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گذاری تدوین راهبردهای دیپلماسی اقتصادی در حوزه جذب سرمایه

 خارجی جمهوری اسالمی ایران

 1یقاسمسامان 
 2داود فرهادی سرتنگی 

 01/09/1398تاريخ پذيرش:                                                   28/05/1398تاريخ ارسال: 

 چکیده
المللی، توجه به ديپلماسی يکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جايگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین

واقع اتخاذ  درگذاری خارجی است. باشد. از اهداف اصلی ديپلماسی اقتصادی، جذب سرمايهاقتصادی می
 منظوربهگذاری خارجی در کشور شود. تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمايهديپلماسی اقتصادی مناسب می

 یلحاصل از تحل يجاست. نتاشده استفاده  SWOT یلروش تحل ناسب با موضوع پژوهشتدوين راهبردهای م
ر نقاط ب يستیبا یخارج گذاریيهجذب سرما ینهدر زم یاقتصاد يپلماسیپژوهش نشان داد که راهبرد مناسب د

برگزاری به مواردی همچون  توانیماز جمله اين راهبردها  آن اتخاد گردد. روییشپ یهاقوت کشور و فرصت
ی اران خارجذگسرمايه ها وگذاری ايران و اجرای ديپلماسی فعال برای جذب شرکتکنفرانس ساالنه سرمايه

و استفاده از امتیازها و شرايط ويژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیك کشور در توجه جهت حضور در کنفرانس، 
جی ها با ايرانیان مقیم کشورهای خارسفارتخانه ارتباط مؤثر، طراحی روابط خارجی و تدوين ديپلماسی اقتصادی

رای جذب ای به منظور افزايش اندازه بازار بهای منطقهايجاد اتحاديه، آنان یهاهيسرماجلب و جذب  جهت
وچك های کگذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکتسرمايه

 ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.کننده مبادلهکه با کشورهای تحريم

 .، راهبردگذاری خارجی، سرمايهیاقتصاد ديپلماسی: واژگان کلیدی
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 . مقدمه1
شور، جمهوری اسالمی ک ساله توسعههای پنجهای کلی برنامهساله و سیاست انداز بیستبر اساس سند چشم

و فنآوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال  يافته با جايگاه اول اقتصادیايران به صورت يك کشور توسعه
بزارها ترسیم شده بايستی از کلیه ات. جهت دستیابی به اين جايگاه اس با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده

 اهدستگ یهاتیظرفابزارها برای رسیدن به اين مهم، استفاده تام و تمام از  مله مهمترينجاستفاده نمود. از
 (.1396)صبوری و صالحیان،  کندمعنا پیدا می« ديپلماسی اقتصادی»کشور تحت عنوان  یپلماسيد

اقتصادی  باشد آن است که ديپلماسیديپلماسی اقتصادی مشترك میآنچه در همه تعاريف موجود در خصوص 
ی تسهیل مل یوکارهاکسب دسترسی به بازارهای خارجی را برای اوالًشامل اقدامات رسمی ديپلماتیکی است که 

ن بر اثرگذاری روی قوانی ثالثو  گذاری مستقیم خارجی هستنددر تالش برای جذب سرمايه اًیثانکنند، می
 (.2017، 1)واحد سیاسی پارلمان اروپا نمايندمی دیتأکالمللی در راستای پیشبرد منافع ملی بین

ادی اصلی آن جستجوی اهداف اقتص هدف عمده ديپلماسی اقتصادی کمك به توسعه اقتصاد ملی است و کارکرد
بايد توجه  رونيا از(. 2010، 2)پلوا است ابزارهای اقتصادی يا غیراقتصادی است؛ خواه با با معیارهای ديپلماتیك

ملی و درك منطق  های توسعهترسیم يك ديپلماسی اقتصادی موفق بدون در نظر گرفتن اولويت داشت که
توسعه هر کشور بر اهداف توسعه اقتصادی  یهاتياولو .رسدیمديگر، بسیار بعید به نظر  یسو ازبازار جهانی 

 همچون بنگالدش با جمعیت بسیار زياد و نرخ بیکاری باال، مثال، برای کشوری آن کشور مؤثر است. برای
توان گفت همچنین می (.2009، 3)سبحان های شغلی يك اولويت ديپلماسی اقتصادی استيافتن فرصت

)جانسون و  المللی آنارشیك استدولت در نظام بین ديپلماسی اقتصادی به دنبال تأمین امنیت اقتصادی يك
در  ويژه برای کشورهایها و اهداف ديپلماسی اقتصادی بهتوان مهمترين اولويتمی حال ينا با (.2005، 4هال

بهبود تصوير کشور و ، توريسم ،گذاری خارجیجذب سرمايه، تجاری وکارکسبتسهیل فضای حال توسعه 
 (.2008، 5)نارای دانست دستیابی به تکنولوژی و علم

معطوف به نقش آن در بازيابی منافع و قدرت اقتصادی کشور های کاربست ديپلماسی اقتصادی از ضرورت
های خارجی، تبیین استراتژی توسعه صادرات، ايجاد گذاریاست، زيرا ديپلماسی اقتصادی به جذب سرمايه

ازيگران المللی با ساير بای و بینمنطقه مؤثرهای تصوير و برداشت مثبت از کشور مربوطه و گسترش همکاری
ذير ساختن پبنابراين ديپلماسی اقتصادی با امکان ؛پردازدالمللی اعم از دولتی و غیردولتی میاقتصادی بین

ای هسازد و از اين طريق به بازيابی فرصتگرايی زمینه ورود ايران به نظام اقتصاد جهانی را مهیا میبرون
 شود.رفته منجر میاقتصادی جديد يا از دست

 گذاری مستقیم خارجیمیزان کارايی و کارآمدی ديپلماسی اقتصادی، سرمايههای ترين شاخصيکی از مهم
گذاری خارج را به داخل فراهم نمايد است. يك ديپلماسی اقتصادی قوی الزم است که هم زمینه جذب سرمايه
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هم نمايد. اهای رشد جايگاه خود را نیز هر چه بهتر و بیشتر فرو هم اينکه با ورود سرمايه به داخل بتواند زمینه
 (.13: 1391)دهقانی و صالحی،

صادی کشور اما وضعیت اقت ؛برخوردار است فردمنحصربهايران از لحاظ ژئو پلتیکی و ژئو اکونومیکی از موقعیتی 
های بالقوه و بالفعل کشور همخوانی ندارد و کشور به هیچ عنوان با توانايی جهان درو جايگاه اقتصاد کشور 

اساسی در جهت تحول و تغییر است. از جمله اقداماتی که بايد متحقق گردد تا شرايط موجود نیازمند اقدامات 
 اقتصاد کشور متحول گردد، طراحی و اتخاذ مدل مناسب ديپلماسی اقتصادی است.

تواند، الزام اتخاذ ديپلماسی اقتصادی مناسب را نمايان جهانی می اقتصادنگاهی به وضعیت ايران در عرصه 
ای اقتصادی ديگر عضو نیست و اکو جز سازمان اکو در هیچ سازمان منطقهر وضعیت موجود، ايران بهسازد. د

می با کشورهای عرب منطقه نتوانسته به هیچ مکانیس فارسجیخلموفق باشد. ايران در منطقه  چنانآننتوانسته 
در بیش از دو دهه در عراق و گذاری ای اقتصادی دست يابد. ايران با وجود سرمايههای منطقهاز همکاری

ای از بازسازی در اين دو کشور را به خود اختصاص دهد. ايران نتوانسته افغانستان، نتوانسته است سهم شايسته
نامه جامعی در زمینه اقتصادی دست يابد. ايران پس است با مهمترين شريك تجاری خود يعنی اروپا به موافقت

متای خود هو سازمان تجارت جهانی گردد. ايران نتوانسته از ژئوپلتیك بیها تالش نتوانسته است عضاز سال
و  و دريای عمان فارسخلیجسود برد و تبديل به مرکز ترانزيت انرژی از منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به 

سال رژيم حقوقی دريای خزر هنوز مشخص  20همچنین صدور گاز به اروپا، چین و هند گردد. پس از حدود 
ای از ابهام فرو رفته است و باالخره با ه و رابطه اقتصادی ايران با کشورهای عضو در اين زمینه در پردهنشد

 گذاری مستقیم جهانی در ايران صورتها مساعد درصد بسیار ناچیزی از سرمايههای باال و زمینهوجود پتانسیل
مهم برای بررسی  یاشاخصهخارجی از جمله مستقیم  یگذارهيسرماامروز، حجم  یدهیچیپدر دنیای  گیرد.می

بینی شده در برنامه ششم توسعه پیش درصدی 8میزان کارايی و کارآمدی ديپلماسی اقتصادی است. نرخ رشد 
و  درصد آن بايستی از منابع خارجی 40نیاز دارد که حداقل  گذاری مستقیممیلیارد دالر سرمايه 150به حداقل 

 .تأمین شود گذاری خارجیجذب سرمايه
ناپذير ابالمللی ضرورتی اجتندرنتیجه الزام به طراحی و اتخاذ مدل ديپلماسی اقتصادی متناسب با شرايط بین

ذاری گشود. بدون مدلی مناسب برای ديپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمايهاست و بیش از پیش احساس می
را نخواهد داشت. با مدلی مناسب در اين حوزه، ايران  المللیدر سطح بین ینيآفرنقشخارجی، ايران توانايی 

توانايی تقويت اقتصاد کشور را بخشیده و شرايط را برای قرارگیری کشور در کانون تحوالت اقتصادی منطقه و 
 سازد.، فراهم می1404انداز جهان و تبديل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه را در راستای سند چشم

 های ديپلماتیك الزم برای افزايشديپلماسی اقتصادی، فراهم نمودن و استفاده از ظرفیت هایاز جمله ظرفیت
که ديپلماسی اقتصادی  دهدیمو خارج است. وضعیت کشور نشان  داخلتبادل و همکاری اقتصادی دو عرصه 

رج وجود با چالش تقابل عرصه داخل و عرصه خارج روبرو است. تا زمانی که چالش تقابل عرصه داخل و خا
ها به . کاهش اين فرصتکندیمهای اقتصادی از خارج به داخل کاهش پیدا داشته باشد، میزان ورود فرصت

اری در گذهای اقتصادی و سرمايهمعنی نبود يك ديپلماسی اقتصادی کارآمد برای فراهم نمودن ورود فرصت
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را در حوزه  که بتواند قلمرو ديپلماسی اقتصادیای که وجود دارد آن است که الگويی بنابراين مسئله؛ ايران است
 ردارد.ب مؤثردر اين زمینه گامی  مطالعه بارو قصد دارد تا گذاری خارجی تبیین نمايد. پژوهش پیشسرمايه

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

 گذاری خارجی. جذب سرمایه2-1
 یارگذهيسرما ارائه شده است. از جمله به نظر آنکتاد یمختلف يفتعار یخارج یممستق گذاریيهبرای سرما

مستمر  کننده کنترل و سودکه متضمن مناسبات بلندمدت و منعکس ایيهعبارت است از سرما یخارج یممستق
 یآبادشاهد )باش گذاررمايهاز موطن س یرون( بی)بنگاه یکشور در شرکت يك یممق یحقوق يا یقیحق یتشخص

 هایتملك دارائ یبه معن یخارج یممستق گذاریيهسرما 1يودر کتاب جامع پالگر همچنین(. 1391 و همکاران،
 شده است. يفدر خارج از موطن خود تعر گذاريهتوسط سرما

 یخارج گذاريهکه الزم است سرما شودیم يفتعر گونهنيا یخارج یمگذاری مستقيهسرما یزاز موارد ن یدر برخ
 یرل و ادارهاحتماالً کنت يان،در سود و ز يسكر يرشو پذ یمال یتبا قبول مسئول و داشته باشد یزيکیحضور ف

در اجرای  میمستق طوربه خارجی گذاريهسرما یبترت يندر دست داشته باشد. به ا یماًمستق یزرا ن یدیتول واحد
توجه  1980ی دهه يلبه طور جدی از اوا یخارج یممستق گذاریيهدارد. سرما مؤثرنقش  یدیتول هاییتفعال

 .(1391، پور یانو ک یریمشاست )را به خود جلب کرده  توسعهدرحالکشورهای  ژهيوبهی، ی جهانجامعه
 :خارجی عبارتند از یگذارهيسرماتعاريف در مورد ساير 

ور يك بنگاه اقتصادی در کش ساتیتأسانتقال وجوه يا مواد از يك کشور به کشور ديگر جهت استفاده از  -
 .در سود بنگاه میرمستقیغمیزبان در برابر مشارکت مستقیم يا 

يا جديد پس از اخذ مجوز سرمايه دمعادل است با بکار گیری سرمايه خارجی در يك بنگاه اقتصادی موجو -
و گسترش نهاد مالی و...  سیتأسگذاری در تولید و ساخت کاال، استخراج مواد خام، سرمايه صورتبهگذاری که 

گذاری خارجی بر توسعه کشور قابل انکار نیست تا ملی انجام شود. بنابراين اهمیت سرمايه در فراسوی مرزهای
های صنعتی نیست امروزه حتی کشور ريپذامکاندر حال توسعه  یکشورهاحداقل در  ن توسعهآحدی که بدون 
گذاران در هر کشوری پس از مالکیت خصوصی دارای و سرمايهکنند رقابت می گذارانهيسرماهم برای جذب 

ط خارجی بايد شراي یگذارهيسرما( بايد توجه نمود که برای استفاده بهتر از 1386 )امامی، بیشترين اهمیت است
گذاری خارجی نیز گذاری داخلی از سرمايهکردن محیط برای سرمايه آمادهتوان در کنار ماده باشد. میآو محیط 

 داخلی استفاده کرد. گذاریبه عنوان مکمل سرمايه

 . دیپلماسی2-2
ا استفاده ها بداند و معتقد است که دولتها میدر سیاست خارجی دولت مؤثرهالستی ديپلماسی را به عنوان ابزار 

ها و ها تنظیم نمايند. ديپلماسی محصور به تعامل میان دولتتوانند روابط خود را با ديگر دولتاز ديپلماسی می
تفسیر،  (. در اين279: 1385هالستی،است )ها منافع دولت نیتأمهدف اصلی آن نیز جستجوی راهکاری برای 
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در سطح پنهان بوده و به صورت  معموالًها و محدود به تعامالت دوجانبه میان دولت عمدتاًديپلماسی سنتی 
های اقتصادی نیز شد. ديپلماسی با اين تفسیر به معنای جنگ با ديگر ابزار بوده و سیاستمحرمانه پیگیری می

 (.720: 1383اسمیت و همکاران،) ديگردذ میامنیت اتخا نیتأمدر راستای اهداف سیاسی دولت و  صرفاً
امالت دار برقراری تعها شناخته شده، همواره عهدهدر روابط دولت رگذاریتأثديپلماسی از زمانی که به عنوان ابزار 

ها بوده است. با گسترش فرايند جهانی شدن و روی دولتها با بازيگران جديد و موضوعات پیشمیان دولت
باشد. ها و موضوعات سیاسی و امنیتی نمیجديد، ديپلماسی ديگر محدود و محصور در دولت پیدايی بازيگران

المللی تنظیم روابط اقتصاد خارجی میان کشورها به ديپلماسی منتقل شده و بسیاری از با تغییرات شگرف بین
، 1میلتن و ديگرانهکند )ها به موضوعات اقتصادی اختصاص پیدا میمذاکرات و ديدارهای عادی میان دولت

وجهی . امروزه کارگزاران متولی ديپلماسی بیشتر بوده و سوزان استرنج از آن تحت عنوان ديپلماسی سه(2011
وکار ترين سازکه ديپلماسی بر طبق سنت و رسم معمول به عنوان مهم. نخست اين(1992، 2استرنگبرد )نام می

 گیرد. دوم، ديپلماسی روندیموضوعات اقتصادی مورد استفاده قرار میها با اولويت تعامل و مذاکره میان دولت
المللی های بینتوانند روابط خود را با بازيگران غیردولتی نیز همچون نهادها و شرکتها میاست که در آن دولت

ستقیمی م المللی میان کشورها، دولت نقشتنظیم نمايند. در نهايت حتی ممکن است در مواقعی در تعامالت بین
دولتی، های غیردولتی و با ديگر بازيگران غیردر آن نداشته باشد و در تعامالت بازيگران غیردولتی در قالب شرکت

 حضور داشته باشند و موضوعات اقتصادی در اولويت قرار گیرد.
یش ه پها را بکند اهداف دولتترين رکن سیاست خارجی ابزاری است که تالش میديپلماسی به عنوان مهم
(. 2008، 3بريقی و ديگران) ردیگها و اهداف سیاست خارجی ابعاد متفاوتی به خود میبرد و متناسب با توانايی

ان فروملی های متقابل و بازيگرتنیده و انواع مختلفی از وابستگیای از روابط درهمشدن شبکهبا گسترش جهانی
ملی و فراسرزمینی نسبت به منابع، سرمايه و بازار ادعای و فراملی پديدار گشته که در ديپلماسی در عرصه فرا

دهقانی فیروزآبادی، شوند )های اقتصادی تجاری میهای موضوعی و فعالیتمشروعیت دارند و وارد حوزه
1387.) 

 . دیپلماسی اقتصادی2-3
 و هماهنگ ابتکارات و هااستراتژی ،هاتیفعال تمام» را اقتصادی ديپلماسی توانیم فراگیر تعريف يك در

 دو در کشورها خارجی سیاست در که کرد تعريف یردولتیغ و دولتی سطح دو در سیاسی و اقتصادی سازگار

 «شودیم گرفته کار به جهانی اقتصاد عرصه در حضور و دستیابی هدف با المللینبی و ملی تعامل عرصه
 با تنگاتنگ پیوندی خارجی، سیاست عرصه در اقتصادی ديپلماسی ديگر، عبارت به؛ (1392 ،یصالح)

 مسئله که کنندمیتوجه  اقتصادی ديپلماسی از استفاده به هايیرکشو و دارد اقتصادی اصالحات و یریگجهت

 و تجارت مسئله واردکردن با اکنون ملی هایتدول. باشد شده تبديل هاآن ملی اولويت به اقتصادی توسعه

                                                           
1 Hamilton et.al 

2 Strange 
3 Brighi et.al 
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 منافع رساندن حداکثر به در سعی اقتصادی،– سیاسی یهایریگمیتصم روند در خارجی یگذارهيسرما جذب

 روابط با تنگاتنگی رابطه اجتماعی، رفاه و اشتغال اقتصادی، رشد چون مهمی موضوعات زيرا دارند، خود ملی

 منتقل ديپلماسی ثقل مرکز به اقتصادی روابط تنظیم مسئله امروزه دلیل، همین به. دارند خارجی اقتصادی

 مقامات سیاسی مذاکرات از بااليی سهم اکنون ت.اس کرده پیدا سیاسی موضوعات طرازهم موقعیتی و شده
 سیاسی رهبران رسمی مذاکرات در اقتصادی موضوعات طرح و است یاتعرفه و تجاری اهداف برای کشورها

 در اقتصادی ديپلماسی(. 1388 جامی، پاكدامنشود )می تلقی طبیعی امری کشورها رتبه عالی مقامات و

 اهداف تحقق به کمك برای یالمللنیب صحنه در اقتصادی امکانات و هافرصت از گیریبهره برای تالش

 دهدیم نشان مسئله اين .است اقتصادی توسعه و رشد افزايش نهايت در و کشور يك ملی و منافع اقتصادی

 و دنیا مناطق و کشورها ساير با مناسب و سازنده تعامل چارچوب در کشورها ملی امنیت و منافع امروزه که
 (.1386،و همکاران دهکردی مبینی) ديآیم دست به اقتصادی و سیاسی مناسبات در توازن ايجاد

 :برشمرد زير شرح به توانیم منظر اين از را اقتصادی ديپلماسی اهداف

 هاآن از سهمی کسب و تجارت تولید، جهانی بازارهای به دسترسی. 1

 خارجی میرمستقیغ و مستقیم یهایگذارهيسرما جذب. 2

 (.1391نیا، دانش) جهانی اقتصاد یهاچالش مقابل در ملی اقتصاد از محافظت. 3
. ارجی استخ مستقیم یگذارهيسرما اقتصادی ديپلماسی یو کارآمد کارايی میزان بررسی برای شاخص دومین

 و فراهم نمايد داخل به را خارجی یگذارهيسرما جذب زمینه هم که است الزم قوی اقتصادی ديپلماسی يك
 مايد.ن بیشتر فراهم و بهتر چه هر نیز را خود جايگاه رشد یهانهیزم بتواند داخل به سرمايه ورود با اينکه هم

 و ؤثرمو  باز یالمللنیب اقتصادی سیستم ريناپذيیجدا بخش يك عنوان به خارجی مستقیم یگذارهيسرما جذب
حال پیشرفت،  در کشورهای. گرددمی محسوب توسعه به یابيدست در مهم عامل به و باشدیم کارآمد

و خیلی  افزايشی طوربه تا اندنموده تالش گذار حال در اقتصاد دارای کشورهای و ظهور حال در یاقتصادها
 تواندچراکه اين می. نمايند جذب خود کشور در را خارجی هایسرمايه کارآمد، اقتصادی ديپلماسی طريق از وسیع

 (.1391گیرد )صالحی، قرار استفاده مورد اقتصادی فضای کردن مدرنیزه و رشد موتور و منبع يك عنوانبه

 ایران اقتصادی دیپلماسی در اقدام سطوح .2-3-1

 اقدام دوم سطح و ملی عرصه در اقداماول،  سطح. است اقدام از سطح دو نیازمند ايران اقتصادی ديپلماسی

 مواضع اتخاذ برای داخل در سازی فرصت و فضاسازی فرايند ملی سطح در اقدام ت.اس یالمللنیب سطح در

 .است یالمللنیب سطح در اقدام برای بهینه

 ملی سطح در اقدام

 به توجه با که چرا ،باشدیم ديپلماسی مفهوم بازتعريف اقتصادی، ديپلماسی برای ملی سطح در اقدام اولین
 ملی سطح در اقدام دومین .کندیم تغییر نیز ديپلماسی عملکرد نوع مفهوم، اين بر حادث تحوالت و تغییرات

( فکر) بینش صهعر دو در و ديپلماسی دستگاه وظايف بازتعريف و تغییر به بايد ايران اقتصادی ديپلماسی برای
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 انمی هماهنگی ايران، اقتصادی ديپلماسی راستای در ملی سطح در اقدام . سومینگرددیم باز( عمل) کنش و
 ايران اقتصادی روابط گسترش در موانع نيترمهم از يکی حاضر حال در. است اقتصادی و سیاسی یهادستگاه

 .ستا اقتصادی و ديپلماتیك سیاسی، یهادستگاه میان ارتباط و هماهنگی عرصه جهان، کشورهای ديگر با
 خشب حضور برای فضاسازی با مرتبط ايران اقتصادی ديپلماسی تحقق برای ملی سطح در اقدام چهارمین
 .است یالمللنیب اقتصادی یهاتیفعال عرصه در آن به اعتقاد و خصوصی

 یالمللنیب سطح در اقدام

 و ماهیت. است مناسب یهایاستراتژ اتخاذ کشور، اقتصادی ديپلماسی برای یالمللنیب سطح در اقدام اولین
 واحدهای که است شکلی به يکم و بیست قرن ابتدای و بیستم قرن پايانی یهاسال تحوالت و تغییر سرعت
 و بازی قواعد بازيگران، و است کرده روروبه اساسی یهاچالش با یالمللنیب نظام یهاعرصه در را سیاسی
 المللیینب سطح در اقدام دومین .است ساخته متأثر خود از شدت به را یالمللنیب و ملی سطح در را بازی محیط

 ايران ژئوپلیتیك به سطحی نگاهی. است ايران یهمتایب ژئوپلیتیك به توجه ايران اقتصادی ديپلماسی در
 یالمللنیب عرصه در اقدام سومین .کندیم مشخص را ايران ژئوپلیتیك فرد به منحصر شرايط و ويژه امتیازات

 هاسازمان. باشدیم اقتصادی یالمللنیب نهادهای و سازمان با شايسته ارتباط ايران اقتصادی ديپلماسی جهت در
 تسهیل و کنترل بخشی، تعادل مديريت، وظیفه که هستند نهادهايی و هاسازمان اقتصاد، یالمللنیب نهادهای و

 و نهادها اين جمله از. دارند برعهده را کشورها تمامی انتفاع و جهانی اقتصاد رشد ادامه و المللبین اقتصاد
 هارمینچ .کرد اشاره جهانی بانك و پول المللی بین صندوق انکتاد، جهانی، تجارت سازمان به توانیم سازمان

 نظر به. است آن فتح برای یزيربرنامه و هدف بازارهای شناخت ،المللنیب در عرصه اقتصادی ديپلماسی اقدام
یم عوقو به اقتصادی عرصه در که اقداماتی و نیست مشخص هدف بازارهای هنوز کشور اقتصاد برای رسدیم
 اقتصادی ديپلماسی اقدام پنجمین .است یالمللنیب عرصه در جاری تحوالت و سیاسی شرايط از متأثر ونددیپ

 موجود یمل منابع که است اين واقعیت. باشد خارجی یگذارهيسرما جذب به معطوف بايد ،یالمللنیب عرصه در
 ريناپذناباجت ضرورتی یالمللنیب منابع از استفاده بنابراين و کندینم را کشور توسعه نیازهای تکاپوی وجهچیه به

. است شورک از خارج ايرانیان به توجه اقتصادی، ديپلماسی اقدامات مهمترين از يکی و ششمین باالخره ؛ واست
 خود سکونت محل کشورهای یهاتیاقل برترين جزء کنندیم زندگی که کشوری هر در کشور از خارج ايرانیان
 (.1388،يیطباطباباشند )یم بااليی رتبه در ثروت نظر از هم و تخصص و تحصیالت نظر از هم که هستند

 گذاری خارجیهای علیه ایران در حوزه جذب سرمایهی تحریمو شیوه سازوکار .2-4

ها علیه ايران مردم، اقدام به اعمال تحريم امريکا با هدف وارد آوردن فشار بر ايران و افزايش مشکالت معیشتی
المللی پول المللی اقتصادی همچون صندوق بیننهادهای بینو  هاسازمانکرده است. به دلیل نفوذ امريکا در 

 ها برای ايران ارزان نخواهد بود. همچنین با توجه به حجم تجارتاعمال اين تحريم و بانك جهانی، هزينه
در ايجاد هزينه برای  المللی، اين کشور از ظرفیت بااليی نیزمالی بین یهاانيجربر  باالی امريکا و نفوذش

 .همکاران اقتصادی ايران برخوردار است
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گذاری خارجی از سوی آمريکا، سازمان شده در زمینه جذب سرمايههای وضعدر اين پژوهش به بررسی تحريم
اخته گذاری خارجی پردها بر جريان سرمايهبررسی اثرگذاری اين تحريمملل و اتحاديه اروپا را مطالعه نموده و به 

 شده است که در زير به تصوير کشیده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری خارجیهای وضع شده در حوزه جذب سرمايه( تحريم1) شکل شماره
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 پژوهش نهیشیپ .2-5
 . مطالعات داخلی2-5-1

های ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران را مورد بررسی قرار (، در پژوهشی بايسته1388) يیطباطبا
دام در شرط، چهار اق. در اين تحقیق بیان شده است که ديپلماسی اقتصادی ايران نیازمند چهار پیشداده است

ت شرط شامل شناخت دقیق وضعی. چهار پیشالمللی برای کامیابی استبینسطح ملی و شش اقدام در سطح 
موجود، اجماع نظر میان نخبگان، شناخت قواعد بازی و اعتقاد و التزام به عمل و نه شعار در سطح ملی و 

 و. چهار اقدام در سطح ملی شامل بازتعريف ديپلماسی، بازتعريف وظايف دستگاه ديپلماسی باشدالمللی میبین
و فضاسازی برای حضور بخش خصوصی و  های سیاسی و اقتصادیها، ايجاد هماهنگی میان دستگاهديپلمات

ای مناسب، هالمللی شامل اتخاذ استراتژیهای اقتصادی و شش اقدام در سطح بیناعتقاد به آن در عرصه فعالیت
ناخت المللی اقتصادی، شهادهای بینها و نهمتای ايران، ارتباط شايسته با سازمانبی كیتیژئوپلتوجه به 

گذاری خارجی و توجه به ايرانیان خارج از ريزی برای فتح آن، کمك به جذب سرمايهبازارهای هدف و برنامه
 .کشور است

ها و ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران؛ زمینه»ای با عنوان (، در مطالعه1391) یصالحدهقانی و 
های ها، موانع و چالشپرداختند که زمینه سؤالاين  به «(شدن اقتصادبر پنج شاخص جهانی دیتأک)با ها چالش

اند؟ در پاسخ به پرسش، جايگاه آماری اقتصاد ايران جايگاه ديپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی ايران کدام
-پذيری، سرمايهرقابتسازی، اقتصاد يعنی آزادسازی اقتصادی، خصوصی شدنیجهانگانه های پنجدر شاخص

فزار اهای اطالعاتی و ارتباطی، استخراج شده و بر اساس نرمگذاری مستقیم خارجی و گسترش تکنولوژی
Excel  ،رديد. گ لیوتحلهيتجزآن بر کارکرد ديپلماسی اقتصادی  ریتأثو تبديل آن به نمودار و اطالعات

فراروی ديپلماسی اقتصادی يعنی تقابل سیاست و اقتصاد، گانه های سهها، چالشهمچنین از طريق اين شاخص
ده است المللی با نگاه آماری به تصوير کشیده شتقابل دولت و بازيگران غیردولتی و تقابل عرصه داخلی و بین

 و ارتباط مستقیم میان اين پنج شاخص و جايگاه ديپلماسی اقتصادی تبیین گرديده است.

ترين علل و عوامل مهم»اين پرسش که  (، سعی نمودند که پاسخ1394) یجامپاك دهقانی فیروزآبادی و دامن
العه جستجو نمايند. در اين مط را« اولويت يافتن ديپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی دولت يازدهم کدامند؟

وجه محور تالمللی، بر های ديپلماسی اقتصادی خود را در عرصه بیناشاره شده است که دولت يازدهم اولويت
ی هايی مانند اکو و دبر سازمان دیتأکای با های منطقهبه موضوعاتی نظیر افزايش مبادالت تجاری، همکاری

های ايرانی در صحنه اقتصاد جهانی با گذاری مستقیم خارجی و تسهیل حضور شرکتهشت، جذب سرمايه
عنوان شده است که عالوه بر تقويت  . برای تحقق اين هدفهدف صدور خدمات فنی و مهندسی قرار داده است

يق ورود ها از طرها و تجربهناسب اين ظرفیتدستگاه ديپلماسی، به کارگیری م یهاتیظرفساختار و افزايش 
های اجرايی در عرصه روابط وزارت امور خارجه در موضوعات اصلی مورد توجه دستگاه رگذاریتأثسازنده و 

ری مناسب گیهای اقتصادی کشور بايد برای بهرهشده است که دستگاه . همچنین پیشنهادخارجی، ضروری است
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ايران  هایهای ديپلماسی، دستور کار و برنامه مشخصی را برای وزارت امور خارجه به ويژه سفارتخانهاز ظرفیت
 .در خارج از کشور ترسیم کنند و بخش خصوصی کشور نیز به کمك دستگاه ديپلماسی بشتابد

چین در عرصه  یابيقدرت(، در پژوهشی به بررسی ديپلماسی اقتصادی و 1395)همکاران موسوی شفايی و 
ی اين مسئله، با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر اسناد تاريخ لیوتحلهيتجزدر راستای  جهانی پرداختند.

ر يپلماسی اقتصادی دهای آماری، به تبیین مفهوم، اهداف و عملکرد دداده برهیتکای و همچنین و کتابخانه
ست مقاله اين بوده ا اصلی سؤال. پرداخته شده است سیاست خارجی چین و نقش آن در قدرتمندی اين کشور

که چین در راستای دستیابی به جايگاهی قدرتمند در اقتصاد جهانی، در عرصه سیاست خارجی چه رويکردی 
ی بوده است که چین پس از مائو، رويکرد ديپلماس، فرضیه پژوهش اين سؤالدر پیش گرفته است؟ در پاسخ به 

اقتصادی را با هدف قدرتمندی و ارتقای جايگاه جهانی اقتصاد اين کشور به صورت فعاالنه در پیش گرفته و 
، تجاری، رونق گردشگری وکارکسبگذاری خارجی، تسهیل فضای هايی چون جذب سرمايهدر اين راستا برنامه

 .وژی روز و بهبود تصوير کشور را به اجرا گذاشته استدستیابی به علم و تکنول

بررسی راهبردی ديپلماسی اقتصادی جمهوری اسالمی ايران مطالعه »(، موضوع 1396) انیصالحصبوری و 
-را مورد پژوهش قرار دادند. نويسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه «: دولت يازدهم و دوازدهمموردی

ترين موانع و نواقص گرا، به مهمهای يك سیاست خارجی توسعهوضوع و بیان ويژگیای، ضمن تشريح م
کارهای خود را در اند و پیشنهادات و راههای يازدهم و دوازدهم پرداختهروی ديپلماسی اقتصادی در دولتپیش

به احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه،  توانیم. از جمله اين پیشنهادات اندکردهجهت رفع آن بیان 
 خارجی یگذارهيسرماجذب تربیت نیروهای متخصص در وزارت امورخارجه، عضويت در سازمان تجارت جهانی، 

 .و جذب سرمايه ايرانیان خارج از کشور اشاره نمود

 . مطالعات خارجی2-5-2

 یالمللنیبهای اقتصادی اقتصادی و اثرش بر جريان(، در تحقیقی به بررسی ديپلماسی 2013همکاران )و  1مونز
، هاسفارتخانه) یاقتصادگذاری و ديپلماسی مطالعه تجربی در مورد تجارت و سرمايه 29پرداختند. در اين راستا 

 های دولتی(، با استفاده از روش متاگذاری و صادرات، بازرگانی و بازرسیها، دفاتر توسعه سرمايهکنسولگری
گرفته شد. نتايج نشان داد که معناداری ضريب ديپلماسی اقتصادی بیشتر مشهود  لیوتحلهيتجزمورد  آنالیز

از کنسولگری  کهيك متغیر توضیحی در مقايسه با مطالعاتی  عنوانبهها است زمانی که در مطالعات از سفارتخانه
گذاری هاقتصادی و تجارت و سرمايو دفاتر دولتی استفاده شده است. همچنین رابطه مستقیمی بین ديپلماسی 

 وجود دارد.
ارزيابی ديپلماسی اقتصادی و تجاری در کشورهای کوچك: مطالعه موردی »ای با عنوان (، مطالعه2014) 2تالیتا
های اصلی دستگاه را مورد پژوهش قرار داد. در اين پژوهش آورده شده است که يکی از ماموريت «نامبیا

                                                           
1 Moons 
2 Talietha 
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ارجی در نامبیا گذاری خخارج از کشور، حمايت از توسعه اقتصاد با گسترش و تشويق سرمايهديپلماتیك نامبیا در 
تا بتواند با يك شبکه تجاری پايدار  کندیمالمللی ايفا است. همچنین اين دستگاه نقش مهمی را در منطقه بین

 هاأموريتمهای گردشگری را افزايش دهد. با اين حال، اثربخشی گذاری و فعالیتو سرمايه ، صادراتیالمللنیب
با مشکالت ساختاری رو برو است. همچنین پیشنهاداتی شامل توسعه استراتژی ديپلماسی اقتصادی، توسعه 

ذاری مستقیم گهای تبلیغاتی تصويرسازی، جذب سرمايهمنابع انسانی، مشارکت بخش خصوصی و دولتی، فعالیت
 شده است. خارجی ارائه

. گذاری کشور تانزانیا پرداختند(، در مطالعه به بررسی ديپلماسی اقتصادی در ارتقا سرمايه2015)1احمدصالح
اقتصادی بین تانزانیا و کشورهای عضو شورای همکاری  یهایهمکارهدف اين مطالعه آن بوده که چرا سطح 

 هایهای بازرگانی، کمیته پارلمانی، آژانسدولتی، اتاقنفر از مقامات  69فارس پايین است. بدين منظور خلیج
ی بخش آمادگ ها نشان داد کهکار مورد پرسش قرار گرفتند. يافتهو  گذاری و اعضای جامعه کسبتوسعه سرمايه

گذاری، در مقايسه با بخش خصوصی قوی در عمان و امارات متحده عربی، خصوصی تانزانیا برای توسعه سرمايه
ساختار تجارت در تانزانیا با مکانیسم تجاری کشورهای شورای  نیهمچندر سطح پايینی قرار داشته است. 

شرايط بهتری از نظر ساختار  فارسخلیجاست. کشورهای عضو شورای همکاری  متفاوت فارسخلیجهمکاری 
ند و اين امر کگذاری بازی میقانونی در مقايسه با تانزانیا دارد که نقش متفاوتی را در توسعه تجارت و سرمايه

موجب تسهیل سطوح مختلف توسعه و همچنین منافع متفاوت بین کشورهای مختلف شده است. در اين مطالعه 
جاری و بازنگری در قانون و مکانیسم ت د به توسعه نقش بخش خصوصی،پیشنهاد شده است که تانزانیا نیازمن

 .باشدمی فارسخلیجتالش برای توسعه ارتباطات اقتصادی نزديك با کشورهای شورای همکاری 
مطالعه  32؟ در اين راستا کندیم(، به اين موضع پرداختند که آيا ديپلماسی اقتصادی کار 2017)2مونز و بريجیك

با استفاده از روش متا تحلیل مورد بررسی قرار گرفته که مرتبط  2011تا  1986های شده در سالتجربی چاپ 
اقتصادی اثر  یپلماسيدگذاری ديپلماسی اقتصادی بوده است. نتايج حاکی از آن بود که با اثر تجارت و سرمايه

 المللی دارد.های اقتصادی بینمثبت و معناداری بر جريان

یم گذاری مستق(، ديپلماسی اقتصادی کشور لوکزامبورگ را از نظر تجارت و سرمايه2018ران )همکاو  3کاواديا
ای برای ارزيابی ديپلماسی اقتصادی در کشورهای مطالعه عنوانبهخارجی مورد ارزيابی قرار دادند. اين پژوهش 

های تحقیق، برای اينکه لوکزامبورگ توانايی رقابت در بازارهای جهانی را کوچك بوده است. بر اساس يافته
-رمايهس ( جذبهای الف( تجارت کاال و خدمات، بدر قسمت کارآمدو  مؤثرداشته باشد نیازمند يك ديپلماسی 

شدن قسمتی از ثروت کشور با کشورهای درحال توسعه از طريق صندوق  می( سهگذاری مستقیم خارجی، ج
ODA، یت کننده موفقباشد. همچنین بر اساس نتايج پژوهش، اندازه کشور به عنوان يك عامل تعیینمی

 (.1388، يیطباطباباشد )ديپلماسی اقتصادی نمی

                                                           
1 Ahmad saleh 

2 Bergeijk 
3 Kavvadia 
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 شناسی پژوهشروش. 3
 طرح پژوهش .3-1

 نتايج که آنجا از. نمود بندیتقسیم هاداده نوع و روش ماهیت، ،هدف اریمع سه اساس بر توانمی اق رتحقی نوع
 کشور دفاعی و اقتصادی امور اندرکاراندستو  ريزانبرنامه ،گذاراناستیس استفاده مورد تواندمی تحقیق اين
 .شودمی محسوب کاربردی هدف، اساس بر بررسی مورد تحقیق گیرد، قرار

ديپلماسی اقتصادی در حوزه  تبیین دنبال به حاضر تحقیق که آنجايی از و شد بیان آنچه به توجه با همچنین
 جمهوری در اقتصادی یگذاراستیس برای آن یهادرس و هافرصت تهديدها، بررسیگذاری خارجی و سرمايه
 ،شود روشن آن پرتو در جاری مسائل تا کندمی بررسی را فعلی شرايط محقق واقع در که باشدمی ايران اسالمی

 بر حاضر تحقیق عالوه به  .باشدمی پیمايشی–توصیفی ماهیت، و روش اساس بر حاضر تحقیق نتیجه در
 هایروش مجموعه دو ترکیب از استفاده با پژوهش اين که چرا باشد.می کیفی(-کمی) آمیخته هاداده نوع اساس
 .است رسیده انجام به کیفی و کمی تحقیق

 آماریهای روش ازو  خبرگی و پرسشنامه اساس بر  شدهآوریجمعهای داده وتحلیلتجزيهتحقیق ين ار د
 . استفاده گرديدذيل شرح به استنباطی و  توصیفی

 تجمعیفراوان فراوانی، درصد  ی،فراوان)توصیفی آمار فنون وسیله بهپرسشنامه  سؤاالتبا مرتبط ی هاداده (الف
 یعامل لیروش تحل ای،نمونهتك یت آزمون و spss افزارنرماز استفاده ی با استنباطر آما و (مربوطهنمودارها و 
 . گرفته استقرار  لیوتحلهيتجزمورد کرونباخ آلفای و 
 .گرفته استقرار  لیوتحلهيتجز مورد SWOTروش از استفاده با خبرگی طريق  ازشده آوریجمعی هاداده (ب

. گرديد انتخاب و يیشناسا خارجی عوامل و داخلی عوامل نخست گام در SWOT وتحلیلتجزيه جهت
 ضعف، نقاط قوت، نقاط معیار زير چهار به خود خارجی عوامل و داخلی عوامل يعنی مطالعه اصلی معیارهای

 هريك. است شده شناسايی شاخص 86 نیز تحقیق زيرمعیارهای برای. شودمی بندیدسته تهديدها و هافرصت
 زيرمعیار و معیار هر برای همچنین. است شده ارائه( 2) و( 1جداول ) در مربوط زيرمعیارهای و معیارها از

 ایزيرمعیاره و معیارها همچنین. شود تسهیل مطالب ارائه و مدل طراحی تا است شده گرفته درنظر يینمادها
 د.باش مطالعه و رديابی قابل سادگی به تحقیق جريان در تا اندشده یگذارنام عددی انديس با تحقیق

 یعوامل داخل ينمهمتر( 1شماره ) جدول

 عوامل داخلی نماد

 هاقوت

1S گرايی اقتصاد ملی کمك کند.به برونتواند های اقتصاد مقاومتی میسیاست 

2S کنندگان.پتانسیل باالی بازار داخلی و گستره مصرف 

3S کرده مناسب.وجود نیروی کار تحصیل 

4S .وسعت جغرافیايی و گستره پهناور کشور 

5S ذخاير معدنی فراوان از نظر تنوع و میزان. و منابع زيرزمینی 

6S گذاران ايرانی به عنوان شرکای بالقوه.سرمايهبالقوه تجار و  توانايی 
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7S زيربناهای مناسب شامل جاده، ريل، فرودگاه، برق، آب، گاز و ... وجود 

8S محصوالت. کنندگان ايرانی به انواعتنوع نیاز مصرف 

9S .ثبات سیاسی و حاکمیتی و امنیت باال در مقايسه با همسايگان و منطقه 

10S های آزاد.جنوب و دسترسی به آب-به عنوان کريدور شمال ايران در منطقه استراتژيك موقعیت 

11S .رابطه فرهنگی مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه 

12S باال در مقايسه با کشورهای منطقه. فرهنگی و اجتماعی سرمايه 

13S فراوان. طبیعی( و های گردشگری )تاريخیجاذبه وجود 

14S  اقتصادی. ديپلماسی لزوم بکارگیری به نسبت نسبی دولتمردانشناخت و آگاهی 

 هاضعف

1W نیست. ديپلماسی کشور اول دستگاه اولويت اقتصادی ديپلماسی 

2W های اقتصادی کشور وجود ندارد.ثبات الزم در سیاست 

3W يافتگی کافی و مناسب نرسیده است.بازار پول کشور به توسعه 

4W کارآمدی الزم را ندارد.کشور  بانکی نظام 

5W مرکزی جمهوری اسالمی ايران استقالل کافی ندارد. بانك 

6W يافتگی کافی و مناسب نرسیده است.بازار سرمايه کشور به توسعه 

7W گذاری ندارند.های سرمايهها اطالعی از اولويتگذاری تدوين نشده و وزارتخانهبرنامه جامع سرمايه 

8W  فروشی وجود دارد.گذاری در حوزه تولید و تمرکز بر استخراج و در نهايت خامسرمايهعدم 

9W .گسترش فساد مالی در ارکان اجرايی کشور 

10W .بزرگ بودن بخش دولت و عدم اجازه حضور به بخش خصوصی 

11W نظارت بر امور و حکمرانی شرکتی در بخش دولتی و عمومی. در ضعف 

12W  فضای سیاسی و اجتماعی کشور.توسعه محدود 

13W .باالبودن ريسك سیاسی 

14W تعیین نشده است. اقتصادی ديپلماسی متولی نهاد 

15W برداری اقتصادی حتی در کشورهايی که نفوذ سیاسی دارد.عدم توانايی حاکمیت از بهره 

16W های مشخص.پروتکل قالب اقتصادی در پويای ديپلماسی فقدان 

17W  دستگاه ديپلماسی سیاسی و خارجه در حوزه اقتصاد.انفعال 

18W یاسی و ديپلماسی س گذاری در دستگاهاقتصاد و سرمايه متخصص با مباحث کسب و کار، نیروهای بکارگیری عدم
 خارجه.

19W .عدم طراحی استراتژی کالن در منطقه و جهان در حوزه اقتصاد 

20W با همسايگان و کشورهای منطقه در حوزه اقتصاد.های سازنده و همگرا وجود برنامه عدم 

21W اداری پیچیده و هزارتو. بروکراسی 

22W دولت. بودن رانتیر 

23W گذاری خارجی.گیری در حوزه سرمايهعدم وجود تمرکز تصمیم 

24W گذاری.جديت دولت در رفع قوانین مخل کسب و کار و سرمايه عدم 

25W  اقتصادی به دلیل تغییرات سريع قوانین و مقررات.ريسك باال در حوزه مالی و 

26W قوانین و مقررات و فرايندهای قانونی کسب مجوزها. شفافیت عدم 

27W گذاری.کننده در حوزه اقتصادی و سرمايههای مذاکرهتوجه کافی به آموزش تیم عدم 
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28W گذاری به خارجیان.های سرمايهعدم ارائه و معرفی مناسب فرصت 

29W گذاری.مالی و سرمايه نیتأمهای روز عدم تسلط کارشناسان و مديران حوزه ديپلماسی به روش 

30W با همکاری برای خصوصی یهاشرکت جای به دولتی یهاشرکت حضور و دولت یگریتصد 
 خارجی. گذارهيسرما

31W معادن. و گاز نفت، سود پر یهاحوزه در ژهيوبه خارجی گذارهيسرما حضور برای رشوه دريافت و فساد 

 های پژوهشمنبع: يافته

 خارجیعوامل  ينمهمتر( 2شماره ) جدول

 عوامل خارجی نماد

 هافرصت

1O خارجی. گذارانهيسرما برای کشور بالقوه توان و هاتیظرف معرفی 

2O کشور. در هاخارجی یگذارهيسرما صورت در اعطايی امتیازهای و یهامشوق معرفی 

3O 
 و داخل دتولی محصوالت کیفی سطح ارتقاء آن دنبال به و خارجی گذارهيسرما و داخلی صنايع بین رقابت گسترش
 وری.بهره افزايش

4O کشور. در تولید عوامل کل یوربهره رشد و فیزيکی سرمايه بیشتر انباشت به کمك 

5O خارجی. یگذارهيسرما یهاپروژه اجرای مختلف سطوح در داخلی کار نیروی برای اشتغال فرصت شدن فراهم 

6O خارجی. گذارسرمايه مدنظر صنايع و هابخش با پسین و پیشین پیوندهای دارای وابسته صنايع گسترش 

7O پیشرفته. تکنولوژی همراه به کشور به روزبه مديريت و سازماندهی ورود 

8O کشور. از خارج و داخل در ديگر هایپروژه در خارجی گذارهيسرما با همکار داخلی یهاشرکت مشارکت امکان 

9O کشور. از خارج ايرانیان یاهيسرما منابع از برخورداری و استفاده امکان 

10O 
 کمتر ههزين با مالی مختلف منابع به دسترسی دلیل به خارجی گذارهيسرما توسط سرمايه مالی نیتأم در سهولت

 .ترعيسر و 

11O 
 گذارانهيسرمادر جهت تسهیل مراودات تجاری و جذب  تواندیمروند حذف دالر از معامالت تجاری بین کشورها  

 کشورها با ارزهای داخلی کشور مقصد باشد.

12O دولت. بودجه کسری کاهش آن واسطهبه و دولت توسط دريافتی هایمالیات حجم افزايش 

13O خارجی. سرمايۀ نمودن فراهم واسطهبه اقتصادی رشد رونق 

14O 
 که خارجی گذارانسرمايه برای فرصتی به را ايران تواندمی ايران اقتصاد در انحصاری و رقابتی کمتر فضای وجود

 کند. تبديل هستند خود سود بازگشت تضمین خواستار

15O مشترك. گذاریسرمايه در قالب داخل به فناوری انتقال 

16O خارجی. متوسط کوچك هایشرکت ظرفیت از استفاده 

17O 
 ارندند را آمريکا با اقتصادی تعامل قدرت يا امکان که خارجی خرد دکنندگانیتول و هاشرکت حضور برای فضا شدن باز

 ها.در شرايط تحريم

18O یگذارهيسرما و تجارت با مرتبط یهاسازمان ساير جهانی و تجارت سازمان در عضويت امکان. 

19O 
 نبود آرام و ايران در مسلحانه و نظامی منازعات و جنگ وجود عدم و سرزمینی امنیت معنای به ايران در امنیت وجود

 ايران. وسعت رغمعلی کشورها مختلف مناطق

20O یامنطقه یهاتيمز از برخورداری و یزنچانه قدرت افزايش. 

21O بازار. گسترش منظوربه یامنطقه یهاهياتحاد گیریشکل پتانسیل 
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22O مالی. تأمین و گذاریسرمايه در چین کشور هایظرفیت از استفاده 

23O المللی.بین سطح در یاعتباربخش برای المللیبین مؤسسات بندیرتبه نظام از استفاده 

24O 
 و لمع تولید مراکز تقويت منظوربه صنعتی کشورهای در توسعه و تحقیق مراکز دستاوردهای از برخورداری امکان

 کشور. در داخلی فنآوری

25O انیبندانش هایفناوری به توجه و منطقه کشورهای علمی سريع رشد. 

26O مجازی. کارهای وکسب به توجه و اطالعات فناوری از مندیبهره 

 تهديدها

1T های اقتصادی و تحوالت منفی ناگهانی و يکباره.منفی شاخص نوسانات 

2T  ملی.کاهش شديد ارزش پول 

3T های انرژی بر و پرمصرف آب.سودآوری باالی پروژه 

4T ها.گذاری در قالب خروج اصل و سود سرمايهخروج ارز پس از يك دوره سرمايه 

5T از بخشی عنوان به مالیاتی یهافیتخف و هاتیمعاف اعطای دلیل به مدتکوتاه در دولت مالیاتی درآمدهای کاهش 
 خارجی. گذارهيسرما هایمشوق

6T خارجی. گذاریسرمايه به نسبت منفی ذهنیت 

7T کشور. در گذاریسرمايه باالی ريسك 

8T آن. حل برای جدی سیاسی اراده نبود و ايران اقتصادی نظام در شفافیت عدم و فساد 

9T هستند. جلوتر بسیار ايران از نهادی اصالحات خصوص در که منطقه در قوی رقبای وجود 

10T خارجی. طرف برابر در دولت زنیچانه قدرت و خارجی مؤثر گذاریسرمايه جذب قدرت تضعیف و هاتحريم 

11T سیاست. به اقتصادی ديپلماسی شديد وابستگی 

12T منطقه. در خارجی هایقدرت نظامی حضور 

13T همسايگان. با برخورد در منطقه کشورهای امنیتی گیریجبهه 

14T منطقه. کشورهای در تروريستی هایگروه رشد 

15T اسالمی ايران. جمهوری مخالفان هایدشمنی 

 های پژوهشمنبع: يافته

 . روایی و پایایی پرسشنامه3-2
نتايج حاصل از آزمون تحلیل عاملی نشان داد  .گرديداستفاده  یديیتأعاملی روايی از سازه روايی بررسی برای 

 .دارد قرار مطلوبی وضعیت در سؤاالت تمام عاملی بار که
برای آمده بدست کرونباخ آلفای استفاده شده است. مقادير کرونباخ  یآلفا يبضراز  يايیپا يبمحاسبه ضر برای

بااليی درونی ثبات  ازپرسشنامه که گرفت نتیجه توان میين بنابرا .باشدیم 75/0 بیش ازمتغیرها  تمامی
 نمود.اعتماد آن  نتايج بهتوان میزيادی اطمینان با و است برخوردار 

 . جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش3-3
 کامل آشنايید مطالعه پژوهش رمو حوزه با که متخصصانی خبرگی، بخش در آماری جامعه تحقیق اين در

 انتخاب قضاوتی گیرینمونه روش به نفری 15 نمونه حجم آنها تعداد بودن اديز به توجه با که باشندمی دارند،
کشور و کارشناسانی  هایدانشگاه علمیهیئت اعضای از نفر 40 پرسشنامه، بخش در آماری جامعه است. گرديده
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 کوکران فرمول از استفاده با شد. انتخاب داشته، کامل آشنايیحوزه مورد مطالعه پژوهش حاضر  مسائل با که

 .شد گرديده انتخاب آمارینمونه حجم عنوان به ساده تصادفی گیرینمونه روش به نفر 35 تعداد

 های پژوهشها و یافتهتحلیل دادهتجزیه و . 4

 نتایج حاصل از تحلیل جمعیت شناختی تحقیق. 4-1
 تحقیق آماری نمونه که دهدینشان م تحقیق یشناخت تیجمع متغیرهای تحلیل از حاصل نتايج جدول بر اساس

 .باشندمی برخوردار پرسشنامه سؤاالت به پاسخ برایو تجربه مناسب  سابقهو  مرتبط رشته کافی، تحصیالت از
 شناختیجمعیتمتغیرهای تحلیل از حاصل يجنتا( 5شماره ) جدول

 فراوانی میزان سابقه فراوانی رشته تحصیلی فراوانی تحصیالت

سال 10-5 17 اقتصاد 15 فوق لیسانس  6 

سال 15-10 5 روابط بین الملل 20 دکتری  11 

سال 20-15 6 علوم سیاسی 35 مجموع  15 

سال 20بیشتر از  7 مديريت - -  3 

 35 مجموع 35 مجموع - -

 های پژوهشيافتهمنبع:                      

 های آماری مدل. نتایج تحلیل4-2
 ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  .4-2-1

و IFEارزيابی عوامل داخلی  ماتريس در ،شناسايی ازپس  تأثیرگذار خارجی و عوامل کشور داخلی عوامل

عامل تعیین شده است. از اين  45 داخلی عوامـل تعـداد گرفتنـد. قـرار (EFE) خارجیعوامل ارزيابی ماتريس
 قوتط نقا ابتدااست.  شده گرفته نظر در کشور ضـعف موجـب ديگـر عامل 31 و قوت موجب عامل 14 مقـدار،

 عامـل 41 نیـز خارجی عوامل تعداد گیرند.می قـرار IFE سيدر ماتر خلیاد عوامل ضعف نقـاط سپس و
 26  نخستاين جا نیز  در که طوری به است. بوده تهديدها و هافرصـت یبرگیرندهدر که است شده تعیـین
 ابتدا .شد داده قرار EFE ماتريس در هسـتند تهديد که عامل 15 سپس و شوندمی فرصت موجب کـه عامل

 .گیرندمی قرار ماتريس اين در کنندمی تهديد را کشور که را هايیآن سپس و شده فرصت موجب که عواملی
 مطابق .شد یط صورت بدين مراحلی آن، تحلیل و خارجی و داخلیعوامـل از جدولی و ساخت تهیـه بـرای
 و هافرصت) خارجیعوامل و ضعف( و قوت نقاط) یداخلـل عوامـ ،ستون اولر دا ابتد( 7( و )6شماره ) جداول

 احتمالی اثـر اسـاس بر خارجی و داخلیعوامل از يك هر بـه دوم،ستوندر .گرديدتدوين شده شناسايی تهديدها(
 واقعدر .آمده استپرسشنامه و نظر کارشناسان به دست  از استفاده با کشور فعلی استراتژيکی موقعیـت بـر هاآن
 ستون جمـع) بود خواهد بیشـتر کشور آينده و کنونی موقعیـت بر آن تأثیر باشـد، بیشـتر نسبی وزن چقدر هر

  ت(.اس 1 عوامل تعداد به توجه بـدون خارجی و داخلی عوامل از يك هر دوم
 داده 4تا 1ه رتب کشور کنونی موقعیت و اهمیت اساس بر خـارجی و داخلـی عوامل از يك هر به سوم ستون در

 تکمیل از دست آمده به نمرات مجموع از عوامل از يك هر به يافته اختصاص رتبه زانیم جا اين در است. شده
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 نسبی وزن چهارم ســتون در .است دست آمده به شوندگانپرسش تعداد به مجموع اين تقسیم و پرسشنامه
 ایرتبـه میـانگین سـتون ×نسبی وزن سـتون) آن ایرتبـه میانگین در خارجی و داخلی عوامـل از يـك هـر
 .ديدست آ به آن وزنی امتیاز وسیله بدين تا گردد.می ضرب (گروهـا از يـك هـر

هر وزنـی امتیـاز  مجموع تاکرده  جمع يکديگر باجداگانه  را چهارم سـتون در موجـودوزنی امتیازهای سرانجام 
 بهچگونه کشور يـك که  دهدمی نشان  یوزن ازیامتمجموع  .محاسبه گرددداخلی و خارجی  عواملاز  يك

 دهـد.مـیپاسخ اش بیرونیيا  درونیمحیط در بالقوه و موجود نیروهای  وعوامل 

 ارزيابی عوامل داخلی( 6شماره ) جدول

 عوامل داخلی نماد
ضريب 

 وزنی
 امتیاز

 امتیاز
 وزنی

 هاقوت

S1 
ملی  گرايی اقتصادتواند به برونهای اقتصاد مقاومتی میسیاست

 کمك کند.
019/0  44/2  046/0  

S2  024/0 کنندگانبازار داخلی و گستره مصرفپتانسیل باالی  06/3  073/0  

S3 023/0 کرده مناسبوجود نیروی کار تحصیل  97/2  068/0  

S4 023/0 وسعت جغرافیايی و گستره پهناور کشور  21/3  074/0  

S5 024/0 ذخاير معدنی فراوان از نظر تنوع و میزان و منابع زيرزمینی  21/3  078/0  

S6 گذاران ايرانی به عنوان شرکای تجار و سرمايهبالقوه  توانايی
 بالقوه

021/0  50/2  052/0  

S7 زيربناهای مناسب شامل جاده، ريل، فرودگاه، برق،  وجود
 آب، گاز و ...

020/0  15/3  064/0  

S8 022/0 محصوالت کنندگان ايرانی به انواعتنوع نیاز مصرف  47/2  053/0  

S9  باال در مقايسه با ثبات سیاسی و حاکمیتی و امنیت
 همسايگان و منطقه

021/0  29/3  070/0  

S10 به عنوان کريدور  ايران در منطقه استراتژيك موقعیت
 های آزادجنوب و دسترسی به آب-شمال

025/0  44/3  085/0  

S11 019/0 رابطه فرهنگی مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه  71/2  050/0  

S12 باال در مقايسه با کشورهای  فرهنگی و اجتماعی سرمايه
 منطقه

018/0  38/2  043/0  

S13 023/0 فراوان طبیعی( و های گردشگری )تاريخیجاذبه وجود  3 070/0  

S14 یریلزوم بکارگ به نسبت شناخت و آگاهی نسبی دولتمردان 
 اقتصادی ديپلماسی

019/0  03/3  057/0  
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 هاضعف
W1 023/0 یست.ن ديپلماسی کشور اول دستگاه اولويت اقتصادی ديپلماسی  56/3  083/0  

W2 025/0 های اقتصادی کشور وجود ندارد.ثبات الزم در سیاست  71/3  094/0  

W3 024/0 يافتگی کافی و مناسب نرسیده است.بازار پول کشور به توسعه  38/3  081/0  

W4 025/0 کشور کارآمدی الزم را ندارد. بانکی نظام  44/3  085/0  

W5 024/0 مرکزی جمهوری اسالمی ايران استقالل کافی ندارد. بانك  26/3  080/0  

W6 024/0 يافتگی کافی و مناسب نرسیده است.بازار سرمايه کشور به توسعه  18/3  075/0  

W7 ها اطالعی از گذاری تدوين نشده و وزارتخانهبرنامه جامع سرمايه
 گذاری ندارند.های سرمايهاولويت

022/0  44/3  077/0  

W8 گذاری در حوزه تولید و تمرکز بر استخراج و در نهايت عدم سرمايه
 فروشی وجود دارد.خام

022/0  3 067/0  

W9 024/0 گسترش فساد مالی در ارکان اجرايی کشور  65/3  088/0  

W10 023/0 بزرگ بودن بخش دولت و عدم اجازه حضور به بخش خصوصی  29/3  077/0  

W11 و حکمرانی شرکتی در بخش دولتی و نظارت بر امور  در ضعف
 عمومی

023/0  15/3  073/0  

W12 021/0 توسعه محدود فضای سیاسی و اجتماعی کشور  71/2  058/0  

W13 022/0 باالبودن ريسك سیاسی  26/3  070/0  

W14 020/0 تعیین نشده است. اقتصادی ديپلماسی متولی نهاد  12/3  064/0  

W15  برداری اقتصادی حتی در کشورهايی که بهرهعدم توانايی حاکمیت از
 نفوذ سیاسی دارد.

024/0  85/2  067/0  

W16 022/0 های مشخصپروتکل قالب اقتصادی در پويای ديپلماسی فقدان  03/3  066/0  

W17 021/0 انفعال دستگاه ديپلماسی سیاسی و خارجه در حوزه اقتصاد  94/2  061/0  

W18 و  اقتصاد ،وکارکسبمتخصص با مباحث  نیروهای بکارگیری عدم
 گذاری در دستگاه ديپلماسی سیاسی و خارجهسرمايه

021/0  24/3  069/0  

W19 024/0 عدم طراحی استراتژی کالن در منطقه و جهان در حوزه اقتصاد  35/3  080/0  

W20 های سازنده و همگرا با همسايگان و کشورهای وجود برنامه عدم
 منطقه در حوزه اقتصاد

023/0  29/3  076/0  

W21 024/0 اداری پیچیده و هزارتو بروکراسی  50/3  085/0  

W22 024/0 دولت بودن رانتیر  26/3  077/0  

W23 022/0 گذاری خارجیگیری در حوزه سرمايهعدم وجود تمرکز تصمیم  21/3  072/0  

W24 022/0 گذاریو سرمايه وکارکسبجديت دولت در رفع قوانین مخل  عدم  29/3  071/0  

W25  ريسك باال در حوزه مالی و اقتصادی به دلیل تغییرات سريع قوانین
 و مقررات

022/0  21/3  071/0  

W26 قوانین و مقررات و فرايندهای قانونی کسب مجوزها شفافیت عدم 

 

 

 

022/0  29/3  073/0  

W27 کننده در حوزه اقتصادی های مذاکرهتوجه کافی به آموزش تیم عدم
 گذاریسرمايهو 

023/0  3 069/0  
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W28 020/0 گذاری به خارجیانهای سرمايهعدم ارائه و معرفی مناسب فرصت  76/3  055/0  

W29 های روز عدم تسلط کارشناسان و مديران حوزه ديپلماسی به روش
 گذاریمالی و سرمايه نیتأم

021/0  15/3  067/0  

W30 یهاشرکت جای به دولتی یهاشرکت حضور و دولت یگریتصد 
 خارجی گذارهيسرما با همکاری برای خصوصی

020/0  71/2  054/0  

W31 در ژهيوبه خارجی گذارهيسرما حضور برای رشوه دريافت و فساد 
 معادن و گاز نفت، سود پر یهاحوزه

021/0  24/3  067/0  

14/3 - 1 جمع -  

 
 های پژوهشمنبع: يافته

 ارزيابی عوامل خارجی( 7شماره ) جدول

ضريب  عوامل خارجی نماد
 وزنی

 امتیاز وزنی امتیاز

 هافرصت
O1 025/0 خارجی گذارانهيسرما برای کشور بالقوه توان و هاتیظرف معرفی  71/2  068/0  

O2 
 یگذارهيسرما صورت در اعطايی امتیازهای و یهامشوق معرفی

 کشور در هاخارجی
026/0  97/2  076/0  

O3 آن بالدن به و خارجی گذارهيسرما و داخلی صنايع بین رقابت گسترش 
 وریبهره افزايش و داخل تولید محصوالت کیفی سطح ارتقاء

024/0  12/3  075/0  

O4 عوامل کل یوربهره رشد و فیزيکی سرمايه بیشتر انباشت به کمك 
 کشور در تولید

024/0  79/2  067/0  

O5 فمختل سطوح در داخلی کار نیروی برای اشتغال فرصت شدن فراهم 
 خارجی یگذارهيسرما یهاپروژه اجرای

026/0  3 077/0  

O6 و هابخش اب پسین و پیشین پیوندهای دارای وابسته صنايع گسترش 
 خارجی گذارسرمايه مدنظر صنايع

026/0  06/3  080/0  

O7 تکنولوژی همراه به کشور به روزبه مديريت و سازماندهی ورود 
 پیشرفته

025/0  09/3  076/0  

O8 در خارجی گذارهيسرما با همکار داخلی یهاشرکت مشارکت امکان 
 کشور از خارج و داخل در ديگر هایپروژه

025/0  79/2  071/0  

O9 025/0 ورکش از خارج ايرانیان یاهيسرما منابع از برخورداری و استفاده امکان  91/2  072/0  

O10 دلیل به خارجی گذارهيسرما توسط سرمايه مالی نیتأم در سهولت 
 ترعيسر و کمتر هزينه با مالی مختلف منابع به دسترسی

024/0  79/2  066/0  

O11  در جهت  تواندیمروند حذف دالر از معامالت تجاری بین کشورها
کشورها با ارزهای  گذارانهيسرماتسهیل مراودات تجاری و جذب 

 داخلی کشور مقصد باشد

021/0  53/2  054/0  

O12 کاهش آن واسطهبه و دولت توسط دريافتی هایمالیات حجم افزايش 
 دولت بودجه کسری

021/0  26/2  048/0  

O13 025/0 خارجی سرمايۀ نمودن فراهم واسطهبه اقتصادی رشد رونق  82/2  072/0  
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O14 
 ايران تواندمی ايران اقتصاد در انحصاری و رقابتی کمتر فضای وجود

 بازگشت تضمین خواستار که خارجی گذارانسرمايه برای فرصتی به را
 کند تبديل هستند خود سود

021/0  32/2  049/0  

O15 026/0 مشترك گذاریسرمايه درقالب داخل به فناوری انتقال  03/3  079/0  

O16 027/0 خارجی متوسط کوچك هایشرکت ظرفیت از استفاده  12/3  083/0  

O17 که خارجی خرد دکنندگانیتول و هاشرکت حضور برای فضا شدن باز 
 هادر شرايط تحريم ندارند را آمريکا با اقتصادی تعامل قدرت يا امکان

025/0  97/2  074/0  

O18 مرتبط یهاسازمان ساير جهانی و تجارت سازمان در عضويت امکان 
 یگذارهيسرما و تجارت با

024/0  68/2  063/0  

O19 
 و جنگ وجود عدم و سرزمینی امنیت معنای به ايران در امنیت وجود

 مختلف مناطق بودن آرام و ايران در مسلحانه و نظامی منازعات
 ايران وسعت رغمعلی کشورها

024/0  12/3  076/0  

O20 025/0 یامنطقه یهاتيمز از برخورداری و یزنچانه قدرت افزايش  76/2  068/0  

O21 023/0 ازارب گسترش منظوربه یامنطقه یهاهياتحاد گیریشکل پتانسیل  56/2  058/0  

O22 023/0 مالی تأمین و گذاریسرمايه در چین کشور هایظرفیت از استفاده  47/2  057/0  

O23 در یشاعتباربخ برای المللیبین مؤسسات بندیرتبه نظام از استفاده 
 المللیبین سطح

025/0  71/2  067/0  

O24 در توسعه و تحقیق مراکز دستاوردهای از برخورداری امکان 
 اخلید فنآوری و علم تولید مراکز تقويت منظوربه صنعتی کشورهای

 کشور در

023/0  56/2  058/0  

O25 023/0 انیبندانش یهایفناور به توجه و منطقه کشورهای علمی سريع رشد  50/2  057/0  

O26 025/0 مجازی کارهای وکسب به توجه و اطالعات فناوری از مندیبهره  94/2  072/0  

 تهديدها

T1 
های اقتصادی و تحوالت منفی ناگهانی و منفی شاخص نوسانات

 يکباره
027/0  29/3  087/0  

T2 027/0 کاهش شديد ارزش پول ملی  41/3  092/0  

T3 023/0 های انرژی بر و پرمصرف آبسودآوری باالی پروژه  50/2  057/0  

T4 گذاری در قالب خروج اصل و سود خروج ارز پس از يك دوره سرمايه
 هاسرمايه

022/0  85/2  063/0  

T5 
 اعطای دلیل به مدتکوتاه در دولت مالیاتی درآمدهای کاهش

 هایمشوق از بخشی عنوانبه مالیاتی یهافیتخف و هاتیمعاف
 خارجی گذارهيسرما

021/0  97/1  042/0  

T6 024/0 خارجی گذاریسرمايه به نسبت منفی ذهنیت  94/2  071/0  

T7 026/0 کشور در گذاریسرمايه باالی ريسك  24/3  085/0  

T8 سیاسی اراده نبود و ايران اقتصادی نظام در شفافیت عدم و فساد 
 آن حل برای جدی

028/0  47/3  096/0  

T9 ايران از نهادی اصالحات خصوص در که منطقه در قوی رقبای وجود 
 هستند جلوتر بسیار

026/0  24/3  085/0  
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T10 قدرت و خارجی مؤثر گذاریسرمايه جذب قدرت تضعیف و هاتحريم 
 خارجی طرف برابر در دولت زنیچانه

028/0  56/3  010/0  

T11 028/0 سیاست به اقتصادی ديپلماسی شديد وابستگی  47/3  098/0  

T12 022/0 منطقه در خارجی هایقدرت نظامی حضور  29/2  049/0  

T13 024/0 همسايگان با برخورد در منطقه کشورهای امنیتی گیریجبهه  44/2  058/0  

T14 023/0 منطقه کشورهای در تروريستی هایگروه رشد  56/2  058/0  

T15 023/0 اسالمی ايران جمهوری مخالفان هایدشمنی  24/2  051/0  

86/2 - 1 جمع -  

 های پژوهشمنبع: يافته

 است، 14/3داخلـی عوامل ارزيابی ماتريس در  داخلیعوامل نهايی امتیاز  مجموع(، 6) جدول نتايجبه توجه با 
 عواملنهايی امتیـاز مجموع  (،7جدول )بر اساس  همچنین باشد.که بیانگر غلبه نقاط قوت بر نقاط ضعف می

بر تهديدهای  هافرصتبیانگر غلبه  کهاست آمده بدست  86/2خارجی عوامـل ارزيابی ماتريس در خارجی 
 .محیط است

 جهت تدوین استراتژی SWOTتشکیل ماتریس . 4-2-2

 دسـتبـه اطالعـات  بـهمتکـی کـه است ابزارهايی دربرگیرنده ارزيـابی مرحلـه راهبردها، تدوين چارچوب در 
ضعف نقاط بـا  راخـارجی تهديدهای  وها فرصت که استداخلی و خـارجی محـیط ارزيـابی ی مرحلـهاز آمـده 

 يکديگر با SWOT ماتريس در داخلی و خارجی  عواملمنظور همـین بـه کند. میمقايسه  داخلی قوت و

 ابتـدا آمريکا مقابل در کشور راهبردهـای تـدوين برای گردد. تـدوين ريپذامکان راهبردهای تا شد مقايسه

تهديـدها( و )فرصت شــامل خــارجی عوامــل ســپس و ضــعف( و قــوت نقـاط ) شـامل داخلـی عوامـل
 د.شومیپرداخته  WT - ST - WO – SOتدوين به نهايـت  درو ؛ گرددیمتعیـین 
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 SWOT یراهبردها (8شماره ) جدول

  (Sقوت )نقاط  (Wضعف )نقاط 

 (:WOراهبردهای بازنگری )

1WO-  گرايش اقتصادی و مالی با ديدگاه  یهارشتهايجاد
وزارت امور  المللینبدانشکده روابط  در المللینبامـور 

خارجه در جهت تربیت متخصصین حوزه ديپلماسی 
 .اقتصادی

2WO-  اصالح بازار پول و سرمايه جهت افزايش کارايی
 گذاری خارجی.ديپلماسی جذب سرمايه

3WO- پايگاه اينترنتی ديپلماسی اندازی تأسیس و راه
 امور خارجه اقتصادی جمهوری اسالمی ايران توسط وزارت

 رسمی یازبانهاقتصادی ايران به  هاییتوانمندمعرفی  و
 .کشورهای مختلف

4WO- منظوربه پیچیده و کلی قوانین از ناشی موانع رفع 
 گذاریيهسرما ديپلماسی یهافرصت از مناسب استفاده
 خارجی.

5WO-  جذبسازمان  هایيتمحدودرفع موانع و 
در ارتباط با کشورهای پیرامون  يژهوبهخارجی  گذاریيهسرما

 سازمان تجارت جهانی. جهت عضويت در یبسترسازو 

6WO- بزرگ کاال و  هایبرگزاری نمايشگاه و جشنواره
 جهت نشانها توسط سفارتخانهخدمات در خارج از کشور 

 .گذاریيهسرمادادن ظرفیت باالی کشور برای 

7WO- ای و استفاده از ظرفیتتوجه به ديپلماسی رسانه 
و  ارتباط با افکار عمومی جهانی باهدففضای مجازی 

 در کشور. گذاریيهسرماترغیب جهت 

8WO- تعهدات  اجرای گذاری بابهبود امنیت سرمايه
 هایکنوانسیونو پیوستن به  FATF المللی ازجملهبین
 .المللیبین

8WO- ريزی منسجم جهت همراه ساختن برنامه
 های اقتصادی در سفرهای سیاسی مقامات وهیئت

 .سیاسی هاییتشخص

 (:SOراهبردهای رقابتی/تهاجمی )

1SO- گذاری ايران و اجرای برگزاری کنفرانس ساالنه سرمايه
خارجی جهت گزاران سرمايه ها وديپلماسی فعال برای جذب شرکت

 حضور در کنفرانس.

2SO-  توجه و استفاده از امتیازها و شرايط ويژه حاصل از موقعیت
ژئوپلیتیك کشور در طراحی روابط خارجی و تدوين ديپلماسی 

 .اقتصادی

3SO- ها با ايرانیان مقیم کشورهای خارجی سفارتخانه ارتباط مؤثر
 .آنان هایيهسرماجلب و جذب  جهت

4SO-  ای به منظور افزايش اندازه بازار های منطقهاتحاديهايجاد
گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با برای جذب سرمايه

 همسايگان و کشورهای منطقه.

5SO-  ايران  یهاسفارتخانهايجاد مرکز روابط اقتصادی ايران در
نیروهای متخصص و  در کشورهای مختلف با اسـتفاده از

 .بازار سرمايه در حوزه آموختهدانش

6SO- ده کننهای کوچك که با کشورهای تحريمتعامل با شرکت
 ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی.مبادله

7SO-  های داخلی با شرکت یهاو شرکتها سفارتخانه يزنیرا
خارجی جهت جذب سرمايه با توجه به مزيت بازار گسترده داخلی و 

 .کنندگانمصرف یازنتنوع 

8SO-  ،تشکیل ستاد ديپلماسی اقتصادی با حضور وزير امور خارجه
وزرای اقتصـادی کابینـه، نماينـدگان کمیسـیون اقتصـادی 

نمايندگان بانك مرکزی و بازار سرمايه به همراه  مجلـس،
 .کارشناسان و پژوهشگران خبره اقتصادی و مالی
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 های پژوهشمنبع: يافته

 تشکیل ماتریس داخلی و خارجی. 4-2-3

تصادی ديپلماسی اق آمده از ماتريس ارزيابی عوامل داخلی و خارجی بیانگر آن است که وضعیت به دستنتايج 
غلبه نقاط قوت داخلی بر  از و اين وضعیت ناشی قرار داردگذاری خارجی در حالت تهاجمی در جذب سرمايه

موضوع  های مناسب برایبنابراين استراتژی؛ باشدتهديدها میبر های محیطی ضعف داخلی و فرصت نقاط
 های محیطی پرداخته شود.برداری از فرصتپژوهش آن است که بايد با استفاده از نقاط قوت داخلی به بهره

                                                             

 (:WTراهبردهای تدافعی )

WT1  – اقدامات الزم و استاندارد در جهت کاهش درجه
 .سرمايه گذاران خارجی پذيریيسكر

-WT2  در مجموعه دستگاه  المللینبايجاد واحد اقتصاد
جهت کاهش وابستگی ديپلماسی اقتصادی به  ديپلماسی

 های کشور.ساير سسیاست
WT3-  رايزنی بزای استقالل بانك مرکزی و نظام پولی

 جهت جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی.

5WT-  انسجام و وحدت رويه مراکز تصمیم گیری در امر
خارجی به منظور کاهش اثرات  گذاریيهسرماجذب و جلب 

وارده از سوی تحريم کنندگان اروپائی، و فشارهای  تبلیغی
 ...آمريکائی و

6WT- تقويت نظارت بر فرايند قراردادهای جذب سرمايه-

 گذاری خارجی جهت جلوگیری از فساد و رشوه.

7WT - اب گذاریيهسرماتسهیل روند  اصالحات نهادی و 
جـا و پیچیـده بـرای کاستن از بروکراسـی بـی

 .خارجی گذارانيهسرما

8WT-  اجازه مشارکت حداکثری بخش خصوصی در فرايند
ريزی برنامه گذاری خارجی و ديپلماسی جذب سرمايه

های اقتصادی در منسجم جهت همراه ساختن هیئت
   ی.های سیاسشخصیت سفرهای سیاسی مقامات و

9WT- هت ج کشور هایبانك سرمايه کفايت بهبود ضريب
 گذاری.سرمايه ريسك کاهش

 (:STتنوع )راهبردهای 

1ST-  ديپلماسی فعال در منطقه  با تکیه بر امنیت باالی داخلی
 های تروريستی.سازی اثر رشد گروهجهت خنثی

2ST-    های سیاسی مشکالت و چالش وفصلحلتالش برای
ويژه در منطقه  پرهیز از رفتارهای تنشزا به ای وای و فرامنطقهمنطقه

 . خاورمیانه

3ST-  ديپلماسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی  جهت کاهش بکارگیری
 ها.اثربخشی تحريم

4ST- های کم های خارجی بر جايگزينی  پروژهرايزنی با طرف
و  یبازار داخلهای پرمصرف با توجه به گستره مصرف آب  با  پروژه

 کنندگان داخلی.تنوع نیاز مصرف

5ST- مینه جذب ای  در زتعامل و رايزنی  با رقبای موفق منطقه
 گذاری خارجی جهت استفاده از تجاربشان.سرمايه

6ST-  افزايش آگاهی بخشی و باالبردن سطح فرهنگی جامعه از
طريق ديپلماسی عمومی جهت کاهش ذهنیت منفی نسبت به 

 گذاری خارجی.سرمايه
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                           4                                     5/2                                           1       

 نمره نهايی ماتريس عوامل داخلی      

 یو خارج یعوامل داخل يسماتر( 1شکل شماره )
های پژوهشمنبع: يافته  

گیری و پیشنهادها. نتیجه5  
گذاری با استفاده از روش تدوين راهبردهای ديپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمايهپژوهش حاضر با هدف 

 نفر از خبرگان و کارشناسان، صورت گرفته است. 35پیمايشی و با استفاده از تکمیل پرسشنامه توسط  -توصیفی
 گذاریهيسرماجذب  ینهدر زم یاقتصاد يپلماسیپژوهش نشان داد که راهبرد مناسب د یلحاصل از تحل يجنتا

 آن اتخاد گردد. روییشپ یهابر نقاط قوت کشور و فرصت يستیبا یخارج
گذاری خارجی را به شرح پژوهش، راهبردهای مناسب ديپلماسی اقتصادی در جذب سرمايه SWOT مدل 

 زير تعیین کرده است.
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خارجی گذاریسرمايه جذب حوزه در اقتصادی ديپلماسی مناسب راهبردهای( 2) شماره شکل  

 های پژوهشافتهي منبع:

هوشیارتر شويم.  المللیکه بايد باعث شود ما در تعامالت آتی بین استدوران تحريم برای کشور تجربه سختی همچنین 
المللی علیه کشور، بسیاری از پیمانکاران بین هایهمانطوری که در اين دوره مالحظه شد، بالفاصله با شروع تحريم

های خارجی خارج شدند و به دلیل اينکه در قراردادهای منعقده با طرف راه کار را رها کردند و از کشورخارجی در میانه 
 احقاق حقوق، چندان منظوربهشده های انجامبرای چنین مواقعی صورت نگرفته بود، پیگیری مناسبی یهاینیب شیپ

 .آمیز نبودموفقیت
تحريم در مذاکرات و قراردادهای منعقده با طرف از تجربیات و دانش دورانها به نحوی باشد که ريزی، بايد برنامهلذا

 .خود را در آينده کاهش دهیم پذيریتا آسیب ميینماهای خارجی استفاده 

 های مالی ندارند،گذاری در کشور را به علت تحريمهای بزرگ خارجی توانايی سرمايهکه شرکت یزمان گريداز سوی 
 رتباطاشوند و شده نمیهای وضعهای کوچك و متوسط خارجی استفاده نمود که شامل تحريمتوان از ظرفیت شرکتمی
 نمايد.گذاری ايجاد نمیخللی در فرايند سرمايه هاآنبا 

  

راهبردهای مناسب 
وزه ديپلماسی اقتصادی در ح

گذاری جذب سرمايه
خارجی

 ها برگزاری کنفرانس ساالنه سرمايه گذاری ايران و اجرای ديپلماسی فعال برای جذب شرکت
.وسرمايه گزاران خارجی جهت حضور در کنفرانس

وابط خارجی و توجه و استفاده از امتیازها و شرايط ويژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیك کشور در طراحی ر
.تدوين ديپلماسی اقتصادی

.ها با ايرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمايه های آنانارتباط مؤثر سفارتخانه

ه به ايجاد اتحاديه های منطقه ای به منظور افزايش اندازه بازار برای جذب سرمايه گذاری خارجی با توج
.روابط مناسب با همسايگان و کشورهای منطقه

یروهای ايجاد مرکز روابط اقتصادی ايران در سفارتخانه های ايران در کشورهای مختلف با اسـتفاده از ن
.متخصص و دانش آموخته در حوزه بازار سرمايه

.کننده مبادله ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتیتعامل با شرکتهای کوچك که با کشورهای تحريم

ت بازار رايزنی سفارتخانه ها وشرکتهای داخلی با شرکت های خارجی جهت جذب سرمايه با توجه به مزي
.گسترده داخلی و تنوع نیازمصرف کنندگان

ماينـدگان تشکیل ستاد ديپلماسی اقتصادی با حضور وزير امور خارجه، وزرای اقتصـادی کابینـه، ن
و کمیسـیون اقتصـادی مجلـس، نمايندگان بانك مرکزی و بازار سرمايه به همراه کارشناسان

.پژوهشگران خبره اقتصادی و مالی
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