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چکیده
سند چ شمانداز جمهوری ا سالمی ايران در افق  ،1404ايران را ک شوری تو سعهيافته با جايگاه اول اقت صادی،
علمی و فناوری در سطح منطقه ،با هويت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و
مؤثر در روابط بینالملل تو صیف کرده ا ست .بی شک اين هدف مهم تنها با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها از
جمله ديپلماسییی تراری مققق اواهد شیید .بر همین اسییا  ،تققیق حاضییر به دنبال ارائه الگوی مناسیی
ديپلما سی تراری برای جمهوری ا سالمی ايران با توجه به جنگ اقت صادی (تقريم اقت صادی) ،سیا ستهای
کلی اقتصاد مقاومتی و ترارب کشورهای منتخ است .در راستای دستيابی به اين هدف ،بخشی از دادهها
به صورت کتابخانهای و با مراجعه به ا سناد تراری ک شورهای منتخ و بخش ديگر با ا ستفاده از م صاحبه
جمعآوری شده و جامعه آماری ،اع ضای هیأت علمی مؤ س سه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بوده ا ست.
برای تقلیل دادههای مصاحبه از روش نظريه دادهبنیاد ا ستفاده شده ا ست .الگوی پیشنهادی برای ديپلما سی
تراری جمهوری ا سالمی ايران  10راهبرد کلی دارد )1 :انت شار سند ديپلما سی تراری؛  )2م شارکت بخش
اصیییوصیییی؛  )3اصیییالا سیییااتار نهادی؛  )4حذف اودتقريمی؛  )5تربیت ديپلماتهای تراری توانمند؛
 )6مديريت بخش واردات؛  )7ايراد تنوع در صیییادرات و پرهیز از اامفروشیییی؛  )8حمايت از شیییرکتها و
ک س وکارهای داالی؛  )9اولويتدهی به ک شورهای هم سايه؛  )10ات صال به زنریره ارزش جهانی .همچنین،
برنامههای متناس با راهبردها ارائه گرديده و در نهايت ،الزامات و پیشنهادات مربوط به الگو مطرا شده است.
واژگان کلیدی :ديپلماسییی تراری ،سیییاسییتهای کلی اقتصییاد مقاومتی ،جنگ اقتصییادی (تقريمهای
اقتصادی) ،برنامه ششم توسعه.
 1کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی بینالملل ،دانشکده مديريت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ايران.
()hosseinahmadi1313@gmail.com
 2کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،دانشکده اقتصاد ،مديريت و حسابداری ،دانشگاه يزد ،يزد ،ايران .نويسنده مسئول.
()shams1371@chmail.ir
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 .1مقدمه
در حال حا ضر ،با توجه به همگرايی اقت صادی ک شورها ،رويکرد سیا ست اارجی در تو سعه قدرت ملی نقش
بسیییار مهمی دارد .در واقع ،رويکرد سیییاسییت اارجی در بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و بینالمللی به ايراد
مقیط منا س برای ارتقای جايگاه بینالمللی ک شورها کمک میکند .در نتیره ،ديپلما سی اقت صادی 1به مثابه
يک رويکرد اقتصادمقور در سیاست اارجی مورد توجه قرار گرفته است (موسوی شفايی و ايمانی .)1396 ،با
توجه به اينکه منافع تراری در ديپلما سی اقت صادی ک شورها اهمیت زيادی دارد ،ديپلما سی تراری 2به عنوان
بخشی از ديپلماسی اقتصادی که به طور ااص ،به تعقی منافع تراری میپردازد ،به يک ضرورت تبديل شده
است.
جمهوری ا سالمی ايران شرايط ب سیار اا صی دارد و اين مو ضوع ،تعامل ما با اقت صاد جهانی را د شوار سااته
ا ست .از يک طرف ،با موانع فراوانی برای ورود به بازارهای جهانی روبهرو ه ستیم و از طرف ديگر ،در معرض
تقريم های ناعادالنه غرب قرار داريم .ويژگی های سیییااتاری و تقريم های غرب ايراب میکند که توقف
اامفروشییی و توسییعه صییادرات ]همانگونه که مقام معظم رهبری همواره تأکید دارند[ در اولويت باشیید و
ديپلماسی تراری به يک مسئله مقوری تبديل شود .با تشديد تقريمهای غرب علیه جمهوری اسالمی ايران،
مقام معظم رهبری مردداً به اتخاذ تمهیدات الزم برای اجرای اقتصییاد مقاومتی تأکید کردند .اين موضییوع به
اوبی ن شان میدهد که مقام معظم رهبری در مقابله با تقريمها به کاهش آ سی پذيری در برابر شوکهای
اارجی مثل تقريمهای غرب توجه ااصی دارند .در اين زمینه و با تأکید بر حوزه ترارت اارجی ،وابستگی به
صادرات کاالهای ااص و واردات کاالهای ا ستراتژيک و همچنین ،مقدوديت در مقا صد صادراتی و مبادی
وارداتی از جمله نقاط آ سی پذيری ترارت اارجی و اقت صاد ملی ما ه ستند که در سیا ستهای کلی اقت صاد
مقامتی مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به اين موضوع ،داليل اهمیت و ضرورت طراحی و اجرای يک الگوی ديپلماسی تراری مناس برای
جمهوری اسییالمی ايران شییامل تعقی سیییاسییتهای کلی اقتصییاد مقاومتی با تأکید بر ايراد تنوع در اقالم
صییادراتی و وارداتی ،مقاصیید صییادراتی و مبادی وارداتی با هدف افزايش تابآوری و کاهش آسییی پذيری در
برابر شوکهای اارجی از جمله تقريمهای غرب علیه جمهوری ا سالمی ايران ،د ستيابی به اهداف مندرج
در برنامه شییشییم توسییعه اقتصییادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسییالمی ايران مبنی بر توسییعه تعامالت
بینالمللی اقتصادی و روابط منطقهای ،توسعه صادرات غیرنفتی و ساماندهی واردات کاالها و ادمات و تقويت
پیوند با اقتصییاد جهانی و رفع برای از دغدغههای اسییتراتژيک مثل ترارت اسییتراتژيک از جمله حمايت از
شرکتهای تراری داالی است.
با توجه به مطالبی که گذشت ،مشخص می شود که موفقیت در برنامهريزیها و سیاستگذاریهای تراری و
در نهايت ،دستيابی به اهداف و منافع تراری مستلزم وجود يک ديپلماسی تراری مناس است .اين موضوع
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با توجه به تقريمهای غرب علیه جمهوری اسییالمی ايران اهمیت مضییاعفی دارد .با توجه به اين موضییوع،
تققیق حا ضر به دنبال ارائه الگوی منا س ديپلما سی تراری برای جمهوری ا سالمی ايران با توجه به جنگ
اقت صادی (تقريم اقت صادی) ،سیا ستهای کلی اقت صاد مقاومتی و ترارب ک شورهای منتخ ا ست .در اين
را ستا ،بخشهای بعدی شامل مبانی نظری و پی شینه ،روش شنا سی ،يافتهها و جمعبندی و پی شنهادها اواهد
بود.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری
 .1-1-2مفهوم دیپلماسی تجاری
مطرا گرديد ،اما تا اوايل دهه  1990مورد توجه
ديپلماسی تراری برای نخستین بار توسط استرا
قرار نگرفت .پس از آن ،تعاريف مختلفی در مورد ديپلماسی تراری ارائه شده است .تعاريف ديپلماسی تراری
دو د سته ه ستند -1 :تعاريف سنتی ديپلما سی تراری -2 ،تعاريف نوين ديپلما سی تراری .در تعاريف سنتی،
ديپلما سی تراری به تمامی سیا ستهای عمومی که به طور بالقوه يا بالفعل باعث رونق فعالیتهای صادراتی
میگردد ،اطالق می شود .به عنوان مثال ،در دانشنامه ديپلماسی ،ديپلماسی تراری به اين شکل تعريف شده
اسییت« :تمامی اقداماتی که در حوزه سیییاسییت عمومی ،به شییکل بالقوه يا بالفعل موجبات تقويت فعالیتهای
صادراتی توسط شرکتها يا صنايع را در سطح کالن فراهم میآورد» .يکی از کاستیهای تعاريف سنتی اين
ا ست که تمايز چندانی بین ديپلما سی تراری و مفاهیمی نظیر ديپلما سی اقت صادی و سیا ست تراری قائل
نمیشییود .به عبارتی ،تعاريف سیینتی ديپلماسییی تراری بیشییتر از حد کلی هسییتند .عالوه بر اين ،فرآيند
جهانیشییدن به شییدت ترارت و ديپلماسییی تراری را تقت تأثیر قرار داده ،بسیییاری از ديدگاههای سیینتی را
من سوخ نموده و ضرورت ارائه يک مفهوم جديد از ديپلما سی تراری را مطرا سااته ا ست .در همین را ستا،
تعاريف نوينی از ديپلماسییی تراری ارائه شییده اسییت .در تعاريف جديد ،ضییمن توجه به همپوشییانیهای آن با
ديپلما سی اقتصادی و سیا ست تراری ،تالش شده ا ست که تا حد امکان ،تعريف دقیقی از ديپلما سی تراری
ارائه گردد .در يکی از تعاريف نوين ،ديپلما سی تراری عبارت ا ست از« :بکارگیری ابزارهای ديپلما سی برای
ک س د ستاوردهای تراری ااص از طريق تو سعه صادرات ،جذب سرمايهگذاریهای اارجی ،ايراد فر صت
برای سییرمايهگذاری شییرکتهای داالی در اارج و تسییهیل انتقال فناوری به داال»( .مالئک و همکاران،
.)1395
نارای )2008( 2عقیده دارد که ديپلماسییی تراری به فعالیتی اطالق میشییود که از سییوی نمايندگان دولت با
هدف کس دستاوردهای بازرگانی در اشکال مختلفی نظیر ترارت ،جذب سرمايه اارجی و سرمايهگذاری در
اارج با بهرهگیری از ابزارهايی همچون تو سعه ک س وکار و کارآفرينی و اقدامات زمینه ساز در جامعه مبدأ با
ارائه اطالعات در مورد فرصتهای سرمايهگذاری و صادرات ،برقراری ارتباط با بازيگران کلیدی و تداومبخشی
)1911( 1
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به شییبکههای ارتباطی در حوزههای مربوطه صییورت میگیرد .به نظر کاسییترز )2013( 1ديپلماسییی تراری
مرموعه ادماتی اسیییت که يک شیییبکه از نهادهای دولتی ،با هدف توسیییعه ترارت بینالمللی به تاجران و
بازرگانان ارائه میکند .همچنین ،روورز )2012( 2ديپلماسی تراری را به اين شکل تعريف میکند« :ديپلماسی
تراری ا ستفاده از ابزارهای ديپلماتیک برای حمايت از فعالیتهای تراری و بازرگانی نظیر تو سعه صادرات و
جذب سییرمايهگذاری مسییتقیم اارجی اسییت و اهدافی نظیر ثبات اقتصییادی ،افزايش رفاه اجتماعی و ارتقای
مزيت رقابتی را پیگیری میکند» .نارای و بزنکان )2017( 3با مرور تعاريف مختلف ديپلماسیییی تراری همین
تعريف را به عنوان تعريف جامع قبول میکنند.
در مرموع ،ديپلماسی تراری در قال دو نگرش تعريف می شود .در نگرش نخست که بیشتر جنبه کلی دارد،
ديپلما سی تراری يک زيرمرموعه از ديپلما سی اقت صادی ا ست .ديپلما سی اقت صادی م سائلی همچون ثبات
اقتصییادی ،فقرزدايی ،اشییت الزايی ،سییرمايهگذاری ،سییرمايه انسییانی ،4سیییاسییتهای صیینعتی ،حفاظت از
مقیطزيسییت ،رقابتپذيری ،منطقهگرايی و  ...را شییامل میشییود .در نگرش دوم ،موضییوع اصییلی ديپلماسییی
تراری ،توسعه صادرات و جذب سرمايهگذاری مستقیم اارجی است و ضمن توجه به ساير موضوعات مطرا
در حوزه ديپلما سی اقت صادی ،م سائل تراری با تمرکز بر حمايت از ترارت در مرکز توجه ديپلما سی تراری
قرار میگیرد (بريج و جیمز.)2001 ،5
 .2-1-2ساختار نهادی دیپلماسی تجاری
يکی از عواملی که در مفهومبندی ديپلماسییی تراری اهمیت زيادی دارد ،سییااتار نهادی ديپلماسییی تراری
اسییت .مقصییود از سییااتار نهادی ،ترتی و ارتباط نهادهای پیشبرنده اهداف ديپلماسییی تراری اسییت .رانا6
( )2007به برر سی ترتیبات سازمانی ديپلما سی تراری در ک شورهای مختلف پردااته ا ست که نتیره آن در
جدول شماره ( )1درج گرديده است:
جدول شماره ( )1ترتیبات سازمانی ديپلماسی تراری در کشورهای مختلف
آمريکا ،چین ،لهستان ،فرانسه ،روسیه ،آفريقای جنوبی
ترويج ترارت بخشی از سیاست اارجی است /وزارت بازرگانی مسئول پیشبرد ديپلماسی تراری است/
استرالیا ،نیوزلند ،کانادا
امور تراری و امور اارجی تفکیک شده است /وزارت امور اارجه مسئول پیشبرد ديپلماسی تراری است/
انگلستان ،سنگاپور
اين کشورها از مکانیزم هماهنگی پیروی میکنند /مسئولیت پیشبرد ديپلماسی تراری به عهده وزارت امور اارجه و وزارت
بازرگانی است/
سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند ،ايسلند
1

Kosters
Reuvers
3
Naray & Bezençon
4
Human Capital
5
Berridge & James
6
Rana
2
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امور تراری و امور اارجی در وزارت امور اارجه ادغام شده است /وزارت امور اارجه مسئول پیشبرد ديپلماسی تراری است/
ژاپن ،کره جنوبی ،ايتالیا ،آلمان
اين کشورها نمايندگی توسعه ترارت دارند /وزارت بازرگانی مسئول پیشبرد ديپلماسی تراری است/
کشورهای کوچک و متوسط (درحالتوسعه)
امور تراری و امور اارجی تفکیک شده است /وزارت امور اارجه مسئول پیشبرد ديپلماسی تراری است/

منبع :رانا.2007 ،

مشییاهده میشییود که در زمینه سییااتار نهادی ديپلماسییی تراری ،تنوع زيادی بین کشییورها وجود دارد ،ولی
همانگونه که بزرگی ( )1393ا شاره میکند ،با افزايش سطح تو سعهيافتگی کشورها ،اهمیت و ا ستقالل حوزه
ديپلماسی تراری بیشتر میشود و وزن وزارتخانههای متولی ترارت يا سازمانهای توسعه ترارت هم افزايش
میيابد .همچنین ،کشورها غالباً از سااتار دولتی-اصوصی استفاده میکنند ،زيرا نسبت به سااتارهای دولتی
يا اصوصی ،انعطافپذيری بیشتری دارد.
 .3-1-2اقتصاد مقاومتی و دیپلماسی تجاری
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری ،بهعنوان نقشه راه فعالیتهای اقتصادی اهدافی
را در بخشهای مختلف تعیین نموده اسییت که هفت بند از اين سیییاسییتها به طور ويژه به ترارت اارجی
ااتصاص دارد .به طور االصه ،اين بندها به موضوعاتی از جمله افزايش سهم مقصوالت دانشبنیان ،افزايش
رقابتپذيری اقتصاد و رشد بهرهوری ،مديريت واردات ،ارتقای کیفیت و رقابتپذيری تولیدات داالی ،صادرات
کاالی با ارزشافزوده باال ،توسعه مناطق آزاد و استفاده از ديپلماسی و ظرفیت منطقهای تأکید نموده است.
ترارت اارجی ما هم همچون ساير بخشهای اقتصادی ،دچار مشکالت متعددی است و برای تققق اقتصاد
مقاومتی ،اين مشکالت بايد رفع شود .1يکی از مشکالت اصلی در بخش صادرات ،عدم تنوع مقاصد صادراتی
ا ست .حرم زيادی از مق صوالت به تعداد مقدودی از ک شورها صادر می شود و اگر به داليلی ،صادرات به
يکی از اين کشورها دچار مشکل شود ،حرم صادرات به شدت کاهش پیدا میکند .اقالم صادراتی هم عمدتاً
مق صوالت پترو شیمی ،میعانات گازی و مواد اام معدنی ه ستند و مق صوالت نهايی جايگاه منا سبی در سبد
صادراتی ما ندارد .عالوه بر اين و با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر صادرات ادمات ،متأ سفانه توجه کمی
به اين حوزه شده ا ست .همچنین ،جايگاه تولید و صادرت مق صوالت دانشبنیان که در بند  1سیا ستهای
اقت صاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته ،بهدر ستی تعريف ن شده ا ست .مرموعه عوامل ذکر شده آ سی پذيری
صادراتی را بهشدت باال برده است.
يکی از مشکالت اصلی بخش واردات هم عدم تنوع در مبادی وارداتی است .اين موضوع با بند  6سیاستهای
اقت صاد مقاومتی م ايرت دارد .کاالهای وارداتی عمدتاً کاالهای راهبردی نظیر گندم ه ستند که اقت صاد را در
برابر بقرانهای احتمالی آسییی پذير میکنند .در بخش واردات ،مديريت يکپارچه و منسییرمی وجود ندارد و
نهادهای متعددی بر فرآيند واردات تأثیر میگذارند .از سوی ديگر ،به دلیل رکودی که در سالهای گذ شته بر
 1اين بخش با استفاده از گزارشهای گروه منابع و اقتصاد دفاع نگاشته شده است.
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اقتصیییاد حاکم بوده ،واردات مواد اام کاهش يافته و واردات کاالهای واسیییطهای و کاالهای نهايی رشییید
چشییمگیری داشییته اسییت .ادامه اين روند منرر به تشییديد مصییرفگرايی و تداوم رکود اواهد شیید .بند 11
سیاستهای اقتصاد مقاومتی به توسعه مناطق آزاد برای انتقال فناوری و تسهیل صادرات و تأمین منابع مالی
اارجی اشییاره دارد ،اما در حال حاضییر ،مناطق آزاد با انقراف از اهداف اولیه نظیر حضییور فعال در بازارهای
جهانی و منطقهای و اسییتفاده از سییرمايههای اارجی و فناوریهای نوين در جهت تولید و صییادرات کاالهای
صنعتی ،تنها بهمثابه قط های وارداتی عمل میکنند.
به طور کلی ،سیاستهای صادرات و واردات نامشخص يا ناکارآمد بوده است و نیاز به ديپلماسی تراری شديداً
اح سا می شود .به عبارتی ،تو سعه صادرات و مديريت واردات م ستلزم ديپلما سی تراری ا ست .با توجه به
تسلط نفت بر سااتار اقتصاد ايران ،توسعه صادرات غیرنفتی بستر مناسبی برای تققق اقت صاد مقاومتی است.
در دهههای گذشته ،افزايش صادرات غیرنفتی تا حدود زيادی متکی به بهرهبرداری از مزيتهای نسبی مبتنی
بر منابع هیدروکربنی بوده و افزايش صادرات از ناحیه مزيتهای ن سبی جديد نرخ کاهندهتری دا شته ا ست .با
توجه به اين مو ضوع ،به نظر میر سد که راهکار ا صلی افزايش صادرات غیرنفتی ،ايراد مزيتهای ن سبی در
تولید و صییادرات کاالهای با ارزشافزوده باال باشیید که منرر به کاهش آسییی پذيری و افزايش تابآوری در
برابر شیییوکهای اارجی همچون تقريمها میشیییود .بنابراين ،نیل به اهداف اقتصیییاد مقاومتی تنها در پرتو
ديپلماسی تراری متصور اواهد بود.
 .4-1-2سیاست خارجی و دیپلماسی تجاری
ديپلماسییی تراری فصییل مشییترک روابط بینالملل و ترارت بینالملل اسییت و يکی از مؤلفههای اصییلی در
جهتگیریهای سیا ست اارجی و تراری ک شورها مق سوب می شود (روئل و همکاران .)2013 ،1ديپلما سی
تراری ک شورها ،جهتگیریهای سیا ست اارجی برای د ستيابی به اهداف اقت صادی را م شخص میکند
(يعقوب و برجیک )2009 ،2و بخش مهمی از سیییاسییت اارجی دولتها را تشییکیل میدهد (هريس و لی،3
 .)2005نگاهی به تف سیر ديپلما سی تراری هم به اوبی نقش ديپلما سی تراری در جهتگیریهای سیا ست
اارجی ]که تمرکز ما معطوف به سیا ستهای تراری ا ست[ را م شخص میکند .با ا ستناد به برر سیهای
مر سیر ،)2007( 4ديپلما سی تراری به دو شیوه تف سیر شده ا ست .اول از منظر کالن که ديپلما سی تراری،
بخ شی از ديپلما سی اقت صادی و وظیفه ديپلما سی تراری ،مذاکره برای موافقتنامههای تراری و اجرای اين
موافقتنامهها اسیییت .در اين ديدگاه ،ديپلماسیییی تراری به شیییکل فعالیتهای نمايندگیهای ديپلماتیک در
حمايت از بخشهای تراری تعريف می شود .دوم از منظر ارد که کارکردهای ا صلی ديپلما سی تراری را به
حمايت از ترارت ،جذب سیییرمايه های اارجی و سیییرمايه گذاری در اارج مقدود میکند .در اين ديدگاه،
ديپلماسی تراری به فعالیتهای يک شبکه از بازيگران دولتی و اصوصی که در مديريت روابط تراری نقش
1

Ruël et al.
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3
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دارند و برای مديريت روابط تراری کانالهای ديپلماتیک بهره میگیرند ،گفته می شود .با عنايت به تفا سیری
که گذشییت ،نقش ديپلماسییی تراری در جهتگیریهای سیییاسییت اارجی ]تراری[ کامالً برجسییته اسییت و
مشخص میشود که جهتگیریهای سیاست اارجی ]تراری[ مبتنی بر ديپلماسی تراری است.
 .5-1-2تجارت بینالملل و دیپلماسی تجاری
به اعتقاد بسیاری از مقققان ،ديپلماسی تراری در مرکز روابط تراری بینالمللی قرار دارد و يکی از الزمههای
ترارت بینالملل اسییت (روئل و زوديما2012 ،؛ روئل و همکاران .)2013 ،سییانر و يو )2003( 1بیان کردند که
ديپلما سی تراری دو حوزه از فعالیتهای تراری ک شورها را پو شش میدهد :سیا ستگذاری تراری و تو سعه
ترارت .همچنین ،نارای ( )2008ا شاره دارد که ديپلما سی تراری به دنبال تو سعه ترارت بینالملل ا ست .در
واقع ،مديريت روابط تراری بینالمللی کشورها ،کارکرد اصلی ديپلماسی تراری است (لی و روئل.)2012 ، 2
با نگاهی متفاوت ،رفع مشییکالت تراری هم از کارکردهای دپلماسییی تراری در ترارت بینالملل به شییمار
می شود .ديپلما سی تراری با رفع موانع ،ترارت بینالمللی ک شورها را تو سعه میدهد .جا ستیک )2012( 3بر
رفع مشییکالت و ااتالفات تراری بین کشییورها به عنوان يکی از کارکردهای ديپلماسییی تراری در ترارت
بینالملل تأکید دارد .نارای و بزنکان ( )2017با بررسیییی م طالعات اين حوزه ،نقش ديپلماسیییی تراری و
ديپلماتهای تراری در توسییعه ترارت جذب سییرمايهگذاری مسییتقیم اارجی را به عنوان زمینههای اصییلی
ديپلما سی تراری معرفی میکنند .مرکز ترارت بینالملل هم صريقاً به اهمیت ديپلما سی تراری در ترارت
بینالمللی اشاره داشته است.
در مرموع ،ديپلما سی تراری ،سیا ستهای تراری (نظیر د ستر سی به بازارهای اارجی و اتخاذ سیا ستهای
حمايتی) را در را ستای ت ضمین منافع ملی تنظیم اواهد کرد ،روابط تراری (همچون موافقتنامههای تراری
دوجانبه يا چندجانبه) را در جهت تأمین منافع تراری توسعه اواهد داد ،حضور فعال در سازمانهای منطقهای
و بینالمللی را به منظور هماهنگی با نظم ترارت جهانی تسیییهیل اواهد کرد و با بهرهگیری از نظرات بخش
اصوصی ،نهادهای مسئول را برای ادغام سیاستهای اارجی با سیاستهای تراری هماهنگ اواهد نمود.
 .6-1-2روندهای بینالمللی و دیپلماسی تجاری
در رابطه با روندهای بینالمللی مؤثر بر ديپلماسییی تراری به جهانیشییدن 4و منطقهگرايی 5اشییاره میشییود.
جهانی شدن سااتار ترارت جهانی و روابط بین ک شورها را متقول نموده ا ست .به عنوان مثال ،رويکرد نظام
تراری از درونگرايی به برونگرايی ت ییر يافته و آزادسازی تراری 6هم به سیاست مسلط جهانی تبديل شده
ا ست .در همین را ستا ،دغدغه دولتها از م سائل سیا سی و امنیتی به م سائل اقت صادی و تراری (ح ضور در
1
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بازارهای جهانی) ت ییر کرده اسیییت (سیییلیمانی پورلک .)1395 ،منطقهگرايی و روابط تراری منطقهای هم از
پديدههای مؤثر بر سییااتار ترارت جهانی اسییت .با وجود اينکه نظام ترارت جهانی ،ظاهراً در حال حرکت به
سییوی آزادسییازی و رقابت کامل 1اسییت ،اما منافع ملی کشییورها سییب گديده اسییت تا اقداماتی در راسییتای
منطقهگرايی صورت گیرد (ادادادی.)1395 ،
3
کا ستکی و نارای )2007( 2و ا ستادمن و روئل ( )2012عوامل مؤثر بر ديپلما سی تراری را به دو گروه عوامل
اارجی و داالی تق سیم و جهتگیریهای تراری ک شورها را به عنوان يکی از عوامل اارجی مطرا میکنند.
با توجه به اينکه جهانی شدن و منطقهگرايی بر جهتگیریهای تراری ک شورها تأثیر میگذارند ،بر ديپلما سی
تراری ک شورها هم تأثیر اواهد گذا شت .به عبارتی ،ديپلما سی تراری ک شورها با توجه به تقوالت نا شی از
روندهای بینالمللی شکل اواهد گرفت .لوپ )2017( 4ا شاره میکند که روندهای بینالمللی منرر به ت شديد
رقابت بین ک شورها شده ا ست و در حالی که جوامع برای ک س بازار ساير ک شورها و د ستر سی شرکتهای
داالی به بازارهای هدف تالش میکنند ،در پی حمايت از بازار داالی هم هسیییتند و نیاز دارند تا با يکديگر
همکاری داشته باشند .در چنین فضايی ،کشورها بايد از قابلیتهای ديپلماسی تراری به اوبی استفاده کنند و
الزمه اين مو ضوع ،تنظیم ديپلما سی تراری با توجه به جهانی شدن و منطقهگرايی ا ست .جمهوری ا سالمی
ايران هم از موضوع مستثنی نیست و توجه به روندهای بینالمللی مؤثر بر سااتار ترارت جهانی ،برای پیشبرد
ديپلماسی تراری ما ضروری است.
 .2-2پیشینه پژوهش
جداول شماره ( )2و ( )3االصه مطالعات اارجی و داالی را ارائه میدهد:
جدول شماره ( )2االصه مطالعات اارجی
مققق /مقققان

سال چاپ

سطح تقلیل

Stoddard

2017

اتقاديه اروپا

Maharani

2015

اندونزی

االصه نتايج
اگر ترارت ترجیقی و سرمايهگذاری اعضای اتقاديه
اروپا با چالش روبهرو شود ،رويکرد ديپلماسی تراری
اتقاديه اروپا هم در جهت حمايت از اعضا و
شرکتهای اروپايی ت ییر اواهد کرد.
موانع توسعه صادرات اندونزی شامل دو گروه موانع
داالی (نظیر کمبود هماهنگی نهادهای مربوطه) و
موانع اارجی (نظیر کمبود کانالهای توزيع صادرات)
هستند و دولت میتواند با استفاده از ابزارهای
ديپلماسی تراری در جهت توسعه صادرات حرکت
کند.

1

Perfect Competition
Kostecki & Naray
3 Stadman & Ruël
4 Lop
2
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مققق /مقققان

سال چاپ

سطح تقلیل

Tlhabanello

2014

نامبیا

Penev et al.

2014

صربستان

Okano-Heijmans

2014

اتقاديه اروپا

Nath

2013

هند

Klinkby

2013

دانمارک

Ruël & Zuidema

2012

هلند

Boromisa et al.

2012

کرواسی

Stadman

2012

اتقاديه اروپا

Zuidema

2011

هلند

Naeem

2008

مالديو/
موريس

Mercier

2007

کانادا/
انگلستان/
آمريکا

113
االصه نتايج
آموزش ناکافی ديپلماتها و عدم وجود استراتژی
ارتباطی برای اشتراک اطالعات از مشکالت مهم
ديپلماسی تراری نامبیا است
سهم ديپلماسی تراری در توسعه صادرات و
سرمايهگذاری کافی نیست و افزايش اين سهم نیازمند
تقويت هماهنگی نهادها است.
اتقاديه اروپا به دنبال تالش ناکام برای مذاکره با
 ،ASEANترارت منطقهای را کنار گذاشته ،اما
ديپلماسی تراری اتقاديه اروپا نیازمند بازنگری و
توجه مضاعف به ترارت منطقهای است.
هند در پاسخ به فشارهای اارجی برای توقف ترارت
نفت با ايران ،با اتخاذ ديپلماسی تراری موسوم به
"همگرايی فراگیر" ،به يک بلوک ااص مقدود
نگرديده و تعادل را حفظ کرده است.
کمبود منابع مالی ،تصمیمات نادرست و هماهنگی
ناکافی نهادها از ضعفهای مهم ديپلماسی تراری
دانمارک در برابر چین است.
ترربه ديپلماتهای تراری و ايراد شبکههای
کس وکار در سفارتاانهها تأثیر مثبتی بر کیفیت
ديپلماسی تراری هلند دارد.
ديپلماسی تراری کرواسی با مقوريت جذب
سرمايههای اارجی و افزايش صادرات و عدم توجه به
گردشگری شکل گرفته است.
ويژگیهای مبدأ ،ويژگیهای مقصد و نقوه ارتباط
مبدأ و مقصد ،بر رويکرد ديپلماسی تراری اعضای
اتقاديه اروپا تأثیر میگذارد.
ترربه ديپلماتهای تراری و منابع (بودجه ،امکانات
ارتباطی و شبکه تراری) بر کیفیت ديپلماسی تراری
هلند تأثیر مثبت دارد.
اصالا ترتیبات نهادی و و همکاری دولت با بخش
اصوصی با اولويت جذب سرمايهگذاری اارجی و
توسعه صادرات منرر به موفقیت ديپلماسی تراری
کشورهای مالديو و موريس شده است
ابزارهای پیگیری ديپلماسی تراری نظیر برگزاری
نمايشگاههای تراری در کشورهای کانادا ،انگلستان و
آمريکا غالباً مشابه است ،ولی سااتار ديپلماسی
تراری اين کشورها با يکديگر تفاوت دارد
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جدول شماره ( )3االصه مطالعات داالی
مققق /مقققان

سال چاپ

اکبريه و همکاران

1398

اکبريه و همکاران

1396

ادادادی

1395

يقیوی و همکاران

1394

مرادی و الری

1394

ستودهنیا

1391

االصه نتايج
استراتژیهای بازار به طور مستقیم و تعامالت فرهنگی ،مديريت منابع
مالی و عوامل مداالهگر به صورت غیرمستقیم موفقیت ديپلماسی تراری
را تقت تأثیر قرار میدهند
ديپلماسی تراری در ترارت بینالملل تقت تأثیر عوامل بازار و عوامل
فرهنگی است.
با وجود مقدوديتهای متعدد در فضای ديپلماسی تراری ايران،
فرصتهای زيادی برای شکلگیری ارتباطات تراری بلندمدت با منطقه
شرق آفريقا وجود دارد که بهرهبرداری از آنها مستلزم راهبردهای
مشخص و استفاده از ظرفیتهای فعلی است.
برای پیشبرد ديپلماسی تراری بايد نوعی اجماع در مورد منافع ملی حاصل
شود و دولت و نهادهای بخش اصوصی به يک ديدگاه مشترک دست پیدا
کنند .توسعه نگرش برونگرا برای دستیابی به جايگاه مناس جهانی و
توسعه فرهنگ تعامل اقتصادی سازنده با جهان از جمله الزامات تققق
ديپلماسی تراری مقسوب می شود.
ديپلماسی هوشمند تراری ،انعطافپذير است و در شرايط تقريم ،اجرای
ديپلماسی هوشمند تراری ،اهرم نامتوازن برد-باات را به اهرم متوازن
برد-برد تبديل می نمايد.
موفقیت ديپلماسی تراری و ت ییر جايگاه برزيل در صقنه بینالمللی و
منطقهای ،نتیره ت ییرات سااتاری و بازنگری در سیاستهای اارجی و
تراری برزيل بوده است

با برر سی مطالعات اارجی م شاهده می شود که اين مطالعات در چند مقور کلی قرار دارند :ارزيابی ديپلما سی
تراری ،چالشهای ديپلماسییی تراری ،مؤلفههای ديپلماسییی تراری ،کیفیت ديپلماسییی تراری ،اولويتهای
ديپلماسییی تراری و سییااتار ديپلماسییی تراری .همچنین ،مرور مطالعات داالی نشییان میدهد که بیشییتر
مطالعات در رابطه با سیییاسییتهای تراری و جهتگیریهای تراری جمهوری اسییالمی ايران بوده اسییت و
مطالعات زيادی در اصیییوص ديپلماسیییی تراری وجود ندارد .با وجود اينکه در تعدادی از مطالعات داالی به
ديپلما سی تراری پردااته شده ا ست ،تققیقی م شابه با اين تققیق با رويکرد ارائه الگوی ديپلما سی تراری
مشاهده نگرديده است.

 .3روششناسی پژوهش
 .1-3نوع و روش تحقیق
با توجه به اينکه نتايج تققیق حاضر میتواند در برنامهريزیها و سیاستگذاریهای ترارت اارجی مورد استفاده
واقع شود ،اين تققیق از نظر هدف کاربردی است .همچنین ،اين تققیق در گروه تققیقات توصیفی -پیمايشی
قرار میگیرد.
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 .2-3ابزار جمعآوری دادهها
در تققیق حاضر ،بخشی از دادهها به صورت کتابخانهای با مراجعه به اسناد تراری کشورها و بخش ديگری
از دادهها به شکل میدانی از راه م صاحبه با ابرگان جمعآوری شده ا ست .م صاحبه به سه نوع سااتاريافته،
نیمه سااتاريافته و سااتارنیافته تق سیم می شود (کريمی و ن صر )1392 ،که در تققیق حا ضر ،از م صاحبه
سااتارنیافته استفاده گرديده است.
 .3-3جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری اين تققیق شامل اع ضای هیأت علمی مؤ س سه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ه ستند که با
هشت نفر از اعضای فعال در حوزه تققیقاتی ديپلماسی تراری مصاحبه شده است .در انتخاب اعضای هیأت
علمی مؤ س سه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برای انرام م صاحبه ،عالوه بر سوابق علمی ،سوابق اجرايی
اعضای هیأت علمی در حوزه ترارت اارجی هم مورد توجه قرار گرفته است.
 .4-3روش تجزیه و تحلیل دادهها
ترزيه و تقلیل دادهها در دو بخش کلی صورت میگیرد .بخش اول به تقلیلهای توصیفی ااتصاص دارد و
شییامل بررسییی ترارب کشییورهای منتخ در حوزه ديپلماسییی تراری و اسییتخراج آموزههای برای الگوی
ديپلماسی تراری است .بخش دوم شامل ترزيه و تقلیل دادههای حاصل از مصاحبه با ابرگان با بهرهگیری
از روش نظريه دادهبنیاد 1اسیییت .در روش نظريه دادهبنیاد ،جمعآوری دادهها کامالً انعطافپذير اسیییت ،منابع
متعددی برای جمعآوری دادهها وجود دارد و جمعآوری دادهها تا نقطه اشییباع ادامه اواهد داشییت که يکی از
عالئم آن ،مشاهده دادههای تکراری است .تقلیل دادهها با کدگذاری انرام میشود ،به نقوی که از کدگذاری
باز به مفاهیم ،از کدگذاری مقوری به مؤلفهها و نهايتاً ،از کدگذاری انتخابی به نظريه میرسیییم .شییکل زير
برای اجرای اين روش پیشنهاد شده است (مهرابی و همکاران:)1392 ،
دادهها

کدگذاری باز

مفاهیم کدگذاری مقوری

مؤلفهها کدگذاری انتخابی

ابعاد

نظريه

نوآوری مققق

شکل ( )1فرآيند اجرای روش نظريه دادهبنیاد

 .5-3طراحی الگو و مدل مفهومی
در ادبیات تققیقات راهبردی ،تو صیه سازی يکی از مهارتهای مهم تققیقاتی مق سوب می شود .به عبارتی،
مققق بايد گزارههای سیییاسییتی معینی را در انتهای تققیق ارائه کند .اين موضییوع در تققیقاتی که اسییاس یاً
معطوف به تدوين الگو هستند ،اهمیت بسیار زيادی دارد .تدوين الگو پا سخی به اين پر سش ا ست که« :برای
نیل به وضییعیت مطلوب چه بايد کرد » و نشییان میدهد که در شییرايط مختلف ،چه مالکها يا روشهای
ااصی بايد لقاظ شود .اجزای اصلی يک الگوی مطلوب شامل سیاستهای کلی ،راهبردها (اقدامات اجرايی)،
Grounded Theory

1
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برنامهها و اروجی ها اسیییت (حاج یانی .)1395 ،در اين تققیق ،جهت ارائه الگوی ديپلماسیییی تراری برای
جمهوری اسالمی ايران ،از مدل مفهومی زير استفاده شده است:

سیاستهای
ديپلماسی تراری

شرايط داالی
عوامل اارجی

راهبردهای
ديپلماسی تراری

پیامدهای
ديپلماسی تراری

شکل ( )2مدل مفهومی ديپلماسی تراری جمهوری اسالمی ايران

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
 .1-4آموزههای دیپلماسی تجاری از کشورهای منتخب
آموزههای ديپلما سی تراری از ک شورهای منتخ در جداول شماره ( )4الی ( )16اال صه و گزارش گرديده
است:
جدول ( )4آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :چین
 -1شکلدهی به اقت صاد بر پايه منابع داالی -2 ،اعمال مکانیزمهای در جهت بهبود تولید و توزيع -3 ،جذب سرمايه اارجی،
دانش مديريت و فناوری پی شرفته برای پی شبرد تو سعه داالی -4 ،اتخاذ سیا ستهای تراری انعطافپذير -5 ،تمرکززدايی از
تصمیمات اقتصادی -6 ،انرام تدريری اصالحات تراری -7 ،تمرکززدايی از نظام تراری با توسعه حقوق تراری از شرکتهای
بزرگ دولتی به شرکتهای کوچک -8 ،انعطافپذيری مروزهای صادرات و واردات -9 ،اصالا سیاستهای ارزی -10 ،اصالا
سیاستهای جذب سرمايهگذاری مستقیم اارجی -11 ،توجه به روندهای مسلط اقتصاد بینالملل ،موقعیت فعلی و سیاستهای
ساير کشورها در جهتگیریهای ديپلماسی تراری -12 ،نقش کلیدی دولت حاکم و نخبگان در زمینهسازی الزم جهت پیشبرد
منافع تراری و بسترسازی برای رشد بخش اصوصی.

منبع.ritsumei.ac.jp /fas.org /kings.edu :
جدول ( )5آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :فرانسه
 -1حمايت از شییرکتهای کوچک و متوسییط در حوزه نوآوری -2 ،ادغام و يکپارچهسییازی نهادهای متولی توسییعه ترارت و
سرمايهگذاری -3 ،پايش بازارهای مختلف توسط نهاد متولی ديپلماسی تراری -4 ،ايراد نهادی به نام مشاوران ترارت اارجی
فران سه -5 ،صرف بخش زيادی از فعالیتهای وزارت امور اارجه در را ستای پی شبرد ديپلما سی تراری -6 ،بکارگیری راهبرد
يادگیری متقابل در راستای همافزايی بین ديپلماتها و صاحبان کس وکار -7 ،انتشار سند ديپلماسی اقتصادی و تبیین شفاف
راهبردهای پیشییبرد منافع اقتصییادی -8 ،اصییالا سییااتار وزارت امور اارجه در جهت هماهنگی با الزامات ديپلماس یی تراری،
 -9تشییکیل شییورای اقتصییادی در سییفارتاانهها با مشییارکت بخش اصییوص یی -10 ،سییفرهای جهتدار وزير امور اارجه،
 -11برگزاری دورههای آموزشی برای ديپلماتها و کارکنان وزارت امور اارجه.

میینییبییع/uk.ambafrance.org /economie.gouv.fr /diplomatie.gouv.fr /businessfrance.fr :
.opencanada.org /clingendael.nl /cnccef.org
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جدول ( )6آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :انگلستان
 -1تبديل وزارت امور اارجه به مهمترين نهاد پیشبرنده ديپلماسی تراری -2 ،ادغام نهادهای مسئول در زمینه توسعه ترارت
و سییرمايهگذاری اارجی -3 ،انتشییار سییند ديپلماسییی تراری و تبیین شییفاف اهداف در چارچوب سییند ديپلماسییی تراری،
 -4قرارگیری منافع تراری انگلسیتان در کانون سییاسیت اارجی -5 ،توجه دولت به ديپلماسیی تراری برای رشید اقتصیادی،
 -6تالش برای تقويت همکاری و هماهنگی کارکنان نهادهای فعال در ديپلماسی تراری -7 ،الزام نهادهای درگیر در ديپلماسی
تراری برای اشتراک اطالعات به صورت منظم -8 ،تشکیل تیم انگلستان با هدف مبادله ترارب و اطالعات کارکنان نهادهای
درگیر در ديپلماسی تراری -9 ،تمرکز بر کمک به رشد شرکت های کوچک و متوسط -10 ،تمرکز بر فرصتهای ارزشمند در
بازارهای اارجی -11 ،تمرکز بر جذب هدفمند سرمايه اارجی.

منبع.gov.uk :
جدول ( )7آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :کانادا
 -1ترمیع سیاست تراری و سیاست اارجی در چارچوب وزارت امور اارجه و ترارت بینالملل -2 ،رايزنیهای منظم دولت با
بخش اصوصی در چارچوب جلسههای مشترک -3 ،تشکیل انرمنهای تخصصی در صنايع و کس وکارهای مختلف و انتقال
ديدگاههای بخش اصییوصیی به دولت -4 ،طراحی اسییتراتژی برای شییرکتهای متقاضیی حضییور در بازارهای هدف -5 ،ارائه
راههای ارتباطی مؤثر برای شییرکتهای کانادايی جهت حضییور در بازارهای هدف -6 ،مشییارکت ابرگان غیردولتی در تدوين
بر نا مه عمل یاتی ديپل ماسیییی ت راری -7 ،اولو يتب ندی بازار های کل یدی با تو جه به جاي گاه آن ها در زنریزه ارزش ج هانی،
 -10کمک به شرکتهای کوچک و متوسط برای حضور فعال در بازارهای نوظهور -14 ،بهرهگیری از موافقتنامههای تراری
برای تسهیل دسترسی شرکتهای کانادايی به بازارهای درحالظهور.

منبع.actionplan.gc.ca /tradecommissioner.gc.ca /international.gc.ca /wto.org :
جدول ( )8آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :دانمارک
 -1ايفای نقش وزارت امور اارجه در پی شبرد ديپلما سی تراری -2 ،ت شکیل شورای ويژه با هدف بینالمللی سازی شرکتهای
کوچک و متوسط -3 ،انتشار و بروزرسانی منظم سند ديپلماسی تراری -4 ،ارائه برنامههای دولت در زمینه حمايت از صادرات،
 -5تقويت هماهنگی نهادهای دولتی و اصوصی -6 ،بهرهگیری از شبکه مشاوره رشد در بازارهای هدف -7 ،ارزيابی سیاستها
و راهبردهای ديپلماسی تراری.

منبع.storbritannien.um.dk /um.dk :
جدول ( )9آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :فنالند
 -1انتخاب شعار "رشد برای فنالند" به عنوان شعار مقوری ديپلماسی تراری -2 ،تدوين يک چشمانداز بلندمدت برای ديپلماسی
تراری -3 ،تشکیل تیم فنالند برای پیشبرد منافع تراری -4 ،تدوين و بروزرسانی منظم سند ديپلماسی تراری به منظور بهرهگیری
از فرصتها و افزايش تدريری کارايی تیم فنالند -5 ،برندسازی فنالند -6 ،ارائه ادمات الزم برای بینالمللیشدن شرکتهای
فنالندی -7 ،ارزيابی ادمات تیم فنالند -7 ،کاهش موازیکاری و الزام وزارتخانههای فعال در حوزه ديپلماسی تراری برای
همکاری و هماهنگی با تیم فنالند.

منبع.vnk.fi /formin.finland.fi /finpro.fi :
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جدول ( )10آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :آلمان
 -1اولويتبخش یی به جهانیسییازی شییرکتهای کوچک و متوسییط -2 ،اسییتراتژی بازاريابی جامع -3 ،برندينگ بخش صیینعت،
 -4برندينگ بخش ادمات -5 ،معرفی آلمان به عنوان هاب تققیق و تو سعه و يک مکان اوب برای فعالیت اقت صادی و تراری،
 -6ارائه اطالعات و تقلیلهای کلیدی به شییرکتهای کوچک و متوسییط توسییط آژانس ترارت و سییرمايهگذاری -7 ،راهاندازی
پورتال کسی وکار و ارائه ادمات آنالين به صییاحبان کسی وکار -8 ،طراحی نظام تبادل اطالعات بین نهادهای درگیر در ترارت
اارجی -9 ،تو سعه و حرا ست از منافع اقت صادی عنوان يکی از وظايف کلیدی وزارت امور اارجه -10 ،ا شتراک اطالعات تراری
سییفارتخانهها با اتاق بازرگانی و صیینايع و شییرکتهای آلمانی -11 ،ارائه ادماتی همچون راهنمايی شییرکتها ،تسییهیل فعالیت
شرکتها ،شبکه سازی و م شاوره به شرکتهای کوچک و متو سط تو سط دپارتمان اقت صادی سفارتخانهها -12 ،وجود اطالعات
ارزشمند در اصوص ترارت با آلمان در وبسايتهای سفارتخانهها.

منبع.german-pavilion.com /bafa.de /ixpos.de /gtai.de /bmwi.de :
جدول ( )11آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :ايتالیا
 -1کمک به بینالمللیشدن شرکتهای ايتالیايی با اولويت شرکتهای کوچک و متوسط -2 ،ارائه اطالعات پايه و عمیق از بازارهای
اارجی در پورتال مؤسیییسیییه ترارت اارجی به زبانهای ايتالیايی ،انگلیسیییی ،چینی و روسیییی -3 ،ترزيه و تقلیل روند بازارهای
بینالمللی -4 ،ارائه مشاورههای تخصصی و متناس با نیازهای صاحبان کس وکار در مورد دسترسی به بازارهای اارجی -5 ،ارائه
آموزش آنالين در رابطه با ترارت اارجی -6 ،سازماندهی فعالیتهای مرتبط با توسعه ترارت اارجی مثل برگزاری جلسات دوجانبه
با صییاحبان کسیی وکار ،اعزام هیئتهای تراری و برپايی "غرفه ايتالیا" در نمايشییگاههای بینالمللی -7 ،تشییکیل دپارتمانهای
اقتصادی و تراری در سفارتخانهها.

 gov.itمنبع.esteri.it /ec.europa.eu /sviluppoeconomico. /itaceb.wordpress.com :
جدول ( )12آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :هلند
 -1واگذاری م سئولیت امور اقت صادی بینالمللی از جمله ديپلما سی اقت صادی به وزارت امور اارجه -2 ،ارائه ادمات شريکيابی و
برر سی بازار برای ک س وکارهای هلندی و ک س وکارهای اارجی برای شريکيابی در هلند تو سط آژانس ت شکیالت اقت صادی،
 -3ارائه برنامههای مختلف مشاوره و تأمین مالی برای شرکتهای نوپا و شرکتهايی که سابقه حضور در بازارهای اارجی را دارند،
 -4برنامهريزی برای حضییور قدرتمند در بازارهای درحالظهور -5 ،ترويج برند هلند -6 ،حمايت از شییرکتهای بزرگ و چندملیتی،
 -7تسییهیل دسییترس یی به بازارهای بسییته توسییط نمايندگیهای اقتصییادی و بهرهگیری از البی شییبکه ديپلماتیک -8 ،همکاری و
هماهنگی بخش اصوصی و دولت در طراحی و پیشبرد استراتژیهای ديپلماسی اقتصادی -9 ،حمايت و تأمین مالی بخش اصوصی
برای ترويج برند هلند -10 ،ارتقای هماهنگی شبکه اقتصادی -11 ،سفرهای استراتژيک -12 ،هماهنگی ديپلماسی تراری با ساير
وجوه سییاسییت اارجی -13 ،تعمیق تخصییصگرايی در وزارت امور اارجه با تأکید بر تربیت ديپلملتهای تراری -14 ،ترسییم يک
چشمانداز مشخص و روشن از ديپلماسی اقتصادی -15 ،مسئولیت سفیر در هماهنگی ديپلماسی اقتصادی -16 ،ايراد مکانیزمهای
هماهنگی وزارت امور اارجه ،وزارت امور اقت صادی و بخش ا صو صی -17 ،تنا س ديپلما سی اقت صادی با و ضعیت ک س وکارها،
 -18انتخاب بازارهای هدف با تأکید بر اقتصییادهای نوظهور -19 ،تکیه بر اصییول هوشییمندانه در سییفرهای اسییتراتژيک -20 ،نفوذ
استانداردهای کیفیت ادمات در کل شبکه ديپلماسی اقتصادی.

منبع.government.nl /rvo.nl /hollandtrade.com :
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جدول ( )13آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :اتريش
 -1مسئولیت مشترک پیگیری سیاست تراری توسط وزارتخانههای اقتصاد و امور اارجه -2 ،حضور پررنگ بخش اصوصی در
طراحی و مديريت ديپلماسی تراری -3 ،ارائه ادمات اطالعرسانی و توسعه کس وکار به شرکتهای اتريشی و شرکای بینالمللی
اين شرکتها -4 ،وجود امکانات الزم برای شريکیابی آنالين در وبگاه نهاد "مزيت اتريش" -5 ،ايراد دفاتر اارجی نهاد "مزيت
اتريش" در سفارتخانهها

میینییبییع/advantageaustria.org /wko.at /essay.utwente.nl /bmwfw.gv.at /bmeia.gv.at :
.intracen.org
جدول ( )14آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :بلژيک
 -1انتخاب شعار "با هم به سوی بازارهای جديد" برای ديپلما سی تراری -2 ،ع ضويت برابر بخش ا صو صی و دولت در هیئت
مديره آژانس ترارت اارجی بلژيک -3 ،تدوين ،توسییعه و توزيع اطالعات ،مطالعات و اسییناد مربوط به بازارهای اارجی در جهت
کمک به پی شبرد منافع آژانسهای منطقهای -4 ،توجه به ويژگیهای ملی ،فرهنگی و تاريخی در شکلدهی به ديپلماسی تراری،
 -5بکارگیری يک شبکه از مشاوران ترارت اارجی در ارکان مختلف وزارت امور اارجه ،ترارت و توسعه ،آژانسهای منطقهای و
ساير نهادهای فعال در ديپلما سی تراری -6 ،انتخاب م شاوران ترارت اارجی از میان نخبگان حوزه ک س وکار و متخ صص در
حوزههای ترارت ،امور مالی و امور اقتصادی.

منبع.diplomatie.belgium.be /abh-ace.be :
جدول ( )15آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :ژاپن
 -1استقالل سازمان ترارت اارجی ژاپن به عنوان نهاد کلیدی در اجرای ديپلماسی تراری -2 ،کمک به شرکتهای کوچک و
متوسط ژاپنی در راستای حداکثرسازی پتانسیلهای صادراتی -3 ،توجه به صنايع االق و بخش ادمات -4 ،توسعه برند ژاپن،
 -5تسییهیل پیوندهای جهانی کسیی وکارهای ژاپنی -6 ،ارائه مشییاوره به شییرکتهای ژاپنی و اارجی در حوزههای مختلف
کسیی وکار -7 ،شییريکيابی آنالين برای کسیی وکارها -8 ،حفاظت از حقوق مالکیت فکری -9 ،ارائه اطالعات به صییاحبان
ک س وکار به و سیله گزار شات ساالنه ،گزار شات پیماي شی و گزار شات راهنمای صادرات -10 ،تخ ص صیبودن و بروزر سانی
اطالعات ارائهشده به مشتريان در وبسايت سازمان ترارت اارجی ژاپن -11 ،اطالعرسانی منظم در مورد نمايشگاههای داالی
و نمايشگاههای بینالمللی توسط سازمان ترارت اارجی ژاپن.

منبع.jetro.go.jp :
جدول ( )16آموزههای ديپلماسی تراری از کشورهای منتخ  :کره جنوبی
 -1توسییعه بازارهای ويژه -2 ،کمک به شییرکتهای مقلی با قابلیت رشیید باال -3 ،ارتقای نظام بازاريابی برای شییرکتهای
کوچک و متوسییط -4 ،تسییهیل فرآيندهای نظارتی -5 ،کمک به شییرکتهای صییادراتی جديد -6 ،مشییارکت جهانی صییاحبان
کس وکار -7 ،ايراد کس وکارهای جديد -8 ،پروژه "برند کوترا" در راستای اعتباربخشی و ارائه کمکهای استراتژيک کوترا
به شرکتهای کوچک و متوسط.

منبع.kotra.or.kr /mofa.go.kr :

در مرموع ،آموزههای ديپلما سی تراری ک شورهای منتخ در شش بخش کلی قرار میگیرد -1 :انت شار و
بروزرسییانی منظم سییند ديپلماسییی تراری -2 ،تخصییصگرايی و تربیت ديپلماتهای تراری توانمند-3 ،
م شارکت فعال بخش ا صو صی در مديريت ديپلما سی تراری -4 ،مديريت صادرات و واردات -5 ،ا صالا
سااتار نهادهای فعال در ديپلماسی تراری -6 ،حمايتهای مؤثر از شرکتها و کس وکارهای داالی.
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 .2-4دیپلماسی تجاری در شرایط تحریمهای اقتصادی
برای ارائه الگوی ديپلما سی تراری در شرايط تقريمهای اقت صادی از نظرات ابرگان ا ستفاده شده ا ست.
همانگونه که در روش تققیق تو ضیح داده شد ،برای ترزيه و تقلیل دادههای حا صل از م صاحبه با ابرگان
از روش نظريه دادهبنیاد استفاده شده است .در مرحله اول ،پس از نگارش کامل پاسخها با استفاده از کدگذاری
باز ،مفاهیم اولیه شنا سايی و بعد از حذف مفاهیم م شترک و تکراری ،مفاهیم نهايی ا ستخراج شده ا ست .در
مرحله بعد ،مفاهیم ا ستخراجی نامگذاری ،با ا ستفاده از کدگذاری مقوری ،مؤلفهها ا ستخراج شده ا ست .نهايتاً
با اسییتفاده از کدگذاری انتخابی ،به طراحی راهبردهای ديپلماسییی تراری در شییرايط تقريمهای اقتصییادی
پردااته شده است .مفاهیم ،مؤلفهها و راهبردهای استخراجی از مصاحبهها در جداول شماره ( )17و ( )18درج
شده است
جدول شماره ( )17مفاهیم و مؤلفههای استخراجی از مصاحبهها
رديف
1

مفاهیم

2

مؤلفهها
مفاهیم

3

مؤلفهها
مفاهیم

4
5

6

مؤلفهها
مفاهیم
مؤلفهها
مفاهیم
مؤلفهها
مفاهیم

مفاهیم و مؤلفههای ديپلماسی تراری
نهادهای تراری /سییازمان ترارت جهانی /نمايندگیهای ديپلماتیک /قوانین سییازمان ترارت
جهانی /القاق به سازمان ترارت جهانی /ع ضويت در سازمان ترارت جهانی /آمريکا و چین
اارج از سیییازمان ترارت جهانی ترارت میکنند /ما هم نبايد ديپلماسیییی تراری اود را به
سییازمان ترارت جهانی مقدود کنیم /هزينههای عدم القاق به به سییازمان ترارت جهانی را
پرداات کرديم/
رعايت چارچوب سازمان ترارت جهانی /عدم انقصار در حکمرانی تراری جهانی/
ا صل  /44بخش ا صو صی /نقش دولت فقط نظارتی با شد /ديپلما سی تراری با دولت جواب
نمیدهد /نقش دولت در اقت صاد ما مقدود شود /بخش ا صو صی مقور ديپلما سی تراری
باشد/
مقوريت بخش اصوصی/
م سیر در ست /بايد هدف را به در ستی تعیین کنیم /با کدام ک شورها ترارت کنیم چرا  /چه
کاالهايی را وارد يا صییادر کنیم چرا  /سییند مشییخصییی برای ديپلماسییی تراری نداريم/
اطم شیهای اقت صادی ،تراری و سیا سی /يک مرموعه منظم ،مرتبط و هماهنگ از ا سناد
اقت صادی ،تراری و سیا سی /برنامه کالن تراری /قانون ترارت اارجی /الگوی ديپلما سی
تراری /جهتگیری سیاستهای تراری ما غلط است/
تنظیم يک سند مشخص /تعريف صقیح اهداف/
جنگ اقتصادی /شرايط عادی /ديپلماسی تراری عادی /راهبردهای عادی/
اتخاذ راهبردهای ويژه در هنگام جنگ اقتصادی/
همکاریهای اقتصادی و تراری /همکاریهای منطقهای /موافقتنامههای تراری دوجانبه و
چندجانبه /جنبه سیاسی /ارزش اجرايی /سطح جهانی /سطح منطقهای/
تسهیل روابط تراری در سطح منطقهای و جهانی/
رقابتپذيری /دسییترسییی به بازار /آسییی پذيری صیینايع /ما بازار را برای آنها باز میکنیم/
هزينههای ترارت /هزينه مبادله /قدرت چانهزنی /زير سااتهای تولیدی /برند سازی /انتقال
فناوری /حقوق مالکیت /تراکنش مالی /ترارت تهاتری /بسترها /زمینههای دسترسی به بازار
فراهم نشییده بود /سیییاسییتهای تولیدی /سییطح تولید پايینی داريم /رقابتپذير نیسییتیم /با
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رديف

10

مؤلفهها
مفاهیم
مؤلفهها
مفاهیم
مؤلفهها
مفاهیم
مؤلفهها
مفاهیم

11

مؤلفهها
مفاهیم

12

مؤلفهها
مفاهیم

7
8
9

13
14

مؤلفهها
مفاهیم
مؤلفهها
مفاهیم

15

مؤلفهها
مفاهیم

16

مؤلفهها
مفاهیم
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مفاهیم و مؤلفههای ديپلماسی تراری
ک شورهای پی شرفته همکاری نداريم /نمیتوانیم فناوری وارد کنیم /بازار برای صادرکنندهها/
کاالهای وارداتی سطح فناوری پايینی دارند /عدم ورود فناوری/
زيرسااتهای تولیدی /ارتقای رقابتپذيری /زمینههای دسترسی به بازارهای اارجی
سرمايه انسانی /سرمايه فیزيکی /سرمايه طبیعی/
استفاده بهینه از سرمايهها/
برنامهريزی صقیح /مديريت دقیق /سرمايهگذاری هدفمند /درآمدهای ارزی /منابع ارزی/
برنامهريزی و مديريت صقیح و هدفمند
کنسرسیوم /بنگاههای کوچک و متوسط مکمل/
پیوند بنگاههای کوچک و متوسط مکمل /ايراد کنسرسیومهای صادراتی/
موانع تراری /تقريمها /افزايش واردات /کسری تراری /تقريمها را دور بزنیم /موانع بیرونی
موانع درونی /ت شديد تقريمها /تقريم يکی از شالودههای ا صلی ديپلما سی تراری ما ا ست/
اودتقريمی /حذف اودتقريمی /افرادی در ديپلماسییی تراری حضییور داشییته باشییند که
اودتقريمی را به اوبی درک کنند/
مقابله با تقريمها /حذف اودتقريمی/
برای صییادرات ظرفیت ايراد کنیم /ترکی و مقاصیید صییادراتی /تنوع کاالهای صییادراتی/
مقصییوالت با ارزش افزوده باال /تسییهیل صییادرات /صییادرات کاالها /صییادرات ادمات/
گردشگری /ادمات گردشگری /گردشگری سالمت /اامفروشی /فرآوری نمی شوند يا دارای
فرآوری مرحله اول هستند /استانداردهای مصرفی باال /بازار داالی /شرايط بازارهای اارجی/
استانداردهای مصرفی مقاصد صادراتی/
تنوعبخشی به صادرات /صادرات ادمات /پرهیز از اامفروشی /شرايط بازارهای اارجی/
حفظ بازارهای صادراتی /توسعه بازارهای صادراتی /حفظ بازارهای کشورهای همسايه /تداوم
صادرات/
حفظ و توسعه بازارهای صادراتی /اولويت کشورهای همسايه/
شااص پیچیدگی /ارتباط دانشگاه با صنعت /تققیق و توسعه /سطح فناوری/
ارتباط دانشگاه با صنعت /توجه به تققیق و توسعه/
بازارچههای مرزی /کشورهای همسايه /از ظرفیت استانهای مرزی استفاده کنیم /اشتراکات
فرهنگی /برقراری روابط و تو سعه شبکههای مالی ا ستانهای مرزی ما با ا ستانهای مرزی
کشورهای همسايه /تقويت تراکنشهای مالی /با همسايههای اود ترارت کنیم ،اما به آنها
مقدود نباشیم/
تقويت بازارچههای مرزی /استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه/
حداکثر ا ستفاده از فر صتها /توجه به ساير ظرفیتها /ظرفیتهای ترانزيتی /زير سااتهای
ترانزيتی /سیییرمايههای اارجی /توانايیهای بالقوه را بالفعل کنیم /ما از شیییمال و جنوب به
دريای آزاد دسترسی داريم/
بهرهگیری از موقعیت ج رافیايی و توانايیهای بالقوه/
واردات فناوری /فناوری الزم برای تأمین کاالهای دراواسییتی بازارهای هدف /سییهمیهبندی
کاالهای وارداتی /کاالهای ضروری و غیرضروری /اولويت با واردات فناوری باشد/
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رديف
17

مؤلفهها
مفاهیم

مؤلفهها
18
19

مفاهیم
مؤلفهها
مفاهیم
مؤلفهها

مفاهیم و مؤلفههای ديپلماسی تراری
پرهیز از واردات غیرضروری /تمرکز بر واردات فناوری/
شرکای تراری ع ضو زنریره تأمین جهانی با شند /بتوانند فناوری را به ما انتقال دهند /چین،
آلمان و ترکیه /مقرک رشد اقتصادی /زنریره تأمین جهانی پیچیدگی /زنریره ارزش جهانی/
اعتماد شیییرکای تراری /با چه کشیییورهايی ترارت کنیم /رهبران ترارت جهانی /ترکیه و
کشورهای اروپايی /چین ،آلمان و کره جنوبی/
انتخاب هدفمند شییرکای تراری /اتصییال به زنریره ارزش جهانی /چین /آلمان /کره جنوبی/
ترکیه/
ثبات سیاسی /ثبات سیاستگذاری /فضای کس وکار/
بهبود فضای کس وکار/
اقتصاد مقاومتی /عدم ورود کاالی اارجی /حمايت از تولید داالی/
مقوريت اقتصاد مقاومتی /حمايت از تولید داالی/

منبع :يافتههای مققق.
جدول ( )18راهبردهای استخراجی از مصاحبهها
رديف
1
2

3

4
5
6

7
8

راهبردهای ديپلماسی تراری در شرايط تقريم
مؤلفهها
راهبرد
مؤلفهها
راهبرد
مؤلفهها
راهبرد
مؤلفهها
راهبرد
مؤلفهها
راهبرد
مؤلفهها
راهبرد
مؤلفهها
راهبرد
مؤلفهها

رعايت چارچوب سازمان ترارت جهانی /عدم انقصار در حکمرانی تراری جهانی /تنظیم
يک سند مشخص /تعريف صقیح اهداف/
انتشار سند ديپلماسی تراری
مقوريت بخش اصوصی/
مشارکت بخش اصوصی
زيرسااتهای تولیدی /ارتقای رقابتپذيری /زمینههای دسترسی به بازارهای اارجی/
تنوعبخشی به صادرات /صادرات ادمات /پرهیز از اامفروشی /شرايط بازارهای اارجی/
ارتباط دانشگاه با صنعت /توجه به تققیق و توسعه /بهبود فضای کس وکار/
ايراد تنوع در صادرات و پرهیز از اامفروشی
مقابله با تقريمها /حذف اودتقريمی/
حذف اودتقريمی
برنامهريزی و مديريت صقیح و هدفمند
اصالا سااتار نهادی
پیوند بنگاههای کوچک و متوسط مکمل /ايراد کنسرسیومهای صادراتی/
حمايت از شرکتها و کس وکارهای داالی
حفظ و توسعه بازارهای صادراتی /اولويت کشورهای همسايه /تقويت بازارچههای مرزی/
استفاده از ظرفیت کشورهای همسايه /بهرهگیری از موقعیت ج رافیايی و توانايیهای
بالقوه/
اولويتدهی به کشورهای همسايه
پرهیز از واردات غیرضروری /تمرکز بر واردات فناوری/
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رديف

راهبردهای ديپلماسی تراری در شرايط تقريم
راهبرد

9
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مؤلفهها
راهبرد

مديريت بخش واردات
انتخاب هدفمند شرکای تراری /اتصال به زنریره ارزش جهانی /چین /آلمان /کره جنوبی/
ترکیه/
اتصال به زنریره ارزش جهانی

منبع :يافتههای مققق.

در مورد جهتگیریهای ديپلماسییی تراری در شییرايط تقريم اقتصییادی ،مشییاهده میشییود که مؤلفههای
استخراجی از مصاحبهها با ترارب کشورهای منتخ همپوشانی زيادی دارد

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
 .1-5ارائه الگوی دیپلماسی تجاری
پس از بررسییی اسییناد تراری و بهرهگیری از آموزههای ديپلماسییی تراری کشییورهای منتخ و مصییاحبه با
ابرگان در ا صوص راهبردهای ديپلما سی تراری در شرايط جنگ اقت صادی (تقريم اقت صادی) ،با عنايت به
سیا ستهای اقت صاد مقاومتی الگوی پی شنهادی ديپلما سی تراری برای جمهوری ا سالمی ايران به صورت
شکل صفقه بعد ارائه می شود .در الگوی پی شنهادی ،سیا ستهای کلی اقت صاد مقاومتی (بندهای مرتبط با
ترارت اارجی) اطیمشیها هستند ،زيرا مقابله با تقريمهای غرب و نیل به يک وضعیت مطلوب در ترارت
اارجی ،مسییتلزم اين اسییت که به سیییاسییتهای اقتصییاد مقاومتی توجه شییود .برای ارائه راهبردها از ترارب
ک شورهای منتخ و نظرات ابرگان ا ستفاده شده ا ست .نتايج و اروجیها هم مطابق با اهداف سند برنامه
ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران است.

ارائه الگوی مناسب دیپلماسی تجاری برای ج.ا .ایران ...
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سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
افزايش سییهم تولید و صییادرات مقصییوالت دانشبنیان؛ تقويت رقابتپذيری اقتصییاد و رشیید بهرهوری عوامل تولید؛ ايراد تنوع در
مبادی و مديريت واردات و افزايش تولید کاالهای ا سا سی؛ برنامهريزی برای ارتقای کیفیت و رقابتپذيری تولیدات داالی؛ حمايت
هدفمند از صییادرات کاالی با ارزشافزوده باال؛ توسییعه مناطق آزاد در جهت انتقال فناوری و تسییهیل صییادرات و تأمین منابع مالی
اارجی؛ استفاده از ديپلماسی و ظرفیت منطقهای در جهت افزايش مقاومت و کاهش آسی پذيری اقتصاد.

شرايط مقیطی

حکمرانی تراری جهانی و
روندهای مسلط بینالمللی

شرايط مداالهگر

راهبردها و برنامهها
انتشار سند ديپلماسی تراری

مشارکت بخش اصوصی

تربیت ديپلماتهای تراری توانمند
حمايت از شرکتها و کس وکار داالی

مديريت بخش واردات

اصالا سااتار نهادی

حذف اودتقريمی

ايراد تنوع در صادرات و پرهیز از اامفروشی

اولويتدهی به کشورهای همسايه

اتصال به زنریره ارزش جهانی

نتايج و اروجیها
توسیعه تعامالت بینالمللی اقتصیادی با تأکید بر روابط منطقهای؛ ارتقای سیطح رقابتپذيری و توسیعه صیادرات غیرنفتی کاالها و
ادمات؛ ساماندهی واردات کاالها و ادمات در جهت ارتقای توان تولید داالی.

شکل شماره ( )3الگوی پیشنهادی ديپلماسی تراری برای جمهوری اسالمی ايران

تقريم اقتصادی
(جنگ اقتصادی)
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راهبردها و برنامهها
انتشار سند ديپلماسی تراری

مشارکت بخش اصوصی

اصالا سااتار نهادی

حمايت از شرکتها و کس وکار داالی

 -1تدوين سییند ديپلماسییی تراری و تبیین
شیییفاف سییییاسیییتهای تراری؛  -2اتخاذ
سییییاسیییتهای تراری انعطافپذير از جمله
انعطافپذيری مروزهای صییادرات و واردات؛
 -3توجه به قابلیت ارزيابی سییییاسیییتهای
تراری؛  -4تناسی سییاسیتهای تراری با
وضعیت کس وکارهای داالی؛  -5سازگاری
سیییاسییتهای تراری با ويژگیهای ملی و
بومی؛  -6توجه به روندهای مسلط بینالمللی
در جهتگیری های ديپلماسیییی تراری؛ -7
همخوانی ديپلماسییی تراری با چارچوبهای
ترارت جهانی؛  -8عدم انقصار و مقدوديت
به حکمرانی تراری جهانی.

 -1ت ییر نقش دو لت از تصییییدیگری به
ن ظارت و مقور يت بخش اصیییوصیییی در
مدير يت ديپل ماسیییی ت راری؛  -2برگزاری
جل سات م شترک دولت با بخش ا صو صی و
تشییکیل انرمنهای تخصییصییی برای انتقال
ديدگاههای بخش اصییوصییی به دولت؛ -3
تشیییک یل شیییورا يا د پارت مان ت راری در
سفارتخانهها با م شارکت بخش ا صو صی و
انت خاب مشییییاوران ت راری از نخب گان و
متخصصان حوزههای مربوطه.

 -1ترمیع سیاست اارجی و سیاست تراری
و اولويتدهی به منافع تراری در سیییاسییت
اارجی؛  -2يک پار چهسیییازی و ه ماهنگی
نهادهای متولی ديپلماسی تراری در راستای
کییا هش موازیکییاری؛  -3همییا ه ن گی و
همکاری نهادهای متولی ديپلماسییی تراری
با نهادهای ا صو صی؛  -4ا شتراک اطالعات
نهادهای متولی ديپلماسی تراری با يکديگر؛
 -5اشیییتراک اطالعییات نهییادهییای متولی
ديپلماسیییی تراری با شیییرکت ها و اهالی
کس وکارهای داالی.

 -1کمک به بینالمللیسییازی شییرکتهای
کوچک و متوسط؛  -2حمايت از شرکتهای
چنییدملیتی؛  -3طراحی اسیییتراتژی برای
شییرکتهای متقاضییی حضییور در بازارهای
هدف؛  -4پايش بازار های هدف و ارا ئه
اطال عات کاربردی به شیییر کت ها و ا هالی
کسییی و کار های داالی؛  -5ارا ئه اد مات
آنالين به شیییرکت های داالی و اارجی از
جمله شییريکيابی؛  -6تسییهیل دسییترسییی
شیییرکت های داالی به بازارهای اارجی با
تأکید بر بازارهای نوظهور؛  -7برقراری پیوند
بین شرکتهای کوچک و متو سط مکمل و
ايراد کنسرسیومهای صادراتی.

 -1سیییهمیهبندی واردات و پرهیز از واردات
غیرضروری؛  -2تمرکز بر واردات فناوری.

اتصال به زنریره ارزش جهانی

تربیت ديپلماتهای تراری توانمند
 -1تو جه به تخصیییصگرايی در انت خاب
ديپلمات های تراری؛  -2برگزاری دوره های
آموز شی م ستمر برای ديپلماتهای تراری؛
 -3ا جرای را ه برد يییاد گ یری م تقییابییل
ديپلماتهای تراری و اهالی کس وکار.

ايراد تنوع در صادرات و پرهیز از اامفروشی
 -1بهبود زيرسااتهای تولیدی برای ارتقای
رقابتپذيری؛  -2اهتمام به صادرات ادمات؛
 -3تقويت ارتباط دان شگاه با صنعت و توجه
به تققیق و توسیییعه؛  -4توجه به شیییرايط
بازارهای هدف؛  -5تالش برای بهبود مقیط
کسییی وکار؛  -6حمايت از حقوق مالکیت
فکری؛  -7بر ندسیییازی کاال ها و اد مات
صادراتی؛  -8برپايی غرفه در نماي شگاههای
بینالمللی و اعزام هیأتهای تراری.

مديريت بخش واردات

اولويتدهی به کشورهای همسايه
 -1تقويت بازارچههای مرزی؛  -2بهرهگیری
از موقعیت ج رافیايی و توانايیهای بالقوه.

 -1اولو يتب ندی بازار های هدف و انت خاب
هدفمند شییرکای تراری اصییلی بر اسییا
م شارکت در زنریره ارزش جهانی؛  -2جذب
هدفمند سییرمايههای اارجی به منظور جذب
دانش مديريت و فناوریهای پیشرفته.
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نقش و تاثیر مؤلفههای رژیم نهادی و انگیزشی اقتصادی بر...

 .2-5الزامات و پیشنهادات
ديپلما سی تراری يک پديده نوين در تعامالت بینالمللی جمهوری ا سالمی ايران ا ست و چارچوب من سرمی
ندارد .بنابراين ،اهداف ،روشها و ابزارهای ديپلما سی تراری ما عمیقاً مبهم ا ست و اين ابهام نه تنها بر م سیر
حرکت روابط تراری ،بلکه بر رويکرد شرکای تراری ما هم تأثیر منفی دارد .بنابراين ،جمهوری اسالمی ايران
در مرحله اول به يک سیند مشیخص برای ديپلماسیی تراری نیاز دارد .در اين اصیوص ،بايد توجه شیود که
توفیق ديپلماسی تراری مستلزم يک چشمانداز مناس از منافع ملی در سطوا منطقهای و جهانی است.
با وجود اينکه مستقیمترين نهاد متصدی ديپلماسی تراری ،وزارت امور اارجه است ،اما کارکرد اين نهاد نبايد
انقصیییاری شیییود و الگوی پیشییینهادی نبايد کارکرد ديپلماسیییی تراری را به سیییطح يک نهاد تنزل دهد.
وزارتاانههای امور اارجه ،اقتصییاد و صیینعت ،معدن و ترارت ارکان ديپلماسییی تراری هسییتند ،اما ورود
اتاقهای بازرگانی ،اتقاديههای صادراتی و نهادهای اصوصی به اين حوزه میتواند ضري موفقیت ديپلماسی
تراری را افزايش دهد .البته بايد از پراکندگی سییااتار نهادی جلوگیری شییود .در مرموع ،مقوريت نهادهای
تخ ص صی در ديپلما سی تراری و افزايش م شارکت بخش ا صو صی در مديريت ديپلما سی تراری ،ضروری
است.
در ديپلماسیییی تراری ،اطالعات اقتصیییادی و تراری از بازارهای هدف اهمیت زيادی دارد و در گزارش
کمی سیون تو سعه صادرات اتاق ايران به اهمیت اين مو ضوع در ک شورهای درحالتو سعه ا شاره شده ا ست.
بنابراين ،جمعآوری اطالعات اقتصادی و تراری از بازارهای هدف ،جايگاه بسیار مهمی در الگو دارد.
به نظر کارشناسان ،حفظ بازارهای فعلی نسبت به ايراد بازارهای جديد اهمیت بیشتری دارد .بنابراين ،پیشنهاد
می شود که رويکرد ديپلما سی تراری در مرحله اول ،حفظ بازارهای صادراتی فعلی و در مرحله بعدی ،تو سعه
بازارهای صییادراتی باشیید .همچنین ،شییواهد نشییان میدهد که بزرگترين شییرکای تراری تمامی کشییورها،
همسايگان آنها هستند .بر همین اسا  ،پیشنهاد می شود که تمرکز ديپلماسی تراری معطوف به کشورهای
هم سايه با شد .اين مو ضوع داليل متعددی دارد از جمله اينکه مرزهای زمینی و دريايی و فا صله کم با آنها
هزينههای حملوتقل را کاهش میدهد و زمینه پشییتیبانی از کاالهای صییادراتی را فراهم میکند ،اشییتراکات
فرهنگی زيادی وجود دارد ،بازاريابی کاالهای صادراتی در ک شورهای هم سايه سادهتر ا ست و هزينه کمتری
دارد ،زمینه مبادله کاالها اسییا پول رايج مبدأ يا مقصیید فراهم میشییود و اين موضییوع ،مهمترين تنگنای
ترارت اارجی ]انتقال پول[ را رفع میکند ،زمینه استفاده کشورهای همسايه برای صادرات مردد 1کاالها به
بازارهای منطقهای و جهانی وجود دارد.
اين در حالی است که بر اسا گزارش کمیسیون توسعه صادرات اتاق ايران ،ايران با وجود يک بازار پیرامونی،
به اوبی نتوانسییته اسییت از فرصییتهای بالقوه تراری در منطقه بهرهبرداری کند .در اين راسییتا ،بايد نقش
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سفارتخانهها برای تبلیغ ظرفیتهای اقتصادی جمهوری اسالمی ايران و گسترش سرمايهگذاریهای مشترک
با کشورهای همسايه تقويت و نهايتاً ،نیازهای ادماتی کشورهای همسايه هم شناسايی شود.
عالوه بر ک شورهای هم سايه ،ک شورهای آ سیای میانه ]ازبک ستان ،قرقیز ستان و گرج ستان[ هم به وا سطه
اشییتراکات فرهنگی زياد ،يک فرصییت بالقوه برای جمهوری اسییالمی ايران به شییمار میروند .در اين راسییتا،
برگزاری نمايشگاههای تخصصی از کاالهای ايرانی در اين کشورها و توسعه پیمانهای پولی برای استفاده از
پولهای مقلی در مبادالت میتواند ترارت با اين ک شورها را ت سهیل نمايد .همچنین ،بايد به ک شورهايی که
کاالهای ايرانی در آنها شنااتهشده است و کاالهای "ساات ايران" در آنها مقبوبیت دارند ،توجه گردد.1
ترربه ساير ک شورها نظیر چین ن شان میدهد که فرآيند ع ضويت جمهوری ا سالمی ايران در سازمان ترارت
جهانی پیچیده و طوالنی اواهد بود .بنابراين ،نبايد توسییعه روابط تراری منوط به عضییويت در اين سییازمان
شود .اين در حالی ا ست که به باور ب سیاری از کار شنا سان ،القاق به سازمان ترارت جهانی در حال حا ضر
مزيتی برای جمهوری اسالمی ايران ندارد و نبايد برای عضويت در اين سازمان عرله کرد .در واقع ،جمهوری
اسالمی ايران در شرايطی به دنبال القاق به سازمان ترارت جهانی است که اين سازمان با ظهور قدرتهای
جديد و دگرگونی مبانی ترارت جهانی ،اساساً دچار بقران مشروعیت شده است .حتی در صورت عضويت در
سییازمان ترارت جهانی ،هنوز بسیییاری از صیینايع نیازمند حمايت برای کسیی آمادگی الزم جهت ادغام در
بازارهای جهانی هستند .با توجه به اين موضوع ،اين سؤال مهم ايراد می شود که« :چگونه میتوانیم در عین
حالی که اوا ستار ادغام صنايع در بازارهای بینالمللی ه ستیم ،از صنايع حمايت کنیم و آنان را برای ک س
آمادگی الزم ترهیز نمايیم »
در اين مرحله و همانگونه که کمالی اردکانی ( )1384تأکید دارد ،ترتیبات تراری منط قهای مالکی برای
مقک توانايی تراری در يک مقیا کوچکتر است .بنابراين ،يکی از مهمترين گزينههای حاضر برای توسعه
ترارت و ادغام در اقتصییاد جهانی ،تقويت همکاریهای تراری منطقهای نظیر سییازمان همکاری اقتصییادی،2
سازمان همکاری اسالمی ،3گروه هشت کشور اسالمی درحالتوسعه و در صورت لزوم ،ايراد ترتیبات تراری
منطقهای جديد اسییت .برقراری روابط تراری منطقهای ضییمن اينکه صیینايع را در معرض رقابت اارجی قرار
میدهد ،به نوعی از ادغام ناگهانی آنها در اقتصییاد جهانی جلوگیری میکند و به اين صییورت ،صیینايع مورد
حمايت قرار میگیرند .به عبارتی ،چنین همکاری هايی میتواند مقدمه القاق کمهزينه به سیییازمان ترارت
جهانی باشیید .بنابراين ،پیشیینهاد میشییود که جمهوری اسییالمی ايران ،رويکرد منفعالنه در ورود به ترتیبات
تراری منطقهای را به يک رويکرد فعال تبديل کند و با اولويت نگرش اقتصییادی در راسییتای کس ی حداکثر
منافع تراری ،بسترهای داالی را فراهم نمايد
در رابطه با ترتیبات تراری منطقهای ،سییاسیتهای اقتصیاد مقاومتی هم به تعامل سیازنده و مؤثر با جهان و
همکاری و همگرايی اقتصادی با کشورهای منطقه و بازارهای هدف اشاره میکند.
 1به گزارش  Made-In-Country-Indexمؤسسه  STATISTAمراجعه شود.
)2 Economic Cooperation Organization (ECO
)3 Organization of Islamic Cooperation (OIC
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به اعتقاد برای از کار شنا سان ،نبود کن سر سیومهای صادراتی يکی از م شکالت ا صلی ما در ترارت اارجی
اسییت .بر همین اسییا  ،بايد با ايراد پیوند بین شییرکتهای کوچک و متوسییط مکمل ،نسییبت به تشییکیل
کنسییرسیییومهای صییادراتی اقدام شییود .همچنین ،بايد به همکاری شییرکتهای کوچک و متوسییط داالی با
شییرکتهای کوچک و متوسییط بازارهای هدف ،ايراد اتاقهای مشییترک و نهادهای تراری دوجانبه 1توجه
گردد.
در حال حاضر ،مشارکت در زنریره ارزش جهانی جديدترين راهبرد تراری کشورهای درحالتوسعه است .نظر
به اينکه جمهوری اسالمی ايران سهم زيادی از اقتصاد جهانی ندارد ،بايد در انتخاب شرکای تراری ،به نقش
آنها در زنریره ارزش جهانی توجه و پیوندهای صنعتی با مبادی وارداتی را تقويت کند.
صادرات کاالهای ساده و واردات کاالهای پیچیده ،آ سی پذيری جمهوری ا سالمی ايران در برابر تقريمها را
افزايش داده اسیییت .بنابراين ،بايد در صیییادرات و واردات سیییطح فناوری کاالها مورد توجه باشییید و کاهش
اامفروشی و کس مزيت در کاالهای دارای فناوری پیشرفته هم به طور جدی دنبال شود.

)Business Member Organizations (BMOs

1
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A Strategic Model For Commercial Diplomacy of the
Islamic Republic of Iran Based on Economic War
(Economic Sanctions), General Policies of the Resistance
Economy and Experiences of the Selected Countries
Hossein Ahmadi1
Ali Shams Esfandabadi2

Abstract
The perspective document of the Islamic Republic of Iran in 2025 describes
Iran as a developed country with first economic, scientific and technological
position in the region, with Islamic and revolutionary identity, inspiring in the
Islamic world and with constructive and effective interaction in the
international relations. Undoubtedly, this important goal will be achieved only
by taking advantage of all capacities, including commercial diplomacy.
Accordingly, the present study seeks to specify the appropriate model of
commercial diplomacy for the Islamic republic of Iran according to economic
war (economic sanctions), general policies of the resistance economy and
experiences of the selected countries. In order to achieve this goal, one part of
data was collected from commercial documents of the selected countries and
other part was collected by interviews with faculty members of the Institute
for Trade Studies and Research. Grounded theory method was used for
analyzing the interview data. The proposed model of commercial diplomacy
for the Islamic Republic of Iran has 10 general strategies: 1) Publishing of
commercial diplomacy document; 2) Private sector participation; 3)
Reforming the institutional structure; 4) Elimination of self-sanction; 5)
Training capable commercial diplomats; 6) Import management; 7)
Diversification of exports and avoiding of raw sales; 8) Supporting domestic
companies and businesses; 9) Prioritizing of neighboring countries; 10)
Connecting to global value chain. Also, proportional programs of strategies
are provided and finally, requirements and suggestions of the proposed model
are discussed.
Keywords: Commercial Diplomacy, Resistance Economy General Policies,
Economic War (Economic Sanctions), Sixth Development Plan.
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