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 کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  ؛رضوان آقامیرزائی
Rmirzaey@yahoo.com 

 چکیده 

را  ی مناسب یها نهیهمواره زم  ا،یفارس و غرب آس جی،خل یمرکز یایدر حد فاصل منطقه آس رانیا ی اسیس یایجغراف یها  یژگیو

از تحقق اهداف   ی ناش  یفراهم کرده است. عالوه بر الزام ها جادی ا رانیا یخارج استیدر س یمنطقه ا یاهداف اقتصاد شبردیپ  یبرا

 تیامن نیتضم یموثر برا یبازدارنده  کیبه عنوان  یمنطقه ا یها یبر نقش همکار د یساله کشور و تاک ستیسند چشم انداز ب

  نیشده است. در بند دوازدهم ا د یها تاک یهمکار نیبر توسعه ا زین ی اقتصاد مقاومت یکل یاستهایکشور، در س یو اقتصاد یاسیس

و گسترش  یراهبرد یوندهایکشور است، به توسعه پ  اداقتص یری پذ  بیقدرت مقاومت و کاهش آس  شیها که مربوط به افزا استیس

 یاو منطقه  یالمللنیب یهاسازمان ی هات یاستفاده از ظرف زیو ن   گانیهمسا ژهیمنطقه و جهان بو یو مشارکت با کشورها یهمکار

 شده است. د یتاک

تعامل داشته  یو جهان یحال حاضر، حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می کند که با سازمان های منطقه ا در

باشد. در واقع اهمیت و ضرورت پیوستن به سازمان های بین المللی از آنجا ناشی می شود که هر یک از آنها، ضمن این که کانونی  

شوند، می توانند بخشی از نیازهای اعضا را که به تنهایی از عهده انجام آن برنمی آیند، مرتفع   میبرای تبادل نظر و هم فکری تلقی  

  رد،یبا هم قرار گ میمنافع چند کشور در ارتباط مستق یساخته و گوشه ای از مشکالت را حل و فصل کنند. به عنوان نمونه وقت

  ییرها  یهم برا گرید ی.  چراکه کشورهاابدی  یم فیتخف ا یکاهش  انعضو آن سازم یکشورها هیعل  ی الملل نیب یها میاحتمال تحر

 خواهند کرد.  یستادگیا یاحتمال یها میاز به خطر افتادن منافعشان، تا حد توان در مقابل تحر

جهت حضور موثر در  ییراهکارها افتنی کشور و  یاقتصاد یها انیبن تیتقو یدر راستا ،یکاربرد یکردیحاضر با رو یبررس  

ابتدا   ،یبررس نیصورت گرفته است. در ا ،ی اقتصاد مقاومت یکل  یها استیبا توجه به س  ،یالملل نیو ب یمنطقه ا یسازمان ها

صادرکننده   ی)اکو(، مجمع کشورها یاقتصاد یها یهمکار  یبالقوه سازمان ها ی ها لیو شناخت پتانس سهیجهت مقا  ییشاخص ها

مناسب جهت   یمذکور، راهکارها ی با سازمان ها و گروه ها ییشود و پس از آشنا یم  یمعرف  کسیهشت و گروه بر  یگاز، گروه د

 گردد.   ی ارائه م یمختلف اقتصاد مقاومت  یتحقق بندها یدر راستا التیتشک نیا یها تیاز ظرف یبهره مند
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  ا یدوجانبه  یپول مانیاشاره کرد: استفاده از پ  ریتوان به موارد ز  یاست م افتهی پژوهش به آن دست  نیکه ا یجینتا  نیمهم تر از

و   یگاز نیاد یو توسعه م یاساس یتهاتر نفت با کاالها نهیدر زم هیبا روس یو هند؛  همکار نیمانند چ یتجار  یچندجانبه با شرکا

 هیبا مشارکت روس یالمللنیحمل و نقل ب تیو تقو جادیا شگاه؛ی ساخت پاال  نهیدر زم یجنوب یقایبا آفر یرو تجارت گاز؛ همکا دیتول

عنوان مبدأ محور توسعه شرق؛ تالش  ارتقاء منطقه آزاد چابهار به نهیو اروپا و مشارکت با  هند در زم ایآس ینیتجارت زم نهیدر زم

  ،یمالز ،یمانند اندونز  ییدادن تجارت با کشورها تیهشت و الو یعضو گروه د یبا کشورها یاقتصاد  ی ها یهمکار شیافزا یبرا

  شیعضو و افزا یبا کشورها ی پول یها مانیعقد پ   ؛یو اندونز یمالز یاز کشورها یخارج هیجذب سرما زیو بنگالدش و ن هیترک

 پاکستان و قزاقستان. ه،یکشورها خصوصا ترک نیسهم تجارت با ا

 . یالملل نیب یهمکار ،یمنطقه ا مانیپ ، یاقتصاد مقاومت :ید ی کل   واژگان 
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 مقدمه 

در گرو تبیین صحیح   ی به عنوان یک الگوی بومی برای پیشرفت کشوراقتصاد مقاومتسیاست های  اجرای درست 

منطقه ای های نحوۀ تعامل با سنازمان  مرتبط با اقتصناد مقاومتی،ی  هاهای آن اسنت. یکی از مللفهو شنناخت مللفه

 سنطح  دو  در  اقتصنادی سنیاسنی،  معادالت شنتابنده  و  سنریع  تحوالت  و  تغییر. اسنت  جهانی، در چارچوب این الگوو  

 سننوی  به جهانی،  عرصننه  در  خود ضننروریات  و نیازها  به بنا کشننورها  امروزه  تا شننده  باعث  المللیبین  و  ایمنطقه

منطقه گرایی از موضنوعات پر اهمیت برای این تعامل موثر در سنطح بین   .کنند   حرکت  بیشنتر  تعامل  و همکاری

المللی اسنت، چرا که گرایش کشنورها به عضنویت در بلوا های اقتصنادی منطقه ای به منظور گسنترش تجارت 

و باال   بین اعضنا، افزایش رفاه اقتصنادی کشنورهای عضنو، افزایش صنرفه های ناشنی از مقیاس، بهبود رشند اقتصنادی

بردن کارایی فنی و مانند آن، روز به روز در حال افزایش بوده و حضنور در بازارهای بین المللی نیازمند مشنارکت  

بین المللی است، به گونه ای که گرفتن سهم مناسب بازار جهانی مستلزم تعامل و تفاهم با مناطق مختلف جهان، 

 است.  سازمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی

 سنیاسنت اهداف تحقق  برای سننتی  دیپلماسنی های کاسنتی  بر  هم مبتنی  اقتصنادی  دیپلماسنی  گیری شنکل  اسناس 

 چندوجهی  و  فزاینده  تعامالت  چارچوب  در الملل  بین  عرصننه  دولتی  غیر  و  دولتی بازیگران  منافع  تأمین  و خارجی

 بین هنای همکناری  و  منذاکره  ابزار عنوان بنه  چنندجنانبنه و فراملی ترتیبنات  آمندن  پندیند  در واقع بنا  .اسنننت اقتصننناد

  اثرگذاری  میزان  و ها  آن با  ارتباط  نحوه  ترتیباتی، چنین  در  مشنارکت  و  حضنور  چگونگی  مورد  در  سنوواالتی  المللی،

 شود.  می مطرح ملی منافع بر فراملی نهادهای

در این پژوهش، پس از بررسننی و معرفی پیشننینه، شننرایط، ظرفیت ها و محدودیت های سننازمان های مورد      

هدف ، به معرفی شاخص هایی مرتبط با هدف پژوهش در پنج حوزه کاری )امنیت غذایی ، حمل و نقل و ظرفیت 

بط انرژی( پرداخته شده است ترانزیتی کشنور ، عقد پیمان های پولی، جذب سنرمایه گذاری خارجی و مباحث مرت

و در نهایت متناسنب با هر حوزه کاری و سنازمان مورد بررسنی پیشننهاداتی کاربردی ارائه شنده اسنت. نتایج بطور  

لویت  وکلی نشنان می دهد فعالیت در سنازمان اکو و گروه دی هشنت نسنبت به سنازمان های مورد بررسنی دیگر ا

 دارد.

 

 

 

 ادبیات موضوع -1

 مبانی نظری -1-2

 نظریه های رایج تجارت بین الملل -1-2-1
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  می محسنوب  اقتصنادی  توسنعه  راهبرد  یک خارجی  مبادالت  گسنترش   الملل، بین  تجارت  طرفداران  دیدگاه  نظر از  

  دادوسنتدهای  گسنترش   و یکدیگر  روی  به  هاکشنور  مرزهای  شندن باز  که باورند   این  بر  اقتصناددانان  از  برخی.  شنود

 رشند  روند   و  نموده هدایت دارند   باالتری  وری  بهره  که  هایی  فعالیت سنوی  به  را ملتها  اقتصنادی  منابع  مرزی،  برون

 پیروانامروزه  . نامند   گرا می  برون  سیاست  را  رویکرد این  اقتصادی ادبیات  در. بخشند   می سنرعت  را ها  آن  توسنعه  و

 کشنورها  اقتصنادی  توسنعه  برای مناسنب  راهکاری را  آزاد  تجارت  و  داشنته  تاکید   دیدگاه همین  بر  نیز شندن جهانی

 خواهیم داشت. در این بخش مرور مختصری بر برخی از این دیدگاه ها. میدانند 

  کشور   یک   که   داشتند   اعتقاد   سوداگران   بود.   تجارت  بر   حاکم  نظریه   ۱۸  و   ۱۷  قرون  در  سوداگری :  رانسوداگ  دیدگاه 

  را   خود   صادرات  مازاد   گاه  آن .  شود  قدرتمندتر  و  ثروتمندتر  واردات،   به  نسبت  بیشتر  صادرات  با  تا  کند   تالش   باید 

  قدرت  کشور یک  دست  در  بیشتر  ی  نقره   و طال  وجود .  کند   نگهداری  نقره،  و  طال   ویژه به  قیمتی، فلزات  صورت   به

  تجارت   و   اقتصاد   در   دولت   دخالت  از   سوداگران   دیدگاه  این  با   متناسب.  می آورد  همراه  به   آنها  برای   بیشتری   ثروت   و

  همه   که   آنجا  از  حال   هر   به.  کردند   می   پشتیبانی  ها  پرداخت  تراز  مازاد  افزایش  و   واردات  کنترل   راستای  در   خارجی

  زمان   از   لحظه  هر   در   نیز   نقره  و  طال   ذخایر   و  باشند   داشته  مثبت  تجاری   مازاد   نمی توانند   همزمان   طور   به   کشورها

  کشوری   ثروت   سوداگران .  آورد  دست   به   منافعی   تواند   می  کشورها  سایر  ضرر   به   تنها  کشور   یک   است،   ثابتی   مقدار 

  انسانی،   ذخایر   با   را  ملت   ثروت یک  ما   امروزه   برعکس،.  سنجند   می   کشور   آن   مالکیت  تحت   قیمتی  فلزات  مقدار  با  را

  مقدار   چه   هر .  کنیم  می   گیری  اندازه   خدمات  و   کاالها  تولید   برای   موجود   طبیعی   منابع  و   ساخت  انسان   سرمایه های 

  بیشتر  مردم  خواسته های   ارضای  منظور به   شده تولید  خدمات و  کاالها جریان باشد،  بیشتر  مفید  منابع   این ذخایر

  کالسیک،   مکتب   پیدایش  از   . پس۱( ۱۳۸۸  سالواتوره،)  بود  خواهد   باالتر   مردم   رفاه  و   زندگی  سطح   نتیجه   در  و  است

  مازاد  که  شد   نظریه  این  به  منجر   و  گرفت  قرار  هیوم  دیوید   جمله  از  اقتصاددانان  از  بسیاری  انتقاد  مورد  نظریه  این

  شدن   گران  و  تقاضا  رفتن  باال  پول،  حجم  افزایش  باعث  زیرا  باشد،  دائمی  امری  تواند   نمی  کشور  یک  بازرگانی  تراز

 ( ۱۳۹۱ ترکمانی، دینی )  گردد  می  کشور  آن صادرات  کاهش نهایت در   و خارجی  خریداران برای کاالها

  مطلق   مزیت  براساس   کشور  دو  بین   تجارت  ،2( ۱۷۷۶)  اسمیت  آدام   نظریه   طبق:  اسمیت  آدام  مطلق   مزیت   نظریه 

(  دارد   مطلق   مزیت)  کند   می  تولید   دیگر  کشور  به  نسبت  بیشتر  کارایی   با  را  کاالیی  کشور  یک   وقتی  شود.  می   انجام

  دو   هر  صورت این در   .(دارد  مطلق مزیت  عدم ) کند   می  تولید  کمتر   کارایی  با دیگر  کشور به  نسبت را  دوم   کاالی  و

.  آورند   می  دست به  منافعی  یکدیگر  با  آن  مبادله  و  دارند  مطلق  مزیت آن  در که  کاالیی  تولید  در  تخصص   با  کشور

  افزایش   کاال  دو  هر  تولید   و   گیرند   می  قرار  استفاده   مورد  روش   کارآمدترین  با  تولید   عوامل   و  منابع  فرایند،  این  در

 
1 Salvatore 
2 Adam Smith      
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  کشور   دو   بین   مبادله   طریق  از   که   است  تخصصی   از   حاصل  منافع   محصول،  دو   هر  تولید   در   افزایش  این.  می یابد 

  آن   مبادله   سپس   و دارد  مطلق  مزیت   آن  در که  کاالیی  تولید   در  تخصص  از   باید   کشور هر  پس .  شد   خواهد   تقسیم 

  از   کوچکی  بخش  فقط   اسمیت  آدام   مطلق   مزیت  نظریه   حال   هر  به (.  ۱۳۸۸  سالواتوره، )  ببرد   سود   دیگر  کشور  با

  . (توسعه  حال  در   کشورهای  و   یافته   توسعه   کشورهای   بین  تجارت   مانند )  کند   تفسیر   تواند   می   را   امروز   جهانی   تجارت

.  نیست توضیح مطلق قابل  مزیت  نظریه با یافته توسعه کشورهای  بین تجارت ویژه به جهانی تجارت بزرگتر  بخش

 .است شده  گذاشته  او نسبی  مزیت  نظریه  و  ریکاردو  دیوید  ی  عهده به  وظیفه این

  مبادالت   در   کشورها  رفتار  درا   به   اگرچه   اسمیت  آدام   مطلق   مزیت   نظریه   :  ۳ریکاردو   دیوید   نسبی   مزیت  نظریه 

  این   از  یکی .  کرد  مطرح  اسمیت  از  پس   اقتصاددان های  ذهن   در  را  سواالتی  اما  است،  کرده   زیادی  کمک  المللی  بین

  نقشی   چه  باشد   داشته  مطلق  برتری  کشورها  سایر  به   نسبت  کاالها  تمام   تولید   در  کشور  یک  اگر  که   بود  این  سواالت

 .نماید  ایفا می تواند  بین المللی مبادالت در

  احتماال   بنابراین   آورد،   دست  به   منافعی   خارجی   مبادالت  در   تواند   نمی   کشوری   چنین  که   بود   این  اسمیت   دیدگاه  

  مالیات   و  سیاسی  اقتصاد  اصول  کتاب  چاپ  با  ریکاردو  دیوید   ۱۸۱۷  سال  در .  کرد  نخواهد   شرکت  مبادالت  این  در

  به   کشاند و  بررسی  و  نقد   به   را  اسمیت  آدام  مطلق  مزیت  تووری  کتاب  این  در  وی .  کرد  ارائه  را  نسبی   مزیت  قانون

حتی اگر یک    نسبی  مزیت  قانون   اساس   (. بر۱۳۹۱  ترکمانی،  دینی)  داد   پاسخ  نسبی  مزیت  براساس   فوق  سوال

  کشور در تولید هر دو کاال نسبت به کشور دیگر کارایی کمتری داشته باشد )یعنی در تولید هیچ کاالیی مزیت 

  صدور  و  تولید  در باید  اول کشور.  دارد وجود سودآور  دوجانبه  تجارت برای ای هنوزهم پایه ،(باشد  نداشته مطلق

  در   که  کند   وارد  را  کاالیی  و(  نسبی  مزیت  با  کاالیی)  دارد  کمتری  مطلق  مزیت  عدم  که  کند   پیدا  تخصصی  کاالیی

  مزیت   در  تفاوت  که  داشت  اعتقاد  . ریکاردو(نسبی  مزیت  عدم  با  کاالیی)  دارد  بیشتری  مطلق  مزیت  عدم  آن   تولید 

   .(۱۳۸۸سالواتوره، ) است تولید  عوامل  وری بهره  در  تفاوت   دلیل به  نسبی

  - هزینه  نظریه   براساس   را   نسبی   مزیت  نظریه   ۱۹۳۶  سال   در  4ر هابرل  گوتفرید   : رفته  دست   از   فرصت های   نظریه 

  هزینه   نظریه  طبق.  می نامند   نسبی   هزینه های  قانون  را  نسبی   مزیت قانون  حالتی چنین  در. کرد  تفسیر   فرصت

  به   منابع  تا  کرد  نظر   صرف  آن  تولید   از  باید   که   دوم  کاالی  از  مقداری  با  است  برابر  کاال  یک  تولید   هزینه  فرصت،

  که   فرضی   این  فرصت،   هزینه   نظریه   در .  شود  فراهم  اول  کاالی  از  اضافی   واحد   یک  تولید   برای   کافی   ی   اندازه

  یا   هزینه   که   شده  فرض  این،   بر  عالوه.  ندارد  وجود  است  همگن  کار،   نیروی  یا  است  تولید   عامل  تنها  کار  نیروی

  تولید   در   که   کشوری   نتیجه  در.  ندارد  بستگی   آن کاال  تولید   در  استفاده   مورد   کار   نیروی  به  فقط   کاال  یک   قیمت

داشته و در تولید کاالی دیگر عدم مزیت نسبی    نسبی  مزیت  کاال  آن  در  دارد   کمتری  فرصت  هزینه  کاال  یک

است که بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند برقرار میکند. منابع  دارد.هابلر از جمله نخستین افرادی  

 
3 David Ricardo 
4 Gottfried Haberler 
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  اقتصادی   توسعه   برای  را  الزم   مادی  ابزار   بین المللی  منابع  پویای تجارت بین الملل از نظر هابلر به شرح زیر است:

اطالعات و  تجارت بین الملل وسیله انتشار  ؛  ضد انحصاری است  سیاست  مهمترین  آزاد   تجارت ؛  می آورد  فراهم 

تجارت، ماشین تحرا و جابه جایی بین المللی سرمایه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای  ؛  تکنولوژی است

 عقب مانده است. 

  وری  بهره در  تفاوت دلیل به  نسبی  مزیت در تفاوت داشت  اعتقاد  ریکاردو   آنچه خالف بر: 5اوهلین –هکشر نظریه 

  دادند   نشان کردند،  ارائه بیستم  قرن  نخست نیمه در  که  ای نظریه در  (۱۹۱۹) اوهلین و  هکشر است، تولید  عوامل

  که )  تولید  تکنولوژی  و ( تولید  عوامل نسبی فراوانی ) کشورها  منابع  میان  متقابل روابط  از  متاثر نسبی مزیت که 

  می گرفته  کار  به مختلف کاالهای  تولید   در  تولیدی مختلف   عوامل آن  با  که را تولید  عوامل  نسبی  کاربرد شدت

  برای  هم  باز باشند  مشابه  کشور  دو تولید  توابع  چنانچه  که دادند  نشان آنها است.( دهد   می قرار تاثیر تحت شود،

  در   آن  تولید   عوامل که   است کاالیی تولید  در   مزیت آنها  از یک  هر برای  و  دارد   وجود نسبی  مزیت کشور دو هر

  مزیت  تکنولوژی  شرایط ثابت در  باشد، سرمایه از  تر  فراوان کار  نیروی کشوری   در اگر. باشد  تر  فراوان  کشور

  و  است سرمایه از تر  ارزان کشور  این در کار  نیروی زیرا باشد  می  کاربرتر   فرآورده های تولید  در  کشور  آن  نسبی

  زیرا نماید  بر  سرمایه  فرآورده های متوجه  را خود  تولید  باید  است بیشتر  سرمایه  دارای که   کشوری آن  عکس بر

 ( ۱۳۹۱ ترکمانی،   دینی) باشد. می  تر  ارزان  کار  از کشوری   چنین  در سرمایه  الصول  علی

 ،نیسنتمزیت نسنبی در عضنر حاضنر به معنای برخوردار بودن کشنورها از منابع طبیعی  :  نظریه شنکاف تکنولوژیک

بلکه برخورداری از دانش و تکنولوژی اسنت که به عنوان برتری کشنورها و عامل تعیین کننده موفقیت در صنحنه  

تجارت جهانی محسننوب می شننود.همزمان با تحوالت ایجاد شننده در تکنولوژی اطالعاتی،نظریه های جدیدی در  

 .است ها نظریه این از یکی تکنولوژیک شکاف بین الملل ظهور کرده اند که نظریه

  کشور   یک   در  مدرن  تکنولوژی  از   استفاده  با  و  نوآور  بنگاه  یک   توسط   جدیدی  محصول  وقتی  نظریه   این  براساس 

  مزیت   دلیل   به.  شود  می  محصول  آن   تولید   در   موقت  انحصاری   موقعیت   یک  دارای  کشور  این  شود،  می  تولید 

  سود .  می پردازد  دیگر  کشورهای  به   کاال  این  صادرات  و   تولید   به   کرده   کسب  جدید   تکنولوژی   توسط   که   نسبی

  به   است  ممکن  و  آورند   روی   محصول  تولید   به  اول  کشور  از  تقلید   به  نیز  کشورها  سایر  میشود  باعث  بنگاه  این

 

5 Heckscher–Ohlin 
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  مزیت   صورت  بدین   و  یابند   تسلط   نوآور   کشور  بازار  حتی  و  خارجی  بازارهای  بر   ارزان  کار  نیروی   داشتن  واسطه

 (.۱۳۹۱ترکمانی،  دینی. )شود می منتقل  دیگر کشورهای   به مبدا کشور  از  کاال تولید  نسبی

 جهان با اقتصادی تعامل و توسعه رایج راهبردهای -2-2-1

  و   توسعه   از   متفاوتی   راهبردهای  دارد،   وجود   جهانی   رهیافت های  اکثر   در   که   معینی  محدودیت های   وجود   با   

  درونگرای   سه راهبرد   قالب  در  توسعه  راهبردهای  اقتصاددانان،  بعضی  نگاه  در.  دارد  وجود  جهان  با  اقتصادی  تعامل

 میگردد:  اشاره  آن  به ادامه در  می شود، که  بندی تقسیم نوین  راهبردهای و  برونگرا   حمایتی،

  یافته  توسنعه  کشنورهای  برای ارگذ  شنرایط   معتقدند،  مکتب این  پیرو  حب نظرانتی: صناحمای  درونگرای  راهبردهای

  برونزای  و  درونزا  موانع با  مقابله  از  ناچار  امروزی،  نیافته  توسننعه  کشننورهای چون اسننت،  متفاوت  نیافته  توسننعه  و

  رویکرد  در. اسننت  واردات جایگزینی  راهبرد  و  خودکفایی  رویکرد شننامل  رویکرد این  .هسننتند  نیافتگی  توسننعه

  توسعه  ریشه  است.  داخلی  تقاضای  به پاسخگویی  درصدد  و  است  داخلی  بازار  به  معطوف  و  متوجه  تولید   خودکفایی

 داخلی  توان  به اتکا  و خارجی  وارداتی  اقالم  به وابسننتگی  جمله  از قطع وابسننتگی  یافته،  توسننعه  کشننورهای  در

 این  در  تر  عبارت سناده  به .اسنتیک راهبرد درونگرا برای توسنعه    راهبرد جایگزینی واردات،  .(۱۳۸۶اسنت)غفاری،

 توسننط  ابتدا  راهبرد این.  شننود صنننعتی(  ویژه واردات  به)  واردات جایگزین  داخلی  تولیدات  میشننود سننعی  راهبرد

 و از  ۱۹۳۰  دهه ی  در  اقتصنادی  رکود  تحمیل نیز  امر  این اصنلی علت. شند   کارگرفته  به  التین  آمریکای  کشنورهای

 بوده است. ۱۹4۰ دهه ی در بین المللی تجارت گسیختگی هم

 صنادرات  توسنعه ی  راهبرد. اسنت  صنادرات جایگزینی  و صنادرات  توسنعه شنامل  راهبردها این:  برونگرا  راهبردهای

 نظام  برقراری  به  معتقد   نظری  لحاظ از  که بوده اسنت کاران  محافظه  و  نووکالسنیک  اقتصناددانان حمایت  مورد غالبا

  به صنادرات جایگزینی  راهبرد  در. هسنتند   دولت  مداخله ی  عدم  و تقاضنا  و  عرضنه  خودکار  سنازوکار  آزاد،  تجارت

  مواد صننادرات  از ممانعت  دیگر بیان  به.  می کنند  فراورده جایگزین صننادرات با را  آنها  اولیه، خام  مواد  تولید  جای

 راهبرد، نوعی این.  گیرد  می صنورت  داخل  در  ازفرآوری  پس صنادرات  انجام  و(  کشناورزی  چه  معدنی،  چه)اولیه خام

 (۱۳۸5.)صادقی یارندی،است منابع بنیان راهبرد

 ملل  سننازمان مانند  نهادهایی  تأسننیس  با  دوم، جهانی جنگ  اتمام از  پس:  وسننیع  ادغامشننامل   :نوین  راهبردهای

  در  وگات  (۱۹45) سنال  در جهانی  بانک  توسنعه  و  ترمیم  بانک  پول،  بین المللی  صنندوق  ،(۱۹45  سنال  در)  متحد 

.  گردید   فراهم  اقتصنادی  و  سنیاسنی  زمینه های  در کشنورها سنازی  هماهنگ راسنتای  در قدم ها  اولین  ،(۱۹4۷) سنال

 ادغام  روند   می رفت. شپی  کندی  شندن( به )جهانی یکدیگر  به اقتصنادها  وابسنتگی  و ادغام  روند   ۱۹۷۰  دهه ی  تا
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  چهار مللفه.رسید   اوج  به  ۱۹۹۰دهه    در  و  گرفت  خود  به  بیشتری سرعت  ۱۹۷۰  دهه ی  اوایل  از  کشورها  اقتصادی

 :است زیر شرح به جهانی ادغام از کلیدی

  اسنادی، دریافت   گذاری  سرمایه   خارجی،   مستقیم   گذاری  سرمایه   المللی،   بین  تجارت  : شامل  اقتصادی  مللفه های 

 . بین المللی پرداخت های و

 . امن اینترنتی سرورهای  اینترنت،  دهندگان ارائه  اینترنت،  کاربران  تعداد  شامل فنی: مللفه های

  ماموریت   در  مشارکت  بین المللی،  در سازمانهای  عضویت  کشورها،   در   سفارتخانه  تعداد  شامل  :سیاسی  مللفه های 

 . امنیت صلح شورای پاسدار

های المللی،  مسافرت  و  جهانگردی  شامل:  فردی  مللفه  المللی،  ارتباط   بین  بین    پرداخت   و   دریافت  تلفنی 

 ( ۱۳۸4درآمدی.)جعفری صمیمی،

شده    ادغام   مراتب   سلسله در  و   مرزها  ماورای  در  کاالها جریان   شامل  تولید،   که   است  معنی  این   به  وسیع  ادغام   

  بنگاه ها   بین  نسبی تجارت   اهمیت  افزایش  آن،   نشانه های   از  یکی .  می شود  سازماندهی  المللی  بین  بنگاه های   ی

 .است متفاوت جغرافیایی  محل های  در  مرتبط   صنایع بین و

  را   تجارت   و   توسعه   حوزه   اندیشمندان  از   بسیاری   نظر   که   است   دیگری   راهبرد   متقابل  وابستگی :  متقابل  وابستگی

  وابستگی   می داند.  پیوند   نوعی  را  آن  متقابل،   وابستگی  تعریف   در  کرانسی  روز  ریچارد.  داشته است  معطوف  خود   به

  دولت،   یک موقعیت در تغییر با که کرد تعریف  دولتها  منافع  مستقیم و مثبت پیوند  عنوان به توان  می را متقابل

  معموال   دولت ها  آن   در   که  است  نظامی  مفهوم  به   متقابل  وابستگی.  میدهد   تغییر  جهت  همان  در  را  سایرین  جایگاه

  پایین   و   باال  با هم   اطالعات یا فناوری   به   دسترسی   رفاه  قدرت   اقتصادی   توازن   و   بین المللی  موقعیت   نردبان   در 

می    تاکید   اقتصادی   بعد   ریچاردکوپر بر .  است  دوجانبه   وابستگی  مفهوم   ساده ترین   در  متقابل  وابستگی  .میروند 

  داند می    دولت ها  آن  درون  اقتصادی  تحوالت  به  دولت  چند   یا  دو  میان  اقتصادی  تعامالت  حساسیت  را  آن   و  کند 

 ( ۱۹۷۱است.)نای، حساسیت  بدون دوجانبه متقابل  وابستگی  الزمه که   می کند  تاکید  و

  این .  است  مطرح   جهان  در   اقتصادی   تعامل   و   الملل   بین   تجارت   در   که  است   دیگری  راهبرد:  راهبردی  تجارت

  مبتنی   نسبی   مزیت   کمک یا   پایه عنصر   بر   که   است  تجارت  سنتی   نظریه   به روزشده   و   یافته   تکامل   ه نگو   راهبرد، 

  H-Oمدل    به   که  آنها  تجاری  نظریه .  شد   مطرح  اوهلین  هکشر و برتیل  توسط   ۳۰  دهه   اوایل  در   راهبرد   این.  بود

 . کرد می  بررسی را کاال یک  تولید  نسبی  ها و مزایای هزینه شد، معروف 

  کاالها   از  دسته  صادرات آن  و  تولید   در   کشور  یک  ،است  استوار  نووکالسیک  فرضیات  پایه  بر  که  مدل  این  براساس  

می   دولت ها  و شرکت ها  نظریه، این  در. باشد  نسبی مزیت   دارای  هزینه، نظر  از  که  یابد  می تخصصی  خدماتی و

انتخاب یا    در   یعنی   باشند؛  داشته   راهبردی  رفتار   است،  برقرار   نسبی   رقابت  آنها  در   که   جهانی  بازارهای   در  توانند 

  پذیرش رقابت   از  نظریه   این.  نمایند   توجه  خارجی  تهدید یا فرصت  و   داخلی   قوت یا    ضعف  به   تجاری  راهبردهای  رد
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  تسری   و   انباشتی   فرایندهای  توسعه،   و   تحقیق   اهمیت   عمل،   نتیجه   در   یادگیری   مقیاس،  در   جویی   صرفه   نسبی،

 ( ۱۳۷۸)گلیپین،.میشود ناشی فناوری 

 

 پیشینه تحقیق -2-2

عنوان »دیپلماسی انرژی جمهوری اسالمی ایران و مجمع کشورهای  سهراب شهابی و همکاران در مقاله ای که تحت  

در فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز به چاپ رسیده است، اینطور بیان می کنند    ۱۳۹2صادرکننده گاز« در سال  

که انرژی به عنوان یکی از شاخه های دیپلماسی اقتصادی، نقشی تعیین کننده در اقتصاد جهانی معاصر دارد و  

کشورهای    ایران مجمع  در  راهبردی  نقش  ایفای  و  فعال  مشارکت  با  انرژی  عرصه  بازیگران  از  یکی  عنوان  به 

صادرکننده گاز در پی منافع سیاسی و اقتصادی خود است. در واقع هدف اصلی این مقاله امکان سنجی موفقیت  

نهایی این مقاله نشان می    کشور در رسیدن به اهداف خود در مجمع کشورهای صادرکننده گاز است. نتیجه گیری 

دهد با توجه به اختالف اهداف کشورهای مهم این مجمع و فشارهای غربی ها به ویژه آمریکا علیه ایران از یک سو  

و نیاز داخلی کشور)مصرف خانگی و صنایع نفتی( به مصرف گاز تولیدی از سوی دیگر، امکان موفقیت ایران در  

 رهای صادرکننده گاز کم است.دستیابی به اهداف خود در مجمع کشو

  شکل  در   ژئوپلتیک   های   دیدگاه  و   ای   منطقه   های   اولویت  هادی اعظمی و همکاران در پژوهشی با عنوان »تحلیل 

  دولت   که ند  دنشان دا  ۱۳۹۱  سال  در   «(شانگهای  همکاری  سازمان  : موردی    نمونه )ای    های منطقه   سازمان   به   دهی 

  این   در   .گزینند   می   بر   خود  ژئوپلتیک   های   دیدگاه   و   ای  منطقه  های  اولویت  براساس   را   ای  منطقه  های  ها، سازمان

  همکاری  سازمان  کشورهای  جایگاه  بررسی  جهانی، به  ژئوپلتیک  سیستم  نظریه  فضایی  ساختار  از  استفاده  با  پژوهش

  اولویت   و  جغرافیایی   های  زمینه   و   شده  پرداخته   ژئوپلتیک  مناطق  و   ژئواستراتژیک  قلمرو  در  ایران  نیز   و  شانگهای

  روسیه   خالف  بر  که  دهد   می نشان  پژوهش  این  از  حاصل نتایج  .است  گردیده  مشخص  آن   اعضای   ای  منطقه   های

  ها   آن  ژئوپلتیک   های   دیدگاه  و   ای   منطقه   های  اولویت  اساس   بر  سازمان   این  در   عضویت  و   دهی   شکل  که  چین   و

 . ندارد آن  ای  منطقه  های اولویت با چندانی انطباق سازمان این  در  ایران است، عضویت پذیرفته  صورت

در سال    «سازمان همکاری اقتصادی )اکو( دستاوردها و چشم اندازهاالهه کوالیی و مودب در پژوهشی با عنوان »  

برای رفع مشکالت و موانع جدی در مسیر اجرایی کردن اهداف سازمان همکاری  ی به ارائه راهکارهایاقدام  ۱۳۸۸

ضرورت اقدام جدی برای ایجاد  ؛  مطالعه و شناسایی مزیت های نسبی هر یک از کشورها  .نمودند افتصادی )اکو(  

ور  افغانستان و جمهوری آذربایجان از طریق سه کش  تسهیالت ارتباطی برای دسترسی کشورهای آسیای مرکزی، 

یکسان سازی و هماهنگ سازی قوانین و مقررات تجاری به منظور شکل  ؛ ب های آزادآ ترکیه و پاکستان به   ایران،

تعدیل سیاست های حمایتی توسط کشورها و اجرای موافقت نامه  ؛  گیری همگرایی کامل اقتصادی در سازمان
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از جمله  ی  ی و اصالح نظام اداری و مدیریتایجاد بازار مشترا و برقرار کردن تعرفه های ترجیح ؛  تعرفه و تجارت

 هستند. راهکارهااین مهمترین 

 
 معرفی سازمان های منتخب جهت همکاری های منطقه ای -3

 ۶سازمان همکاری اقتصادی )اکو(  -1-3

با عضویت کشورهای پاکستان،    ۷( RCDای یا )با نام سازمان عمران منطقه   ۱۹۶۳این سازمان در سال    اکو؛  سازمان

( که از  RCDای برای توسعه )های منطقه اکو در واقع جایگزین سازمان همکاری   ایران و ترکیه تشکیل گردید.

  طرح   اجرای   صدد   در  مذکور  سه کشور   اقتصادی   شرایط   نظر   از   فعالیت داشت، شده است.  ۱۹۷۹تا    ۱۹۶4سال  

  تکنولوژی   دریافت  صنعتی،  طرح های   اجرای   به  نیاز  ارزی،  ذخایر  محدودیت .  بودند   غربی  شیوۀ  به  خود   کردن   صنعتی

  سازمان   یک   قالب  در   RCD  اندیشه  آمدن   بوجود   دالیل  جمله   از   ای،منطقه   رفاهی  امکانات   از  استفاده   سرانجام  و

  و   کشور  سه  میان  مشترا  سنتی   و  فرهنگی  تاریخی،   عالیق  داشتن  عوامل،  این  بر   عالوه  . بود  جانبه  چند   همکاری

می    آشکار بیشتر  چه   هر  را سازمانی  چنین   یک  پیدایش ضرورت  استراتژیک،  و  حساس   منطقه  یک   در   گرفتن  قرار

 ( ۱۳۹۱ساخت.)عابدینی،

مقامان،    قائم   وزیران، شورای  شورای  :از  عبارتست  ازمیر  عهدنامه  اساس   بر(  اکو )  اقتصادی  همکاری  سازمان  ارکان 

سازمان  هایکمیته ای،    منطقه  ریزیبرنامه   شورای و  دبیرخانه  مقامان    فنی،  قائم  و  وزیران  شوراهای  تخصصی. 

عضو    دول  برنامه  سازمان های  رؤسای  از  مرکب  ریزیبرنامه   ورایمتشکل از وزیران خارجه کشورهای عضو و ش 

  یته کم؛  بازرگانی  اقتصادی،   کمیته  است. در حال حاضرکمیته های فنی اکو در هشت محورفعالیت می کنند شامل:

؛  انرژی   کمیته؛  فرهنگی  و  آموزشی  علمی،   کمیته؛  کشاورزی  کمیته؛  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  کمیته؛  فنی  و  صنعتی

 مخدر.   مواد با مبارزه کمیتهو در نهایت  (زیست  محیط  و بهداشت  کمیته) عمومی امور  در  زیربنایی  کمیته 

جهت    خاص  هایزمینه   برخی  در  تخصصی  ملسسات  و  امکان تشکیل سازمانها  ازمیر،  عهدنامه  2۰  ماده  اساس   بر

است شامل:    تخصصی   ملسسه  چند   دارای   اکو   سازمان  حاضر  حال   در  همکاری وجود داشته است. بر این اساس 

است و هدف اصلی آن تقویت    تهران   در   آن   مقر   و   است  ای  منطقه  فرهنگی   مرکز   اکو که یک   فرهنگی   موسسه

با    و  است پاکستان  پایتخت آباد  اسالم  در  آن  که مرکز   اکو علمی  است. بنیاد مبادالت فرهنگی بین گشورهای عضو 

  مسایل   ارزیابی   تحقیقاتی،   موسسات  علمی  سطح   ارتقا  ماهر،  و   متخصص   نیروی   علمی، تربیت  اطالعات  مبادله   هدف

  آنکارا   که مرکز آن در   اکو  آموزشی   تشکیل شده است. موسسه  تکنولوژی   انتقال   چگونگی  و   تکنولوژی   به   مربوط

 
6 Economic Cooperation Organization (ECO)  
7 Regional Cooperation for Development (RCD) 
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  اهدای   و   دانشجو  مبادله  ها،  دانشگاه  در  متقابل  و  مشترا  های  کرسی  و با هدف تشکیل  دارد  قرار  ترکیه   پایتخت

موسسات  کشورهای   بین   فرهنگی  و   مطالعاتی   بورس های  است.  تاسیس شده  با  اکو     ای   منطقه   عضو    مبنا   که 

  اتاق  :  از   عبارتند   و   اند   شده  تشکیل   اقتصادی   توسعه  در   بنایی   زیر   عناصر   عنوان  به  ارتباطات  و   نقل   و   حمل  قراردادن 

اکو؛    بیمه   عالی   آموزش   اکو؛ ملسسه  هواپیمایی   ؛ شرکت (اکو)  کشتیرانی   مشترا   اکو؛ شرکت  صنایع   و   بازرگانی

 . اکو جوانان اکو و بنیاد  گذاریسرمایه  و  تجارت  اکو؛ بانک اتکایی بیمه اکو؛ شرکت بیمه   مرکز

  اکو  عضو کشورهای ذیربط  های  سازمان بین نیز  دیگر ای منطقه مشترا همکاری دو اخیر سالهای طی همچنین

 ،۸اکوسای   :  از  عبارتند   و  کنند   می  عمل  مستقل  بصورت  و   اکو   تشکیالت  از  خارج  موسسه  دو  این.  است  آمده  بوجود

  کشورهای  های  خبرگزاری  از  متشکل  اکو،  خبرگزاری  یا:  ۹اکو و اکونا   عضو  کشورهای  حسابرسی  عالی  موسسات

 (. ۱۳۸5اکو )میرزایی، عضو

  فروپاشی   از  پس .کنند  تقاضا  را سازمان  عضویت توانند می  منطقه دول  از  یک هر ازمیر، عهدنامه ۳۶  ماده اساس  بر

  پیوستن   برای   را  خود   تمایل  افغانستان   و  شوروی  یافته  استقالل  تازه  های  جمهوری   از  تعدادی  شوروی،  جماهیر  اتحاد

  ازبکستان،   ترکمنستان،  یعنی  مرکزی   آسیای  کشور  پنج  و   افغانستان  آذربایجان،  ۱۹۹۳  نوامبر  و در  کردند   ابراز  اکو  به

آمدند که به   در   اکو   دائم   عضویت  به   ازمیر«   »عهدنامه  به   الحاق  سند   امضای   با   قزاقستان  و  تاجیکستان  قرقیزستان، 

 این ترتیب تعداد اعضای اکو به ده عضو رسید. 

 ۱۰( GECF)   گاز   صادرکننده   کشورهای   مجمع  -2-3

اکنون مجمع کشورهای  همایران به روسیه پیشنهاد داده شد.    سوی  از   ۱۳۸5  سال   در  گازی   اوپک   تاسیس  طرح    

کشور تولیدکننده و صادرکننده گاز است که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از الجزایر،    ۱۳صادرکننده گاز متشکل از  

کشورهای  .  بولیوی، ترینیداد و توباگو، روسیه، عمان، قطر، گینه استوایی، لیبی، مصر، نیجریه و ونزوئالامارات، ایران،  

این مجمع هستند. مالحظه می  در  ناظر  اعضای  هلند  و  نروژ  قزاقستان،  با چنین مجموعه عراق،  از  شود که  ای 

المللی انرژی،  های بین و در مقایسه با سازمان  تواند سازمانی مقتدر در بازار جهانی گاز باشد کشورها، این مجمع می 

انرژی ایفا نماید. در حال حاضر، جایگاه قدرتمند مجمع صرفاً ناشی از ذخایر  نقش فعال  تری را در بازار جهانی 

درصد از ذخایر جهانی گاز طبیعی به لحاظ   ۶۳بزرگ گاز طبیعی است که اعضای آن دارا هستند. در واقع، حدود 

  ۶5درصد از تجارت گاز طبیعی توسط خط لوله و    ۳۹ر کشورهای عضو مجمع قرار دارد. همچنین  جغرافیایی د

در اختیار این مجمع است. سه عضو اصلی این مجمع، یعنی ایران، روسیه و   LNGدرصد از تولید و تجارت جهانی  

 .۱۱درصد از ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارند   5۰قطر حدود  

 
8 ECOSAI 
9 ECONA 
10 Gas Exporting Countries Forum  
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المللی و  ای از تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی است که با ویژگی یک سازمان بین اقع مجموعه این مجمع در و

های کشورهای عضو شکل گرفته است. از اهداف دیگر  ها و تقویت همکاریدولتی و با هدف ارتقاء سطح هماهنگی

ن گاز است تا بدین  کنندگااین مجمع، طراحی سازوکاری برای ثمربخشی گفتمان بین تولیدکنندگان و مصرف 

وسیله ثبات و امنیت عرضه و تقاضا در بازارهای گاز طبیعی به نحو ملثری تأمین شود. بر طبق اساسنامه مجمع،  

مأموریت و هدف مجمع چنین تعریف شده است: »حمایت از حق حاکمیت کشورهای عضو نسبت به ذخایر گاز  

ریزی و مدیریت مستقل برای توسعه پایدار، کارا و آگاه  ه های هر یک از اعضاء در برنامطبیعی آنان و توانمندی 

بردای و صیانت از ذخایر گاز طبیعی به نفع مردم هر یک از کشورهای  محیطی و بهره نسبت به مالحظات زیست

 عضو.«  

ز؛  گا  تقاضای  و  عرضه  بین  دنیا؛ توازن   در  گاز  توسعه   هایمهمترین مباحث قابل طرح در این مجمع عبارتند از: طرح 

ساختار  هایوهزینه   گاز  ونقل   وحمل  تولید   اکتشاف،   هایآوری فن ؛  (جهانی  و   ایمنطقه )   گاز  بازارهای  مربوطه؛ 

  گاز   گاز، رقابت  صادرات  تجاری  های؛ مقوله ( LNG)  شده  مایع  گازطبیعی  شکل  به  و  لوله  خط   طریق  از  گاز  صادرات

  قراردادی   های؛ چارچوب(GTL)   مایع به  گاز تبدیل  و(  CNG)  فشرده  طبیعی  گاز  جایگزین؛ اقتصاد  هایسوخت  با

 هایاستفاده   چنینهم   و  مصرفی  انرژی  ترکیب  در  گاز  سهم  ارتقاء  و   بهبود  هایروش   و  هاگاز؛ راه   هایپروژه   اجرای

  شرکت   عالقه   مورد   مسایل  گاز و نهایتا دیگر  مصرف   بر  آنها  تأثیر   و  محیطی  زیست  هاینامهگاز؛ موافقت   از   دیگر

 ( ۱۳۸۶مجمع)تکین،  در  کنندگان

 ۱2(D-8)گروه دی هشت  3-3

  مصر   مالزی،  ترکیه،  پاکستان،  بنگالدش،  ایران،  اندونزی،  که   توسعه  درحال  مسلمان  کشور  هشت  گروه  یا  D-8  گروه 

  اقتصادی   مستحکم  روابط   ایجاد   منظور  به   که  است  ایمنطقه   هایپیمان  جمله  از  دارند،  عضویت  آن  در  نیجریه  و

  هفت   با   وگو گفت   برقراری   و   جهانی   بازارهای  در   کشورها  این  نفوذ   تقویت   و   اسالمی   توسعه   حال   در   کشورهای   بین

  جانبی   تشکیالت   از   واقع  در   D-8  به   موسوم   کشورهای  است. گروه  گردیده  تشکیل  ۱۳۷۶در سال   صنعتی  کشور

 .است اسالمی  کنفرانس  سازمان

  جهانی،   اقتصاد  در  توسعه  حال  در   کشورهای   موقعیت   تقویت  اجتماعی،  اقتصادی،   توسعه  هشتدی   گروه  اصلی  هدف

  ارتقای   و  المللیبین   سطح   در  سازی  تصمیم   در   حضور   تقویت  بازرگانی،  روابط   در   جدید   هایموقعیت   و   تنوع   ایجاد

  تجارت،   صنعت، زمینه در هاییهمکاری انجام اهداف این به نیل است. برای عضو درکشورهای مردم زندگی سطح

  جهانی  هایگیری تصمیم   در  آنان  سهم  اعتالی   برای   کشور  هشت  هایتوانمندی   از  استفاده   تجاری،  موانع   حذف

  انرژی،   بانکداری،   مالیه،  تکنولوژی،   و   علوم   انتقال  رسانی،اطالع   و   ارتباطات  توسعه  فقرزدایی،   کشاورزی،  توسعه

 .است شده پیشنهاد و...  زیست محیط 
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 است   پذیرامکان  باشند   پایبند   آن  اصول  و   اهداف  به   که   توسعه  حال  در کشورهای  دیگر برای  گروه   این  در   عضویت

  مانعی   و   نداشته   کشورها  دیگر  با  عضو   کشورهای   چندجانبه  یا   دوجانبه  روابط   در   تاثیر  آن   در   عضویت   همچنین   و

سه رکن اصلی زیر در این سازمان وجود    .نیست  المللیبین   و   ایمنطقه   هایسازمان  در   آنان   عضویت   جهت  نیز

  رؤسای   شرکت  با  سران  کشور اجالس   هر  ارشد   کارشناسان  از  متشکل  وزیران و کمیته   سران، شورای  دارند: اجالس 

  برگزار   سال  در   دوبار   ارشد   کارشناسان  اجالس   و  یکبار  سالی  امورخارجه   وزیران  شورای  و   عضو   کشورهای   هایدولت 

  گروه  ده  که  گرفتند   ترکیه، تصمیم  آنتالیای   شهر  در که خود  اجالس   سومین  در  ارشد   کارشناسان کمیته.  شودمی 

مخابرات  :از  عبارتند   گروه   ده   این.  گردد  تاسیس   همکاری   هایزمینه   بررسی   برای   کاری  کشاورزی،    و   صنعت، 

 انکداری و انرژی. روستایی، ب  انسانی، بهداشت، توسعه  نیروی  ، توسعه تکنولوژی   و  اطالعات، تجارت، علوم

 ( BRICS)   بریکس  -4-3

  و   چین   هند،  روسیه،   برزیل،)  گروه  این  عضو   کشورهای  انگلیسی  نام   اول   حروف   پیوستن  هم   به   از   بریکس  نام

  یکی  به سال ۱۰ از  کمتر  در  که  دهند  تشکیل  را  ائتالفی  جهان نوظهور  اقتصادهای تا  شد  تشکیل ( جنوبی آفریقای 

  و   هاآن   اقتصاد  پرشتاب  رشد   بریکس،   کشورهای   تمایز  وجه .  شود  تبدیل  جهان   اقتصادی  هایقدرت  و  هاقطب   از

.  دارد  اختیار  در   را  جهانی  اقتصاد   ظرفیت  از   درصد   2۸  و  جهان  جمعیت  از  این گروه نیمی   است.  جهانی  امور   در   نفوذ 

  در   اقتصادی   عدالت  و   تعادل  کننده   برقرار   و   توسعه   حال  در   کشورهای   حامی   آن،   اعضای  اذعان   به   امروز   بریکس

 .است غربی  بانکی و  پولی نظام سیطره تحت جهان

سازمان   ایده      این  (  BRIC)  چین  و  هند   روسیه،  برزیل،  کشور  چهار  که   گردد می   باز  2۰۰۱  سال  به  تشکیل 

  در   آن   رسمی   اجالس   اولین.  کردند   آغاز  ملل  سازمان  یکم   و   شصت   اجالس   حاشیه  در   را  مقدماتی   وگوهای گفت 

  جنوبی   آفریقای   2۰۱۳  سال  در.  شد   برگزار   کشور  چهار  ارشد   مقامات  حضور   با   روسیه  یکاترینبورگ  در   2۰۰۹  سال

دستور.  داد  نام   تغییر  «بریکس »  به   «بریک »  و   شد   اضافه  هاآن   جمع   به  نیز گروه  کار   مهمترین    ابتدای   از   این 

  ذخیره  و  توسعه بانک تشکیل  عضو، کشورهای بین تجاری مبادالت عبارت است از: افزایش امروز به تا گیریشکل

  زمان   در   نقش  ایفای  و  آمریکا  و  اروپا  به  اقتصادی  وابستگی  کاهش  پول،  صندوق  و  جهانی  بانک  با  رقابت  در  ارزی

 .ورشکستگی حال در  کشورهای  نجات برای  اقتصادی  هایبحران 

  اقتصاد مقاومتیمورد بررسی در تطابق با سیاست های کلی معرفی حوزه های   -4

یکی از الزامات نظارت بر چگونگی تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین شاخص هایی است که بتواند  

میزان دوری یا نزدیکی اقدامات انجام شده توسط نهادهای مختلف را با اهداف مندرج در سیاست های فوق سنجش  

منطقه ای و بین المللی بر تحقق بندهای مرتبط با سیاست    نماید. جهت بررسی تأثیر حضور کشور در سازمان های

ابتدا پنج حوزه کاری به همراه شاخص های مربوطه معرفی می شوند. این شاخص ها   های کلی اقتصاد مقاومتی،

نمایان گر تحقق یا عدم تحقق بندهایی از سیاست های اقتصاد مقاومتی هستند که از جهان خارج تاثیر می پذیرند  
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نهایت با بررسی چهار سازمان منتخب )سازمان همکاری اقتصادی اکو، مجمع کشورهای صادرکننده گاز،  و در  

گروه دی هشت وگروه بریکس(، ظرفیت این سازمان ها در عملی شدن این شاخص ها مورد بررسی قرار گرفته و  

 تصاد مقاومتی ارائه شده است.در انتها، پیشنهاداتی جهت استفاده از این ظرفیت ها در تحقق سیاست های کلی اق 

  محصوالت   و   ها   نهاده   واردات   مبادی   به   بخشی   تنوع   طریق   از   کشور   غذایی   امنیت   تامین :  ۱حوزه مورد بررسی  

 غذایی 

   ۷و ۶ بندهای: مقاومتی  اقتصاد کلی های سیاست با مرتبط  بندهای

  های   غالت،روغن  عمدتاً)  اساسی  غذاهای(  درصد  ۹۰ حدود  در ) را  کشور  غذای  واردات  عمده:  کشور  فعلی   وضعیت

  در .است(  میوه  عمدتاً)  غیراساسی  غذاهای  عمدتاً  کشور  غذای   صادرات  ولی .  دهد می   تشکیل (  سویا  کنجاله   و   نباتی

 ها   سیاست  با  همسویی  و  قرابت  عمدتاً  که  صادرکننده  کشورهای  به  شدت  به  غذا  واردات   ناحیه  از  کشور  نتیجه

 .است شده وابسته... و  آلمان،ترکیه انگلستان، هلند،  عربی،سوئیس، متحده امارات  مانند  ندارند  کشور

  منظور   به  کافی  غذای  به   جامعه  افراد  تمامی   مداوم  دسترسی  مفهوم   به  غذایی  امنیت  :امنیت غذایی  معرفی شاخص 

  « دسترسی  میزان »  را  غذایی  امنیت   اصلی  عوامل   که  داشت  توجه  باید .  باشد   می  فعال  و  سالم  زندگی  یک  به  دستیابی

  پذیر   امکان  طریق  دو  از  غذایی  مواد  به  دسترسی  میزان.  دهد   می  تشکیل  آن  «خرید   برای  توانایی»  و  غذایی  مواد   به

  غذایی   تولید محصوالت  در   خودکفایی  معنای  به  غذایی  امنیت  لزوماً  تجارت. بنابراین  و  تولید   از:   عبارتند   که  شود   می

خودکفایی در کاالهای اساسی پشتوانه اصلی دسترسی به توسعه پایدار لحاظ می گردد، اما در  نیست. مشخصاً  

شرایطی که این خودکفایی محقق نشود، باید از ابزار تجارت و داد وستد با کشورهای دیگر در جهت رفع نیازها  

 (. ۱۳۹۱بهره برد )قریب،

  تأمین   بحث  است. در  اقتصاد  پذیری   آسیب  کاهش  لعوام   از   وارداتی، یکی  مبادی  تحریمی،تنوع   شرایط   از   فارغ

  تأمین   در   خارجی   شرکای  تعداد   چه   هر   اساس   این   بر.  یابد   می   چندان   دو   اهمیتی  مسوله   اساسی، این  غذاهای

  مخاطره  با  اساسی  غذاهای  تأمین   امنیت   و  شده  کمتر  تجاری   های   طرف  باشند، انحصار  بیشتر  اساسی  غذاهای

 . بود خواهد  مواجه   کمتری

واردات  واردات ها؛  ها  نهاده  مختلفی    رویکردهای  دارای  که  است  کشاورزی  بخش  واردات  اجزاء  از  یکی   نهاده 

  در   میتواند   دیگر   سوی   از   و   است  داخل   در   مصرف   برای  کاال  و  محصول   تولید   برای  یکسو  از   نهاده ها   است.واردات

  و   کسب  فضای   و رونق  اشتغال  افزایش  به   نهاده ها  واردات  اگر   . پذیرد  صورت  صادرات  برای  محصول  تولید   راستای

  قابل   بینجامد،   داخلی   ناخالص  تولید   رشد   افزایش   نهایت  در   و   کشاورزی   بخش   افزوده   ارزش   افزایش   با   توأم   کار،

  امنیت   ضریب  کاهش   موجب  منجر نگردد،   بیشتر  افزوده  ارزش   به   نهاده ها   واردات   هرگاه  و   است  حمایت   و   توجیه 

 ( ۱۳۹۰)سجادپور،.گیرد قرار  نظر تجدید  مورد  باید  و خواهد شد  غذایی
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  واردات   واردات کاال و محصوالت کشاورزی؛ واردات کاالها و محصوالت کشاورزی از دیگر اجزا واردات است. عمده

  تشکیل(  سویا  کنجاله  و  نباتی  های  غالت، روغن  عمدتاً)  اساسی  درصد( را غذاهای  ۹۰کشور )در حدود    غذای

  ناحیه   از  کشور  درنتیجه.  است (  میوه  مانند )غیراساسی    غذاهای  عمدتاً  کشور  غذای  صادرات   هک   دهد، درحالیمی 

  آلمان، ترکیه   انگلستان،   هلند،  عربی، سوئیس،   متحده   امارات   مانند   صادرکننده   کشورهای  به   شدت  به   غذا  واردات 

  واردکننده   کشورهای  برای  چندانی  وابستگی  است  نتوانسته  صادرات  مساله  در   آنکه  است(. حال  شده  وابسته ...  و

  هدفمند   برنامه ریزی   یک   با  و   شده   شناسایی  اساسی  غذایی  مواد   کننده   تامین   منابع   باید   ابتدا   بنابراین  .کند   ایجاد

  با   ارتباط   ایجاد   در  مبادی وارداتی، سعی   متنوع سازی   مختلف، ضمن  های   سازمان  ظرفیت   از   استفاده   قالب   در 

 . پذیرد انجام  کشورها این  از  واردات  و  کشور  کالن های سیاست با  همسو کشورهای

 

 کشور   نقل   و   حمل   های   ظرفیت   از   استفاده   و   ترانزیت :    2حوزه مورد بررسی  

 مقاومتی  اقتصاد  کلی   های سیاست ۱۰بند مقاومتی:   اقتصاد کلی های سیاست با مرتبط  بندهای

  موقعیت   واسطه  به  بازرگانی  خدمات  بخش  و  نقل  و  حمل  در   مناسب  های  ظرفیت  وجودکشور:    فعلی  وضعیت

  ترانزیتی   مسیرهای  و  شرق  توسعه  محور   عنوان   به  چابهار  بندر :  مثال  طور   به  کشور  استراتژیک   ژئو   و  ژئوپلیتیک

  درصد   ۷5 انتقال مسیر در  داشتن قرار ) گاز  و  نفت سوآپ جهت پتانسیل بودن دارا بر عالوه ایران  جنوب به شمال

  موجب   تواند   می   ندارند،  دسترسی  آزاد   های   آب   به   که   مرکزی  آسیای   کشورهای   اتصال  و (  جهان  گاز   و   نفت   مخازن

 .شوند  دریایی  نقل و  حمل به  نسبت کاال  حمل هزینه  و  حمل  زمان در  درصدی  4۰ حدود  کاهش

  یک   مرز  از  کاال  ورود   یعنی  کاال  ترانزیت  و  است  راه  و  عبور   معنای  به  لغت  درترانزیت    : ترانزیتمعرفی شاخص     

  ترانزیت   .باشد   همراه  نیز  کشور  آن  نقل  و  حمل  امکانات  از  استفاده   با  است  ممکن  که  دیگر   مرز   از   خروج  و  کشور

 . شود انجام کشور  ساحلی آبهای  یا و  ، هوا ( جاده یا آهن  راه)زمین طریق  از است ممکن کاال

  شدن   جهانی  پدیده  گسترش   از  حاصل  نتایج  مهمترین  از   یکی  آسیا  در   ترانزیت   و   نقل  و  حمل  موجود   های  برنامه    

  و   رشد   استراتژیک   های  سیاست  و تفکر  در   بنیادی   تحول  و   تغییر   جهان،   در تجاری  -اقتصادی   جدید   دوران  آغاز  و

  که   معتقدند   نیز  توسعه  حال  در   کشورهای   عموم   غربی  ثروتمند   کشورهای  بر   عالوه  اکنون .  است  اقتصادی  توسعه

  دهه )  توسعه  قبلی  های  استراتژی  عموم  که  حالی  در.  تجارت است  اقتصادی  توسعه  و  رشد   اصلی  و  محرکه  نیروی

  ترتیب این  به است بدیهی.  داشت  داخلی  بازارهای و  ملی تولید   از حمایت و  خودکفایی بر  تأکید  ، (آن از  قبل و  ۸۰

  اهمیت از  دهد   می  تشکیل  را  تجارت اصلی  زیربنای  که  نقل  و  حمل  های  شبکه  هماهنگ توسعه  برای  ریزی  برنامه 

 ( ۱۳۸4غروی، .) شود می  برخوردار  ای چندمرتبه 

  ایران   اقتصاد   در  مغفول   های  ظرفیت  از  یکی   نقل   و   ایران: حمل  اقتصاد  در   ترانزیت   و   نقل   و  حمل  صنعت  اهمیت

  افزایش   و   اشتغال  ایجاد   در  بارزی  نقش  تواند   کشور، می  استراتژیک  ژئو  و  ژئوپلیتیک  موقعیت   واسطه  به   که   است
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  و   اروپا   های   قاره   تالقی   محل  عنوان   به   ایران  زیرا  .باشد   داشته   تجاری  های   تحریم   با  مقابله   همچنین   و   ملی   درآمد 

  در   موثری   نقش   تواند   می  ظرفیت   این   از  استفاده   نیز   حاضر  حال  در   و   است  بوده   کاال  انتقال   محل   گذشته  از  آسیا

  و   نفتی   سوآپ  بر  عالوه   ایران  جنوب   به   شمال  ترانزیتی   مسیرهای   مثال،   برای.  باشد   داشته   کشور   اقتصادی  توسعه 

  در   درصدی  4۰  کاهش  موجب  تواند   می  ندارند،  دسترسی  آزاد  های  آب  به  که  مرکزی  آسیای  کشورهای  اتصال

   شبکه   طول .  شوند   دریایی   نقل   و   حمل   به   نسبت   کاال  حمل  هزینه   در   درصدی   ۳۰  و(  روز  22  تا   ۱۷  بین )  حمل   زمان

  شبکه   این  از   کیلومتر   ۱۱۰۰۰.  میکند   عبور   کشور   ۳2  از  که   است  کیلومتر   هزار   ۱4۰  بر   بالغ   آسیایی   های   بزرگراه 

 . دارد قرار ایران  در ( درصد  ۸ حدود)

  می  که است عواملی  مهمترین از  یکی جغرافیایی  مزیت  و  امینت از  همچون برخورداری ایران  ترانزیتی   مزیتهای   

  مسیر   یک   بعنوان  همواره  ایران  اساس   برهمین  باشد.  کشور  یک   در  صنعت  این  توسعه  ساز  زمینه  بخوبی  تواند 

  بر   هم  هنوز   صنعت   این  چرخهای  آثار  که  ای   بگونه   است،  بوده   کاال  صاحبان  توجه   مورد  مناسب  و  کوتاه  ترانزیتی

  از   و   گردید   قطع   ترقی   و   پیشرفت  با  ،   کشور   این   میان  ارتباطبخار،   ماشین  اختراع  با  هرچند .  است  باقی   ابریشم   جاده

  کشورهای   نیاز  و   شوروری   در   سوسیالیستی  نظام  فروپاشی  با  حاضر  عصر  در  اما  شد   کاسته  آن  ترانزیتی  اهمیت

  عالقمندی   و  آسیا  جنوب  و   شرق  کشورهای  اقتصادی  فرآیند   رشد   و  یکسو  از  آزاد  آبهای  به  دسترسی  به  میانه  آسیای

  دیگر  سوی  از  پاکستان و  افغانستان  داغستان،  و  روسیه در   رقیب مسیرهای  ناامنی انضمام به باغرب تجارت به  آنان

  مرز   کیلومتر  ۹۸۰  با   ایران  حقیقت   در .  گیرد  قرار   تجارت  دنیای  توجه   مورد   منطقه   این  دیگر   بار   تا  شد   باعث

  و   نفت انتقال  در  را  مسیر ترین کوتاه   جهان گاز  و  نفت مخازن  درصد   ۷5  انتقال مسیر در داشتن قرار  و  استراتژیک

  تاریخی   و   فرهنگی  دینی،  مشترکات  بودن   دارا  و   میانه   آسیای  با  ایران  اسالمی   جمهوری  همسایگی.  می باشد   دارا  گاز

  کشور   برای   را   ممتازی   موقعیت  همه  و  همه   ترانزیت   و   تجارت  توسعه   برای   ایران  قلمرو  از  استفاده   به  منطقه   این  نیاز،

با   می   تسهیل   را   منطقه   این   با  سیاسی  و   اقتصادی   روابط   بسط   که   است  آورده   فراهم   ما چنین    از   استفاده   کند. 

  راه   کل  اداره  شود. )سایت  تبدیل  میانه   آسیای  ترانزیتیتجاری،  بزرگ  شریک  به   آینده  در  میتواند   ما  کشور  موقعیتی 

 ( ۱۳۹2اصفهان استان شهرسازی و

 

 پولی   های   پیمان :  ۳حوزه مورد بررسی  

  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست 22و ۱۰،۱2 بندهایمقاومتی:   اقتصاد کلی های سیاست با مرتبط  بندهای

  و   بانکی  تحریمهای  اعمال  با  کشور  خارجی  تبادالت  برای  ای  عدیده  مشکالت  آمدن  وجود  بهکشور:   فعلی  وضعیت

  به   توجه   با همچنین    .است  بوده   دالر   به  کشور   بانکی   تبادالت  سیستم   وابستگی   دلیل  به   نیز  آن   عمده   که  مالی، 

  حساب   به  ایران  دسترسی  اروپا،   اتحادیه   و متحده  ایاالت های   تحریم  اعمال  و   ایران   فرامرزی  تجارت فعلی  وضعیت

  باثبات  سیاسی و اقتصادی  شرایط  نیازمند  پولی مشترا ناحیه  ایجاد همچنین،. است دشوار  یورویی و دالری  های
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  در   بیکاری  میزان  و  اقتصادی  رشد   تورم،  نرخ  مانند   اقتصادی  اصلی  های  شاخص  که   نحوی  به  است،  همگن  و

  ایجاد   امکان  حاضر،  حال  در.  باشد   یکدیگر  به  نزدیک  کنند،   ایجاد   را  ای  ناحیه  چنین  خواهند   می  که  کشورهایی

  ریال   جایگاه  تواند   می  که  روشی  بهترین   نتیجه،  در   ندارد،  وجود  منطقه   کشورهای   و   ایران  بین  مشترا   پولی   ناحیه

  یا   دوجانبه  پولی   پیمان  از  استفاده   کند،  حل  را   بانکی  تحریم  مشکل  از  بخشی   و   تقویت  المللی  بین  مناسبات  در   را

 .باشد  می چندجانبه

پولی: پیمان های  تجارت    معرفی شاخص  انجام  و  با جهان خارج  آن  تعامل  اقتصاد،  مهم  از شاهرگ های  یکی 

  همواره یکی از الویت های کشورها بوده و برای توسعه آن، برنامه های متعددی به کار گرفته می فرامرزی است که  

  جریان  و   خریدار  به   فروشنده  از   کاال  جریان :  کنند   می   حرکت   هم  جهت  خالف  جریان  دو   تجارت  انجام   برای.  شود

  می   انجام   سادگی   به  جریان  دو  این   است،   کشور  یک   مرزهای  درون  در   تجارت   که   زمانی.  فروشنده  به   خریدار   از   پول

پول    از  توان   می  زیر  شیوه  سه   با  کلی   حالت  در.  دارد  پیچیدگی هایی  جریان  دو  این  فرامرزی  تجارت  در  اما.  شود

 : کرد  استفاده المللی  بین مالی  تبادالت انجام  برای

  از   کدام  هیچ  پولی  واحد   که  مرجع  ارز  یک   از  صادرکننده  و  واردکننده  شیوه،   این  مرجع: در  ارزهای  از  الف( استفاده 

  ارز   دارنده  کشور  به  صادرکننده  و  واردکننده  حالت  این  در.  کنند   می  استفاده  تجارت  برای  نیست  کشور  دو  این

  حال   در  نیز  ارزها  این  بارز  مثال.  کنند   تجارت  یکدیگر  با  و   آورند   دست  به  مرجع  ارز  تا  میدهند   انجام  صادرات  مرجع،

  این  بین مالی  تراکنشهای تمامی   بر مرجع ارز دارنده کشور حالت، این در. است انگلیس پوند  و  آمریکا دالر حاضر،

  دارنده  کشور  دیگر،   بیان   به.  میکند  وارد  کاال  و   کرده   منتشر  پول  کند، تالشی  آنکه  بدون  و   میکند  نظارت  کشور  دو

  کشور  دو   بین   تجارت  مدیریت  پول،   مبادالتی   تقاضای  از   ناشی   اقتصادی   منافع   از   شدن  منتفع  بر   عالوه   مرجع   ارز

نیز بر عهده میگیرد. طبیعی است که در حالتی که هر یک از کشورهای متقاضی ارز  را    صادرکننده   و  واردکننده

وی    های کشور دارنده ارز مرجع )آمریکا( داشته باشد، با مشکل مواجه و حسابهای  مرجع، رفتاری مغایر با خواسته 

 ود. بلوکه می ش 

المللی، ایجاد ناحیه مشترا پولی است.    روش دیگر برای انجام تبادالت مالی بین :  ایجاد ناحیه مشترا پولیب(  

انتشار یافت. در این    ۱۹۹۹بهترین مثال برای این روش، پول واحد کشورهای اروپایی یا یورو است که در سال  

حالت، کشورهایی که در یک ناحیه قرار دارند، ارزهای خود را کنار گذاشته و یک پول واحد جدید شکل می دهند  

ادی و سیاسی خود، در مدیریت این پول جدید نقش پیدا می کنند. این پول متعلق به  و متناسب با جایگاه اقتص

رفته است. این  گ کشور خاصی نیست و تحت قوانینی مدیریت می شود که از قبل مورد پذیرش تمام اعضا قرار  

ت ارزی و  سیاسی همگنی باشند و نوسانا  شیوه برای کشورهایی قابل استفاده است که دارای شرایط اقتصادی و

 تورمی آنها در حداقل باشد.

المللی استفاده از پیمان    یکی از مهمترین روشها برای انجام تبادالت مالی بین:  استفاده از پیمان پولی دوجانبهج(

پولی دوجانبه است. در این شیوه نوین، به جای استفاده از یک پول، از دو پول برای تسویه تجاری استفاده می  
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و ارزهای مرجع مانند    شودیگر، پول کشورهای مبدا و مقصد در تجارت دوجانبه به کار گرفته می  شود. به عبارت د

  پولی )  ملی  پول  دو از  همزمان  استفاده  یعنی  دوجانبه  پولی  در واقع، پیماندالر و پوند در این شیوه نقشی ندارند.  

 .نباشد   واسط   ارز  به  نیازی   که  ای  گونه  به   فرامرزی  تجارت  با  مرتبط   تسویه های   برای  ( مقصد   و   مبدا  کشورهای  ملی

استفاده از این شیوه عمدتاً در کشورهای شرق آسیا مانند چین، ژاپن و کره جنوبی متداول است. در این کشورها  

 از پول های محلی برای تجارت استفاده می شود. 

ت متحده و اتحادیه اروپا، امکان استفاده  های ایاال با توجه به وضعیت فعلی تجارت فرامرزی ایران و اعمال تحریم 

از روش اول محدود و دسترسی ایران به حساب های دالری و یورویی بسیار دشوار شده است. همچنین، ایجاد  

ناحیه مشترا پولی نیازمند شرایط اقتصادی و سیاسی باثبات و همگن است، به نحوی که شاخص های اصلی  

صادی و میزان بیکاری در کشورهایی که می خواهند چنین ناحیه ای را ایجاد  اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقت

نزدیک به یکدیگر باشد. در حال حاضر، امکان ایجاد ناحیه پولی مشترا بین ایران و کشورهای منطقه وجود    ،کنند 

بهترین روشی  ندارد، حتی اولین ناحیه مشترا پولی )یورو( نیز با چالشهای اساسی مواجه شده است. در نتیجه،  

استفاده    که می تواند جایگاه ریال را در مناسبات بین المللی تقویت و بخشی از مشکل تحریم بانکی را حل کند،

 .کشور برقرار شده است ۳2از روش سوم یا پیمان پولی دوجانبه می باشد که تاکنون بین 

تغییر رویکرد در جهت گیری راهبری یک نهاد تأثیرگذار مانند بانک    مزایای استفاده از پیمان های پولی دوطرفه:   

مرکزی کارآسانی نبوده و در گام نخست نیازمند انجام تغییرات اساسی در شیوه نگرش به ارتقای جایگاه پول ملی  

یری مستمر می تواند گشایشی برای حل مشکالت  در تجارت بین المللی است.در گام دوم،ریسک پذیری و پیگ 

  نه   رویکردی   چنین  با.  باشد   است،  شده   ناشی  بانکی  تحریم  و  محلی  ارزهای   از  استفاده   عدم  از   کشور، که  اساسی

  نیز   ملی   استقالل   و   عزم   تقویت  باعث   بلکه  می یابد،  حدی التیام  تا  بانکی  تحریم   مسوله   اقتصادی   جنبه های   تنها

  اگر   حتی  جدید،  شرایط   در.  شود  می   تأکید   کشورها  دیگر  بانکی   سیستم های  به   کامل  وابستگی   عدم   بر  و   شده

  جایگاه   اندازه   به  نیز  ایران  ریال  باشند،  داشته   تجاری   تبادل  بخواهند   نیز  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  مانند   کشورهایی

 دستگاهها  دیگر   برای   منافعی  پیمانهایی  چنین  اجرای   کلی،  طور   به.  خواهد داشت  نقش  المللی  بین  اقتصاد   در   ایران

 دارد،که عبارتند از:  سازمانها و

  به   آن  تبدیل  و المللی  بین  تجارت در ایران  ملی  پول  عنوان  به   ریال  جایگاه  بانکی: ارتقای   تحریم  فشار  الف(کاهش

 هر پول اعتبار حالت، این در. است پولی پیمانهای این دستاورد  مهمترین «ارزی  ذخیره  برای خرید  قابل ارز» یک

  برای   ارزها   از  سبدی   از   ارز محدود،  چند   از   استفاده   جای  به   و   بود   خواهد   کشور   آن   صادرات  قدرت  اندازه  به   کشور

  امضای  دیگر  دستاورد بانکی، تحریم  آثار کاهش. شود می استفاده ارزی سازی ذخیره  و کشورها بین تجارت انجام

  طرف   کشور  ۸  با   پولی   پیمان  امضای   "  کارشناسان  بینی   پیش   مطابق .  است  مرکزی   بانک  برای  دوجانبه   پولی   پیمان

  مشکل  از   بخشی   ایران، )چین، هند، ترکیه، کره جنوبی، امارات متحده عربی،تایوان،پاکستان و روسیه(   با  تجاری 



 هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  

 
 

19 
 

  نخواهند   نقش   طرفه   یک  صورت   به  ارزها  دیگر   و   پوند   یورو،  دالر،   روش،   این   در.  میکند   حل   را  ایران   بانکی  تحریم 

 .نباشد  الذکر فوق از ارزهای کدام  هیچ شامل تواند   می  که شود  می  استفاده  تجارت برای پول دو از  و داشت

  با . است کشور   زنی  چانه  قدرت افزایش  پیمان،  این  اجرای آثار مهمترین  از  یکی  کشور زنی   چانه قدرت  ب( افزایش 

  از   دیگر  بسیاری  و  خوراکی  مواد  کشاورزی،  محصوالت  پزشکی،  تجهیزات  دارویی،   مواد  تجارت  اینکه   به  توجه

 پیمانها  این   از  استفاده   نیست،  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  ملل،  سازمان  تحریمهای   فهرست  در   ایران  با  صنعتی   محصوالت 

  گروههای   در  تجارت مشکل    عمده   زیرا  کند،   می   شایانی  کمک   کاالیی  گروههای   این  صادرات   و   واردات   تسهیل  به

 .است بوده صادرکننده و  واردکننده بین پول  انتقال و  نقل  الذکر  فوق کاالیی

  از  تواند   می   زیرا .  دارد  ها  پیمان  این   شدن  اجرایی   در   پررنگی  نقش   خصوصی   افزایش نقش بخش خصوصی: بخش 

  در   تأثیرگذار  نهادهای  دیگر  و   مرکزی   بانکهای  به   داده اند،   دست   از   را   ایران   بازار   که  خود  شرکای تجاری   طریق

  بازرگانی   اتاقهای  درخواست  مورد   ایران  با   پولی  پیمان  امضای  چنانچه.  کند   وارد   فشار  ایران   با  تجاری   طرف  کشور

  خواهد   مفهوم   این   توسعه  برای   مناسبی   تسهیل گر   نهادها،  این   مناسب  البی   باشد،  تجاری  طرف   کشورهای و   ایران

  و   پولی   پیمان  امضای  با  باالست که  ریسک  با  ارز   انتقال  نیز  حاضر،   حال  در  خصوصی  بخش   مشکل  مهمترین .  بود

 . شود می مرتفع حدودی  تا مشکل این محلی  های پول  از  استفاده

  صورت   در  که  است  هایی  مللفه  رعایت  مستلزم   پولی   پیمانهای  اجرای  نکات مهم در بکارگیری پیمان های پولی:

  که   شود   امضا  کشورهایی  با  ها  پیمان  این  چنانچه.  باشد   داشته  همراه  به   را   مشکالتی  تواند   می  آنها،  گرفتن  نادیده

  که   گیرد   شکل  ای  طرفه   یک  تجارت  است  ممکن  باشند،  تر  پیشرفته   ایران   از  صنعتی  و  اقتصادی  توسعه  لحاظ   به

  چین   کشور   با   ها  پیمان  این  سقف  داخلی،  صنایع   توان   مالحظه   بدون  اگر  مثال،  برای.  باشد   داخلی  صنایع   زیان   به

  در   کار   و   کسب   شاخصی   رتبه  زیرا  یابد؛  کاهش صنایع   پذیری  رقابت   است  ممکن  باشد،  شده  تعیین   میزان  از  باالتر

  نکته .  شود  می   تسریع   ایران  به  چینی   کاالهای واردات  ارز،  انتقال  از   ناشی  مشکالت   شدن  حل   با  و  است  بهتر  چین

  برای   ها  پیمان   این  از   چنانچه .  است  ملی   ارزهای   برابری  نرخ   نوسانات  و   باال تورم  نرخ  ها،  پیمان   این  اجرای   در  دوم 

  ها   پیمان  این  لذا  شود؛   مرکزی  بانک  ارزی  دارایی های  ارزش   کاهش  باعث  تواند   می  شود،  استفاده  ارزی  ذخیره

  بانک   ارزی  ذخایر  آزادسازی  مشکل  حل  برای.  ارزی  ذخیره  برای  نه   و   هستند   استفاده   قابل   تجاری  تسویه   برای  صرفاً

  به ازادسازی   تواند   نمی  صرف  دوجانبه  پیمان  لذا  شود؛  تعریف  بیشتر  و  جانبه  سه  صورت  به  باید   پیمانها  این  مرکزی،

 . شود منجر ارزی  ذخایر

  خارجی   گذاری   سرمایه :  4حوزه مورد بررسی  

  مقاومتی  اقتصاد  کلی های  سیاست ۱۱و  ۱۰ بندهایمقاومتی:   اقتصاد کلی های سیاست با مرتبط  بندهای

فعلی کشور:     بودن  محور   صادرات   و   صادرات  میزان   حوزه   چهار   در  خارجی   گذاری   سرمایه   تاثیرگذاریوضعیت 

  های   طرح  مالی  تأمین  در  نقش   میزان   و  کشور  به  فناوری  ورود   در   زایی،تأثیر   اشتغال  مزبور،میزان   های   فعالیت

 همچنین  و  انداز  چشم  سند   در  مندرج  کمی  رویکردهای  که.  است  توجه  قابل  کشور  اقتصادی  و  صنعتی،تولیدی
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  شده   گذاری هدف  اقتصادی  رشد   به  نیل  برای  را  مللفه   این  اهمیت  و جایگاه  توسعه  پنجم  برنامه   کمی   رویکردهای 

 . کند  می  چندان  دو

گوناگون از اولویتهای  امروزه جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال    خارجی:  گذاری  معرفی شاخص سرمایه

غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دستیابی به اهداف توسعه ای آنها بدل گردیده است. تنوع  

که کشورها در کنار تمرکز بر کمیت    هو آثار اجتماعی روش های تأمین منابع مالی در کشور میزبان سبب شد 

نظران معتقدند    ر میان روشهای مختلف تأمین مالی خارجی صاحبسرمایه خارجی به کیفیت آن نیز توجه کنند. د

مدترین روش ها است. در کنار معایب و اشکاالتی که برای  آکه روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کار

این روش ذکر میشود، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت  

 ، انتقال دانش فنی و مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.  پذیری

  و کشور در پولی  و   مالی  بازار  انسجام  داشتن  خارجی،  بازارهای  از  منابع مالی  جذب  و  جلب  نیاز  پیش  است  بدیهی

  می   المللی   بین  بازارهای   در  حضور  الزام   کاری   قواعد   رعایت  برای  ها  دستگاه  و   نهادها  صحیح  کارکردهای  انجام

  ۱۰بندهای    کرد.  دنبال  را  سرمایه   ائتالف   استراتژی  و  فرایند   المللی،  بین  بازارهای  در  حضور  باید با  بنابراین  باشد،

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی از خارج است.    ۱۱و 

خارج    از  مالی   منابع  و ضروری  نیازهای  صادرات و تأمین برای  خارجی  گذاری   ص تشویق سرمایهاز جمله در خصو 

برای توسعه مناطق ازاد تجاری کشور، و همچنین استفاده از سازو کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در  

 صورت نیاز. 

 شیوه ها و روش های تأمین منابع مالی خارجی  -1-1-2-4

  غیرقرضی   و   قرضی   روش   و   شکل   دو   در   خارجی   مالی   منابع   تأمین   کلی،   و  عمومی   بندی   تقسیم  یک   اساس   بر    

و طرح و نقش      تجاری،  های  ریسک  ضمانت  چگونگی  بر  ناظر  عمدتا  آنها  کننده  تفکیک   مرز   که   است،  متصور

  دو   این   بین   نیز   دیگری   عملیاتی  و   ساختاری   تفاوتهای   گرچه .  است  ریسکها  از   دسته   این   پوشش   در   دولت   تعهدات

 .است مشاهده قابل زیر جدول قالب  در  تفاوتها این  همه که دارد   وجود روش 
 

 

 مقایسه روش های قرضی و غیر قرضی تامین منابع مالی خارجی (  ۱- ۱جدول  

 روش های غیرقرضی  ( روش های قرضی )فاینانسی

تمام ریسک های مربوطه طرح بر عهده دریافت کننده منابع  

 . استمالی و دولت 

ریسک های تجاری بر عهده سرمایه گذار خارجی و شریک داخلی وی و ریسک  

 . های سیاسی با دولت است
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تضمین بازپرداخت تمام منابع دریافتی و سود و هزینه های  

مترتب بر آن توسط دولت )در نهایت تقبل تمام ریسک های  

 . اعتباری توسط دولت(

 

مداخالت دولت )مصادره، ملی کردن، وضع  تنها تضمین پرداخت خسارات ناشی از 

نقض قراردادها و تعهدات دولت(   ، قوانین و مقررات مستقیما مخل سرمایه گذاری

 . بر عهده دولت است

 طرح.  اجرای عدم یا اجرا   با ارتباط بدون  وام بازپرداخت 
بازگشت سرمایه پس از اجرا و به سود آوری رسیدن طرح و از محل عواید حاصل  

 .حصوالت آناز فروش م

  ماشین کنندگان تولید از خرید  به   مشروط( اغلب) وام  اعطای

 کننده. اعطا  کشور   خدمات  دهندگان ارائه و آالت

  بهینه کرد هزینه از اطمینان حصول و المللی   بین  رقابتی مناقصه  برگزاری   امکان

 کارامد توسط بخش خصوصی. مدیریت و مالی منابع

 مناسب از منابع دریافتی. عدم اطمینان از استفاده 
  از اطمینان عدم و گذار  سرمایه منافع  دلیل به دریافتی منابع از قطعی استفاده

 گذاری.  سرمایه هیأت  عالیه  نظارت  دریافتی منابع  از  مناسب استفاده

و تراز   کشور  مالی اعتبار های  شاخص بر   منفی آثار دارای

  توسط خارجپرداخت ها و تضعیف کننده پتانسیل اخذ وام از 

 دولت.

  کننده  تضعیف و پرداختها تراز  و مالی اعتبار های  شاخص بر   مثبت آثار دارای

 بیشتر.  خارجی  سرمایه ورود مشوق  و کشور های پرداخت تراز از وام  اخذ  پتانسیل

  خارجی   گذاری  و سرمایه  غیرقرضی   های  روش   نسبی  مزایای  به   توجه  با  که  دهد   می  نشان  فوق  ای  مقایسه  جدول    

  منابع  تأمین   حوزه   در   کشور  راهبردی   های   برنامه   و   کالن  سیاستهای  است   الزم   استقراضی  های  روش   مقابل   در 

  مالی   تأمین  استقراضی   روشهای  از   استفاده  این،   بر  عالوه .  گردد  متمرکز   غیرقرضی  های   روش   بر  خارجی   مالی

  مشارکت   اوراق  انتشار  بین المللی،  ای  توسعه   های  بانک  خارجی،  تجاری   های  بانک   منابع  از   استفاده  قبیل   از  خارجی

  دولتها  کار  دستور  در  مکمل مالی  منابع   عنوان به همچنان نیز خارجی  دولتهای  ای توسعه رسمی  کمکهای  و  ارزی

  بهره   قابل  ها  روش   این  فایده  -  هزینه  و  ماهیت  با  متناسب  فعالیتهای  و  مصارف مقتضی  در  و  ماند   خواهد   باقی

 بود.  خواهد  برداری 

   خارجی   گذاری   سرمایه   و   غیرقرضی   مالی   تأمین   های   روش   انواع  -2-1-2-4

  از   متنوعی  انواع   خود   غیرقرضی  خارجی  مالی   تأمین   بر  ناظر   اصلی  روش   و   مصداق  عنوان  به   خارجی   گذاری  سرمایه

  اجزا  با مرتبط  استاندارد و متداول تعاریف  برخی ارائه که  گیرد   دربرمی را ترکیبی  و پیچیده گاهاً  ترتیبات و روشها

  خارجی   گذاری   سرمایه   و   سهمی  غیر   مستقیم،   خارجی  گذاری   سرمایه .  سازد  می  ضروری  را  مربوطه   روشهای  و

  اقتصاد   یک   در   خارجی   گذاری  سرمایه   انجام   روشهای  عنوان  به   تفکیک   قابل  مدل  سه (  قراردادی   ترتیبات)   قراردادی

  در   ها  روش   این  پیوسته   تکامل  و   تحول   و   بودن   پویا  دلیل  به  شد   اشاره   که  همانگونه  این،   بر   عالوه.  هستند   میزبان

  اقتصادی  فعالیتهای  و  ها  رشته مختصات  به  توجه با  و  گوناگون  کارهای  و  کسب  و ها  شرکت  توسط  و  واقعی   دنیای

  استاندارد   تعاریف. شود  می  ایجاد   های  همپوشانی  و  کمرنگ کننده،  تفکیک  خطوط   و   مرزها  این  موارد  بسیاری   در

 : است ارائه قابل ذیل شرح  به  دنیا در  خارجی مرسوم  گذاری  سرمایه  روش  سه
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فعالیت  ،  ( FDI)سرمایه گذاری مستقیم خارجی در  و مشارکت سهمی  از سرمایه گذاری فرامرزی  عبارت است 

اقتصادی در کشور میزبان به  اقتصادی به میزان حداقل ده درصد، به منظور مالکیت و کنترل و مدیریت فعالیت  

 صورت بلندمدت. 

  جزئی ) سهام تملک  بدون خارجی گذار  سرمایه آن  قالب  در  که است ، ترتیباتیسهمی غیر خارجی گذاری  سرمایه

  فرانشیز،   لیسانس،   قراردادهای   نظیر   قراردادهایی   قالب   در  پذیر   سرمایه   شرکت   بر   مستقیم   کنترل  داشتن   و (  عمده  یا

  های   فعالیت   کنترل   و  هماهنگی  فرعی،  و  اصلی  پیمانکاری  ساخت،  قراردادهای  خدمات،  سپاری   برون  مدیریت،

  از   سطحی   همچنان   خارجی  گذار   سرمایه   عبارتی   به .  دهد   می   صورت   میزبان   کشور  در   را  خود   همکار  شرکتهای

  در   حضور   و  مالکانه  شرایط   نوعی   به   و   کند   می   حفظ   را  فی ما بین   قرارداد   حدود   محلی  شریک  عملیات  بر   کنترل 

  در   و   ثابت  گذاری  سرمایه  فراوان  های   هزینه   آنکه  بدون  داراست  خارجی  مستقیم   گذاری  سرمایه   همانند   را   محل

  متحمل  را   میزبان   کشور   فرهنگی  و   اجتماعی  سیاسی،   تفاوتهای   با   مواجهه   و   گوناگون   با ارزهای   درآمدها  گردش، 

 .شود

  دو   با   اما  است  خارجی  مستقیم   گذاری   سرمایه   ، همانند قراردادی   ترتیبات  قالب   در   سهمی  خارجی  گذاری  سرمایه

  واسطه ترتیبات   به   و   پروژه   شرکت  صورت  به   و   خاص   هدف  با   میزبان  کشور   در   حقوقی   شخصیت   که   اصلی  تفاوت 

  در   آن   زمان   و   نبوده  نامحدود  میزبان  کشور  در  حضور  همچنین عمدتا  .شود  می  تأسیس  و  ایجاد  موجود   قراردادی

 (. ۱۳۹۳است )اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران، شده  تعیین  قرارداد قالب

تاثیرگذاری سرمایه گذاری خارجی و شرکت های سرمایه پذیر در چهار حوزه میزان صادرات و صادرات محور بودن  

نقش در تأمین مالی طرح  فعالیت شرکت های مزبور،میزان اشتغال زایی،تأثیر در ورود فناوری به کشور و میزان  

  مدیریتی   و  فنی   دانش  انتقال  و   دنیا  روز   فناوریهای   های صنعتی،تولیدی و اقتصادی کشور قابل توجه است. ورود 

  اینگونه   نگاه   نخستین  در  شاید .  است  کشور   در   خارجی  گذاری  سرمایه  جذب  و مزایای   دستاوردها  ترین  مهم  از  یکی

  مالی   منابع  کننده   تأمین  عنوان   به  آن   کارکرد   خارجی  گذاری  ایه سرم  جذب  ضرورت   مهمترین   که   برسد   نظر   به

  به  کشورها  غالب  اما  است،  کشور   صنعتی   و  تولیدی  های  طرح   نیاز   مورد  منابع   خالء  کننده   پر  و   کشور  نیاز  مورد 

  دانش  انتقال   و  بنگاهی  و  نهادی  سازی   آن، ظرفیت   متنوع   اشکال  در   فناوری   انتقال   توسعه   حال   در   کشورهای  ویژه 

  سیاستهای   تبیین  و  تنظیم  در  اصلی   های  اولویت  از  را   خود  داخلی  های  بنگاه   پذیری  رقابت  ظرفیت  ارتقاء  و  مدیریتی

 .کنند  می  قلمداد  خارجی گذاری سرمایه  جذب و  تشویق

 انرژی  حوزه ساختارهای  اصالح : 5حوزه مورد بررسی 

 مقاومتی   اقتصاد کلی  های  سیاست ۱۸ و ۱۳،۱4،۱5 بندهایمقاومتی:  اقتصاد  کلی های سیاست با مرتبط  بندهای

  و   شده  توجه  انرژی  ستد   و  داد   از   ناشی  اقتصادی  های  فرصت  به  بیشتر  ما  کشور  در  متأسفانهوضعیت فعلی کشور:  

  و  داد   اهمیت   که   حالی   در.  است  شده   توجه   امنیتی   و  سیاسی   و  تکنولوژیک   و   صنعتی  ستدهای   و   داد   به   کمتر
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  ایفا   کشور   توسعه   در  بیشتری  نقش  مراتب  به  حتی  و  نیست  گاز  و   نفت   فروش   از  کمتر  وجه  هیچ  به  مذکور  ستدهای

 .کند  می

  نفت   جهانی  بازار  در  اثرگذاری(  الف:  از  است  عبارت  بگیرد  قرار  مسوالن  کار  دستور  در  باید   که  هایی  برنامه  مهمترین

  افزوده   ارزش   زنجیره  تکمیل(  ج  راهبردی،  مشتریان  انتخاب(  ب  مشترا،   میادین  از  تولید   افزایش   اولویت   با  گاز  و

 خام  نفت  سهم کاهش  منظور به  صادراتی  سبد  به  بخشی  تنوع ( ،د  گاز  و  نفت

  

  خام   نفت  که  طوری به   هستند؛  امروزی   بشر   انرژی  تأمین  منابع  ترین  مهم   طبیعی،   گاز  و  فت ن  معرفی شاخص انرژی: 

  ن   اقتصادی  معادالت  در  گاز  و  نفت  رو  این  از  کنند؛می   تأمین  را  دنیا  انرژی  درصد   25  طبیعی  گاز  و   درصد   45

  آینده  مسوله .  کنند   ایفا  توانند می   مهمی   نقش  الملل  بین  روابط   فرآیند   در   و   دارند   راهبردی  اهمیت  جهان  سیاسی

  از   آن،  از  استفاده   ضمن  توانمی   هوشیاری  صورت  در   که  آفریند می   را  مهمی  هایفرصت  ما  برای  جهان  در  انرژی

  صنعتی   های  فرصت،  اقتصادی  های  فرصت  انواع  به   توانمی   را  هافرصت   این.  کرد  عبور  سالمت  به  هم  تهدیدها  کنار

  اقتصادی   هایفرصت   گاز،   و   نفت  فروش   از  حاصل   درآمد کرد.    تقسیم   امنیتی   و   سیاسی  های   فرصت ک و  تکنولوژی  و

  در   امنیتی  ضریب   افزایش  و   سیاسی  روابط   گسترش   سبب  کشور،   انرژی   منابع  به  جهان  کشورهای   نیاز .  ند آفریمی   را

  گاز  و  نفت  صنعت   در  گذاریسرمایه   برای  فناوری   و  سرمایه  دارنده   کشورهای   توجه  جلب.  شودمی   المللیبین  صحنه

  برای   دیگر   کشورهای .  آید می   وجود   به   ارزشمند   ذخایر  این   وجود   واسطه   به   که   است  دیگری   فرصت   نیز،   کشور 

  به   را  خود  تمایل  ایران،  ویژه   به   و   منطقه  خاص  سیاسی  شرایط   وجود   با  منفعت،   کسب  و  خود   انرژی  امنیت  تضمین

  جنوبی،   پارس   در   توتال   یا  آزادگان  نفتی   میدان  توسعه  برای  ژاپن  گذاری سرمایه.  اند داده   نشان  هاگذاریسرمایه   این

 .  است تمایل این از هایینمونه 

  جانبی   صنایع  رشد   و   صنعتی  تجربیات  کسب  فناوری،  انتقالبه    تواند می   ذخایر  این  وجود  از  ناشی  صنعتی  مبادالت

  و  داد  به   کمتر و  شده  دیده ملثر  سیاسی  معامالت در  انرژی  ستد   و داد  تنها  ما  کشور در سفانهامتمنجر شود. ولی 

  کمتر   وجه  هیچ  به   تکنولوژیک   ستدهای  و   داد   اهمیت  که   حالی   در .  است  شده  توجه  تکنولوژیک  و  صنعتی  ستدهای

مهمترین    .کند  می  ایفا  کشور  سیاسی  روابط   توسعه   در   بیشتری   نقش   مراتب  به  حتی و نیست  گاز   و  نفت  فروش   از

  ( ۱۸و   ۱5،  ۱4، ۱۳)بندهای    بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  شاخص های مورد بررسی حوزه انرژی

 عبارتند از:

  به   ، دارد  کشور  با  ویژه   رابطه  یک  که  است  مشتری  حقیقت  در  راهبردی  مشتری  ،مشتریان راهبردی  انتخابالف(  

  این .  باشد   نداشته  ایران  با  مذکور  مشتری   نفتی   مبادالت  در   زیادی   تأثیر  ای  منطقه  و  جهانی  تحوالت  که   نحوی

  این   هدف   اینکه،   به   توجه   با .  باشد   اقتصادی   یا   فرهنگی  سیاسی،   وابستگی  یک   از   ناشی  است  ممکن   ویژه   رابطه 

  کمی   و  است  مقاومتی   اقتصاد  کلی   سیاستهای  اجرای   ارزیابی  منظور   به   کمی،   هایی  شاخص  به   دستیابی  بررسی

  روابط   این  کیفی   ماهیت  به   توجه  با  و   کشور   فعلی   وضعیت  و  امکانات  به  توجه  با  فرهنگی  و   سیاسی  روابط   سازی
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  قابل   اقتصادی  رابطه  یک   که  شود  می   اطالق  مشتری  به  راهبردی  مشتری   اینجا  این  در  است،  دشوار  بسیار  امری

 .باشد  داشته  ایران اسالمی جمهوری با توجه 

سیاست های اقتصاد    ۱۳  بند   از   دوم  بخش،  خام  نفت   سهم   کاهش  منظور   به   صادراتی   سبد   به   بخشی   تنوع ب(  

  در .  است  گرفته  نظر   در   تحریم ها  با  مقابله   برای   دیگری   روش   عنوان   به   را   صادراتی   سبد   به   بخشی   تنوع   مقاومتی، 

  فرآوردههای   و  گاز  قبیل  از  خام  نفت   از  غیر   به  انرژی   حامل های  سایر  صادرات  افزایش  بر  کلی  صورت  به  بخش  این

  سیاست  بر  حاکم   کلی  رویکرد  به  عنایت  با  این  وجود   با.  است   نشده  ارائه  خاصی  بندی  اولویت   لکن  شده،   تأکید   نفتی

  و   فروشی   خام  از   گرفتن   فاصله   راستای   در   سیاستها  بر  حاکم   روح .  یافت  دست  بندی  اولویت   یک   به   توان   می   ها

  محصوالت   و   نفتی   فرآورده های   صادرات   تفسیر،   این   براساس .  باشد   می   نهایی  فرآورده  صادرات   سمت  به   حرکت

  نیز   پتروشیمی  نهایی  محصوالت  صادرات  عالوه   به  باشند،  داشته   اولویت   گاز  صادرات  به   نسبت  باید   پتروشیمی

 . برخوردارند  اولویت  از  پتروشیمی و باالدستی پاالیشی فرآوردههای  به نسبت

  نفت   جهانی  بازار  در  تأثیرگذاری  ،با اولویت افزایش تولید از میادین مشترا  گاز  و  نفت  جهانی  بازار  در  اثرگذاریج(  

  که   است   بوده  حیاتی  ماده   دو   این  اصلی   صادرکنندگان  و   واردکنندگان   توجه   مورد   همواره  که  است  مسوله ای   گاز  و

  کامالً   رویکرد   صادرکنندگان  و   کنندگان  وارد.  است  شده  اشاره  آن   به  مقاومتی  اقتصاد  کلی   سیاستهای«  ۱4»   بند   در

  امنیت   گاز،  و  نفت  جهانی  بازار   در  موضوع  مهمترین  کنندگان،  وارد  منظر   از   دارند،  مسوله  این   قبال  در  متفاوتی

  را   عرضه   امنیت   کننده   تهدید   عوامل  تا   میکنند   تالش   همواره   کشورها  از   دسته   این  دلیل  همین  به   است،  عرضه

  عوامل   از   ناشی   قیمتی   نوسانات  آن   وسیله   به  کننده   وارد  کشورهای   که   است  ابزاری   راهبردی   ذخایر   . کنند   کنترل 

  از   نیمی   از   بیش   خروج   فرآیند   در   مثال   برای  کنند،  می  کنترل   را ...    و  هوا  و  آب   سیاسی،  عوامل  قبیل  از   مختلفی

  مقابل،  نقطه  در . نمود ایفا قیمتها کنترل   در  کلیدی  بسیار نقشی  راهبردی،  ذخایر  نفت، بازار  از ایران  صادراتی  نفت

  راستای  در  گاز  و  نفت به کشورها  دیگر وابستگی  از استفاده  جهانی، بازار در  اساسی مسوله صادرکنندگان، منظر  از

  اروپا  با  گازی  تعامل  در   روسیه  کشور  رفتارهای  در  وضوح  به  موضوع  این  است،  سیاسی  چانه زنی های   قدرت  افزایش

  جهانی  بازار  در   عرضه  امنیت دغدغه  عنوان  هیچ  به  گاز  و   نفت  صادرکننده  کشورهای  حقیقت  در . شود می  مشاهده

  منظور   به  کشورها  این.  است  جهانی  بازار  در  گاز  و  نفت  عرضه   در   ناامنی   راستای  در  آنها  منافع   غالباً  و  ندارند   را

  حیاتی   وابستگی   عدم و    بازار  از   توجه   قابل  سهم شامل    نیازمندند   اساسی  عامل   دو   به   جهانی  بازارهای   در   اثرگذاری 

 .صادرات از  حاصل درآمدهای  به

  اقتصاد   کلی   سیاستهای  بلندمدت  اهداف   از   یکی   راهبردی،   ذخایر  ایجاد   که   کرد   گیری   نتیجه   توان   می   اساس   این   بر

  یکی   به  انرژی  مصرف  به  نیاز فراوان  و  نیافتگی  توسعه  دلیل  به  ایران  که  است  نقطه هایی  به  مربوط  و  است  مقاومتی

  جهانی  بازارهای   در   فعال   حضور  برای   ایران   استراتژی   مهمترین  .است  شده  تبدیل   گاز  و   نفت   اصلی  کنندگان   وارد  از

.  است شده اشاره آن  به« ۱۸»  بند  در  که است، گاز  و نفت صادرات از حاصل درآمدهای  به مستقیم وابستگی قطع 

  در   البته . بماند  مغفول نباید  جهانی  بازار از  توجه  قابل  سهم کسب  منظور  به  تولید  ظرفیت افزایش  و   حفظ  عالوه  به
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  صادرات   مقابل   نقطه  عنوان  به   را   آن   توان   می   که   است  شده   تأکید   گاز  و   نفت   ارزش   زنجیره  افزایش  بر«  ۱5»  بند 

  و   صادرات  منظور  به  گاز  و  نفت  تولید   ظرفیت  توسعه  که  گفت  توان   می  نهایت  در .  کرد  تلقی  محصوالت   این  خام

  بر   تأکید   است،که   ابالغی   سیاستهای  توجه  مورد   مشترا  میادین  توسعه   در   منحصراً  جهانی،  بازار  در   ملثر   حضور

   (۱۳۹4)مرکز پژوهش های مجلس،.است  مطلب ملید این نیز « ۱4» بند  انتهای  در  مشترا میادین

 

 معرفی ظرفیت ها و چالش های سازمان های مورد بررسی -5

اقتصادی   سازمان    قزاقستان،   قرقیزستان،  ترکمنستان،  ،آذربایجان،   ترکیه  ،  پاکستان   ایران،:  (اکو)  همکاری 

 .افغانستان ازبکستان، تاجیکستان،

 ظرفیت ها 

  قوی   بازار یک  نیز اقتصادی نظر  از  که جهان مسلمانان جمعیت از  نفر  میلیون  42۰ بر افزون داشتن  اختیار در -

 شود؛  می محسوب  تجاری مبادالت  توسعه برای

  کل مساحت درصد  ۶ و  آسیا مساحت  درصد  ۱۸/ 2معادل  که مربع   کیلومتر میلیون  ۷/ ۷ حدود در  وسعتی -

 است؛   ان جه 

 آن  به مستقیم دسترسی  و  جهان بزرگ  های  آبراهه  با نزدیکی  و  همجواری -

  جهان انرژی منابع تامین  نظر  از  مهم مناطق  از  یکی عنوان  به  که   گاز  و نفت عظیم منابع  از برخورداری  -

 . شود می محسوب

  حضور)گسترده مواصالتی  های شبکه  وجود   واسطه  به نقل و  حمل و  ترانزیت  حوزه در فراوان  های  ظرفیت -

 ...(و  فارس  خلیج و  مازندارن  دریای  به ایران  دسترسی  و اروپا  دروازه  عنوان به ترکیه کشور

 

 

 چالشها 

 عضو  کشورهای اقتصادی ساختار نبودن مکمل -

 مرکزی  آسیای  کشورهای  و افغانستان  ویژه به  عضو  کشورهای  اکثر  در  توسعه   برای سرمایه فقدان -

  کل  از درصد   2۰ به ای منطقه درون  تجارت تحقق عدم  و  عضو کشورهای  بین تجاری  مبادالت  پایین حجم -

 عضو کشورهای  خارجی تجارت
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  دیدگاه   و  ها نظام تفاوت نظرداشت با یکدیگر نیات به نسبت اعضا برخی  نگرانی و  الزم  اطمینان وجود  عدم -

 کشورها این در  سیاسی های

   منطقه  از  غیر  به اعضا بعضی دلبستگی -

  عربی، متحده امارات قطر،  ایران، نیجریه، لیبی،  استوایی، گینه  مصر، الجزایر، ز: گا  کشورهای صادرکننده  مجمع

 بولیوی  و  ونزوئال توباگو،  و  ترینیداد  روسیه، 

 ظرفیت ها 

 فسیلی  های  سوخت  سایر به نسبت آن  بودن تر  پاا و  تر  ارزان  به توجه  با گاز  مصرف روشن آینده -

  درصد   ۷۰  حدود مجمع، اعضای  مجموع)  مجمع  این در  جهان گاز  بازار  در فعال کشورهای  مهمترین  حضور -

  جهانی تولید  از درصد  ۸5 و  لوله  خط  طریق  از گاز  تجارت  از درصد   4۰ از بیش گازطبیعی  جهانی ذخایر از

 .( دارند   کنترل در  ،( LNG) شده  مایع گازطبیعی

 بلندمدت  در  گازی  کارتل  به  شدن  تبدیل قابلیت -

 چالش ها 

 اکراین  و  ترکیه  جمله  از  گاز کننده  ترانزیت کشورهای   حضور عدم -

   ذخایر  نوع  و   ذخایر ی  اندازه  در تفاوت  و عضو  کشورهای  بین ناهمگنی -

 مجمع  ساختار در  ثباتی  بی  و  مجمع  از  اعضا از برخی  خروج  امکان -

 تصمیمات  برای اجرایی ضمانات وجود  عدم -

 بهینه  بندی  سهمیه سیستم یک  وجود  عدم -

 

 نیجریه  و  مصر مالزی،   ترکیه، پاکستان،  بنگالدش، ایران، اندونزی، : هشت دی گروه 

 ظرفیت ها 

 ( توسعه حال در  اسالمی  کشور  هشت) اعضا اقتصادی و  فرهنگی  اشتراا -

  نیروی میلیون  4۰۰ نفری،  میلیون  ۹5۰ جمعیت جمله  از هشت دی   کشورهای  اقتصادی باالی های  ظرفیت -

 گذاری  سرمایه  گوناگون های  زمینه  و  فعال کار

  جهانی قاره  سه  دادن پوشش با عضو کشورهای ممتاز  سیاسی جغرافیای موقعیت -

 چالش ها 
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 جغرافیایی پراکندگی  و  مسافت بعد  -

 یکدیگر تولیدات  و کاالها  به نیازی کم -

   ای،  تعرفه   غیر و  ای  تعرفه  موانع  وجود  -

 تولیدی کاالهای پایین کیفیت  -

 و  همدیگر با عضو  کشورهای برخی سیاسی روابط  تیرگی و  داخلی  اختالفات -

 عضو  کشورهای   اقتصادی توسعه شدید  ناهمگونی -

 

 جنوبی  آفریقای  برزیل، هند، روسیه،  چین،: بریکس

 ظرفیت ها 

 (جهان جمعیت  از  درصد  4۳) نفر میلیارد ۳  حدود در  جمعیتی بودن دارا -

 عضو  کشورهای  توجه  قابل وسعت و  طبیعی  منابع  داشتن -

 تجربه  این تکرار  برای  ظرفیت  وجود  و  جهان کشورهای بین اقتصادی  رشد  باالترین تجربه  -

  زدایی  وتمرکز  جهان مالی نظام  اصالح  جهان،  اقتصادی امور  در  بیشتر  و  موثر نقش ایفای برای اعضا نظر  اتفاق -

  دالر  از

 چالش ها

 عضو  کشورهای  سایر با جنوبی  آفریقای اقتصادی تناسب عدم -

 توسعه  بانک  قبال در  کشورها مشیخط  و  منافع مواضع،  در آشکار هایاختالف  -

  اغلب جهانی رخدادهای با تعامل  منظر   از روسیه و  چین)سیاسی لحاظ  به  عضو کشورهای   نبودن یکدست -

  هند، یا برزیل  و  جنوبی آفریقای  نظیر دیگری کشورهای  حالیکه دارند،در هم  به   نزدیک یا مشترا   موضع

 (. دارند   غرب داریسرمایه  به  تمایل بیشتر  خود، سیاسی و  اقتصادی  سیستم با متناسب

 

 نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی -6

  بهره   قابل  های  ظرفیتپس از بررسی های انجام شده در بخش های پیشین در نهایت در این بخش با توجه به  

  کاری   های  حوزه  و  ها  شاخص  با  متناسب)   مقاومتی  اقتصاد  کلی   های  سیاست  تحقق  جهتج.ا.ایران    برای  برداری
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به شرح زیر    برای همکاری با سازمان های مورد هدف    ، اقدامات متناسب در هر یک از زمینه ها  (شده  بررسی

 پیشنهاد می شود. 

 

 

 اکو    اقتصادی   همکاری   سازمان الف(  

 ظرفیت های قابل بهره برداری 

  تجارت نظام  به  الحاق برای کشور  اقتصاد سازی آماده   و فشارها  و  ها تحریم  با مقابله  برای مادگیآ کسب -

 شرقی  و شمالی همسایگان با همکاری  طریق از جهانی

  و  ترکیه،پاکستان  خصوصا کشورها  این با تجارت  سهم افزایش و  عضو  کشورهای با  پولی های پیمان عقد  -

 .  دارند   کشور غذایی امنیت تامین در  نیز  باالیی پتانسیل  ،  ا.ا.ج با  باالی تجاری قرابت  بر  عالوه که قزاقستان

  از  انرژی منابع  و کاال تن  میلیون چند  ترانزیت  طریق از  نقل و  حمل و  بازرگانی خدمات حوزه در شدن فعال -

  خطوط گسترده  شبکه گرفتن نظر  در  با همچنین و  ایران ممتاز  جغرافیایی موقعیت به  توجه   با ایران قلمرو

    ا.ا.کشور،ج داخل در  گاز  و  نفت انتقال لوله 

 

 اقدامات متناسب پیشنهادی 

  در  اکو اهمیت و  جایگاه به نسبت مختلف  سطوح  در  کشور  اقتصادی ریزان  برنامه  و  مدیران  نگرش  اصالح -

 .  همسایگان با روابط  گسترش  برای  ان  از  استفاده و  کشور  اقتصادی کالن  اهداف تحقق 

  یک ایجاد  و  اجرا قابل  طرحهای ارائه ها، فعالیت  بندی اولویت طریق  از اکو  درونی  انسجام تحکیم  و  تقویت  -

  مشارکت برای  انتظار بدون  را  اکو مهم های  طرح بتوانند  که بنیانگذار کشور  سه  محوریت با محرا  موتور 

   دهند؛ افزایش مشارکت  برای  را اعضاء دیگر  انگیزه و  آورند   در  اجرا به دیگری  از پس یکی  اعضاء، دیگر

  ورود  راه ساختن هموار و  انگیزه  بی و غیرفعال اعضای  از برخی  زدن  کنار با اکو  گسترش  برای  تالش  -

 اقتصادی؛  و سیاسی نظر  از  قدرتمند   و نفس  تازه  انگیزه، با کشورهای

 

 گاز   صادرکننده   کشورهای   مجمع ب(  
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 ظرفیت های قابل بهره برداری 

 متخاصم  کشورهای سوی  از اعمالی  های تحریم  با مقابله   و  جهانی و  ای منطقه   گاز بازارهای  در حضور -

 همسایه  کشورهای با مشترا   میادین از  صیانتی برداشت بر مبنی توافقاتی به  دستیابی  برای  تالش  -

 پیشنهادی   متناسب   اقدامات 

 مختلف  مصارف  در وری  بهره بردن  باال و  انرژی مصرف شدت مولد،کاهش غیر مصرف کاهش  برای  تالش  -

 زمینه  در  روسیه کشور تجارب  از  استفاده)قطر و  روسیه با روابط  سطح ارتقای  -

 ( جنوبی پارس  مشترا میادین از صیانتی برداشت و  مایع  گاز  زمینه  در قطر با همکاری  و  میادین  توسعه -

 

 

 

  

 ت هش   دی   گروه ج(  

 ظرفیت های قابل بهره برداری 

  باالترین  دارای  هم و کشور  غذایی امنیت  تامین  در  توانا کشورهای   جز هم  مالزی و  اندونزی  بنگالدش، ترکیه، -

  البته  و هستند   ایران  کشور  با پولی  پیمان عقد  و  جانبه دو   تجارت  توسعه  های  زمینه و  اقتصادی قرابت

 .باشد  مطرح تواند  می  ایران کشور  صادراتی  هدف بازار ترین  اصلی  عنوان به پاکستان

 اندونزی و  مالزی  کشورهای از خارجی  گذاری سرمایه جذب -

 پیشنهادی   متناسب   اقدامات 

  نسبت  کشورها این با تجارت  دادن الویت  و  گروه عضو کشورهای   با اقتصادی های  همکاری افزایش  برای  تالش  -

 متشابه شرایط   موارد   در  کشورهای  سایر به

 عضو  کشورهای  با رایزنی  طریق  از ترجیحی  تجارت  نامه  موافقت   دراوردن   اجرا به جهت تالش  -

 هشت  دی  عضو  صنایع  و  بازرگانی اتاقهای فدراسیون  برگزاری پیگیری -

 اقتصادی   ویژه  مناطق  و  آزاد تجارت انجمن یک برگزاری  برای  تالش  -

 بریکس د(  
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 ظرفیت های قابل بهره برداری 

 . کشور  تجاری شرکای بهترین  عنوان به وهند  چین  با  پولی های پیمان عقد  -

 . گاز تجارت و تولید   و گازی   میادین  توسعه و  اساسی کاالهای با  نفت تهاتر زمینه  در  روسیه با همکاری -

 .GTL پاالیشگاه ساخت زمینه در جنوبی  آفریقای  با همکاری -

  و  اروپا و  آسیا زمینی  تجارت  زمینه  در  روسیه ن  ایران مشارکت  با المللیبین نقل  و  حمل  تقویت و  ایجاد -

  شرق توسعه  محور  مبدأ عنوانبه  چابهار آزاد منطقه  ارتقاء زمینه  در  هند   با مشارکت

 پیشنهادی   متناسب   اقدامات 

    عضو کشورهای   با دوجانبه های  همکاری گسترش  طریق  از گروه   این در  عضویت  برای  تالش  -

 

 منابع

کشنورهای گروه  بررسنی مقایسنه ای ظرفیت های تجاری بین ایران و  "،  ۱۳۹4روح ا.. و الهام صنادقیان، بیات، (۱

 -  اقتصنادی توسنعه  و رشند   های  پژوهش  ، فصنلنامه"دی هشنت براسناس الگوهای متعارف تجارت بین الملل 

 .۱۳۹4 زمستان ،2۱ شماره ،۶ دوره

 مرکز بازشناسی اسالم و ایران تهران: ،"همگرایی در سازمان اکو" ،۱۳۸۸سعید، پیشداد، (2

:عدم تجانس اعضنا و معیارهای رتبه بندی    صنادرکننده گازسناختار مجمع کشنورهای  "  ،۱۳۹2عاطفه،  تکلیف، (۳

 ۱۳۹2پاییز  ،۸شماره سال دوم، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، ،"آنها در اثرگذاری بر بازار گاز

 ۱۳شماره سال چهارم، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، ،"اوپک گازی" ،۱۳۸۶منوچهر، تکین، (4

مصنرف انرژی و بی ثباتی سنیاسنی بر رشند    تاثیر گردشنگری، "،۱۳۹4صننادقپور،محسننن و عسننل   حیدری، (5

 شنماره  شنشنم، سنال  ،۱۳۹4  اقتصنادی، زمسنتان  توسنعه  و رشند   های  ، پژوهش"اقتصنادی کشنورهای دی هشنت

2۱ 

مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی    ،"مروری بر نظریه های تجارت بین الملل "،  ۱۳۹۱پوریا، دینی ترکمانی،  ( ۶

 ۹۹-۱۰4صفحات ،۱۳۹۱اردیبهشت ، 2شماره سیاست های اقتصادی،مسائل و 

تحلیل پیامدها و دسنتاوردهای تجاری جهانی شندن،منطقه گرایی و الحاق ایران به  "،۱۳۸۷معصنومه،  زیرا، (۷

،مهر وآبان  ۸4و۸۳ماهنامه بررسنی مسنائل و سنیاسنت های اقتصنادی شنماره های    ،"سنازمان تجارت جهانی 

۱۳۸۷. 
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  نقل  و  حمل  اقتصناد   در  جنوب   - شنمال   کریدور   نقش   "،۱۳۹2اصنفهان، اسنتان  شنهرسنازی  و  راه  کل  اداره سنایت (۸

 "کشور 

 ویراست نهم،نشرنی حمیدرضا ارباب، مترجم: ،"تجارت بین الملل"، ۱۳۸۸سالواتوره، (۹

تحول مفهومی و مولفه های رژیم بین المللی امنیت  "  ،۱۳۹۰محمد کاظم و امیررضا احمدی خوی،  سجادپور، (۱۰

 ۱۳۹۰پاییز شماره چهارم، سال ششم، پژوهشنامه علوم سیاسی، ،"غذایی

  ، مجله کانون"۸  -  دی  گروه   کشنورهای   سنازمان   المللی   بین  های  چالش  "،۱۳۸۹احمد، سنزاوار خسنروشناهی، (۱۱

 ۱۸ و ۱۷ شماره ،۱۳۸۹ تابستان و دادگستری، بهار وکالی

موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با کشنورهای گروه  امکان سننجی ایجاد  "،  ۱۳۹۳رضنا و همکاران، سنعیدی، (۱2

 ۱۳۹۳بهار ،۶۹شماره فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی،سال بیست و دوم، ،"بریکس

دیپلماسی انرژی جمهوری اسالمی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده  "،   ۱۳۹2سهراب و همکاران، شهابی، (۱۳

 ۱۳۹2بهار ،۸۱شماره فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، ،"گاز

فصنلنامه    ، "آیا مجمع کشنورهای صنادرکننده ی گاز یک کارتل اسنت  "،۱۳۹۱محمدعلی و همکاران،  فالحی، (۱4

 ۱۳۹۱پاییز ،۳4شماره سال نهم، مطالعات اقتصاد انرژی،

  ،تهران،"اندازها  چشنم  و  دسنتاوردها   ؛ ( اکو )  اقتصنادی   همکاری   سنازمان "،  ۱۳۸۸الهه و محمد مودب،  کوالیی، (۱5

 انتشارات دانشگاه تهران.

سنازمان برنامه و   ترجمه محمدرضنا فرزین،  ،"مروری بر جهانی شندن و گذار اقتصنادی "،۱۳۷۸رابرت،  گریفن، (۱۶

 نشر سازمان برنامه و بودجه. تهران، بودجه،

 "قرن اقتصادی بزرگ ائتالف ؛(BRICS)بریکس گروه "، ۱۳۹۳مشرق، ویژه گزارش  (۱۷

  ترجمه مهدی میرمحمدی،  ،"اقتصناد سنیاسنی جهانی،درا نظم اقتصناد بین الملل "،  ۱۳۷۸رابرت،  گلیپین، (۱۸

 موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد. تهران،

برآورد ظرفیت های صنادراتی دوجانبه در صننایع غیرنفتی سنازمان  "  ،۱۳۹۱جواد و ایمان مسنگری، عابدینی، (۱۹

 .۱۳۹۱بهار ،۷شماره اقتصادی،فصلنامه تحقیقات مدل سازی  ،"همکاری های اقتصادی)اکو(

جمهوری اسنالمی ایران و سنازمان همکاری های  "،۱۳۹2محمد و ممرتضنی دامن پاا جامی،  عباسنی اشنلقی، (2۰

زمسنتان   ،۸4شنماره   فصنلنامه آسنیای مرکزی و قفقاز،  ،"اقتصنادی اکو،بیسنت سنال پس از گسنترش این سنازمان 

۱۳۹2. 
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 24۳شماره   ماهنامه صنعت و حمل و نقل،  ،"ایران   اقتصاد   برای   ترانزیت   حیاتی   اهمیت   "،۱۳۸4بهروز،  غروی، (2۱

سنال بیسنت و   فصنلنامه راهبرد،  ،"چشنم انداز امنیت غذایی در جمهوری اسنالمی ایران "،۱۳۹۱حسنین،  قریب، (22

 ۱۳۹۱زمستان  ،۶5یکم،شماره

مطالعات دفتر    ،"بررسنننی ضنننرورت و امکنان انعقاد پیمان پولی دوجانبه "،۱۳۹۳  مرکز پژوهش های مجلس، (2۳

 گروه بازارهای مالی اقتصادی،

شناخص های ارزیابی تحقق سنیاسنت های کلی اقتصناد    "،۱۳۹4مرکز پژوهش های مجلس شنورای اسنالمی، (24
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 سیاسی دفتر مطالعات ،"ژئواستراتژیک

سرمایه گذاری مستقیم  "،۱۳۹۳صنایع،معادن و کشاورزی تهران،  معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، (2۶

 "خارجی در ایران و جهان

اولین همایش   ،"مفهوم و اصنول اقتصناد مقاومتی در آموزه های اقتصناد اسنالمی "،۱۳۹۱سنید مهدی،  معلمی، (2۷

 ملی اقتصاد مقاومتی.

فصنلنامه مطالعات آسنیای   ،"سنازمان همکاری اقتصنادی اکو در حال تحول و توسنعه "،۱۳۸5محمد،  میرزایی، (2۸

 .5۳شماره مرکزی و قفقاز،
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