر472 1ر225ر000

اعتبارات  5
های ردیف

متفرقه قانون 
 1397بودجه 

تائید صالحیت  29-730000
ها، آزمایشگاه

مؤسسات و 
های شرکت

 بازرسی

سازمان 
ملی 

استاندارد 
 ایران

 15ر810 - 15ر810 27ر000 - 27ر000

اعتبارات  6
های ردیف

متفرقه قانون 
 1397بودجه 

 4ر801ر995 3ر973ر990 828ر005 8ر977ر472 7ر153ر472 1ر824ر000 - - -
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 صنعت به پرداختی تسهیالت و 1398 سال اول ماهه 6  عملکرد-3

هيالت توسط هزار ميليارد تومان تس 381بيش از  1398ل سال وماهه ا 6در مجموع در  ،مطابق آخرین اطالعات

 211بانكها به بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، مسكن، خدمات پرداخت شده است. از این رقم بيش از 

ت ب سرمایه در گردش پرداخت شده است. تسهياللدرص کل تسهيالت( در قا 3/55تومان )هزار ميليارد 

ار هز 86بيش از  1398ماهه اول سال  6در گردش بخش صنعت و معدن در  پرداختی بابت تامين سرمایه

ه در گردش درصد کل منابع تخصيص یافته به سرمای 41دل حدود اميليارد تومان اعالم شده است. این رقم مع

تومان  هزار ميليارد 118در مجموع بيش از  1398تمام بخش هاست. عالوه بر این مقرر شده است در سال 

ه درصد آن ک 73ت در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شود که حدود تسهيال

  سط وضعيت تسهيالت پرداختی تو. هزار ميليارد تومان است به این بخش پرداخته شده است 86بيش از 

 ست.ا در جدول زیر ارائه شده 1398ماهه اول سال  6لغایت  1393های مختلف از سال ها به بخشبانک

 1398ماهه اول سال  6لغایت  1393تسهيالت پرداختی به بخش های مختلف از سال وضعيت : 2جدول

 )هزار ميليارد ریال(

بخش 

 سال/

 هاکل بخش متفرقه خدمات بازرگانی مسكن ساختمان صنعت و معدن کشاورزی

سهم  مبلغ

از 

 کل

سهم  مبلغ

از 

 کل

سهم  مبلغ

از 

 کل

سهم  مبلغ

از 

 کل

سهم  مبلغ

از 

 کل

سهم  مبلغ

 از کل

سهم  مبلغ

از 

 کل

1393 255.8 7.5 1064.9 31.2 404.5 11.8 433.1 12.7 1248 36.6 7.8 0.2 3414.2 100 

1394 352.2 8.4 1219.5 29.2 431.1 10.3 570.4 13.6 1598.3 38.3 1.6 0.03 4173.2 100 

1395 466.8 8.5 1609.2 29.3 501.2 9.1 724.3 13.2 2178.8 39.7 3.4 0.1 5483.7 100 

1396 493 8.1 1742 28.2 517.4 8.5 851.7 13.9 2528.3 41.2 6.5 0.1 6139 100 

1397 584.9 7.6 2089.3 27 1037.3 13.4 1125.8 14.5 2892.4 37.4 7.4 0.096 7737.2 100 

6 

ماهه 

سال 

1398 

318.7 8.3 1183.6 30.9 283.7 7.4 689 18 1342 35.1 3.6 0.009 3821.3 100 

 

برای این که بخش صنعت بتواند به اهدافش در سال مذکور  1398های انجام شده در سال بينیمطابق پيش

دهد این رقم نشان می هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد. 360بينی شده است به بيش از حصول پيدا کند پيش

هزار ميليارد تومان به بخش صنعت منابع اختصاص داده شود تا این بخش  30يانه به طور متوسط باید هکه ما
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ماهه  6بتواند وضع موجود خود را حفظ کند. مطابق عملكردی که در این بخش از گزارش بدان اشاره شد در 

ر گردش به بخش صنعت و هزار ميليارد تومان به صورت تسهيالت به عنوان سرمایه د 86فقط  1398اول سال 

 50دهنده این است که بيش از نشان 1398معدن اختصاص داده شده است و این رقم با شش دوازدهم سال 

 نشده است. ققط به این بخش محودرصد هدف مرب

 کل کشور  از منظر بخش صنعت 1399سال  بودجه بررسی  الیحه-4

ه و زودشود و در ایجاد ارزش افمحسوب می های اساسی و کليدیبخش صنعت در اقتصاد ایران از جمله بخش

آن  برای کشور دارد اگر لص داخلی سهم باالیی دارد. این بخش با توجه به نقشی که در اشتغالاتوليد ناخ

ازارها بری از ن به عمل آید در ساماندهی بسياآبرنامه مناسبی در دستور کار باشد و اهتمام جدی برای اجرای 

 مناسب ایفا کند.ینی رآفتواند نقشمی

عالوه بر  درصد باشد. 3/9 این بخش  رشد ساليانهنرخ  ششم توسعه مقرر گردید متوسطقانون برنامه مطابق 

ا نشان هگزارش.بينی شددرصد پيش 1/26های صنعت و معدن گذاری در بخشاین متوسط رشد ساليانه سرمایه

به  .است ای دیگر رقم خوردهبه گونه 1397سال دهد که عملكرد متغيرهای کالن اقتصادی بخش صنعت در می

 10به حدود منفی  هم درصد و نرخ رشد بخش صنعت 5لص داخلی حدود منفی اصورتی که رشد توليد ناخ

 5/6يب به ترت 1396و  1395های تر نيز متوسط نرخ رشد بخش صنعت برای سالپيش کاهش پيدا کند. درصد

شور کدرصد شاغالن  32حدود  1397این اعالم شده است در سال  عالوه بر درصد اعالم شده است. 6/3و 

هم کنند. بخش دیگر تحوالت حوزه صنعت به سنفر هستند، در بخش صنعت فعاليت می  7627660که رقم 

توليد  گذاری در این بخش اشاره دارد. سهم صنعت دراین بخش در توليد ناخالص داخلی و وضعيت سرمایه

که در  درصد رسيد 8/12این سهم به  1391اليان اخير کاهش یافته است و در سال ی هم در سلص داخالناخ

وليد تنوسان را تجربه کرده است. سهم بخش صنعت از  9/11و  7/11به ترتيب در  1396و  1395های سال

شته درصد رشد دا 2/3يانه حدود لاسسال اول اجرای برنامه ششم به صورت متوسط  2ناخالص داخلی در 

 ست.درصد اعالم شده ا 5/1سال اول برنامه ششم منفی  2متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت در  است.

در  درصدی محقق نشد بلكه ظرفيتهای موجود بخش صنعت هم 3/9این هم گویای آن است که نه تنها هدف 

 حال از دست رفتن است.

ساليانه انجام دهد تا  ب قوانين بودجهدولت تالش کرده است به منظور بهبود بخش صنعت اقداماتی را در قال

 1397در قالب اجرای این قوانين وضعيت بخش صنعت بهبود پيدا کند. برای این منظور در قانون بودجه سال 

( قانون 9)جدول شماره  550000-54کلی یعنی اعتبارات در نظر گرفته شده از ردیف  محل مقرر شد از دو

 12400ای تا سقف های سرمایهدرصد از اعتبارات تملک دارایی 20ی ميليارد تومان، جابجای 3بودجه رقم 
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ميليارد تومان و رقم کلی  5های نفتی به ميزان ميليارد تومان و افزایش منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده

( 2( قانون الحاق )52وع بندهای )الف( و )ب( ماده )ضدیگر را از منابع صندوق توسعه و موضوع اعتبارات مو

هزار ميليارد تومان و  30عامل هم های انكی و منابع داخلی بانکبميليارد تومان و از محل تسهيالت  15تا مبلغ 

دهد. در برای دستيابی به اهدف بخش صنعت اختصاص  1397ميليارد تومان در سال  65400در مجموع 

ميليارد  1068( حدود 18ز محل بودجه عمومی و مبلغ تخصيص یافته از منابع تبصره )مجموع مقرر گردید ا

ميليارد  417اختصاص داده شود و از این رقم فقط بيش از  1397تومان به بخش صنعت و معدن در سال 

 درصد کل رقم تخصيص یافته مصوب است به بخش صنعت و معدن اختصاص داده شد. 39تومان که 

ای مقرر شد صندوق توسعه ملی برای اجر 1398و  1397( قانون بودجه سال 18تبصره  ) همچنين مطابق

ز این رقم در اگذاری ریالی انجام دهد  که ميليارد تومان سپرده 10065های حوزه صنعت و معدن مبلغ مهابرن

-قم سپردهکل ر درصد 36های حوزه صنعت و معدن که بيش از ميليارد تومان برای انجام برنامه 2900مجموع 

 .دگذاری انجام شده است به این حوزه اختصاص داده ش

يش از بهای صنعت و معدن مبلغ هزار شغل در بخش 270مقرر شد به منظور ایجاد  1397مجموع در سال در 

 برنامه و از محل منابع مختلف اختصاص یابد. 4هزار ميليارد تومان برای تحقق  21

 )ميليارد ریال(های صنعت و معدنغال بخشتاشهای توليد و : برنامه3جدول 

تسهيالت از  برنامه

 محل منابع بانكی

تسهيالت ریالی 

 صندوق توسعه ملی

جمع کل 

 تسهيالت 

یارانه سود 

 تسهيالت

های فنی کمک

 و اعتباری

اشتغال 

 )نفر(

 129861 - 3184 40218 20109 20109 تمامهای نیمهتسهیالت برنامه تکمیل طرح

 51710 - 5577 70435 35217.5 35217.5 برنامه بازسازی و نوسازیتسهیالت 

 87429 - 1450 90646 45323 45323 تأمین سرمایه گردش واحدها

های صنعتی و خدمات توسعه خوشه

 کلینیکی

- - 0 - 466 1000 

 270000 466 10211 201299 100649.5 100649.5 جمع کل

 

 201299دهد که در مجموع رونق توليد و اشتغال بخش صنعت نشان میهای بررسی عملكرد منابع برنامه

های نيمه تمام، تسهيالت برنامه های تسهيالت برنامه تكميل طرحزیر برنامهميليارد ریال تسهيالت برای 

بازسازی و نوسازی و تامين سرمایه در گردش واحدها در نظر گرفته شده است و برای پرداخت این تسهيالت 

درصد از کل مبلغ یارانه در دو مرحله  40ود تسهيالت لحاظ شده است که سميليارد ریال یارانه  10211مبلغ 

های صنعتی و خدمات کلينيكی پرداخت شده است. همان طوری که در جدول باال آمده است توسعه خوشه
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کمک صنعتی و اعتباری  ميليارد ریال 466برنامه دیگر این بخش است که کل منابع در نظر گرفته شده برای آن 

 درصد اعتبار آن پرداخت شده است. 20است که 

ئه شده در جدول زیر ارا 29/8/1398های بخش صنعت تا تاریخ عملكرد مربوط به پرداخت تسهيالت برنامه

. از پرونده درخواست تسهيالت در سامانه هماهنگ ثبت شده است 6388تا تاریخ مذکور در مجموع  .است

ميته بررسی، ميليارد ریال در حال بررسی در ک  4173850فقره به مبلغ 5020نام شده، گاه ثبتاین تعداد بن

 91840ا مبلغ فقره پرونده ب 1559ميليارد ریال در حال بررسی در کميته استانی،  98786فقره به مبلغ  1714

تكميل مدارک،  ریال در حال ميليارد 53299فقره پرونده با مبلغ  807 ميليارد ریال به شعبه بانک ارجاع شد.

 9779ه مبلغ مورد تسهيالت ب 166ميليارد ریال در مرحله پرداخت است و در مجموع  19332فقره با مبلغ  276

 . جزئيات این وضعيت در جدول زیر ارائه شده است.ميليارد ریال تسهيالت پرداخت شده است

 18تبصره های بخش صنعت در قالب : عملكرد اجرای برنامه 4جدول 

 مبلغ )ميليون ریال( تعداد پرونده عنوان مرحله ردیف

 -- 6388 تشکیل پرونده 1

 4173849749 5020 کمیته بررسی 2

 98785681 1714 کارگروه استانی 3

 91839903 1559 ارجاع به شعبه بانک 4

 53298195 807 تکمیل مدارک 5

 -- 335 بررسی و تصویب 6

 19332263 276 پرداخت تسهیالت 7

 9778726 166 پرداخت شده 8

 

که در  ای به منظور تحقق اهداف بخش صنعت ترسيم کرده استنيز برنامه 1400و  1399های دولت بر سال

نوع  ه تفكيکبينی منابع بهای منتشره توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است. جزیيات این پيشگزارش

 ت.منبع در جدول زیر ارائه شده اس

 1400لغایت  1397در سال  های بخش صنعتمنابع مالی برنامهبينی پيش: 5جدول 

 1400 1399 1398-1397 نوع منابع

 60000 40000 100650 هاتسهیالت از محل منابع داخلی بانک

 60000 40000 100650 تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی

 12500 10000 10677 تأمین منابع از محل بودجه عمومی
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د تومان ميليار 9000در مجموع  1399بينی شده است در سال چه که در این جدول آمده است پيشمطابق آن

يش ا رقم ببهای توليد و اشتغال بخش صنعت اختصاص داده شود که این رقم در مقایسه تسهيالت برای برنامه

 درصدی این منابع حكایت دارد. 58از کاهش حدود  98و  97های هزار ميليارد تومان سال 21از 

 بندیجمع -5

بع انم ،ذاریگهای اخير دچار نوسان بسياری از منظر برخی متغيرها نظير نرخ رشد، سرمایهبخش صنعت در سال

شده محقق ن های این بخشیک از برنامهتخصيص یافته و ... شده است. در دو سال اول اجرای برنامه ششم هيچ

است.  اعملكردهاین از  گرفتن ههای بلندمدت در حال فاصلمقایسه با عملكرد برنامهاست و این بخش در 

ی، های مختلف نظير کشاورزوضعيت نامناسب این بخش به دليل نقشی که این بخش در تامين نياز بخش

ليت افعذار بر ها را هم تحت تاثير قرار دهد. عوامل اثرگتواند این بخشنقل و... دارد میوساختمان، حمل

ک بندی است. بدون شبندی کلی به عوامل محيطی داخلی و خارجی قابل تقسيمبخش صنعت در یک دسته

های سال الخصوص تحریمهای اخير و علیبخشی از وضعيت نامناسب این بخش در وضع تحریم در سال

ی ازارهاب، محدودیت ورود مواد اوليه مورد نياز بخش، مشكالت مربوط به نقل و انتقال پول، تغيير 1397

ز بخش اخلی نيو نوسان نرخ ارز، ورود و مداخله دولت در بازار ریشه دارد. از منظر محيط دصادراتی، تغيير 

 اپی ارزیهای پيای ارزی کشور و وقوع شوکهها، تغيير سياستصنعت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

ز قال اردر چندین مرحله، افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی، کاهش تقاضای کل، محدودیت در نقل و انت

و مشكل دچه که در این نوشتار آمده است اقتصاد ایران و بخش صنعت با با توجه به آن متاثر شده است.

 اصلی مواجه است:

 دی پایين و حرکت به سمت صفر در بازه زمانی بلندمدتنرخ رشد اقتصا –

 گذاری در اقتصاد ایران.و بعضاً منفی سرمایه ینرخ رشد کاهش –

رفت هایی نظير صنعت که نقش زیادی در برونبرای حل کردن این مشكل، دولت تالش کرده است در بخش

چه که در این نوشتار بعی را فراهم کند. آناز این مشكل دارد در قالب قوانين بودجه ساليانه اقدامات و منا

مده است گویای این واقعيت است که این اقدامات و منابع هم به صورت کامل انجام نشد و یا به صورت آ

برای مرتفع شدن این مشكالت در اولين گام توسعه بازار و  کامل به بخش صنعت اختصاص نيافته است.

وع فقط با تمرکز بر بازار داخلی امكان ضاست. این مو يار مهمبس افزایش تقاضا برای بخش صنعت کشور

های قرار گيرد و در کنار آن نيز حاکميت و ارکان تحقق ندارد و باید توسعه بازار صادراتی مورد توجه بنگاه

مختلف نظام باید تمرکز خود را بر دیپلماسی اقتصادی و تجاری متمرکز کنند و این موضوع باید تا توسعه 
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عالوه بر این در عرصه سياست داخلی باید تالش شود  ط کشورهای همسایه مورد اهتمام جدی قرار گيرد.رواب

های اميدبخشی برای فعاالن اقتصادی ایجاد شود و سطح توسعه کشور از شيوه کنونی مدیریتی ارتقا پيدا افق

 شود.ها برای توسعه کشور در ارکان مختلف آن استفاده کند و از تمامی ظرفيت

نظر  هایی که در بخش صادرات نفت خام بر کشور تحميل شده است بهبا توجه به محدودیت 1399در سال 

 اتحادیه گيری در عرصه اقتصادی با توجه به روابط سياسی نامشخص بين ایران وآید اتفاق چندان چشممی

    نخواهد افتاد. ،اروپا وجود دارد


