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چکیده
يکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جايگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بینالمللی ،توجه به ديپلماسی
اقتصادی میباشد .از اهداف اصلی ديپلماسی اقتصادی ،جذب سرمايهگذاری خارجی است .در واقع اتخاذ
ديپلماسی اقتصادی مناسب میتواند منجر به بهبود سطح جذب سرمايهگذاری خارجی در کشور شود .بهمنظور
تدوين راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل  SWOTاستفاده شده است .نتايج حاصل از تحلیل
پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب ديپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمايهگذاری خارجی بايستی بر نقاط
قوت کشور و فرصتهای پیشروی آن اتخاد گردد .از جمله اين راهبردها میتوان به مواردی همچون برگزاری
کنفرانس ساالنه سرمايهگذاری ايران و اجرای ديپلماسی فعال برای جذب شرکتها و سرمايهگذاران خارجی
جهت حضور در کنفرانس ،توجه و استفاده از امتیازها و شرايط ويژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیك کشور در
طراحی روابط خارجی و تدوين ديپلماسی اقتصادی ،ارتباط مؤثر سفارتخانهها با ايرانیان مقیم کشورهای خارجی
جهت جلب و جذب سرمايههای آنان ،ايجاد اتحاديههای منطقهای به منظور افزايش اندازه بازار برای جذب
سرمايهگذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه ،تعامل با شرکتهای کوچك
که با کشورهای تحريمکننده مبادلهای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.
واژگان کلیدی :ديپلماسی اقتصادی ،سرمايهگذاری خارجی ،راهبرد.
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 .1مقدمه
بر اساس سند چشمانداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامههای پنجساله توسعه کشور ،جمهوری اسالمی
ايران به صورت يك کشور توسعهيافته با جايگاه اول اقتصادی و فنآوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال
با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است .جهت دستیابی به اين جايگاه ترسیم شده بايستی از کلیه ابزارها
استفاده نمود .ازجمله مهمترين ابزارها برای رسیدن به اين مهم ،استفاده تام و تمام از ظرفیتهای دستگاه
ديپلماسی کشور تحت عنوان «ديپلماسی اقتصادی» معنا پیدا میکند (صبوری و صالحیان.)1396 ،
آنچه در همه تعاريف موجود در خصوص ديپلماسی اقتصادی مشترك میباشد آن است که ديپلماسی اقتصادی
شامل اقدامات رسمی ديپلماتیکی است که اوالً دسترسی به بازارهای خارجی را برای کسبوکارهای ملی تسهیل
میکنند ،ثانیاً در تالش برای جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجی هستند و ثالث بر اثرگذاری روی قوانین
بینالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی تأکید مینمايند (واحد سیاسی پارلمان اروپا.)2017 ،1
هدف عمده ديپلماسی اقتصادی کمك به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد اصلی آن جستجوی اهداف اقتصادی
با معیارهای ديپلماتیك است؛ خواه با ابزارهای اقتصادی يا غیراقتصادی است (پلوا .)2010 ،2از اينرو بايد توجه
داشت که ترسیم يك ديپلماسی اقتصادی موفق بدون در نظر گرفتن اولويتهای توسعه ملی و درك منطق
بازار جهانی از سوی ديگر ،بسیار بعید به نظر میرسد .اولويتهای توسعه هر کشور بر اهداف توسعه اقتصادی
آن کشور مؤثر است .برای مثال ،برای کشوری همچون بنگالدش با جمعیت بسیار زياد و نرخ بیکاری باال،
يافتن فرصتهای شغلی يك اولويت ديپلماسی اقتصادی است (سبحان .)2009 ،3همچنین میتوان گفت
ديپلماسی اقتصادی به دنبال تأمین امنیت اقتصادی يك دولت در نظام بینالمللی آنارشیك است (جانسون و
هال .)2005 ،4با اين حال میتوان مهمترين اولويتها و اهداف ديپلماسی اقتصادی بهويژه برای کشورهای در
حال توسعه تسهیل فضای کسبوکار تجاری ،جذب سرمايهگذاری خارجی ،توريسم ،بهبود تصوير کشور و
دستیابی به تکنولوژی و علم دانست (نارای.)2008 ،5
از ضرورتهای کاربست ديپلماسی اقتصادی معطوف به نقش آن در بازيابی منافع و قدرت اقتصادی کشور
است ،زيرا ديپلماسی اقتصادی به جذب سرمايهگذاریهای خارجی ،تبیین استراتژی توسعه صادرات ،ايجاد
تصوير و برداشت مثبت از کشور مربوطه و گسترش همکاریهای مؤثر منطقهای و بینالمللی با ساير بازيگران
اقتصادی بینالمللی اعم از دولتی و غیردولتی میپردازد؛ بنابراين ديپلماسی اقتصادی با امکانپذير ساختن
برونگرايی زمینه ورود ايران به نظام اقتصاد جهانی را مهیا میسازد و از اين طريق به بازيابی فرصتهای
اقتصادی جديد يا از دسترفته منجر میشود.
يکی از مهمترين شاخصهای میزان کارايی و کارآمدی ديپلماسی اقتصادی ،سرمايهگذاری مستقیم خارجی
است .يك ديپلماسی اقتصادی قوی الزم است که هم زمینه جذب سرمايهگذاری خارج را به داخل فراهم نمايد
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و هم اينکه با ورود سرمايه به داخل بتواند زمینههای رشد جايگاه خود را نیز هر چه بهتر و بیشتر فراهم نمايد.
(دهقانی و صالحی.)13 :1391،
ايران از لحاظ ژئو پلتیکی و ژئو اکونومیکی از موقعیتی منحصربهفرد برخوردار است؛ اما وضعیت اقتصادی کشور
و جايگاه اقتصاد کشور در جهان به هیچ عنوان با توانايیهای بالقوه و بالفعل کشور همخوانی ندارد و کشور
نیازمند اقدامات اساسی در جهت تحول و تغییر است .از جمله اقداماتی که بايد متحقق گردد تا شرايط موجود
اقتصاد کشور متحول گردد ،طراحی و اتخاذ مدل مناسب ديپلماسی اقتصادی است.
نگاهی به وضعیت ايران در عرصه اقتصاد جهانی میتواند ،الزام اتخاذ ديپلماسی اقتصادی مناسب را نمايان
سازد .در وضعیت موجود ،ايران بهجز سازمان اکو در هیچ سازمان منطقهای اقتصادی ديگر عضو نیست و اکو
نتوانسته آنچنان موفق باشد .ايران در منطقه خلیجفارس با کشورهای عرب منطقه نتوانسته به هیچ مکانیسمی
از همکاریهای منطقهای اقتصادی دست يابد .ايران با وجود سرمايهگذاری در بیش از دو دهه در عراق و
افغانستان ،نتوانسته است سهم شايستهای از بازسازی در اين دو کشور را به خود اختصاص دهد .ايران نتوانسته
است با مهمترين شريك تجاری خود يعنی اروپا به موافقتنامه جامعی در زمینه اقتصادی دست يابد .ايران پس
از سالها تالش نتوانسته است عضو سازمان تجارت جهانی گردد .ايران نتوانسته از ژئوپلتیك بیهمتای خود
سود برد و تبديل به مرکز ترانزيت انرژی از منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به خلیجفارس و دريای عمان و
همچنین صدور گاز به اروپا ،چین و هند گردد .پس از حدود  20سال رژيم حقوقی دريای خزر هنوز مشخص
نشده و رابطه اقتصادی ايران با کشورهای عضو در اين زمینه در پردهای از ابهام فرو رفته است و باالخره با
وجود پتانسیلهای باال و زمینهها مساعد درصد بسیار ناچیزی از سرمايهگذاری مستقیم جهانی در ايران صورت
میگیرد .در دنیای پیچیدهی امروز ،حجم سرمايهگذاری مستقیم خارجی از جمله شاخصهای مهم برای بررسی
میزان کارايی و کارآمدی ديپلماسی اقتصادی است .نرخ رشد  8درصدی پیشبینی شده در برنامه ششم توسعه
به حداقل  150میلیارد دالر سرمايهگذاری مستقیم نیاز دارد که حداقل  40درصد آن بايستی از منابع خارجی و
جذب سرمايهگذاری خارجی تأمین شود.
درنتیجه الزام به طراحی و اتخاذ مدل ديپلماسی اقتصادی متناسب با شرايط بینالمللی ضرورتی اجتنابناپذير
است و بیش از پیش احساس میشود .بدون مدلی مناسب برای ديپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمايهگذاری
خارجی ،ايران توانايی نقشآفرينی در سطح بینالمللی را نخواهد داشت .با مدلی مناسب در اين حوزه ،ايران
توانايی تقويت اقتصاد کشور را بخشیده و شرايط را برای قرارگیری کشور در کانون تحوالت اقتصادی منطقه و
جهان و تبديل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه را در راستای سند چشمانداز  ،1404فراهم میسازد.
از جمله ظرفیتهای ديپلماسی اقتصادی ،فراهم نمودن و استفاده از ظرفیتهای ديپلماتیك الزم برای افزايش
تبادل و همکاری اقتصادی دو عرصه داخل و خارج است .وضعیت کشور نشان میدهد که ديپلماسی اقتصادی
با چالش تقابل عرصه داخل و عرصه خارج روبرو است .تا زمانی که چالش تقابل عرصه داخل و خارج وجود
داشته باشد ،میزان ورود فرصتهای اقتصادی از خارج به داخل کاهش پیدا میکند .کاهش اين فرصتها به
معنی نبود يك ديپلماسی اقتصادی کارآمد برای فراهم نمودن ورود فرصتهای اقتصادی و سرمايهگذاری در
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ايران است؛ بنابراين مسئلهای که وجود دارد آن است که الگويی که بتواند قلمرو ديپلماسی اقتصادی را در حوزه
سرمايهگذاری خارجی تبیین نمايد .پژوهش پیشرو قصد دارد تا با مطالعه در اين زمینه گامی مؤثر بردارد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2جذب سرمایهگذاری خارجی
برای سرمايهگذاری مستقیم خارجی تعاريف مختلفی ارائه شده است .از جمله به نظر آنکتاد سرمايهگذاری
مستقیم خارجی عبارت است از سرمايهای که متضمن مناسبات بلندمدت و منعکسکننده کنترل و سود مستمر
شخصیت حقیقی يا حقوقی مقیم يك کشور در شرکتی (بنگاهی) بیرون از موطن سرمايهگذار باشد (شاهآبادی
و همکاران .)1391 ،همچنین در کتاب جامع پالگريو 1سرمايهگذاری مستقیم خارجی به معنی تملك دارائیها
توسط سرمايهگذار در خارج از موطن خود تعريف شده است.
در برخی از موارد نیز سرمايهگذاری مستقیم خارجی اينگونه تعريف میشود که الزم است سرمايهگذار خارجی
حضور فیزيکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذيرش ريسك در سود و زيان ،احتماالً کنترل و ادارهی
واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته باشد .به اين ترتیب سرمايهگذار خارجی بهطور مستقیم در اجرای
فعالیتهای تولیدی نقش مؤثر دارد .سرمايهگذاری مستقیم خارجی به طور جدی از اوايل دههی  1980توجه
جامعهی جهانی ،بهويژه کشورهای درحالتوسعه را به خود جلب کرده است (مشیری و کیان پور.)1391 ،
ساير تعاريف در مورد سرمايهگذاری خارجی عبارتند از:
 انتقال وجوه يا مواد از يك کشور به کشور ديگر جهت استفاده از تأسیسات يك بنگاه اقتصادی در کشورمیزبان در برابر مشارکت مستقیم يا غیرمستقیم در سود بنگاه.
 معادل است با بکار گیری سرمايه خارجی در يك بنگاه اقتصادی موجود يا جديد پس از اخذ مجوز سرمايهگذاری که بهصورت سرمايهگذاری در تولید و ساخت کاال ،استخراج مواد خام ،تأسیس و گسترش نهاد مالی و...
در فراسوی مرزهای ملی انجام شود .بنابراين اهمیت سرمايهگذاری خارجی بر توسعه کشور قابل انکار نیست تا
حدی که بدون آن توسعه حداقل در کشورهای در حال توسعه امکانپذير نیست امروزه حتی کشورهای صنعتی
هم برای جذب سرمايهگذاران رقابت میکنند و سرمايهگذاران در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای
بیشترين اهمیت است (امامی )1386 ،بايد توجه نمود که برای استفاده بهتر از سرمايهگذاری خارجی بايد شرايط
و محیط آماده باشد .میتوان در کنار آماده کردن محیط برای سرمايهگذاری داخلی از سرمايهگذاری خارجی نیز
به عنوان مکمل سرمايهگذاری داخلی استفاده کرد.
 .2-2دیپلماسی
هالستی ديپلماسی را به عنوان ابزار مؤثر در سیاست خارجی دولتها میداند و معتقد است که دولتها با استفاده
از ديپلماسی میتوانند روابط خود را با ديگر دولتها تنظیم نمايند .ديپلماسی محصور به تعامل میان دولتها و
هدف اصلی آن نیز جستجوی راهکاری برای تأمین منافع دولتها است (هالستی .)279 :1385،در اين تفسیر،
palgrive
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ديپلماسی سنتی عمدتاً محدود به تعامالت دوجانبه میان دولتها و معموالً در سطح پنهان بوده و به صورت
محرمانه پیگیری میشد .ديپلماسی با اين تفسیر به معنای جنگ با ديگر ابزار بوده و سیاستهای اقتصادی نیز
صرفاً در راستای اهداف سیاسی دولت و تأمین امنیت اتخاذ میگرديد (اسمیت و همکاران.)720 :1383،
ديپلماسی از زمانی که به عنوان ابزار تأثیرگذار در روابط دولتها شناخته شده ،همواره عهدهدار برقراری تعامالت
میان دولتها با بازيگران جديد و موضوعات پیشروی دولتها بوده است .با گسترش فرايند جهانی شدن و
پیدايی بازيگران جديد ،ديپلماسی ديگر محدود و محصور در دولتها و موضوعات سیاسی و امنیتی نمیباشد.
با تغییرات شگرف بین المللی تنظیم روابط اقتصاد خارجی میان کشورها به ديپلماسی منتقل شده و بسیاری از
مذاکرات و ديدارهای عادی میان دولتها به موضوعات اقتصادی اختصاص پیدا میکند (همیلتن و ديگران،1
 . )2011امروزه کارگزاران متولی ديپلماسی بیشتر بوده و سوزان استرنج از آن تحت عنوان ديپلماسی سهوجهی
نام میبرد (استرنگ .)1992 ،2نخست اينکه ديپلماسی بر طبق سنت و رسم معمول به عنوان مهمترين سازوکار
تعامل و مذاکره میان دولتها با اولويت موضوعات اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد .دوم ،ديپلماسی روندی
است که در آن دولتها میتوانند روابط خود را با بازيگران غیردولتی نیز همچون نهادها و شرکتهای بینالمللی
تنظیم نمايند .در نهايت حتی ممکن است در مواقعی در تعامالت بینالمللی میان کشورها ،دولت نقش مستقیمی
در آن نداشته باشد و در تعامالت بازيگران غیردولتی در قالب شرکتهای غیردولتی و با ديگر بازيگران غیردولتی،
حضور داشته باشند و موضوعات اقتصادی در اولويت قرار گیرد.
ديپلماسی به عنوان مهمترين رکن سیاست خارجی ابزاری است که تالش میکند اهداف دولتها را به پیش
برد و متناسب با توانايیها و اهداف سیاست خارجی ابعاد متفاوتی به خود میگیرد (بريقی و ديگران.)2008 ،3
با گسترش جهانیشدن شبکهای از روابط درهمتنیده و انواع مختلفی از وابستگیهای متقابل و بازيگران فروملی
و فراملی پديدار گشته که در ديپلماسی در عرصه فراملی و فراسرزمینی نسبت به منابع ،سرمايه و بازار ادعای
مشروعیت دارند و وارد حوزههای موضوعی و فعالیتهای اقتصادی تجاری میشوند (دهقانی فیروزآبادی،
.)1387
 .3-2دیپلماسی اقتصادی
در يك تعريف فراگیر میتوان ديپلماسی اقتصادی را «تمام فعالیتها ،استراتژیها و ابتکارات هماهنگ و
سازگار اقتصادی و سیاسی در دو سطح دولتی و غیردولتی تعريف کرد که در سیاست خارجی کشورها در دو
عرصه تعامل ملی و بینالمللی با هدف دستیابی و حضور در عرصه اقتصاد جهانی به کار گرفته میشود»
(صالحی)1392 ،؛ به عبارت ديگر ،ديپلماسی اقتصادی در عرصه سیاست خارجی ،پیوندی تنگاتنگ با
جهتگیری و اصالحات اقتصادی دارد و کشورهايی به استفاده از ديپلماسی اقتصادی توجه میکنند که مسئله
توسعه اقتصادی به اولويت ملی آنها تبديل شده باشد .دولتهای ملی اکنون با واردکردن مسئله تجارت و
1 Hamilton et.al
2 Strange
3 Brighi et.al
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جذب سرمايهگذاری خارجی در روند تصمیمگیریهای سیاسی– اقتصادی ،سعی در به حداکثر رساندن منافع
ملی خود دارند ،زيرا موضوعات مهمی چون رشد اقتصادی ،اشتغال و رفاه اجتماعی ،رابطه تنگاتنگی با روابط
اقتصادی خارجی دارند .به همین دلیل ،امروزه مسئله تنظیم روابط اقتصادی به مرکز ثقل ديپلماسی منتقل
شده و موقعیتی همطراز موضوعات سیاسی پیدا کرده است .اکنون سهم بااليی از مذاکرات سیاسی مقامات
کشورها برای اهداف تجاری و تعرفهای است و طرح موضوعات اقتصادی در مذاکرات رسمی رهبران سیاسی
و مقامات عالی رتبه کشورها امری طبیعی تلقی میشود (دامنپاك جامی .)1388 ،ديپلماسی اقتصادی در
تالش برای بهرهگیری از فرصتها و امکانات اقتصادی در صحنه بینالمللی برای کمك به تحقق اهداف
اقتصادی و منافع ملی يك کشور و در نهايت افزايش رشد و توسعه اقتصادی است .اين مسئله نشان میدهد
که امروزه منافع و امنیت ملی کشورها در چارچوب تعامل سازنده و مناسب با ساير کشورها و مناطق دنیا و
ايجاد توازن در مناسبات سیاسی و اقتصادی به دست میآيد (مبینی دهکردی و همکاران.)1386،
اهداف ديپلماسی اقتصادی را از اين منظر میتوان به شرح زير برشمرد:
 .1دسترسی به بازارهای جهانی تولید ،تجارت و کسب سهمی از آنها
 .2جذب سرمايهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم خارجی
 .3محافظت از اقتصاد ملی در مقابل چالشهای اقتصاد جهانی (دانش نیا.)1391،
دومین شاخص برای بررسی میزان کارايی و کارآمدی ديپلماسی اقتصادی سرمايهگذاری مستقیم خارجی است.
يك ديپلماسی اقتصادی قوی الزم است که هم زمینه جذب سرمايهگذاری خارجی را به داخل فراهم نمايد و
هم اينکه با ورود سرمايه به داخل بتواند زمینههای رشد جايگاه خود را نیز هر چه بهتر و بیشتر فراهم نمايد.
جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجی به عنوان يك بخش جدايیناپذير سیستم اقتصادی بینالمللی باز و مؤثر و
کارآمد میباشد و به عامل مهم در دستيابی به توسعه محسوب میگردد .کشورهای در حال پیشرفت،
اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار تالش نمودهاند تا بهطور افزايشی و خیلی
وسیع از طريق ديپلماسی اقتصادی کارآمد ،سرمايههای خارجی را در کشور خود جذب نمايند .چراکه اين میتواند
بهعنوان يك منبع و موتور رشد و مدرنیزه کردن فضای اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد (صالحی.)1391،
 .1-3-2سطوح اقدام در دیپلماسی اقتصادی ایران

ديپلماسی اقتصادی ايران نیازمند دو سطح از اقدام است .سطح اول ،اقدام در عرصه ملی و سطح دوم اقدام
در سطح بینالمللی است .اقدام در سطح ملی فرايند فضاسازی و فرصت سازی در داخل برای اتخاذ مواضع
بهینه برای اقدام در سطح بینالمللی است.
اقدام در سطح ملی
اولین اقدام در سطح ملی برای ديپلماسی اقتصادی ،بازتعريف مفهوم ديپلماسی میباشد ،چرا که با توجه به
تغییرات و تحوالت حادث بر اين مفهوم ،نوع عملکرد ديپلماسی نیز تغییر میکند .دومین اقدام در سطح ملی
برای ديپلماسی اقتصادی ايران بايد به تغییر و بازتعريف وظايف دستگاه ديپلماسی و در دو عرصه بینش (فکر)
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و کنش (عمل) باز میگردد .سومین اقدام در سطح ملی در راستای ديپلماسی اقتصادی ايران ،هماهنگی میان
دستگاههای سیاسی و اقتصادی است .در حال حاضر يکی از مهمترين موانع در گسترش روابط اقتصادی ايران
با ديگر کشورهای جهان ،عرصه هماهنگی و ارتباط میان دستگاههای سیاسی ،ديپلماتیك و اقتصادی است.
چهارمین اقدام در سطح ملی برای تحقق ديپلماسی اقتصادی ايران مرتبط با فضاسازی برای حضور بخش
خصوصی و اعتقاد به آن در عرصه فعالیتهای اقتصادی بینالمللی است.
اقدام در سطح بینالمللی
اولین اقدام در سطح بینالمللی برای ديپلماسی اقتصادی کشور ،اتخاذ استراتژیهای مناسب است .ماهیت و
سرعت تغییر و تحوالت سالهای پايانی قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و يکم به شکلی است که واحدهای
سیاسی را در عرصههای نظام بینالمللی با چالشهای اساسی روبهرو کرده است و بازيگران ،قواعد بازی و
محیط بازی را در سطح ملی و بینالمللی را به شدت از خود متأثر ساخته است .دومین اقدام در سطح بینالمللی
در ديپلماسی اقتصادی ايران توجه به ژئوپلیتیك بیهمتای ايران است .نگاهی سطحی به ژئوپلیتیك ايران
امتیازات ويژه و شرايط منحصر به فرد ژئوپلیتیك ايران را مشخص میکند .سومین اقدام در عرصه بینالمللی
در جهت ديپلماسی اقتصادی ايران ارتباط شايسته با سازمان و نهادهای بینالمللی اقتصادی میباشد .سازمانها
و نهادهای بینالمللی اقتصاد ،سازمانها و نهادهايی هستند که وظیفه مديريت ،تعادل بخشی ،کنترل و تسهیل
اقتصاد بینالملل و ادامه رشد اقتصاد جهانی و انتفاع تمامی کشورها را برعهده دارند .از جمله اين نهادها و
سازمان میتوان به سازمان تجارت جهانی ،انکتاد ،صندوق بین المللی پول و بانك جهانی اشاره کرد .چهارمین
اقدام ديپلماسی اقتصادی در عرصه بینالملل ،شناخت بازارهای هدف و برنامهريزی برای فتح آن است .به نظر
میرسد برای اقتصاد کشور هنوز بازارهای هدف مشخص نیست و اقداماتی که در عرصه اقتصادی به وقوع می
پیوندد متأثر از شرايط سیاسی و تحوالت جاری در عرصه بینالمللی است .پنجمین اقدام ديپلماسی اقتصادی
در عرصه بینالمللی ،بايد معطوف به جذب سرمايهگذاری خارجی باشد .واقعیت اين است که منابع ملی موجود
به هیچوجه تکاپوی نیازهای توسعه کشور را نمیکند و بنابراين استفاده از منابع بینالمللی ضرورتی اجتنابناپذير
است؛ و باالخره ششمین و يکی از مهمترين اقدامات ديپلماسی اقتصادی ،توجه به ايرانیان خارج از کشور است.
ايرانیان خارج از کشور در هر کشوری که زندگی میکنند جزء برترين اقلیتهای کشورهای محل سکونت خود
هستند که هم از نظر تحصیالت و تخصص و هم از نظر ثروت در رتبه بااليی میباشند (طباطبايی.)1388،
 .4-2سازوکار و شیوهی تحریمهای علیه ایران در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی
امريکا با هدف وارد آوردن فشار بر ايران و افزايش مشکالت معیشتی مردم ،اقدام به اعمال تحريمها علیه ايران
کرده است .به دلیل نفوذ امريکا در سازمانها و نهادهای بینالمللی اقتصادی همچون صندوق بینالمللی پول
و بانك جهانی ،هزينه اعمال اين تحريمها برای ايران ارزان نخواهد بود .همچنین با توجه به حجم تجارت
باالی امريکا و نفوذش بر جريانهای مالی بینالمللی ،اين کشور از ظرفیت بااليی نیز در ايجاد هزينه برای
همکاران اقتصادی ايران برخوردار است.
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در اين پژوهش به بررسی تحريمهای وضعشده در زمینه جذب سرمايهگذاری خارجی از سوی آمريکا ،سازمان
ملل و اتحاديه اروپا را مطالعه نموده و به بررسی اثرگذاری اين تحريمها بر جريان سرمايهگذاری خارجی پرداخته
شده است که در زير به تصوير کشیده شده است.

شکل شماره ( )1تحريمهای وضع شده در حوزه جذب سرمايهگذاری خارجی

شکل شماره ( )2نحوه اثرگذاری تحريمها بر جذب سرمايهگذاری خارجی
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 .5-2پیشینه پژوهش
 .1-5-2مطالعات داخلی

طباطبايی ( ،)1388در پژوهشی بايستههای ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران را مورد بررسی قرار
داده است  .در اين تحقیق بیان شده است که ديپلماسی اقتصادی ايران نیازمند چهار پیششرط ،چهار اقدام در
سطح ملی و شش اقدام در سطح بینالمللی برای کامیابی است .چهار پیششرط شامل شناخت دقیق وضعیت
موجود ،اجماع نظر میان نخبگان ،شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و
بینالمللی میباشد  .چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعريف ديپلماسی ،بازتعريف وظايف دستگاه ديپلماسی و
ديپلماتها ،ايجاد هماهنگی میان دستگاههای سیاسی و اقتصادی و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و
اعتقاد به آن در عرصه فعالیتهای اقتصادی و شش اقدام در سطح بینالمللی شامل اتخاذ استراتژیهای مناسب،
توجه به ژئوپلیتیك بیهمتای ايران ،ارتباط شايسته با سازمانها و نهادهای بینالمللی اقتصادی ،شناخت
بازارهای هدف و برنامهريزی برای فتح آن ،کمك به جذب سرمايهگذاری خارجی و توجه به ايرانیان خارج از
کشور است.
دهقانی و صالحی ( ،)1391در مطالعهای با عنوان «ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران؛ زمینهها و
چالشها (با تأکید بر پنج شاخص جهانیشدن اقتصاد)» به اين سؤال پرداختند که زمینهها ،موانع و چالشهای
جايگاه ديپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ايران کداماند؟ در پاسخ به پرسش ،جايگاه آماری اقتصاد ايران
در شاخصهای پنجگانه جهانیشدن اقتصاد يعنی آزادسازی اقتصادی ،خصوصیسازی ،رقابتپذيری ،سرمايه-
گذاری مستقیم خارجی و گسترش تکنولوژیهای اطالعاتی و ارتباطی ،استخراج شده و بر اساس نرمافزار
 Excelو تبديل آن به نمودار و اطالعات ،تأثیر آن بر کارکرد ديپلماسی اقتصادی تجزيهوتحلیل گرديد.
همچنین از طريق اين شاخصها ،چالشهای سهگانه فراروی ديپلماسی اقتصادی يعنی تقابل سیاست و اقتصاد،
تقابل دولت و بازيگران غیردولتی و تقابل عرصه داخلی و بینالمللی با نگاه آماری به تصوير کشیده شده است
و ارتباط مستقیم میان اين پنج شاخص و جايگاه ديپلماسی اقتصادی تبیین گرديده است.
دهقانی فیروزآبادی و دامنپاك جامی ( ،)1394سعی نمودند که پاسخ اين پرسش که «مهمترين علل و عوامل
اولويت يافتن ديپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت يازدهم کدامند؟» را جستجو نمايند .در اين مطالعه
اشاره شده است که دولت يازدهم اولويتهای ديپلماسی اقتصادی خود را در عرصه بینالمللی ،بر محور توجه
به موضوعاتی نظیر افزايش مبادالت تجاری ،همکاریهای منطقهای با تأکید بر سازمانهايی مانند اکو و دی
هشت ،جذب سرمايهگذاری مستقیم خارجی و تسهیل حضور شرکتهای ايرانی در صحنه اقتصاد جهانی با
هدف صدور خدمات فنی و مهندسی قرار داده است .برای تحقق اين هدف عنوان شده است که عالوه بر تقويت
ساختار و افزايش ظرفیتهای دستگاه ديپلماسی ،به کارگیری مناسب اين ظرفیتها و تجربهها از طريق ورود
سازنده و تأثیرگذار وزارت امور خارجه در موضوعات اصلی مورد توجه دستگاههای اجرايی در عرصه روابط
خارجی ،ضروری است .همچنین پیشنهاد شده است که دستگاههای اقتصادی کشور بايد برای بهرهگیری مناسب
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از ظرفیتهای ديپلماسی ،دستور کار و برنامه مشخصی را برای وزارت امور خارجه به ويژه سفارتخانههای ايران
در خارج از کشور ترسیم کنند و بخش خصوصی کشور نیز به کمك دستگاه ديپلماسی بشتابد.
موسوی شفايی و همکاران ( ،)1395در پژوهشی به بررسی ديپلماسی اقتصادی و قدرتيابی چین در عرصه
جهانی پرداختند .در راستای تجزيهوتحلیل اين مسئله ،با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاريخی
و کتابخانهای و همچنین تکیهبر دادههای آماری ،به تبیین مفهوم ،اهداف و عملکرد ديپلماسی اقتصادی در
سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی اين کشور پرداخته شده است .سؤال اصلی مقاله اين بوده است
که چین در راستای دستیابی به جايگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی ،در عرصه سیاست خارجی چه رويکردی
در پیش گرفته است؟ در پاسخ به سؤال ،فرضیه پژوهش اين بوده است که چین پس از مائو ،رويکرد ديپلماسی
اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جايگاه جهانی اقتصاد اين کشور به صورت فعاالنه در پیش گرفته و
در اين راستا برنامههايی چون جذب سرمايهگذاری خارجی ،تسهیل فضای کسبوکار تجاری ،رونق گردشگری،
دستیابی به علم و تکنولوژی روز و بهبود تصوير کشور را به اجرا گذاشته است.
صبوری و صالحیان ( ،)1396موضوع «بررسی راهبردی ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران مطالعه
موردی :دولت يازدهم و دوازدهم» را مورد پژوهش قرار دادند .نويسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه-
ای ،ضمن تشريح موضوع و بیان ويژگیهای يك سیاست خارجی توسعهگرا ،به مهمترين موانع و نواقص
پیشروی ديپلماسی اقتصادی در دولتهای يازدهم و دوازدهم پرداختهاند و پیشنهادات و راهکارهای خود را در
جهت رفع آن بیان کردهاند .از جمله اين پیشنهادات میتوان به احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه،
تربیت نیروهای متخصص در وزارت امورخارجه ،عضويت در سازمان تجارت جهانی ،جذب سرمايهگذاری خارجی
و جذب سرمايه ايرانیان خارج از کشور اشاره نمود.
 .2-5-2مطالعات خارجی

مونز 1و همکاران ( ،)2013در تحقیقی به بررسی ديپلماسی اقتصادی و اثرش بر جريانهای اقتصادی بینالمللی
پرداختند .در اين راستا  29مطالعه تجربی در مورد تجارت و سرمايهگذاری و ديپلماسی اقتصادی (سفارتخانهها،
کنسولگریها ،دفاتر توسعه سرمايهگذاری و صادرات ،بازرگانی و بازرسیهای دولتی) ،با استفاده از روش متا
آنالیز مورد تجزيهوتحلیل گرفته شد .نتايج نشان داد که معناداری ضريب ديپلماسی اقتصادی بیشتر مشهود
است زمانی که در مطالعات از سفارتخانهها بهعنوان يك متغیر توضیحی در مقايسه با مطالعاتی که از کنسولگری
و دفاتر دولتی استفاده شده است .همچنین رابطه مستقیمی بین ديپلماسی اقتصادی و تجارت و سرمايهگذاری
وجود دارد.
تالیتا ،)2014( 2مطالعهای با عنوان «ارزيابی ديپلماسی اقتصادی و تجاری در کشورهای کوچك :مطالعه موردی
نامبیا» را مورد پژوهش قرار داد .در اين پژوهش آورده شده است که يکی از ماموريتهای اصلی دستگاه
1 Moons
2 Talietha
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ديپلماتیك نامبیا در خارج از کشور ،حمايت از توسعه اقتصاد با گسترش و تشويق سرمايهگذاری خارجی در نامبیا
است .همچنین اين دستگاه نقش مهمی را در منطقه بینالمللی ايفا میکند تا بتواند با يك شبکه تجاری پايدار
بینالمللی ،صادرات و سرمايهگذاری و فعالیتهای گردشگری را افزايش دهد .با اين حال ،اثربخشی مأموريتها
با مشکالت ساختاری رو برو است .همچنین پیشنهاداتی شامل توسعه استراتژی ديپلماسی اقتصادی ،توسعه
منابع انسانی ،مشارکت بخش خصوصی و دولتی ،فعالیتهای تبلیغاتی تصويرسازی ،جذب سرمايهگذاری مستقیم
خارجی ارائه شده است.
احمدصالح ،)2015(1در مطالعه به بررسی ديپلماسی اقتصادی در ارتقا سرمايهگذاری کشور تانزانیا پرداختند.
هدف اين مطالعه آن بوده که چرا سطح همکاریهای اقتصادی بین تانزانیا و کشورهای عضو شورای همکاری
خلیجفارس پايین است .بدين منظور  69نفر از مقامات دولتی ،اتاقهای بازرگانی ،کمیته پارلمانی ،آژانسهای
توسعه سرمايهگذاری و اعضای جامعه کسب و کار مورد پرسش قرار گرفتند .يافتهها نشان داد که آمادگی بخش
خصوصی تانزانیا برای توسعه سرمايهگذاری ،در مقايسه با بخش خصوصی قوی در عمان و امارات متحده عربی،
در سطح پايینی قرار داشته است .همچنین ساختار تجارت در تانزانیا با مکانیسم تجاری کشورهای شورای
همکاری خلیجفارس متفاوت است .کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس شرايط بهتری از نظر ساختار
قانونی در مقايسه با تانزانیا دارد که نقش متفاوتی را در توسعه تجارت و سرمايهگذاری بازی میکند و اين امر
موجب تسهیل سطوح مختلف توسعه و همچنین منافع متفاوت بین کشورهای مختلف شده است .در اين مطالعه
پیشنهاد شده است که تانزانیا نیازمند به توسعه نقش بخش خصوصی ،بازنگری در قانون و مکانیسم تجاری و
تالش برای توسعه ارتباطات اقتصادی نزديك با کشورهای شورای همکاری خلیجفارس میباشد.
مونز و بريجیك ،)2017(2به اين موضع پرداختند که آيا ديپلماسی اقتصادی کار میکند؟ در اين راستا  32مطالعه
تجربی چاپ شده در سالهای  1986تا  2011با استفاده از روش متا تحلیل مورد بررسی قرار گرفته که مرتبط
با اثر تجارت و سرمايهگذاری ديپلماسی اقتصادی بوده است .نتايج حاکی از آن بود که ديپلماسی اقتصادی اثر
مثبت و معناداری بر جريانهای اقتصادی بینالمللی دارد.
کاواديا 3و همکاران ( ،)2018ديپلماسی اقتصادی کشور لوکزامبورگ را از نظر تجارت و سرمايهگذاری مستقیم
خارجی مورد ارزيابی قرار دادند .اين پژوهش بهعنوان مطالعهای برای ارزيابی ديپلماسی اقتصادی در کشورهای
کوچك بوده است .بر اساس يافتههای تحقیق ،برای اينکه لوکزامبورگ توانايی رقابت در بازارهای جهانی را
داشته باشد نیازمند يك ديپلماسی مؤثر و کارآمد در قسمتهای الف) تجارت کاال و خدمات ،ب) جذب سرمايه-
گذاری مستقیم خارجی ،ج) سهیم شدن قسمتی از ثروت کشور با کشورهای درحال توسعه از طريق صندوق
 ،ODAمیباشد .همچنین بر اساس نتايج پژوهش ،اندازه کشور به عنوان يك عامل تعیینکننده موفقیت
ديپلماسی اقتصادی نمیباشد (طباطبايی.)1388 ،

1 Ahmad saleh
2 Bergeijk
3 Kavvadia
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 .3روششناسی پژوهش
 .1-3طرح پژوهش
نوع تحقیق را میتوان بر اساس سه معیار هدف ،ماهیت ،روش و نوع دادهها تقسیمبندی نمود .از آنجا که نتايج
اين تحقیق میتواند مورد استفاده سیاستگذاران ،برنامهريزان و دستاندرکاران امور اقتصادی و دفاعی کشور
قرار گیرد ،تحقیق مورد بررسی بر اساس هدف ،کاربردی محسوب میشود.
همچنین با توجه به آنچه بیان شد و از آنجايی که تحقیق حاضر به دنبال تبیین ديپلماسی اقتصادی در حوزه
سرمايهگذاری خارجی و بررسی تهديدها ،فرصتها و درسهای آن برای سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری
اسالمی ايران میباشد که در واقع محقق شرايط فعلی را بررسی میکند تا مسائل جاری در پرتو آن روشن شود،
در نتیجه تحقیق حاضر بر اساس روش و ماهیت ،توصیفی–پیمايشی میباشد  .به عالوه تحقیق حاضر بر
اساس نوع دادهها آمیخته (کمی-کیفی) میباشد .چرا که اين پژوهش با استفاده از ترکیب دو مجموعه روشهای
تحقیق کمی و کیفی به انجام رسیده است.
در اين تحقیق تجزيهوتحلیل دادههای جمعآوریشده بر اساس پرسشنامه و خبرگی و از روشهای آماری
توصیفی و استنباطی به شرح ذيل استفاده گرديد.
الف) دادههای مرتبط با سؤاالت پرسشنامه بهوسیله فنون آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،فراوان تجمعی
و نمودارها مربوطه) و آمار استنباطی با استفاده از نرمافزار  spssو آزمون تی تكنمونهای ،روش تحلیل عاملی
و آلفای کرونباخ مورد تجزيهوتحلیل قرار گرفته است.
ب) دادههای جمعآوریشده از طريق خبرگی با استفاده از روش  SWOTمورد تجزيهوتحلیل قرار گرفته است.
جهت تجزيهوتحلیل  SWOTدر گام نخست عوامل داخلی و عوامل خارجی شناسايی و انتخاب گرديد.
معیارهای اصلی مطالعه يعنی عوامل داخلی و عوامل خارجی خود به چهار زير معیار نقاط قوت ،نقاط ضعف،
فرصتها و تهديدها دستهبندی میشود .برای زيرمعیارهای تحقیق نیز  86شاخص شناسايی شده است .هريك
از معیارها و زيرمعیارهای مربوط در جداول ( )1و ( )2ارائه شده است .همچنین برای هر معیار و زيرمعیار
نمادهايی درنظر گرفته شده است تا طراحی مدل و ارائه مطالب تسهیل شود .همچنین معیارها و زيرمعیارهای
تحقیق با انديس عددی نامگذاری شدهاند تا در جريان تحقیق به سادگی قابل رديابی و مطالعه باشد.
جدول شماره ( )1مهمترين عوامل داخلی
نماد
S1
S2
S3
S4
S5
S6

عوامل داخلی
قوتها
سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند به برونگرايی اقتصاد ملی کمك کند.
پتانسیل باالی بازار داخلی و گستره مصرفکنندگان.
وجود نیروی کار تحصیلکرده مناسب.
وسعت جغرافیايی و گستره پهناور کشور.
منابع زيرزمینی و ذخاير معدنی فراوان از نظر تنوع و میزان.
توانايی بالقوه تجار و سرمايهگذاران ايرانی به عنوان شرکای بالقوه.
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S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
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وجود زيربناهای مناسب شامل جاده ،ريل ،فرودگاه ،برق ،آب ،گاز و ...
تنوع نیاز مصرفکنندگان ايرانی به انواع محصوالت.
ثبات سیاسی و حاکمیتی و امنیت باال در مقايسه با همسايگان و منطقه.
موقعیت استراتژيك ايران در منطقه به عنوان کريدور شمال-جنوب و دسترسی به آبهای آزاد.
رابطه فرهنگی مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه.
سرمايه اجتماعی و فرهنگی باال در مقايسه با کشورهای منطقه.
وجود جاذبههای گردشگری (تاريخی و طبیعی) فراوان.
شناخت و آگاهی نسبی دولتمردان نسبت به لزوم بکارگیری ديپلماسی اقتصادی.
ضعفها
ديپلماسی اقتصادی اولويت اول دستگاه ديپلماسی کشور نیست.
ثبات الزم در سیاستهای اقتصادی کشور وجود ندارد.
بازار پول کشور به توسعهيافتگی کافی و مناسب نرسیده است.
نظام بانکی کشور کارآمدی الزم را ندارد.
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران استقالل کافی ندارد.
بازار سرمايه کشور به توسعهيافتگی کافی و مناسب نرسیده است.
برنامه جامع سرمايهگذاری تدوين نشده و وزارتخانهها اطالعی از اولويتهای سرمايهگذاری ندارند.
عدم سرمايهگذاری در حوزه تولید و تمرکز بر استخراج و در نهايت خامفروشی وجود دارد.
گسترش فساد مالی در ارکان اجرايی کشور.
بزرگ بودن بخش دولت و عدم اجازه حضور به بخش خصوصی.
ضعف در نظارت بر امور و حکمرانی شرکتی در بخش دولتی و عمومی.
توسعه محدود فضای سیاسی و اجتماعی کشور.
باالبودن ريسك سیاسی.
نهاد متولی ديپلماسی اقتصادی تعیین نشده است.
عدم توانايی حاکمیت از بهرهبرداری اقتصادی حتی در کشورهايی که نفوذ سیاسی دارد.
فقدان ديپلماسی پويای اقتصادی در قالب پروتکلهای مشخص.
انفعال دستگاه ديپلماسی سیاسی و خارجه در حوزه اقتصاد.

W18

عدم بکارگیری نیروهای متخصص با مباحث کسب و کار ،اقتصاد و سرمايهگذاری در دستگاه ديپلماسی سیاسی و
خارجه.

W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27

عدم طراحی استراتژی کالن در منطقه و جهان در حوزه اقتصاد.
عدم وجود برنامههای سازنده و همگرا با همسايگان و کشورهای منطقه در حوزه اقتصاد.
بروکراسی اداری پیچیده و هزارتو.
رانتیر بودن دولت.
عدم وجود تمرکز تصمیمگیری در حوزه سرمايهگذاری خارجی.
عدم جديت دولت در رفع قوانین مخل کسب و کار و سرمايهگذاری.
ريسك باال در حوزه مالی و اقتصادی به دلیل تغییرات سريع قوانین و مقررات.
عدم شفافیت قوانین و مقررات و فرايندهای قانونی کسب مجوزها.
عدم توجه کافی به آموزش تیمهای مذاکرهکننده در حوزه اقتصادی و سرمايهگذاری.

تدوین راهبردهای دیپلماسی اقتصادی در حوزه جذب ...

144
W28
W29

عدم ارائه و معرفی مناسب فرصتهای سرمايهگذاری به خارجیان.
عدم تسلط کارشناسان و مديران حوزه ديپلماسی به روشهای روز تأمین مالی و سرمايهگذاری.

W30

تصدیگری دولت و حضور شرکتهای دولتی به جای شرکتهای خصوصی برای همکاری با
سرمايهگذار خارجی.

W31

فساد و دريافت رشوه برای حضور سرمايهگذار خارجی بهويژه در حوزههای پر سود نفت ،گاز و معادن.

منبع :يافتههای پژوهش
جدول شماره ( )2مهمترين عوامل خارجی
نماد
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
O17
O18
O19
O20
O21

عوامل خارجی
فرصتها
معرفی ظرفیتها و توان بالقوه کشور برای سرمايهگذاران خارجی.
معرفی مشوقهای و امتیازهای اعطايی در صورت سرمايهگذاری خارجیها در کشور.
گسترش رقابت بین صنايع داخلی و سرمايهگذار خارجی و به دنبال آن ارتقاء سطح کیفی محصوالت تولید داخل و
افزايش بهرهوری.
کمك به انباشت بیشتر سرمايه فیزيکی و رشد بهرهوری کل عوامل تولید در کشور.
فراهم شدن فرصت اشتغال برای نیروی کار داخلی در سطوح مختلف اجرای پروژههای سرمايهگذاری خارجی.
گسترش صنايع وابسته دارای پیوندهای پیشین و پسین با بخشها و صنايع مدنظر سرمايهگذار خارجی.
ورود سازماندهی و مديريت بهروز به کشور به همراه تکنولوژی پیشرفته.
امکان مشارکت شرکتهای داخلی همکار با سرمايهگذار خارجی در پروژههای ديگر در داخل و خارج از کشور.
امکان استفاده و برخورداری از منابع سرمايهای ايرانیان خارج از کشور.
سهولت در تأمین مالی سرمايه توسط سرمايهگذار خارجی به دلیل دسترسی به منابع مختلف مالی با هزينه کمتر
و سريعتر.
روند حذف دالر از معامالت تجاری بین کشورها میتواند در جهت تسهیل مراودات تجاری و جذب سرمايهگذاران
کشورها با ارزهای داخلی کشور مقصد باشد.
افزايش حجم مالیاتهای دريافتی توسط دولت و بهواسطه آن کاهش کسری بودجه دولت.
رونق رشد اقتصادی بهواسطه فراهم نمودن سرمايۀ خارجی.
وجود فضای کمتر رقابتی و انحصاری در اقتصاد ايران میتواند ايران را به فرصتی برای سرمايهگذاران خارجی که
خواستار تضمین بازگشت سود خود هستند تبديل کند.
انتقال فناوری به داخل در قالب سرمايهگذاری مشترك.
استفاده از ظرفیت شرکتهای کوچك متوسط خارجی.
باز شدن فضا برای حضور شرکتها و تولیدکنندگان خرد خارجی که امکان يا قدرت تعامل اقتصادی با آمريکا را ندارند
در شرايط تحريمها.
امکان عضويت در سازمان تجارت جهانی و ساير سازمانهای مرتبط با تجارت و سرمايهگذاری.
وجود امنیت در ايران به معنای امنیت سرزمینی و عدم وجود جنگ و منازعات نظامی و مسلحانه در ايران و آرام بودن
مناطق مختلف کشورها علیرغم وسعت ايران.
افزايش قدرت چانهزنی و برخورداری از مزيتهای منطقهای.
پتانسیل شکلگیری اتحاديههای منطقهای بهمنظور گسترش بازار.
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استفاده از ظرفیتهای کشور چین در سرمايهگذاری و تأمین مالی.
استفاده از نظام رتبهبندی مؤسسات بینالمللی برای اعتباربخشی در سطح بینالمللی.
امکان برخورداری از دستاوردهای مراکز تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی بهمنظور تقويت مراکز تولید علم و
فنآوری داخلی در کشور.
رشد سريع علمی کشورهای منطقه و توجه به فناوریهای دانشبنیان.
بهرهمندی از فناوری اطالعات و توجه به کسبو کارهای مجازی.
تهديدها
نوسانات منفی شاخصهای اقتصادی و تحوالت منفی ناگهانی و يکباره.
کاهش شديد ارزش پول ملی.
سودآوری باالی پروژههای انرژی بر و پرمصرف آب.
خروج ارز پس از يك دوره سرمايهگذاری در قالب خروج اصل و سود سرمايهها.
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در کوتاهمدت به دلیل اعطای معافیتها و تخفیفهای مالیاتی به عنوان بخشی از
مشوقهای سرمايهگذار خارجی.
ذهنیت منفی نسبت به سرمايهگذاری خارجی.
ريسك باالی سرمايهگذاری در کشور.
فساد و عدم شفافیت در نظام اقتصادی ايران و نبود اراده سیاسی جدی برای حل آن.
وجود رقبای قوی در منطقه که در خصوص اصالحات نهادی از ايران بسیار جلوتر هستند.
تحريمها و تضعیف قدرت جذب سرمايهگذاری مؤثر خارجی و قدرت چانهزنی دولت در برابر طرف خارجی.
وابستگی شديد ديپلماسی اقتصادی به سیاست.
حضور نظامی قدرتهای خارجی در منطقه.
جبههگیری امنیتی کشورهای منطقه در برخورد با همسايگان.
رشد گروههای تروريستی در کشورهای منطقه.
دشمنیهای مخالفان جمهوری اسالمی ايران.

منبع :يافتههای پژوهش

 .2-3روایی و پایایی پرسشنامه
برای بررسی روايی سازه از روايی عاملی تأيیدی استفاده گرديد .نتايج حاصل از آزمون تحلیل عاملی نشان داد
که بار عاملی تمام سؤاالت در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
برای محاسبه ضريب پايايی از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است .مقادير آلفای کرونباخ بدست آمده برای
تمامی متغیرها بیش از  0/75میباشد .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامه از ثبات درونی بااليی
برخوردار است و با اطمینان زيادی میتوان به نتايج آن اعتماد نمود.
 .3-3جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش
در اين تحقیق جامعه آماری در بخش خبرگی ،متخصصانی که با حوزه مورد مطالعه پژوهش آشنايی کامل
دارند ،میباشند که با توجه به زياد بودن تعداد آنها حجم نمونه  15نفری به روش نمونهگیری قضاوتی انتخاب
گرديده است .جامعه آماری در بخش پرسشنامه 40 ،نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاههای کشور و کارشناسانی
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که با مسائل حوزه مورد مطالعه پژوهش حاضر آشنايی کامل داشته ،انتخاب شد .با استفاده از فرمول کوکران
تعداد  35نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونهآماری انتخاب گرديده شد.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-4نتایج حاصل از تحلیل جمعیت شناختی تحقیق
بر اساس جدول نتايج حاصل از تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق نشان میدهد که نمونه آماری تحقیق
از تحصیالت کافی ،رشته مرتبط و سابقه و تجربه مناسب برای پاسخ به سؤاالت پرسشنامه برخوردار میباشند.
جدول شماره ( )5نتايجحاصل از تحلیل متغیرهای جمعیتشناختی
تحصیالت
فوق لیسانس
دکتری
مجموع
-

فراوانی
15
20
35
-

رشته تحصیلی
اقتصاد
روابط بین الملل
علوم سیاسی
مديريت
مجموع

فراوانی
17
5
6
7
35

میزان سابقه
 10-5سال
 15-10سال
 20-15سال
بیشتر از  20سال
مجموع

فراوانی
6
11
15
3
35

منبع :يافتههای پژوهش

 .2-4نتایج تحلیلهای آماری مدل
 .1-2-4ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

عوامل داخلی کشور و عوامل خارجی تأثیرگذار پس از شناسايی ،در ماتريس ارزيابی عوامل داخلی  IFEو
ماتريس ارزيابی عواملخارجی ) (EFEقـرار گرفتنـد .تعـداد عوامـل داخلی  45عامل تعیین شده است .از اين
مقـدار 14 ،عامل موجب قوت و  31عامل ديگـر موجـب ضـعف کشور در نظر گرفته شده است .ابتدا نقاط قوت
و سپس نقـاط ضعف عوامل داخلی در ماتريس  IFEقـرار میگیرند .تعداد عوامل خارجی نیـز  41عامـل
تعیـین شده است که دربرگیرندهی فرصـتها و تهديدها بوده است .به طوری که در اين جا نیز نخست 26
عامل کـه موجب فرصت میشوند و سپس  15عامل که تهديد هسـتند در ماتريس  EFEقرار داده شد .ابتدا
عواملی که موجب فرصت شده و سپس آنهايی را که کشور را تهديد میکنند در اين ماتريس قرار میگیرند.
بـرای تهیـه و ساخت جدولی از عوامـلداخلی و خارجی و تحلیل آن ،مراحلی بدين صورت طی شد .مطابق
جداول شماره ( )6و ( )7ابتدا در ستون اول ،عوامـل داخلـی (نقاط قوت و ضعف) و عواملخارجی (فرصتها و
تهديدها) شناسايی شده تدوينگرديد .درستوندوم ،بـه هر يك از عواملداخلی و خارجی بر اسـاس اثـر احتمالی
آنها بـر موقعیـت استراتژيکی فعلی کشور با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان به دست آمده است .درواقع
هر چقدر وزن نسبی بیشـتر باشـد ،تأثیر آن بر موقعیـت کنونی و آينده کشور بیشـتر خواهد بود (جمـع ستون
دوم هر يك از عوامل داخلی و خارجی بـدون توجه به تعداد عوامل  1است).
در ستون سوم به هر يك از عوامل داخلـی و خـارجی بر اساس اهمیت و موقعیت کنونی کشور رتبه  1تا 4داده
شده است .در اين جا میزان رتبه اختصاص يافته به هر يك از عوامل از مجموع نمرات به دست آمده از تکمیل
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پرسشنامه و تقسیم اين مجموع به تعداد پرسششوندگان به دست آمده است .در ســتون چهارم وزن نسبی
هـر يـك از عوامـل داخلی و خارجی در میانگین رتبـهای آن (سـتون وزن نسبی× سـتون میـانگین رتبـهای
هـر يـك از گروهـا) ضرب میگردد .تا بدين وسیله امتیاز وزنی آن به دست آيد.
سرانجام امتیازهای وزنی موجـود در سـتون چهارم را جداگانه با يکديگر جمع کرده تا مجموع امتیـاز وزنـی هر
يك از عوامل خارجی و داخلی محاسبه گردد .مجموع امتیاز وزنی نشان می دهد که يـك کشور چگونه به
عوامل و نیروهای موجود و بالقوه در محیط درونی يا بیرونیاش پاسخ مـیدهـد.
جدول شماره ( )6ارزيابی عوامل داخلی
نماد

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

عوامل داخلی
قوتها
سیاستهای اقتصاد مقاومتی میتواند به برونگرايی اقتصاد ملی
کمك کند.
پتانسیل باالی بازار داخلی و گستره مصرفکنندگان
وجود نیروی کار تحصیلکرده مناسب
وسعت جغرافیايی و گستره پهناور کشور
منابع زيرزمینی و ذخاير معدنی فراوان از نظر تنوع و میزان
توانايی بالقوه تجار و سرمايهگذاران ايرانی به عنوان شرکای
بالقوه
وجود زيربناهای مناسب شامل جاده ،ريل ،فرودگاه ،برق،
آب ،گاز و ...
تنوع نیاز مصرفکنندگان ايرانی به انواع محصوالت
ثبات سیاسی و حاکمیتی و امنیت باال در مقايسه با
همسايگان و منطقه
موقعیت استراتژيك ايران در منطقه به عنوان کريدور
شمال-جنوب و دسترسی به آبهای آزاد
رابطه فرهنگی مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه
سرمايه اجتماعی و فرهنگی باال در مقايسه با کشورهای
منطقه
وجود جاذبههای گردشگری (تاريخی و طبیعی) فراوان
شناخت و آگاهی نسبی دولتمردان نسبت به لزوم بکارگیری
ديپلماسی اقتصادی

ضريب
وزنی

امتیاز

امتیاز
وزنی

0/019

2/44

0/046

0/024
0/023
0/023
0/024

3/06
2/97
3/21
3/21

0/073
0/068
0/074
0/078

0/021

2/50

0/052

0/020

3/15

0/064

0/022

2/47

0/053

0/021

3/29

0/070

0/025

3/44

0/085

0/019

2/71

0/050

0/018

2/38

0/043

0/023

3

0/070

0/019

3/03

0/057
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ضعفها
ديپلماسی اقتصادی اولويت اول دستگاه ديپلماسی کشور نیست.
ثبات الزم در سیاستهای اقتصادی کشور وجود ندارد.
بازار پول کشور به توسعهيافتگی کافی و مناسب نرسیده است.
نظام بانکی کشور کارآمدی الزم را ندارد.
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران استقالل کافی ندارد.
بازار سرمايه کشور به توسعهيافتگی کافی و مناسب نرسیده است.
برنامه جامع سرمايهگذاری تدوين نشده و وزارتخانهها اطالعی از
اولويتهای سرمايهگذاری ندارند.
عدم سرمايهگذاری در حوزه تولید و تمرکز بر استخراج و در نهايت
خامفروشی وجود دارد.
گسترش فساد مالی در ارکان اجرايی کشور
بزرگ بودن بخش دولت و عدم اجازه حضور به بخش خصوصی
ضعف در نظارت بر امور و حکمرانی شرکتی در بخش دولتی و
عمومی
توسعه محدود فضای سیاسی و اجتماعی کشور
باالبودن ريسك سیاسی
نهاد متولی ديپلماسی اقتصادی تعیین نشده است.
عدم توانايی حاکمیت از بهرهبرداری اقتصادی حتی در کشورهايی که
نفوذ سیاسی دارد.
فقدان ديپلماسی پويای اقتصادی در قالب پروتکلهای مشخص
انفعال دستگاه ديپلماسی سیاسی و خارجه در حوزه اقتصاد
عدم بکارگیری نیروهای متخصص با مباحث کسبوکار ،اقتصاد و
سرمايهگذاری در دستگاه ديپلماسی سیاسی و خارجه
عدم طراحی استراتژی کالن در منطقه و جهان در حوزه اقتصاد
عدم وجود برنامههای سازنده و همگرا با همسايگان و کشورهای
منطقه در حوزه اقتصاد
بروکراسی اداری پیچیده و هزارتو
رانتیر بودن دولت
عدم وجود تمرکز تصمیمگیری در حوزه سرمايهگذاری خارجی

0/023
0/025
0/024
0/025
0/024
0/024

3/56
3/71
3/38
3/44
3/26
3/18

0/083
0/094
0/081
0/085
0/080
0/075

0/022

3/44

0/077

0/022

3

0/067

0/024
0/023

3/65
3/29

0/088
0/077

0/023

3/15

0/073

0/021
0/022
0/020

2/71
3/26
3/12

0/058
0/070
0/064

0/024

2/85

0/067

0/022
0/021

3/03
2/94

0/066
0/061

0/021

3/24

0/069

0/024

3/35

0/080

0/023

3/29

0/076

0/024
0/024
0/022

3/50
3/26
3/21

0/085
0/077
0/072

W24

عدم جديت دولت در رفع قوانین مخل کسبوکار و سرمايهگذاری

0/022

3/29

0/071

W25

ريسك باال در حوزه مالی و اقتصادی به دلیل تغییرات سريع قوانین
و مقررات
عدم شفافیت قوانین و مقررات و فرايندهای قانونی کسب مجوزها

0/022

3/21

0/071

0/022

3/29

0/073

W27

عدم توجه کافی به آموزش تیمهای مذاکرهکننده در حوزه اقتصادی
و سرمايهگذاری

0/023

3

0/069

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23

W26
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W28

عدم ارائه و معرفی مناسب فرصتهای سرمايهگذاری به خارجیان
عدم تسلط کارشناسان و مديران حوزه ديپلماسی به روشهای روز
تأمین مالی و سرمايهگذاری

W30

تصدیگری دولت و حضور شرکتهای دولتی به جای شرکتهای
خصوصی برای همکاری با سرمايهگذار خارجی
فساد و دريافت رشوه برای حضور سرمايهگذار خارجی بهويژه در
حوزههای پر سود نفت ،گاز و معادن
جمع

W29

W31
-
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0/020

3/76

0/055

0/021

3/15

0/067

0/020

2/71

0/054

0/021

3/24

0/067

1

-

3/14
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جدول شماره ( )7ارزيابی عوامل خارجی
نماد

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13

عوامل خارجی
فرصتها
معرفی ظرفیتها و توان بالقوه کشور برای سرمايهگذاران خارجی
معرفی مشوقهای و امتیازهای اعطايی در صورت سرمايهگذاری
خارجیها در کشور
گسترش رقابت بین صنايع داخلی و سرمايهگذار خارجی و به دنبال آن
ارتقاء سطح کیفی محصوالت تولید داخل و افزايش بهرهوری
کمك به انباشت بیشتر سرمايه فیزيکی و رشد بهرهوری کل عوامل
تولید در کشور
فراهم شدن فرصت اشتغال برای نیروی کار داخلی در سطوح مختلف
اجرای پروژههای سرمايهگذاری خارجی
گسترش صنايع وابسته دارای پیوندهای پیشین و پسین با بخشها و
صنايع مدنظر سرمايهگذار خارجی
ورود سازماندهی و مديريت بهروز به کشور به همراه تکنولوژی
پیشرفته
امکان مشارکت شرکتهای داخلی همکار با سرمايهگذار خارجی در
پروژههای ديگر در داخل و خارج از کشور
امکان استفاده و برخورداری از منابع سرمايهای ايرانیان خارج از کشور
سهولت در تأمین مالی سرمايه توسط سرمايهگذار خارجی به دلیل
دسترسی به منابع مختلف مالی با هزينه کمتر و سريعتر
روند حذف دالر از معامالت تجاری بین کشورها میتواند در جهت
تسهیل مراودات تجاری و جذب سرمايهگذاران کشورها با ارزهای
داخلی
باشد و بهواسطه آن کاهش
مقصددولت
کشورتوسط
دريافتی
افزايش حجم مالیاتهای
کسری بودجه دولت
رونق رشد اقتصادی بهواسطه فراهم نمودن سرمايۀ خارجی

ضريب
وزنی

امتیاز

امتیاز وزنی

0/025

2/71

0/068

0/026

2/97

0/076

0/024

3/12

0/075

0/024

2/79

0/067

0/026

3

0/077

0/026

3/06

0/080

0/025

3/09

0/076

0/025

2/79

0/071

0/025

2/91

0/072

0/024

2/79

0/066

0/021

2/53

0/054

0/021

2/26

0/048

0/025

2/82

0/072

150

O14
O15
O16
O17
O18

O19
O20
O21
O22
O23
O24
O25
O26
T1
T2
T3
T4

T5
T6
T7
T8
T9
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وجود فضای کمتر رقابتی و انحصاری در اقتصاد ايران میتواند ايران
را به فرصتی برای سرمايهگذاران خارجی که خواستار تضمین بازگشت
سود خود هستند تبديل کند
انتقال فناوری به داخل درقالب سرمايهگذاری مشترك
استفاده از ظرفیت شرکتهای کوچك متوسط خارجی
باز شدن فضا برای حضور شرکتها و تولیدکنندگان خرد خارجی که
امکان يا قدرت تعامل اقتصادی با آمريکا را ندارند در شرايط تحريمها
امکان عضويت در سازمان تجارت جهانی و ساير سازمانهای مرتبط
با تجارت و سرمايهگذاری
وجود امنیت در ايران به معنای امنیت سرزمینی و عدم وجود جنگ و
منازعات نظامی و مسلحانه در ايران و آرام بودن مناطق مختلف
کشورها علیرغم وسعت ايران
افزايش قدرت چانهزنی و برخورداری از مزيتهای منطقهای
پتانسیل شکلگیری اتحاديههای منطقهای بهمنظور گسترش بازار
استفاده از ظرفیتهای کشور چین در سرمايهگذاری و تأمین مالی
استفاده از نظام رتبهبندی مؤسسات بینالمللی برای اعتباربخشی در
سطح بینالمللی
امکان برخورداری از دستاوردهای مراکز تحقیق و توسعه در
کشورهای صنعتی بهمنظور تقويت مراکز تولید علم و فنآوری داخلی
رشد سريع علمی کشورهای در
کشورتوجه به فناوریهای دانشبنیان
منطقه و
بهرهمندی از فناوری اطالعات و توجه به کسبو کارهای مجازی
تهديدها
نوسانات منفی شاخصهای اقتصادی و تحوالت منفی ناگهانی و
يکباره
کاهش شديد ارزش پول ملی
سودآوری باالی پروژههای انرژی بر و پرمصرف آب
خروج ارز پس از يك دوره سرمايهگذاری در قالب خروج اصل و سود
سرمايهها
کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در کوتاهمدت به دلیل اعطای
معافیتها و تخفیفهای مالیاتی بهعنوان بخشی از مشوقهای
سرمايهگذار خارجی
ذهنیت منفی نسبت به سرمايهگذاری خارجی
ريسك باالی سرمايهگذاری در کشور
فساد و عدم شفافیت در نظام اقتصادی ايران و نبود اراده سیاسی
برای حل
جدی
آن اصالحات نهادی از ايران
خصوص
که در
وجود رقبای قوی در منطقه
بسیار جلوتر هستند

0/021

2/32

0/049

0/026
0/027

3/03
3/12

0/079
0/083

0/025

2/97

0/074

0/024

2/68

0/063

0/024

3/12

0/076

0/025
0/023
0/023

2/76
2/56
2/47

0/068
0/058
0/057

0/025

2/71

0/067

0/023

2/56

0/058

0/023
0/025

2/50
2/94

0/057
0/072

0/027

3/29

0/087

0/027
0/023

3/41
2/50

0/092
0/057

0/022

2/85

0/063

0/021

1/97

0/042

0/024
0/026
0/028

2/94
3/24
3/47

0/071
0/085
0/096

0/026

3/24

0/085
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T10
T11
T12
T13
T14
T15
-

تحريمها و تضعیف قدرت جذب سرمايهگذاری مؤثر خارجی و قدرت
چانهزنی دولت در برابر طرف خارجی
وابستگی شديد ديپلماسی اقتصادی به سیاست
حضور نظامی قدرتهای خارجی در منطقه
جبههگیری امنیتی کشورهای منطقه در برخورد با همسايگان
رشد گروههای تروريستی در کشورهای منطقه
دشمنیهای مخالفان جمهوری اسالمی ايران
جمع
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0/028

3/56

0/010

0/028
0/022
0/024
0/023
0/023
1

3/47
2/29
2/44
2/56
2/24
-

0/098
0/049
0/058
0/058
0/051
2/86

منبع :يافتههای پژوهش

با توجه به نتايج جدول ( ،)6مجموع امتیاز نهايی عوامل داخلی در ماتريس ارزيابی عوامل داخلـی  3/14است،
که بیانگر غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف میباشد .همچنین بر اساس جدول ( ،)7مجموع امتیـاز نهايی عوامل
خارجی در ماتريس ارزيابی عوامـل خارجی  2/86بدست آمده است که بیانگر غلبه فرصتها بر تهديدهای
محیط است.
 .2-2-4تشکیل ماتریس  SWOTجهت تدوین استراتژی

در چارچوب تدوين راهبردها ،مرحلـه ارزيـابی دربرگیرنده ابزارهايی است کـه متکـی بـه اطالعـات بـه دسـت
آمـده از مرحلـهی ارزيـابی محـیط خـارجی و داخلی است که فرصتها و تهديدهای خـارجی را بـا نقاط ضعف
و قوت داخلی مقايسه میکند .بـه همـین منظور عوامل خارجی و داخلی در ماتريس  SWOTبا يکديگر
مقايسه شد تا راهبردهای امکانپذير تـدوين گردد .برای تـدوين راهبردهـای کشور در مقابل آمريکا ابتـدا
عوامـل داخلـی شـامل (نقـاط قــوت و ضــعف) و ســپس عوامــل خــارجی شــامل (فرصت و تهديـدها)
تعیـین میگردد؛ و در نهايـت به تدوين  WT - ST - WO – SOپرداخته میشود.
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جدول شماره ( )8راهبردهای SWOT

فرصتها ()O

نقاط قوت ()S

نقاط ضعف ()W

راهبردهای رقابتی/تهاجمی (:)SO
 -SO1برگزاری کنفرانس ساالنه سرمايهگذاری ايران و اجرای
ديپلماسی فعال برای جذب شرکتها و سرمايهگزاران خارجی جهت
حضور در کنفرانس.
 -SO2توجه و استفاده از امتیازها و شرايط ويژه حاصل از موقعیت
ژئوپلیتیك کشور در طراحی روابط خارجی و تدوين ديپلماسی
اقتصادی.
 -SO3ارتباط مؤثر سفارتخانهها با ايرانیان مقیم کشورهای خارجی
جهت جلب و جذب سرمايههای آنان.
 -SO4ايجاد اتحاديههای منطقهای به منظور افزايش اندازه بازار
برای جذب سرمايهگذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با
همسايگان و کشورهای منطقه.
 -SO5ايجاد مرکز روابط اقتصادی ايران در سفارتخانههای ايران
در کشورهای مختلف با اسـتفاده از نیروهای متخصص و
دانشآموخته در حوزه بازار سرمايه.
 -SO6تعامل با شرکتهای کوچك که با کشورهای تحريمکننده
مبادلهای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی.
 -SO7رايزنی سفارتخانهها و شرکتهای داخلی با شرکتهای
خارجی جهت جذب سرمايه با توجه به مزيت بازار گسترده داخلی و
تنوع نیاز مصرفکنندگان.
 -SO8تشکیل ستاد ديپلماسی اقتصادی با حضور وزير امور خارجه،
وزرای اقتصـادی کابینـه ،نماينـدگان کمیسـیون اقتصـادی
مجلـس ،نمايندگان بانك مرکزی و بازار سرمايه به همراه
کارشناسان و پژوهشگران خبره اقتصادی و مالی.

راهبردهای بازنگری (:)WO
 -WO1ايجاد رشتههای گرايش اقتصادی و مالی با ديدگاه
امـور بینالملل در دانشکده روابط بینالملل وزارت امور
خارجه در جهت تربیت متخصصین حوزه ديپلماسی
اقتصادی.
 -WO2اصالح بازار پول و سرمايه جهت افزايش کارايی
ديپلماسی جذب سرمايهگذاری خارجی.
 -WO3تأسیس و راهاندازی پايگاه اينترنتی ديپلماسی
اقتصادی جمهوری اسالمی ايران توسط وزارت امور خارجه
و معرفی توانمندیهای اقتصادی ايران به زبانهای رسمی
کشورهای مختلف.
 -WO4رفع موانع ناشی از قوانین کلی و پیچیده بهمنظور
استفاده مناسب از فرصتهای ديپلماسی سرمايهگذاری
خارجی.
 -WO5رفع موانع و محدوديتهای سازمان جذب
سرمايهگذاری خارجی بهويژه در ارتباط با کشورهای پیرامون
و بسترسازی جهت عضويت در سازمان تجارت جهانی.
 -WO6برگزاری نمايشگاه و جشنوارههای بزرگ کاال و
خدمات در خارج از کشور توسط سفارتخانهها جهت نشان
دادن ظرفیت باالی کشور برای سرمايهگذاری.
 -WO7توجه به ديپلماسی رسانهای و استفاده از ظرفیت
فضای مجازی باهدف ارتباط با افکار عمومی جهانی و
ترغیب جهت سرمايهگذاری در کشور.
 -WO8بهبود امنیت سرمايهگذاری با اجرای تعهدات
بینالمللی ازجمله  FATFو پیوستن به کنوانسیونهای
بینالمللی.
 -WO8برنامهريزی منسجم جهت همراه ساختن
هیئتهای اقتصادی در سفرهای سیاسی مقامات و
شخصیتهای سیاسی.
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تهديدها()T

راهبردهای تنوع (:)ST
 -ST1ديپلماسی فعال در منطقه با تکیه بر امنیت باالی داخلی
جهت خنثیسازی اثر رشد گروههای تروريستی.
 -ST2تالش برای حلوفصل مشکالت و چالشهای سیاسی
منطقهای و فرامنطقهای و پرهیز از رفتارهای تنشزا به ويژه در منطقه
خاورمیانه .
 -ST3بکارگیری ديپلماسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی جهت کاهش
اثربخشی تحريمها.
 -ST4رايزنی با طرفهای خارجی بر جايگزينی پروژههای کم
مصرف آب با پروژههای پرمصرف با توجه به گستره بازار داخلی و
تنوع نیاز مصرفکنندگان داخلی.
 -ST5تعامل و رايزنی با رقبای موفق منطقهای در زمینه جذب
سرمايهگذاری خارجی جهت استفاده از تجاربشان.
 -ST6افزايش آگاهی بخشی و باالبردن سطح فرهنگی جامعه از
طريق ديپلماسی عمومی جهت کاهش ذهنیت منفی نسبت به
سرمايهگذاری خارجی.
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راهبردهای تدافعی (:)WT
 – WT1اقدامات الزم و استاندارد در جهت کاهش درجه
ريسكپذيری سرمايه گذاران خارجی.
 -WT2ايجاد واحد اقتصاد بینالملل در مجموعه دستگاه
ديپلماسی جهت کاهش وابستگی ديپلماسی اقتصادی به
ساير سسیاستهای کشور.
 -WT3رايزنی بزای استقالل بانك مرکزی و نظام پولی
جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی.
 -WT5انسجام و وحدت رويه مراکز تصمیم گیری در امر
جذب و جلب سرمايهگذاری خارجی به منظور کاهش اثرات
تبلیغی و فشارهای وارده از سوی تحريم کنندگان اروپائی،
آمريکائی و...
 -WT6تقويت نظارت بر فرايند قراردادهای جذب سرمايه-
گذاری خارجی جهت جلوگیری از فساد و رشوه.
 - WT7اصالحات نهادی و تسهیل روند سرمايهگذاری با
کاستن از بروکراسـی بـیجـا و پیچیـده بـرای
سرمايهگذاران خارجی.
 -WT8اجازه مشارکت حداکثری بخش خصوصی در فرايند
ديپلماسی جذب سرمايهگذاری خارجی و برنامهريزی
منسجم جهت همراه ساختن هیئتهای اقتصادی در
سفرهای سیاسی مقامات و شخصیتهای سیاسی.
 -WT9بهبود ضريب کفايت سرمايه بانكهای کشور جهت
کاهش ريسك سرمايهگذاری.

منبع :يافتههای پژوهش
 .3-2-4تشکیل ماتریس داخلی و خارجی

نتايج به دست آمده از ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن است که وضعیت ديپلماسی اقتصادی
در جذب سرمايهگذاری خارجی در حالت تهاجمی قرار دارد و اين وضعیت ناشی از غلبه نقاط قوت داخلی بر
نقاط ضعف داخلی و فرصتهای محیطی بر تهديدها میباشد؛ بنابراين استراتژیهای مناسب برای موضوع
پژوهش آن است که بايد با استفاده از نقاط قوت داخلی به بهرهبرداری از فرصتهای محیطی پرداخته شود.
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4

راهبردهایSO

2/5

راهبردهایST

4

نمره نهايی ماتريس عوامل خارجی

راهبردهایWO

راهبردهایWT

2/5

1

نمره نهايی ماتريس عوامل داخلی
شکل شماره ( )1ماتريس عوامل داخلی و خارجی
منبع :يافتههای پژوهش

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
پژوهش حاضر با هدف تدوين راهبردهای ديپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمايهگذاری با استفاده از روش
توصیفی -پیمايشی و با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط  35نفر از خبرگان و کارشناسان ،صورت گرفته است.
نتايج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب ديپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمايهگذاری
خارجی بايستی بر نقاط قوت کشور و فرصتهای پیشروی آن اتخاد گردد.
مدل  SWOTپژوهش ،راهبردهای مناسب ديپلماسی اقتصادی در جذب سرمايهگذاری خارجی را به شرح
زير تعیین کرده است.
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برگزاری کنفرانس ساالنه سرمايهگذاری ايران و اجرای ديپلماسی فعال برای جذب شرکتها
وسرمايهگزاران خارجی جهت حضور در کنفرانس.
توجه و استفاده از امتیازها و شرايط ويژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیك کشور در طراحی روابط خارجی و
تدوين ديپلماسی اقتصادی.
ارتباط مؤثر سفارتخانه ها با ايرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمايه های آنان.
ايجاد اتحاديههای منطقهای به منظور افزايش اندازه بازار برای جذب سرمايهگذاری خارجی با توجه به
روابط مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه.
ايجاد مرکز روابط اقتصادی ايران در سفارتخانه های ايران در کشورهای مختلف با اسـتفاده از نیروهای
متخصص و دانش آموخته در حوزه بازار سرمايه.

راهبردهای مناسب
ديپلماسی اقتصادی در حوزه
جذب سرمايه گذاری
خارجی

تعامل با شرکتهای کوچك که با کشورهای تحريم کننده مبادلهای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی.
رايزنی سفارتخانه ها وشرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی جهت جذب سرمايه با توجه به مزيت بازار
گسترده داخلی و تنوع نیازمصرفکنندگان.
تشکیل ستاد ديپلماسی اقتصادی با حضور وزير امور خارجه ،وزرای اقتصـادی کابینـه ،نماينـدگان
کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ،نمايندگان بانك مرکزی و بازار سرمايه به همراه کارشناسان و
پژوهشگران خبره اقتصادی و مالی.

شکل شماره ( )2راهبردهای مناسب ديپلماسی اقتصادی در حوزه جذب سرمايهگذاری خارجی
منبع :يافتههای پژوهش

همچنین دوران تحريم برای کشور تجربه سختی است که بايد باعث شود ما در تعامالت آتی بینالمللی هوشیارتر شويم.
همانطوری که در اين دوره مالحظه شد ،بالفاصله با شروع تحريمهای بینالمللی علیه کشور ،بسیاری از پیمانکاران
خارجی در میانه راه کار را رها کردند و از کشور خارج شدند و به دلیل اينکه در قراردادهای منعقده با طرفهای خارجی
پیش بینیهای مناسبی برای چنین مواقعی صورت نگرفته بود ،پیگیریهای انجامشده بهمنظور احقاق حقوق ،چندان
موفقیتآمیز نبود.
لذا ،بايد برنامهريزیها به نحوی باشد که از تجربیات و دانش دوران تحريم در مذاکرات و قراردادهای منعقده با طرف
های خارجی استفاده نمايیم تا آسیبپذيری خود را در آينده کاهش دهیم.
از سوی ديگر زمانی که شرکتهای بزرگ خارجی توانايی سرمايهگذاری در کشور را به علت تحريمهای مالی ندارند،
میتوان از ظرفیت شرکتهای کوچك و متوسط خارجی استفاده نمود که شامل تحريمهای وضعشده نمیشوند و ارتباط
با آنها خللی در فرايند سرمايهگذاری ايجاد نمینمايد.
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