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مقدمه
دیپلماسی اقتصادی در دهههای اخیر روندی مستمر و رو بهه ردهد ات ولهدا دادهته
است و مبنایی برای نفدذ در باتارهای خارجی بهصدرت عمیهق ایجهاد کهرد اسهت؛
بنابراین الزام به اوخاذ دیپلماسی اقتصادی متناسب و ورویج مهدا ردهد اقتصهادی در
عرصۀ بینالمللی ضروروی اجتناب ناپذیر است .وللیل و بررسی دیپلماسی اقتصهادی
نقش قابلوهدج ی در ودسه ۀ صهادرات و دهرکتههای صهادرکنند دارد .گسهتر
صادرات بینالمللی وغییرات چشمگیری دادته است .کشهدرها ج هت ب بهدد روابه
وجاری و اقتصادی به عرصۀ دیپلماسی اقتصادی ورود کهرد انهد .التمهۀ ف هاا دهد
ظرفیتهای داخلی ودس ۀ اقتصادی  ،ب ر گیری ات فرصتها و ظرفیتهای بینالمللی
و وطبیق با استانداردها و م یارهای بهینالمللهی اسهت .در ایهن راسهتا  ،رویکردههای
مختلفی در مناسبات خارجی متناسب با الزامات بهینالمللهی قابهل ودجهه اسهت کهه
م مدالً ودس دولت های ندظ در اقتصادی وجربه دد یا در حاا وجربه است .ایهرا
با وجدد وال های انجام دد در تمینهۀ ودسه ۀ روابه وجهارت خهارجی  ،نیاتمنهد
اهتمام جدی ودس ه و و میق رواب وجاری با کشدرهای همسایه و نیز برو رفهت ات
ولریمهای کشدرهای بیگانه ات ضهروریات و وأکیهدات سیاسهتههای کلهی اقتصهاد
مقاومتی است .فرصتسهدتیههای صهادراوی و اقتصهادی در سهط منطقهه همگهی
مباحثی هستند که یافتن چالشها و راهکارهای مناسب در حهل م ضهالت مناسهبات
اقتصادی با کشدرها بهخصدص افزایش صهادرات بهه کشهدرهای همسهایه ایهرا را
امری اجتنابناپذیر میساتد .مباحث ذکر دهد  ،بهر ضهرورت دناسهایی مضهامین و
چالشهای رواب وجاری با کشدرهای منطقه و به ویژ عراق وأکید دارد .ات آنجها کهه
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استفاد ات رویکرد دیپلماسی اقتصادی با رو های اصدلی و بروت در تمینۀ سه دلت
و دسترسی به باتارهای خارجی برای درکتهای داخلی را میودا یکی ات ابزارهای
م م برای دستیابی به اهداف ودس ۀ پایدار بردمرد؛ لذا در این پهژوهش بها ههدف
بررسی و دناسایی مضامین و چهالشههای نقهش راهبهردی دیپلماسهی اقتصهادی در
ودس ه وجارت خارجی ایرا صدرت گرفته اسهت .ج هت عمهقبخشهی بهه ههدف
پژوهش  ،کشدر عراق به دالیل دادتن طدالنیورین مرت خشکی ،وشاب ات فرهنگهی و
دینی و تبانی  ،نیاتهای متقابل ،مرتهای طدالنی ،گذرگا ها ،پایانههها و باتارچههههای
مرتی مت دد با تیرساختهای نسبی و پیدندهای عمیهق سیاسهی دوجانبهه در سهط
ملی و همکاریها و همبستگیهای نزدیک در سط اسهتا ههای همجهدار بههعنهدا
مدرد مطال ۀ این پژوهش قرار گرفته است .با انجام مصاحبههای نیمه سهاختاریافته بها
خبرگا و صاحبنظرا و ف اال اقتصادی در حدتۀ دیپلماسی اقتصهادی و وجهارت
خارجی در باتارهای بینالمللی بهویژ کشدر عراق  ،مضهامین و چهالشهها بها رو
کیفی وللیل وم استخراج دد .دهناخت توایهای عملهی و کهاربردی رویکهرد نهدین
دیپلماسی اقتصادی درک وات ای ات کسب و کار و مدضدع وال
گستر

برای همدار نمهدد

رواب وجاری در اختیار ما میگذارد.

 .1پیشینه نظری
 .1-1دیپلماسی اقتصادی

ولدا دیپلماسی اقتصادی در اوایل دهۀ  ،2000در واکنش بهه پایها جنه

سهرد  ،و

روند رو به ردد ورود باتیگرا غیر دولتهی ماننهد کسهب و کهار خصدصهی دهکل
گرفت ( .)Woolcock, Stephen & Bayne, Nicholasدیپلماسی اقتصهادی ابهزار م مهی
برای سیاست خارجی دولتها است وا بتداند منافع اقتصهادی را در رابطهه بها اروقها
وجارت افزایش دهد و سرمایهگذاری را ات طریق کانااهای دیپلماسهی افهزایش دههد
( .)Tlhabanello, 2014دیپلماسی اقتصادی میوداند به عندا استفاد ات روابه دولتهی
و نفدذ دولت به منظدر ولریک وجارت و سرمایهگذاری بینالمللهی و ریهف دهدد و
این ف الیت طیف وسی ی ات نمایندگیهای نیمه دائمی بینالمللی  ،مؤسسات داخلی و
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ف الیتهای دوجانبۀ دیپلماویک را دامل میددد (.)Moons & van Bergeijk,2013: 5
«باین» و «ولکدک» ( )2007بیا میکننهد کهه «دیپلماسهی اقتصهادی بههطهدر
عمیقی به ساختن داخلی اقتصاد ادامه میدهد و همچنین سیاستههای مربهد بهه
ودلید  ،حرکت یا مبادلۀ کاال  ،خدمات  ،ابزار (ات جمله کمکههای رسهمی ودسه ه) ،
اطالعات پدلی و ونظیم آن ها را پددهش مهیدههد (.)Woolcock & Bayne,2007: 4
دیگر صاحبنظرا  ،دیپلماسی را بهعندا م مورین رکن سیاست خهارجی ،ابهزاری
میدانند که وال

میکند اهداف دولتها را بهپیش ببرد و متناسب با ودانهاییهها و

اهداف سیاست خارجی اب اد متفاووی به خدد میگیهرد (.)Brighi & Hill, 2008: 13
و امل بین اقتصاددانا و دیپلماتها وبدیل به مدضدع فزایند ای درادبیات اقتصاد و
رواب بینالملل دد است .سفاروخانهها ابزار م می برای وس یل وجهارت هسهتند.

دیپلماسی اقتصادی میوداند بهعنهدا اسهتفاد ات ابزارههای سیاسهی بهینالمللهی _
دیپلماسی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و ریف دهدد»

(2018: 1

 .)Didier,سهه

مؤلفه مدافقتنامههای اقتصادی  ،اروباطات وجاری و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
را بهعندا عدامل واثیرگذار در دیپلماسی اقتصادی م رفی میکنند

( Papadimitriou

 .)& Pistikou, 2014: 45ژاپن دیپلماسی اقتصادی را با اسهتفاد ات ابزارههایی ماننهد
کمکهای ودس ه برای رسید به امنیت اقتصادی خدد و ورویج مدا ردهد دولهت
در خارج ات کشدر  ،بهکار گرفته اسهت .رونهد سهاختن سیاسهت خهارجی بههطهدر
ملسدسی و وقدیت این هنجارها برای مخاطبا داخلی و بینالمللی ژاپن اسهت (
.)Tonami, 2018: 1
 .2-1دیپلماسی تجاری

«دیپلماسی وجهاری» 1یهک ردهته ولقیهق علمهی اسهت (

Rue¨l A & L Wolthers,

 .)2016ج انی دد  ،وأثیر رو به ردد اقتصادهای ندظ در و انفجار باتیگرا فرعی
دولتی که بهطدر جدی در دیپلماسی حضدر دارند

(2017: 221

» .)Marques,یهد» و

«سانر» ( )2017دیپلماسی وجاری را نشها دهنهدۀ یهک فضهای جدیهد و هاملی در
دستیابی به وأثیر اجتماعی در مقیاس اجتماعی فراور ات مبهادالت وجهاری مهیدانهد
1. Commercial Diplomacy
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( .)Yiu & Saner, 2017دیپلماسی وجاری پیدندهای ونگاونگی با دیپلماسی اقتصادی
دارد با وجدد ایهن در وجهدهی ات دیپلماسهی اقتصهادی متمهایز اسهت .دیپلماسهی
وجاری را بهعندا بخشی ات دیپلماسی اقتصادی بردمرد اند و کارویژ آ را عمهدواً
در مذاکر بر سر مدافقتنامههای وجاری و اجرای این مدافقتنامهههها دانسهته انهد؛
اهدافی چد ودس ۀ سرمایهگهذاری در خهارج ،جهذب سهرمایهگهذاری خهارجی و
وجارت را در برمیگیرد .دیپلماسی وجاری عمدواً دامل کمک به ورویج صادرات و
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIو دسترسی به مهداد خهام اسهت (

Berridge,

 .)2015: 210ظ در دولت وجاری ی نی باترگانی و فت در دنیای مهدر مهیبادهد؛
این مف دم به م نی اولدیت داد به عدامل اقتصادی در طدا سیاستهای خارجی ،
فراینههد اجرایههی و سههاتوکار دولههت ادههار دارد کههه سیاسههتهههای اقتصههادی در
وصمیمگیریهای حاکما نقش اصلی دارند و در عینحاا آ را بههعنهدا اهمیهت
عدامل مانند نیاتهای وجاری  ،گستر

باتارهای صادراوی و جذب سهرمایهگهذاری

مستقیم خارجی و یین میکنند (.)Özdemir & Serin, 2016: 470
 .2پیشینه پژوهش
کارآمدی دیپلماسی اقتصادی

مدانع وجارت بینالمللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی ( )FDIباوجدد پیشهرفت
در فناوری اروباطات و حملونقل  ،هزینههای حمل و نقل عمدمی و کاهش مدانهع
وجاری رسمی  ،باقی مانهد اسهت .بههطهدر خهاص  ،مدانهع وجهاری غیهر رسهمی ،
وفاوتهای فرهنگی و ن ادی و دید های عملیهاوی همچنها مدانهع ناملهدودی را
ایجاد میکنند که اصطکاکهایی دبیه به عدامل مقاومتی مرسدم را بررسی میکننهد
( .)Disdier & Head, 2008دیپلماسی اقتصادی ،مدضدع ولقیق ما ،بهطدر فزایند ای
بهعندا یک ابزار دناخته دد است که میوداند برای مقابله با این مدانع ناملهدود
برای وجارت مدرد استفاد قرار

گیرد ( van Bergeijk Yakop, 2011 & van Bergeijk,

 .)2009دیپلماسی اقتصادی قصد دارد بر وصمیمات مربد به ف الیتهای اقتصادی
بینالمللی که ودس دولتها و باتیگرا غیردولتی دنبهاا مهیدهدد ،وهاثیر بگهذارد
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( .)Bayne & Woolcock,2003; Okano Heijmans, 2011دیپلماسی اقتصادی بهطهدر
م مدا یک مدضدع بین ردتهای به ردتههای اقتصهاد بهینالملهل ،اقتصهاد سیاسهی
بینالمللی و رواب بینالملل است و در همۀ ردتههها ودجهه بیشهتری را بهه خهدد
جلب میکنهد ( .)van Bergeijk et al, 2011ودجیهه اقتصهادی دیپلماسهی اقتصهادی
مبتنی بر .1 :وجدد اطالعات نامتقار بهرای دهرکتههای بهینالمللهی و  .2اثهرات
خارجی با جمع آوری و به ادهتراک گهذاری اطالعهات در مهدرد دهرای بهاتار و
فرصتهای وجاری در باتارهای بینالمللی است (.) Hausmann & Rodrik, 2003
نتایج مطال ات «مدنز» و «وا برژیهک» ( )2017با این سهؤاا «آیها دیپلماسهی
اقتصادی وأثیر قابلودج ی بر جریا وجارت و سرمایه گذاری دارد و چه نشهانه ای
ات آ رابطه اسهت » مهدرد برسهی قهرار مهیگیریهد .مطال هات اولیهه در نمدنهه ات
دیپلماسی اقتصادی بهعندا یکی ات عدامل و یینکننهدۀ وجهارت و سهرمایهگهذاری
بینالمللی استفاد میکند .برآورد پارامتر دیپلماسی اقتصهادی مهیودانهد بهه عنهدا
مشتق جزئی وجارت بینالمللی (سرمایهگذاری) با ودجه به ابزار دیپلماویک خهاص
مدرد بررسی در مطال ه اولیه وفسیر ددد .نقطۀ کاندنی دبکۀ بهینالمللهی کشهدرها
(دامل سفاروخانهها  ،کنسدلگریها  ،ادارات اروقا صادرات و سرمایهگهذاری ملهی ،
مللی و منطقهای) و استفاد ات آ دبکه (مامدریتهای وجاری درسطدح مختلهف
نمایندگی دیپلماویک در این دبکه ساتما یافته) است و همچنین یافتههههای مهدنز
نشا میدهد که دیپلماسی اقتصادی وأثیرمثبت و م ناداری برجریا وجهارت دارد.
وجزیهووللیهل رگرسهیدنی بهه نهاهمگدنی بیشهتر در اهمیهت ضهرایب دیپلماسهی
اقتصادی ادار میکند و اهمیت طراحی ولقیق و ویژگهیههای مطال هات اولیهه را
برجسته میکند .بهطدر خاص به این نتیجه رسیدند مطال ات اولیه که ون ها در یهک
کشدر بررسی میکنند کمتر احتماا اثرات مثبت قابل ودج ی را نشها مهیدههد و
ابزارها بهطدر قابل ودج ی متفاوت هستند و بنابراین بهه عنهدا ابهزار جداگانهه در
ولقیقههات آینههد گنجانههد دههدد و دریافتنههد کههه م یارهههای دیپلماسهی اقتصههادی
درکشدرها بهطدر گسترد متفاوت است (.)Moons & van Bergeijk, 2017
هدف عمدۀ دیپلماسی اقتصادی کمک به ودس ۀ اقتصهاد ملهی اسهت و کهارکرد
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اصلی آ جستجدی اهداف اقتصادی با م یارهای دیپلماویک است؛ خدا با ابزارهای
اقتصادی یها غیراقتصهادی بادهد ( .)Ploae, 2010م هموهرین اولدیهتهها و اههداف
دیپلماسی اقتصادی بهویژ برای کشدرهای درحااودس ه را میودا وسه یل فضهای
کسب و کار وجاری ،جذب سرمایهگذاری خارجی ،ودریسم ،ب بدد وصدیر کشهدر و
دستیابی به وکندلدژی و علم دانسهت ( .)Naray, 2008در بررسهی یافتههههای مقالهۀ
مدسدی دفایی و دیگرا ( « )1395دیپلماسهی اقتصهادی و قهدرتیهابی چهین در
عرصۀ ج انی » به اهمیت جایگا دیپلماسی اقتصادی در چین پرداخته دد اسهت.
اهمیت کشدرهای درحااودس ه برای نخبگا ف لی چین را مهیوهدا دسترسهی بهه
باتار و دسترسی به منابع ،بهویژ منابع انرژی دانست .یافتن باتارهای بکر و متندع ات
م مورین کارکردهای دیپلماسی اقتصادی چین به خصدص در کشدرهای ج ا سدم
است .کاالهای انبد  ،با قیمتهای اندک که به یمن نیروی کار ارتا به دست میآید،
بهطدر عمد باتارهای کشدرهای در حاا ودس ه را ههدف گرفتهه اسهت .بهه همهین
دلیل دیپلماسی اقتصادی چین وأکید ویژ ای بر این کشدرها دارد .چهین عهالو بهر
عضدیت در ساتما هایی همچد « اپک» ، »1آ .سه .آ  ،2»3+ودجه جدی بهه دیگهر
ساتما های منطقهای بهعندا ابزاری برای گستر

نفدذ در ایهن منهاطق دارد .ایهن

کشدر بها سهاتما ههای منطقههای ماننهد «اولادیهه اروپها»» ، 3سهاتما دولهتههای
آمریکایی»» ، 4اولادیه آفریقا» 5و« ددرای همکاری خلیجفهارس» 6و امهل ف االنههای
دارد .چین در راستای قدرومندی و اروقای جایگا اقتصادی خدد در عرصۀ ج انی
رویکرد دیپلماسی اقتصادی را در پیش گرفته است .بهرای رسهید بهه ایهن ههدف
نخبگا این کشدر برنامه هایی چد جذب سرمایهگذاری خارجی  ،وسه یل فضهای
کسب وکار وجاری  ،رونق ودریسم  ،دسهتیابی بهه علهم و وکندلهدژی روت و ب بهدد
1. OPEC
2. ASAN+3
3. European Union
4. Organization of American States
5. African Union
6. Gulf Cooperation Council
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وصدیر کشدر را به اجرا گذادتهاند.
 .3روش پژوهش
رو های ولقیق کیفی مانند وللیل وم  ،که در دو دهۀ اخیر در مسائل علدم انسانی
کاربرد تیادی دادتهاند  ،رودی مناسهب بهرای وللیهل مدضهدع پیچیهدۀ دیپلماسهی
اقتصادی هستند ،بهخصدص که مدا مف هدمی اولیهه بهرای وللیهل کمهی مدجهدد
نیست .مصاحبههای مفصل با خبرگا و صاحبنظرا و ف اال در حهدتۀ وجهارت
خارجی به رو

گلدلهبرفی مدرد وللیل قرارگرفت و بررسهی و کدگهذاری دهد.

کدهای مستخرج ات مصاحبهها دسته بندی و دستههای مروب در مضامین خالصهه
دد و در انت ا چالشها و بدیلهای مروب مشخص دد و مصاحبهها وا حد ادهباع
داد ادامه پیدا کرد .در این پژوهش به منظدر افزایش سط قابلیهت اعتبهار  ،فراینهد
انجام مصاحبه وا رسید به ادباع نظری ادامه یافهت .همچنهین دههاخص نسههبت
روایهی ملتهدا  75درصد برآورد دد  ،ات اینرو میودا گفت حداکثر اجماع نظری
خبرگا حاصل دهد اسهت .بههرای سههنجش پایههایی یهها قابلیههت اطمینها  ،ات
ضریب «کاپای کدهن» استفاد دد .با ودجه به م نادار بهدد دههاخص کاپهها (72
درصد در سهط م نهاداری کمتهر ات  ، )0/05فرض ودافق بین پژوهشگر و کدگذار
دوم به وأیید رسید.
در پژوهش حاضر ات رو

مصاحبۀ نیمه سهاختاریافته  ،بهه منظهدر اسهتخراج

عدامل و وللیل نقش دیپلماسی اقتصهادی در پشهبرد و ودسه ۀ وجهارت خهارجی
استفاد دد است .این دهید مهیودانهد در یهک سهط سهاد و دقیهق بههعنهدا
چ ارچدبی برای چند مصاحبه در یک بررسی استفاد ددد .این پژوهش در صهدد
بررسی عدامل مؤثر و نقش راهبردی دستگا سیاست خارجی بهعنهدا دیپلماسهی
اقتصادی است .در نتیجه به منظدر حفظ عینیهت در پهژوهش عهالو بهر مصهاحبۀ
خبرگا در حدتۀ دیپلماسی و وجارت خارجی  ،ات و دادی ف اال در حهدتۀ بهاتار
خارجی عراق بهعندا مطال ۀ مدردی نیز استفاد دد است» .سهیلدرمن»)2009( 1
بیا میکند مصاحبۀ عمیق امری قابل اوکا برای عینی و دقیهقوهرین وصهدر ات امهر
1. Silverman
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واقع است .مصاحبه ها ابزار اروبا با روایت های مصاحبه ددندگا ات وجربههههای
واق یدا را در اختیار میگذارند .دقت این ابزار در نهدع عمیهق مصهاحبه بیشهینه
است .در دناسهایی افهراد مصهاحبه دهدند بهرای هریهک ات خبرگها و ف هاال و
پژوهشگرا  ،ات رو
رو

گلدلهبرفی استفاد دد ،که براساس «بلدر» 1و «ود»)2006( 2

مناسبی برای دهرایطی اسهت کهه دسترسهی بهه جام هۀ آمهاری بها و ریهف

چ ارچدبی برای نمدنهگیری دددار اسهت .در ایهن رو  ،ات ههر مصهاحبهدهدند
خداسته دد که مصاحبهددندگا دیگری را م رفی کند .در ایهن پهژوهش ات رو
ولقیق کیفی وللیل وم استفاد دهد .تیهرا مسهلله پیچیهد و گسهترد بهدد و مهدا
مف دمی قبلی مدجدد نبدد .در بخش آتمد آ ات للاظ پایایی و روایهی ات جلسهۀ
ومرکز خبرگا استفاد دد .مصاحبه انفرادی و با حفهظ ملرمانهه بهدد اطالعهات
انجام دد .ملدرهای مصاحبه به نلدی ونظیم دد که بتدا اطالعاوی مفیهد دربهارۀ
عدامل راهبردی مبنی بر ودس ۀ پیشهبرد وجهارت خهارجی را بها نقهش دیپلماسهی
اقتصادی آ جمعآوری کرد.
 .4یافتههای پژوهش
با در نظر گرفتن اهداف پژوهش (دناسایی مضامین و چالشههای نقهش راهبهردی
دیپلماسی اقتصادی در ودس ۀ وجارت خارجی ایرا ) ،سداا اصلی اینگدنهه مطهرح
میگردد« :عدامل مؤثر و چالشهای فرارو در ودسه ه و پیشهبرد وجهارت خهارجی
ایرا کدامند » پس ات انجام مصاحبههای فردی  ،ودوین ملتدای اولیهه  ،کدگهذاری
اولیه و ثاندیه و ودوین مفاهیم و مضامین کلیدی صدرت گرفت .بهه منظهدر حفهظ
وجاهت پژوهش  ،در پایا مرحلۀ کدگذاری اولیه ،مدارد مروب با پیشهینۀ پهژوهش
وفکیک و ات دایر کدهای ن هایی خهارج دهدند .کهه ات  307کهد دناسهایی دهد ،
180کد انتخاب دد  ،در ن ایت گردآوری مفهاهیم و مضهامین کلیهدی ات هریهک ات
مدارد  ،مستمر و وطبیقی انجام گرفت وا اطالعهات مسهتخرج ات میهدا در خهدمت
وکامل ودریجی بدیلهای پیشن اد دد و ماوریسهای ن ایی بادد .مضهامین ن هایی
1. Bloor
2. Wood
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بدست آمد ات مطال ۀ کیفی سه مدرد در جدوا  1آمد است.
جدول  .1سه مضمون نهایی از تحلیل مصاحبهها و پیشینۀ ناظر برآنها

مضمون اول
مضمون دوم
مضمون سوم

ضعف نظام ساختاری سیاست خارجی در بستر جذب و انتقال ظرفیتها ،فرصتهای اقتصادی
عدم تعادل کارکردهای نهادهای اقتصادی در پیشبرد توسعۀ تجارت خارجی در بازارهای بینالمللی
تخریب زنجیرۀ ارزش در استفاده از ظرفیتهای داخلی و افزایش فعالیتهای اقتصادی غیرمولد

ج ت رسید به سه مضمد ن ایی مطابق جدوا  ،1فرایند آ بهدین دهرح انجهام
گرفت :پس ات دستهبندی مضامین  ،ماوریسهای وطبیقی ورسیم و سپس بهدیلههای
ن ایی برآمد ات ماوریسها (جدواهای  2و  )3با حضدر و دادی ات نخبگا حاضر
در مصاحبههای فردی استخراج ددند .در هریک ات ماوریسها بدیلهای مربد به
آن ا ف رست ددند.
جدول  .2نمونهای از ماتریسهای تطبیقی استخراج شده

مصاحبهها
1
2

3
4
5

6
7

8

مفاهیم پایه
ضعف دیپلماسی اقتصادی در منطقه و سیاست واکنشی ،عدم رویکرد دیپلماسی اقتصادی ،فقدان دانش
دیپلماسی اقتصادی ،رویکرد نظامی و سیاسی در منطقه
کاستن شائبۀ امنیتی همکاری اقتصادی با خارجیها ،نبود رایزن تخصصی در حوزۀ دیپلماسی اقتصادی،
رایزنهای اقتصادی بازاریاب بینالمللی ،پذیرش حجم باالیی از مسئولیتها ،عدم قابلیت پاسخگویی به
مطالبات تجار ،انفعال تخصصی ناشی از مسئولیت حداقلی در روندهای اجرایی و نظارتی
عدم فرصت و ظرفیت کافی وزارت امور خارجه جهت برنامۀ توسعۀ نفوذ اقتصادی ،عدم بهرهگیری
ازمناسبات سیاسی در بخش اقتصادی ،تقویت انحصاری رقبای برخودار از روابط خاص با کانونهای
امنیتی ،بیمعنا شدن ارزیابی در فاز گزینش برنده
ایجاد منطقۀ ویژه اقتصادی وتجاری بین دو کشور ،جذب سرمایهگذاری خارجی ،عدم لحاظ نمودن منافع
ملی در بازارهای خارجی ،فقدان الگوهای عملیاتی منسجم و بهروز برای دسترسی به بازارهای خارجی
چالش انتخاب سفیر با رویکرد تخصص اقتصادی در کشورها ،عدم قابلیت نظارت تخصصی بر روندهای
کلیدی سفارتخانهها ،مسئولیتناپذیری سفیران و رایزنهای بازرگانی منصوب در روندهای دیپلماسی
تجاری
ضرورت ارتباطات مستقیم تجار داخلی با عراقیها ،هموار نشدن زیرساختهای سخت و نرم ،عدم
پاسخگویی به فعاالن اقتصادی به واسطۀ محدودیت دامنۀ دسترسیهای دادهایی ،عدم دسترسی به
دادههای کلیدی جهت آماده سازی،
عدم صیانت ازمنافع و حمایتهای کنسولی برای بخش خصوصی ،عدم آگاهی از دادههای حساس ،پذیرش
فشار مضاعف به دلیل عدم تعادل در الگوی تقسیم مسئولیتهای تخصصی،
بیتوجهی به نقش مؤثر دیپلماسی اقتصادی جهت همکاریهای اقتصادی با پانزده کشور همسایه ،ضریب
تاثیرگذاری سیاست خارجی در بهبود مناسبات اقتصادی ،عدم نقشآفرینی مؤثر در فازهای نفوذ در بازارهای
بینالمللی ،عدم حضور فعاالن اقتصادی بهواسطۀ محدودیتهای امنیتی ،مواجهه با مقاومتهای
محافظهکارانۀ ارکان اجرایی
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جدول  .3نمونهای ازاستخراج بدیلها از ماتریسهای تطبیقی

مصاحبهها
1
2
3
4
5
6
7
8

مفاهیم پایه
افزایش دسترسی دادهای و تمهیدی به فعاالن اقتصادی و هموار کردن زیرساختهای صادراتی و
پاسخگوییهای اجرایی و نظارتی ،افزایش دسترسی به دادههای کلیدی و فازهای تمهیدی
احیای نقش دیپلماسی اقتصادی در تصمیمگیریهای مناسبات سیاسی با کشورها
ایجاد تناسب مسئولیتها و تخصصها و دسترسیهای دادهای رایزنهای بازرگانی ،توانمندسازی سفیر و
رایزنهای اقتصادی در پاسخگویی به نیازها و فراهم کردن دسترسی بازارهای خارجی برای صادرکنندگان
افزایش نقش رایزنهای بازرگانی در دادههای فنی و کارشناسی شده و تحلیلی به منظور پاسخگویی به
فعاالن اقتصادی
ادغام ساز و کارهای نظارتهای فراسازمانی پس از بازبینی چهارچوبها و محتواهای نظارتی برای تسریع
روندها و استفاده از ظرفیتهای صادراتی و اقتصادی منطقۀ خاورمیانه
افزایش نقش رایزنهای اقتصادی در ثبت ودستهبندی دادههای بازارهای خارجی کشورها
تغییر ساختار سازمانی سیاست خارجی از رویکرد سیاسی به اقتصادی و بازبینی دیپلماسی تجاری
نقش کلیدی دیپلماسی اقتصادی در تسریع روند توسعۀ اقتصادی ،بهرهگیری مطلوب از این ظرفیتها در
تسریع و تسهیل تحقق اهداف اقتصادی در چهارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی

رویکرد پاسخگدیی خبرگا که در بسیاری مباحث مدیریتی و اقتصهادی و نیهز در
تمینۀ وجارت خارجی مؤثر و مفید واقع گردیهد؛ راهکارههای جدیهد را دناسهایی
عدامل و چالش های نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشهبرد ودسه ۀ روابه وجهارت
خارجی ایرا با عراق ارائه کرد .وجمیع نظرات و بیا چالشهای فهرا روی روابه
وجارت خارجی به مضامین و بدیلهای اصلی منجر گردید .بهدیلههای ن هایی بها
رو

وللیل مضمد انجام دد .نمدنۀ جزئیات استخراج دهد ؛ دهامل بهدیلههای

مضامین برای دیپلماسی اقتصادی ،در جدواهای  4وا  6آمد است.
جدول  .4بدیل مصاحبهشوندگان مربوط به مضمون نخست

چالشهای دیپلماسی اقتصادی
فراگیر شدن انفعال در ارکان اجرایی و نظارتی ،محدود
شدن دسترسیهای کارشناسی ،عدم همکاری
تخصصی نهادهای مربوطه در حوزۀ اجرایی و نظارت،
خأل اطالعات کلیدی به فعاالن اقتصادی

بدیل شناسایی شده
تعریف ابزارها و روشهای ارتباط با بازارهای خارجی و ایجاد
هستۀ کارشناسی در سفارتخانهها ،ایجاد بانک اطالعات
دادهای فنی و کارشناسی شده ،احیای نقش رایزنهای
بازرگانی در تصمیمگیریها و پاسخگوییهای اجرایی

جدول  .5بدیل مصاحبهشوندگان مربوط به مضمون دوم

چالشهای دیپلماسی اقتصادی
به عقب رانده شدن فعاالن اقتصادی واقعی در زمینۀ
صادرات به نغع افراد رانتی و ایجاد حاشیۀ امن برای
گسترش نظارتهای قاطعانۀ اجرایی و مدیریتی در
خصوص باندهای رانتیر

بدیل شناسایی شده
تعریف یک مرجع فوق مدیریتی برای تصمیات حیاتی و
غیرفنی به منظور نفوذ در بازارهای خارجی کشورها و
استفاده به موقع از فرصتهای صادراتی و ظرفیتهای
اقتصادی
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جدول  .6بدیل مصاحبهشوندگان مربوط به مضمون سوم

چالشهای دیپلماسی اقتصادی
عدم تعریف مسئولیتها براساس نیازهای محیط بینالمللی و ابهام در
وضعیت نقشآفرینی به بینشهای کالن و راهبردی مدیریت در وزارت
امور خارجه ،پرهیز از تعریف چهارچوبهایی برای مسئولیتهای تخصصی
برای موقعیتهای بهوجودآمده اقتصادی ،طرد شدن فعاالن اقتصادی و
عدم پاسخگویی و گسترش روزافزون دایره محرمانگی دادههای فنی

بدیل شناسایی شده
تدوین سیاستها و شاخصهای اقتصادی
برای ارزیابی تعهدات سفارتخانهها و
نهادهای ذیربط نسبت به منافع ملی و
توسعۀ اقتصادی

جمعبندی و نتیجهگیری
دیپلماسی اقتصادی ات سه دهۀ پیش بها وغییهر مناسهبات و الزامهات بهینالمللهی در
ادبیات سیاسی و رواب بینالمللی باب دد و منشأ وغییهرات بزرگهی در سیاسهت
خارجی کشدرها با رویکرد منطقهگرایی دد است .ات ضروریاوی که بایهد متدجهه
دولتهها بادهد  ،سهدق داد ابزارهها و متغیرههای اقتصهادی در سیاسهت و رفتهار
خارجی با هدف ب ر برداری ودس های و اقتصهادی ف هاا اسهت .براسهاس جهدوا
دمارۀ  ، 1سه مضمد ن ایی بهعندا م مورین اب هاد اثرگهذار بهر نقهش دیپلماسهی
اقتصادی در پیشبرد وجارت خارجی دناسایی دد .مضمد نخسهت  ،ضه ف نظهام
ساختاری سیاست خارجی در بستر جذب و انتقهاا« ظرفیهت هها» و«فرصهتههای
اقتصادی» اسهت .وقریبهاً اکثهر پهژوهشههای اخیهر نظیهر «سهیماچف و کدتیهک»
» ،)2018(1وو» (» ،2)2017ادریسدف» 3و همکهارا ( )2016و »گهدرویچ»)2016( 4؛
وغییر ساختاری مؤثر را جز مؤلفههای راهبردی م رفهی کردنهد .در مهدرد مطال هۀ
وجارت ایرا و عراق نیز این مضمد ملسدس بدد که ج ت دکلگیری صادرات
مؤثر نیاتمند وغییرات سهاختاری در اب هاد مختلهف اقتصهادی کشدراسهت .ضه ف
ساختاری مدجدد در سیاست خارجی منجر به فرصتسدتی ظرفیتهای اقتصادی
و صادراوی کشدرهای منطقه بهویژ کشدر عراق دد است  ،در درایطی کهه عهراق
به ددت نیاتمند باتساتی اقتصادی است .وغییرات دگرف در حدت های ابزارهها و
1. Simachev & Kuzyk
2. Vu
3. Idrisov, Ponomarev & Sinelnikov-Murylev
4. Gurvich
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رو ها و ساختار اقتصادی اوفاق افتاد است که ودجه در هر کدام ات این حدت هها
در فضای بین المللی  ،ایجاد وغییر در ندع نگا بهه مسهایل بهینالمللهی و همچنهین
روتآمدساتی مستمر استراوژیها و سیاستهها را بهرای ومهامی کشهدرها ات جملهه
ایرا  ،امری ضروری ساخته اسهت .مضهمد دوم  ،عهدم و هادا کهارکرد ن ادههای
اقتصادی در پیشبرد ودس ۀ وجارت خارجی در باتارهای بینالمللی دناسهایی دهد.
نفدذ در باتارهای خارجی و رصد مستمر وضه یت نیاتهها و خه ههای صهادراوی
کشدرها نیاتمند وجارت هددمند  ،نگا جامع و سیستماویک و ثبهات برنامههریهزی
استراوژیک است .در ولقیقات میدانی  ،دکاف ن ادی و عدم مطابقهت بها نیاتهها و
استفادۀ بهمدقع ات فرصت های صادراوی جز دغدغهها وچهالشههای م هم روابه
وجاری ایرا در باتار عراق مطرح دد .یافتهها با مطال هات «آلهدار » 1و همکهارا
( )2018و کرام و تکی )2018( 2ساتگار است .نگاهی به وجارب مدفق کشهدرهای
منطقه در عرصۀ سیاست بینالملل نیز گدیای این امهر اسهت کهه ایهرا بها ومهامی
پتانسیل های باال برای ودس ه  ،هندت نتدانسهته بهه جایگها واق هی خهدد در عرصهۀ
ودس ه اقتصادی و ب ر برداری مطلدب ات سیاست خهارجی دسهت یابهد .مضهمد
سدم  ،وخریب تنجیهر ارت

در اسهتفاد ات ظرفیهتههای داخلهی و ف الیهتههای

غیرمدلد است؛ اقتصاد منبع ملدر که منجر به اقتصاد رانتی دهد اسهت .کهاهش و
جلدگیری ات فساد اقتصادی ات عدامل راهبهردی و کلیهدی ج هت ردهد صهادراوی
کشدر دناسایی دد .سیاستهای منافع کال اقتصادی افراد و گرو های بهانفدذ در
سط باتارهای بین المللی باعث افزایش صادرات منهابع نفتهی و واردات بهیرویهۀ
ملصدالت مصرفی دد است؛ لذا فساد اقتصادی در ج ت پیشهبرد سیاسهتههای
غیرمدلد ،گرایش به سمت وخریب ارت

ودلیدی حاکم بر کشدر پیدا میکند .عدم

ودجه به ظرفیتهای درونی و درو تایی اقتصاد و نفدذ فساد اقتصادی در الیههای
وصمیمساتی مدیرا سیاسی و اقتصادی باعث دکلگیهری ف الیهتههای غیرمدلهد
میددد .این یافتهههها بها نتهایج مطال هات اکثهر پژوهشهگرا نظیهر «بریگدلیهد» 3و
1. Álvarez, Barbero, Rodríguez-Pose & Zofío
2. Karam, F. & Zaki
3. Briguglio, Cordina, Farrugia & Vella
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همکارا ( )2006و بریگدلید ( 2014و  )2016در مطال ۀ تمینه «حکمرانی خهدب»
ساتگار است .در ن ایت با عنایت به سه مضمد اصلی که به آن ا ادار دد  ،بهنظر
میرسد خروج ات وض یت مدجدد و افزایش کهارایی اقتصهاد داخلهی و وقدیهت و
گستر

رواب وجاری با کشدرهای منطقه و عهراق ات وادی دیپلماسهی اقتصهادی ،

نیاتمند ودجه ویژ به سه مسأله است :مدیریت و ب ر گیری ب ینه ات منهابع داخلهی ،
ظرفیتها  ،امکانات و ودانمندی های داخلی؛ وال

برای مت ادا کرد کارکردههای

ن ادهای اقتصادی کشهدر در عرصهۀ بهینالمللهی و اوخهاذ یهک سیاسهت خهارجی
و املگرای ف االنه با رویکرد دیپلماسی اقتصادی.
وجارت خارجی یکی ات مؤلفههای اثرگذار در ردد و ودسه ه اقتصهاد کشهدر
است .دیپلماسی اقتصادی  ،که بخش عظیمی در برو مرتی را بهه خهدد اختصهاص
مهیدههد ات جنبههههای مختلهف مهیودانهد دچهار چهالش دهدد .مضهامین اصههلی
دناساییدد میوداند نقش دپیلماسهی ف هاا را وبیهین نمایهد .رویکهرد دیپلماسهی
اقتصادی که در بسیاری ات مباحث اقتصادی دیگر مهؤثر بهدد اسهت ،راهکارههای
ندین را در دناسایی عدامل و چالشهای اثرگذار نقش دیپلماسهی اقتصهادی ارائهه
میدهد .وجمیع نظریات و مطالبات به مضامین و بدیلههای اصهلی منجهر دهد .بها
رو

ولقیق وللیل وم ،مضامین و چالشههای اصهلی ات مصهاحبههها اسهتخراج و

دسته بندی دد .گرایش به سمت صادرات ملصدالت کهاال و خهدمات متنهدع بها
ارت افزودۀ باال و در کنار آ ایجاد رایز ههای صهادراوی در کشهدرهای همسهایۀ
ایرا میوداند نقش دیپلماسی اقتصادی را پررن

کند.

پیشنهادات:
به منظدر ضرورت و اهمیت دیپلماسی اقتصادی ،به بررسی نقهش آ در کشهدرهای
منطقه ج ت وس یل وجارت خارجی و افزایش حجم مبادالت وجاری دوجانبهه بهین
کشدرهای منطقه پرداخته ددد.
بررسی وخریب تنجیر ارت

در اسهتفاد ات ظرفیهتههای داخلهی و کهاهش

ف الیتهای غیرمدلد در تمینه وجارت خارجی مدرد مطال ه گسترد قرار بگیرد.
بنا بر یافتههای پژوهش ،دیپلماسی اقتصادی یکهی ات مؤلفههههای واثیرگهذار و
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کلیدی الگدی وجارت خارجی م رفی گردید.
بررسی ض ف نظام ساختاری سیاست امدر خارجهه در بسهتر جهذب و انتقهاا
ظرفیتها و فرصتهای اقتصادی و باتارساتی خارجی مدرد مطال ه قرار بگیرد.
بررسی برنامههها و سیاسهتگذاریهها در مسهیر اجهرای عملهی سیاسهتههای
دیپلماسی اقتصادی در ج ت وقدیت و گستر
پانزد کشدر همسایه مدرد مطال ه قرار بگیرد.

وجارت خارجی در منطقه بهویهژ
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