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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

با ماموریت »تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای  اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر  

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.  1395است که در سال   تحقق اقتصاد مقاومتی«

اندیشی جهت  برای حل مسائل احصاء شده و هم   طراحی راهکار  ، ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای  ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه 

هایی است که در  ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه 

 ود.ش اندیشکده انجام می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 است.  «ی رهبر معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور »اقتصاد مقاومت 
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 محمدیمحمدمهدی فامیل تهیه و تدوین:  

 سید حسن محفوظی موسوی مدیر مطالعه:  

 محمدمهدی یزدانی ناظر علمی:  
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  خالصه مدیریتی 

ارزش افزوده، و    جادیا  اتی(، عمله یو سرما  ه ی ها )شامل مواد اولنهاده   ن یمتشکل از سه مرحله تأم  د یتول  ند یفرا

کشورها در هر    ریمشارکت با سا  د،یمحدود کشور در بخش تول   ییاست. با توجه به توانا  ییعرضه محصول نها

از    رسد ی کشور باشد. به نظر م  صادرات  جهیو در نت  د یتول  ت یموجب رشد ظرف  تواند ی از سه مرحله فوق م   کی

منابع ارزان در    یدارا یاست. کشورها  یضرور  یبرآوردن اهداف کالن مل یمشارکت برا نیمختلف ا یهاجنبه 

  ات یتجرب  ی. بررس کنند ی نقش م  یفای ا  د یتول  رهیارزش زنجکم   یهامعموال در حلقه   افته، یتوسعه    ی برابر کشورها

زم در  منطقه   نه یموجود  مرسانه   ی فضا  در   یامشارکت  نشان  برنامه   دهد ی ها    ح یصح  ی اجرا  ی برا  یزیرعدم 

فرامرز  معنا  ،یمشارکت  به  تنها  تول   ی نه  خودکفا  د یرشد  اثر  در  صادرات  تداوم    ست، ین  یی و  به  منجر  بلکه 

 خواهد شد.  یفروش خام

منطقه    ی کشورها  تیبا استفاده از ظرف   تواند ی م   یدر موارد متعدد   ز یکشور ن  یداخل  ازین  ن یتأم  گر، یطرف د  از

همسو وابسته   ریغ یبه کشورها یتا حد قابل توجه د یتول  یهانهاده  نیتأم ی کشور برا که یبرآورده شود. در حال

تول م   د یاست،  توجه  تواند ی مشترک  قابل  تول  یشورهاک  ینیگزیجا  ی برا   یراهبرد  باشد.  مشترک    د یهمسو 

  ی صادرات  ی و توسعه بازارها  یامنطقه   ی وندهایپ  قیتعم   ، یاشتغال، توسعه منابع ارز   جاد یبه ا  تواند ی م  نیهمچن

از دست    یضرورت برا   ک یبلکه    ستین   یابزار کمک  ک یمشترک تنها    د یموارد تول  ی کشور کمک کند. در برخ

 .ستموجود در منطقه ا  یندادن بازار صادرات 

  ن یتأم زیرا ن یاقتصاد  یهامنافع بنگاه تواند ی، ماست تیحاکم یضرورت برا کیمشترک افزون بر آنکه   د یتول

  د یدر بازار مقصد غالب شود، تول   یو فرهنگ   یرقابت  ،یاصادرکننده بتواند بر موانع تعرفه   کیآنکه    یکند. برا

بنگاه، استفاده از امکانات موجود    کی  یا مشترک بر  د یتول   گریخواهد بود. کارکرد د  یمناسب  شنهادیمشترک پ

با انتقال    تواند ی م  دکنندهیتول  کی  نیسهل الوصول است. همچن  یهای ها و فناوردر کشور مقصد، همچون نهاده

 بهره ببرد. زیآن کشور ن ی صادرات لیخود به کشور واسطه، از پتانس د یاز خط تول یبخش

تقس  در پربار  ی تجربه جهان  ه، یدو کشور همسا  ن یب  د یتول  ند یفرا  م یحوزه  اخت  ی اطالعات  در  .  گذاردی م  ار یرا 

  ند یفرا نیاز ا  یبه طور جد   ایدر شرق آس  یکیالکترون  عی و اروپا، و صنا  یشمال  یکا یدر آمر  یخودروساز  عیصنا

نوع    نی. اقدام به ابرند ی بهره م  شودی شناخته م  «یعمود  یسازی تحت عنوان »تخصص  ی که در مقاالت تخصص

رشد تجارت در بلندمدت متوقف    د،یتول   ی تخصص  م یالزمه توسعه صادرات است و بدون تقس  یسازی تخصص

مختلف در    ع یرا در صنا  افته یتوسعه    ی درصد تجارت کشورها  20به طور متوسط    ی خواهد شد. تجارت عمود

 دارد.   می قتجارت کشورها رابطه مست ش یبر گرفته است و با افزا

م  به ا  ی رو  رسد ی نظر  به  ا  یبرا   ندهایراف  ن یآوردن  تبد   ز ین  ی گرید  یهات یمز  رانیکشور  با  باشد.    ل یداشته 

  یسازیینها  ت یتر کرد. استفاده از ظرفرا کمرنگ   میچالش تحر   توانی م   ،یصادرات  ی منطقه به مباد  یکشورها

شرکت مذکور و تبادالت    نکهیا  تاست: نخس  یمالحظات  ازمند یو صادرات با واسطه، ن  گرید  یمحصول در کشور

مبدأ    ی گواه  افت یبا در  د یبا  ند یفرا  ن یا  نکه یمصون بماند؛ دوم ا  می باشد تا از خطر تحر  یابیقابل رد   ر یآن غ  یبانک

مخصوص به خود را دارد؛ و سوم    یهاه یمبدأ، رو  یصدور گواه   ی برا  یو هر کشور   فتد ی کشور واسطه اتفاق ب
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شود. راهکار    نیتضم  یداخل   هی که استفاده از مواد اول  ردیقرار بگ   تیحما  وردم  یدرصورت   یفرامرز  د یتول  نکهیا

مزا  د یتول کنار  در  معا  یا یمشترک  شده،  تول  ز ین  ی بیگفته  برنامه   د یدارد.  در صورت  نامناسب    یزیرمشترک 

کن  آورده است مم  یرو  ی فرامرز  د یکه به تول  یاز کشور منجر شود. شرکت  هیبه خروج ماده خام و سرما  تواند ی م

 صادرکنندگان شود.  ریبا سا یاست وارد رقابت مخرب

صادرات و واردات   گرلیبزرگ تسه یهاگفته شده در گرو استفاده از شرکت  یهات یفعال  شتریب یساز کپارچهی

  گر یکد یرا به    ی اقتصاد  یهات یگوناگون را در دست گرفته و فعال  یهات یفعال  ره یمختلف زنج   یهااست تا حلقه 

 متصل کنند. 
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