باسمه تعالی
معرفی و تشریح محورهای هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی
همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی  29بهمن ماه هر سال در سالروز ابالغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با هدف رصد و پایش ،زمینهسازی
برای شناسایی چالشها ،ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی و جریان سازی آن در فضای نخبگانی ،برگزار میگردد .این
همایش که معتبرترین رویداد ساالنه اقتصاد مقاومتی در کشور است ،فرصتی است برای مسئولین ،کارشناسان ،پژوهشگران و دانشگاهیان تا
پیرامون دیدگاههای مختلف که برای حل چالشهای اقتصادی کشور در موضوع همایش ارائه شدهاند ،در تعاملی چند سویه ،منتقدانه به گفتگو
بنشینند .در سال جاری ،هفتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی با موضوع تجارت منطقهای؛ اولویت راهبردی حول  4محور و  12زیرمحور
به آن پرداخته میشود:
سیاستها و راهبردها
• جایگاه تجارت دوجانبه و چندجانبه منطقهای در تعامالت بینالمللی
• رویکرد تعامل با پروژهها و اتحادیههای اقتصادی فرامنطقهای
• راهبردهای رونق تولید داخلی از مسیر تجارت منطقهای
متولیان و بازیگران
• وظایف دولت در توسعه تجارت منطقهای
• تقسیم کار دستگاههای متولی در تجارت با کشورهای منطقه
• الگوی نقشآفرینی سازمانهای عمومی غیردولتی
زیرساختها و سازوکارها
• الزامات انعقاد توافقات تجاری و گمرکی
• طراحی سازوکارهای مالی و بانکی تحریمناپذیر
• توسعه زیرساختهای حمل و نقل و مسیرهای ترانزیت کال
ظرفیتها و فرصتهای ویژه
• ظرفیتهای منطقه در صادرات و واردات کال و خدمات
• الگوی توسعه تجارت با کشورهای محور مقاومت
• فرصتهای سرمایهگذاری در کشورهای منطقه

در ادامه هر یک از زیرمحورهای همایش تشریح شده است.

محور اول :سیاستها و راهبردها
جایگاه تجارت دوجانبه و چندجانبه منطقهای در تعامالت بینالمللی
در دوران پس از جنگ جهانی دوم ،از اواسط دهه  9۰میالدی با معرفی «موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت» و پس از آن با تاسیس سازمان
تجارت جهانی در سال  ،1995راهبری اصلی عرصه تجارت بینالملل به نوعی برعهده این سازمان بوده است؛ اما در طول سالهای اخیر تقریبا
تمام کشورهای جهان به ناکارآمدی این سازمان اذعان کردهاند و به همین دلیل طی  2دهه گذشته به سمت راهکارهای جایگزین از جمله انعقاد
توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه روی آوردهاند .در این میان سواالتی قابل طرح است :الگوهای توسعه تجارت کشورها چه بوده است؟ مزایا
و معایب دو و چندجانبهگرایی منطقهای در تجارت بین الملل چیست؟ تجارت و وابستگی متقابل منطقهای در تحریمپذیری کشور چه نقشی دارد؟
بنابراین در ا ین محور قرار است با پاسخ به این سوال ها و سایر موارد مدنظر ،جایگاه تجارت دوجانبه و چندجانبه منطقه ای در تعامالت بین
المللی مشخص گردد.
رویکرد تعامل با پروژهها و اتحادیههای اقتصادی منطقهای و فرامنطقهای
یکی از راههای توسعه تجارت در کشورها ،استفاده از ظرفیت پروژهها و اتحادیههای منطقهای و فرامنطقهای است .وجود پروژه کالنی همچون
طرح جاده ابریشم جدید چین و اتحادیههایی از جمله اوراسیا ،سازمان اکو ،سارک و  ...تاثیر بسیاری بر تجارت منطقهای کشور دارد .سواالتی در
این رابطه قابل طرح است از جمله اینکه نقش این پروژهها و اتحادیهها در توسعه تجارت منطقهای چیست؟ حضور ایران در طرح جاده ابریشم
چین و پروژه های کالن مشابه فرصت است یا تهدید؟ فرصتها ،چالشها و وضعیت کنونی تعامل ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان
اکو و سایر سازمان های مشابه چیست؟ الگوی بهینه تعامل کشور با این پروژهها و اتحادیهها چه باید باشد؟ تعامل ایران با این پروژهها و
اتحادیهها چه مالحظاتی دارد؟
راهبردهای رونق تولید داخلی از مسیر تجارت منطقهای
بدون شک

یکی از مهمترین اهداف تجارت خارجی ،کم

به تولید داخلی اسکت .یافتن بازارهای جدید صکادراتی ،افزایش رقابتپذیری و تامین

نیکازهکای وارداتی از جملکه مزایکای تجکارت خکارجی برای تولیکد داخلی اسکککت .بکا این حکال ورود بکه بکازار جهکانی جهکت رون تجکارت الزامکاتی دارد ککه
بدون در نظر نگرفتن آنها خسکارات جبرانناپذیری به اقتصکاد کشکور وارد خواهد شکد .تجارت منطقهای یکی از موثرترین راهها برای گشکودن
تدریجی درهای اقتصکاد کشکور در جهت ممانعت از آسکیب جدی به صکنایع تولیدی نوپا و رفع نیازهای وارداتی صکنایع کشکور به شکمار میرود .در
این زمینه باید به این سواالت پاسخ داده شود که طراحی اصول تجارت بر اساس مزیتهای تولیدی متقابل و الگوی زنجیره تولید منطقهای چه
الزاماتی دارد؟ مدل توسککعه تجارت منطقهای کشککور باید چگونه باشککد تا در نهایت به رون تولید داخلی منجر شککود؟ مدل بهینه شکککلگیری
زنجیرههای ارزش منطقهای در صکنایع مختلف چیسکت؟ چگونه میتوان خطر افزایش واردات به واسکطه توسکعه تجارت منطقهای را به فرصکتی
برای افزایش تولید داخل تبدیل نمود؟

محور دوم :متولیان و بازیگران
وظایف دولت در توسعه تجارت منطقهای
یکی از مهمترین نقدهایی که همواره متوجه دولت بوده اسککت ،عدم ایفای نقش مناسککب نهادهای مربوطه دولتی در توسککعه تجارت منطقهای
است .سواالت کلیدی در این بین شامل مواردی از این قبیل است :نقش دولت در ثبات قوانین و مقررات تجاری به منظور توسعه تجارت منطقه
ای چیسکت؟ تغییر مکرر مقررات صکادرات و واردات چه تاثیری بر تجارت منطقهای گذاشکته اسکت؟ وظیفه دولت جهت رسکیدن به ثبات صکادراتی
منطقهای چیسکت؟ وجود توافقنامهها و موافقتنامههای میان دولتها چه نقشکی در توسکعه تجارت منطقهای دارد؟ شکیوه و میزان حمایت دولت و
دسکتگاههای مربوطه از بخش خصکوصکی جهت توسکعه تجارت منطقهای چقدر اسکت؟ نهادهای دولتی چه اقداماتی در جهت توسکعه تجارت منطقه
ای باید در دستور کار قرار دهند؟ در واقع در این زیر محور ،اقداماتی که وظایف دولت را تشریح می کند ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
تقسیم کار دستگاههای متولی در تجارت با کشورهای منطقه
در کشورها نهادهای گوناگونی به عنوان نهادهای متولی یا تسهیلکننده تجارت شناخته میشوند که به عنوان نمونه میتوان به معاونت دیپلماسی
اقتصادی وزارت امور خارجه ،سفارتخانههای ایران در کشورهای مختلف ،بخشهای مختلفی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت از جمله شورای
تجارت خارجی ،سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات ،بان

مرکزی ،بان

توسعه صادرات ،بخشهایی از وزارت اقتصاد و

دارایی از جمله گمرک ،بخشهای مختلفی از وزارت راه و شهرسازی از جمله دفتر توسعه امور بینالملل و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین
اتاقهای بازرگانی اشاره نمود .این درحالی است که طی سالهای اخیر یکی از بزرگترین چالشهای توسعه تجارت کشور ،کمکاری و
ناهماهنگیهای موجود میان این سازمان بوده است .بررسی دقی دستگاههای دخیل در امر تجارت ،نقش هرکدام و طراحی الگوی بهینه تقسیم
کار میان آنها از جمله مواردی است که سبب تسهیل امر سیاستگذاری تجارت منطقهای خواهد شد و در این زیرمحور باید به آن پرداخته شود.
الگوی نقشآفرینی سازمانهای عمومی غیردولتی
نبود زیرساختهای اولیه جهت توسعه تجارت منطقهای ،سبب حضور کمرنگ بخش خصوصی در تجارت منطقهای شده و سهم ایران از واردات
کشکورهای همسکایه را به حدود  2درصکد رسکانده اسکت .در این شکرایط ،سکازمانهای عمومی غیردولتی وظیفه دارند با توجه به گسکتره فعالیتها و
عدم وابسکتگی به بازگشکت سکرمایه و سکود در کوتاه مدت ،در شککلدهی به تجارت منطقهای پایدار نقش ایفا کنند .لذا باید بررسکی شکود که
نهادهایی همچون سکتاد اجرایی فرمان امام رره و بنیاد مسکتضکعفان چه نقشکی در توسکعه تجارت با کشکورهای منطقه و اخذ پروژههای زیرسکاختی
دارند؟ حضکور مسکتشکاری نهادهای نظامی در کشکورهای عراق و سکوریه چگونه میتواند به توسکعه تجارت و یافتن بازارهای جدید برای کاال و
خدمات ایرانی منجر شود؟

محور سوم :زیرساختها و سازوکارها
الزامات انعقاد توافقات تجاری و گمرکی
بررسککی سککابقه  15۸موافقتنامه همکاری اقتصککادی از جمله موافقتنامههای بازرگانی و گمرکی ایران با  ۶9کشککور ،حاکی از انعقاد موافقتنامهها
بدون در نظر گرفتن مؤلفه حجم تجارت بین دو کشککور اسککت؛ بهطوریکه از میان  ۳۰کشککور عمده طرف تجاری ،تنها با  1۶کشککور موافقتنامه
بازرگانی و گمرکی منعقد شده و علیرغم حجم باالی تجارت با کشورهایی نظیر امارات و عراق ،تاکنون هیچ موافقتنامه بازرگانی و یا گمرکی با
آنها منعقد نشکده اسکت .از سکوی دیگر اکرر موافقتنامههای کشکور به شککل اسکتاندارد و کلی بوده و با توجه به شکرایط مختلف کشکورها تهیه نشکده
اسکت؛ درنتیجه اثربخشکی مطلوبی برای پوشکش اهداف دولتها نداشکتهاسکت .با این حال سکواالت اسکاسکی در رابطه با توافقات تجاری ،بازرگانی و
گمرکی این است که اهمیت اینگونه موافقتنامهها در ثبات و تسهیل تجارت منطقهای چیست؟ چه الزاماتی و سازوکارهایی جهت افزایش کارایی
این موافقتنامهها باید در نظر گرفته شکود؟ سکابقه موافقتنامههای فعلی در تجارت با کشکورهای منطقه چه بوده اسکت؟ عدم انعقاد موافقتنامههای
تجاری در تجارت با کشوری همچون عراق چه تاثیری بر کمیت و کیفیت تجارت با این کشور داشته است؟
طراحی سازوکارهای مالی و بانکی تحریمناپذیر
مهمترین آثار تحریم شکبکه بانکی طی سکالهای گذشکته ،خود را در محدودیتهای نقل و انتقال پول به بان های خارج از کشکور نمایان سکاخته
که سکبب افزایش فرایندها و هزینههای تجارت شکده اسکت .آیا تحریمهای بانکی بر تجارت منطقهای نیز تاثیرگذار اسکت؟ سکازوکارهای جایگزین
جهت بیاثرسکازی تحریمهای بانکی در تجارت با کشکورهای منطقه چیسکت؟ چگونه میتوان با اسکتفاده از ارزهای ملی کشکورهای طرف تجارت،
پیامرسکانهای مالی جایگزین سکوئیفت و تجارت غیردالری ،اثر تحریمها را کاهش داد و آن را بی اثر نمود؟ سکازوکارهای مشکابه در اتحادیههای
اقتصکادی مختلف همچون آسکهآن ،اوراسکیا ،اتحادیه عر و ...چگونه به کاهش سکهم اسکتفاده از ارزهای جهان روا در تجارت درون منطقه ای
منجر شده است؟ نقش و الزامات تجارت ریالی در تسهیل تجارت با کشورهای منطقه چیست؟
توسعه زیرساختهای حمل و نقل و مسیرهای ترانزیت کاال
موقعیت جغرافیایی منحصکر بهفرد ایران از جمله بیش از  ۶۰۰۰کیلومتر مرز مشکترک خشککی با  7کشکور و  27۰۰کیلومتر مرز آبی با  ۸کشکور،
ظرفیت ویژهای برای کشکور به همراه داشکته اسکت .با اینحال کمبود و در برخی موارد نبود زیرسکاختهای حملونقل و مسکیرهای ترانزیت کاال،
توسکعه تجارت منطقهای را با چالش همراه کرده اسکت .نقش کریدورهای شکمال-جنو و شکرق-غر در توسکعه تجارت منطقهای چیسکت؟ موانع
تکمیل و توسککعه این کریدورها چه بوده و چگونه قابل رفع اسککت؟ زیرسککاختهای حملونقل دریایی و هوایی چه نقشککی در توسککعه تجارت با
کشکورهای منطقه دارد دارد؟ تسکریع در تکمیل و توسکعه بندر چابهار و اتصکال ریلی آن به زاهدان و سکرخس چه نقشکی در فعالسکازی و توسکعه
کریدورهای منطقهای دارد؟ کدام مسیرهای ترانزیتی باید فعال شود تا تجارت ایران با کشورهای منطقه تسهیل و توسعه یابد؟

محور چهارم :ظرفیتها و فرصتهای ویژه
ظرفیتهای منطقه در صادرات و واردات کاال و خدمات
بازار  ۶۰۰میلیون نفری کشککورهای منطقه با تجارت سککالیانه بیش از  2.5هزار میلیارد دالر ،ظرفیت بینظیری جهت صککادرات کاال و خدمات
ایرانی به این کشکورها و همچنین تامین نیازهای وارداتی کشکور از طری آنها فراهم کرده اسکت .بررسکی و احصکای ظرفیتهای کشکورهای
منطقه سکبب یافتن حلقههای مفقوده در توسکعه صکادرات و واردات کاال و خدمات با کشکورهای منطقه خواهد شکد .وجود اطالعات و آمار بهروز و
جزئی به تفکی

هر کدام از کشورهای منطقه و بیان مشکالت عدم شکلگیری تجارت ایران با این کشورها ،در تکمیل نقشه تجارت منطقهای

کشور نقش بهسزائی دارد.
الگوی توسعه تجارت با کشورهای محور مقاومت
علیرغم حضکور فعاالنه جمهوری اسکالمی ایران در کشکورهای محور مقاومت از جمله عراق ،سکوریه ،لبنان و یمن و آگاهی به ظرفیتهای بسکیار
آنها و وجود قرابت فرهنگی و تمدنی ،همچنان طرح اجرایی مشکخصکی در خصکو
وجود ندارد .سککواالت کلیدی در خصککو

همکاریهای اقتصکادی و توسکعه تجارت با این کشکورها

این موضککوع این اسککت که چگونه میتوان از همکاریهای سککیاسککی ،نظامی و امنیتی در توسککعه

همکاریهای تجاری و اقتصکادی با این کشکورها اسکتفاده کرد؟ الگوی مناسکب توسکعه تجارت میان کشکورهای محور مقاومت چیسکت؟ همکاری
یکپارچه و متقابل کشکورهای محور مقاومت چه الزاماتی دارد و چگونه محق می شکود؟ چگونه میتوان با تعریف نقشهای متناسکب هرکدام از
کشکورها ،تامین نیازهای اسکاسکی کشکورهای محور مقاومت با مشکارکت و همکاری حداکرری خود کشکورها صکورت گیرد؟ رفع نیاز به امنیت غذایی
و امنیت انرژی پایدار ،زیرسککاخت مالی و صککندوق تامین مالی مشککترک ،تشکککیل زنجیره ارزش منطقهای ،تسککهیل قواعد تجاری و ترانزیتی و
همکاری مشکترک در پروژهها و سکازمانهای منطقهای و بینالمللی چگونه به تقویت اقتصکاد محور مقاومت منجر میشکود؟ نهاد متولی توسکعه
تجارت با کشورهای محور مقاومت چه وظایفی بر عهده دارد؟
فرصتهای سرمایهگذاری در کشورهای منطقه
در حال حاضککر بسککیاری از کشککورهای منطقه به دلیل ظرفیتهای اقتصککادی باال از جمله فضککای بازسککازی پس از جنگ ،زمین های مسککتعد
کشکاورزی فراوان و  ...مقصکد سکرمایهگذاریهای خارجی در حوزههای مختلف هسکتند .شکناسکایی فرصکتهای سکرمایهگذاری ایران در کشکورهای
منطقه و مزیتهای بلندمدت آن ،نقش ویژهای در رون تولید بنگاههای اقتصکادی داخلی خواهد داشکت .در این میان پرسکشهایی که در رابطه با
فرصکتهای سکرمایهگذاری در کشکورهای منطقه مطرح اسکت این اسکت که مطالعه و تحلیل الگوهای حضکور کشکورها در بازسکازی کشکورهای
آسکیب دیده از جنگ چگونه بوده اسکت؟ الگوی بهینه و مالحظات مشکارکت ایران در بازسکازی این کشکورها چیسکت؟ فرصکتهای سکرمایهگذاری
دارای اولویت در کشکورهای منطقه کدام اسکت؟ حضکور کشکورهای خارجی در سکرمایهگذاری و بازسکازی کشکورهای منطقه به چه صکورت اسکت؟
چگونه میتوان از ظرفیت بدهیهای این کشورها به ایران در قالب سرمایهگذاری استفاده نمود؟

