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مجموعه مطالعات دیپلماسی اقتصادی:
 .1اهمیت ،رویکردها و ابزارها

چکیده
اصطالح دیپلماسي اقتصادي اصطالح جدیدي است که سابقه استفاده از آن به دهه  1950بازميگردد
بااینحال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است (برجیک و مون.)3 :2018 ،
درواقع پژوهشهاي عملي در این خصوص از مواردي نادر در دهه  1950به دهها مورد در هر سال در
یک دهه اخیر رسیده است 1.از دالیل این امر ميتوان به توسعه جهانيشدن ،روند رو به رشد حمایتگرایي
و افزایش نقش مباحث اقتصادي در مالحظات امنیتي اشاره کرد.
در یک تعریف مختصر دیپلماسي اقتصادي استفاده از ابزار سیاسي بینالمللي (دیپلماسي) براي
بهدست آوردن اهداف اقتصادي است .براساس این تعریف ،دیپلماسي اقتصادي طیف وسیعي از مسائل و
اقدامات از دیپلماسي تجاري تا روابط داوطلبانه و اجباري میان دولتها را دربرميگیرد.
در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه ،عالوه بر نظریات سنتي ،براساس «نظریه پیچیدگي» هرقدر
محصوالت تولیدي و صادراتي یک کشور پیچیدهتر باشند ،آن کشور رشد اقتصادي پایدارتر و درآمد
سرانه بیشتري خواهد داشت .شاخص پیچیدگي نشان ميدهد که در خالل  50سال اخیر وضعیت ایران
در مقایسه با سایر کشورها نهتنها بهبود نیافته ،بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ( 88در سال )2016
رسیده است .تنوعبخشي به محصوالت صادراتي (یکي از دو محور نظریه پیچیدگي) بهعنوان بنیاني براي
رشد اقتصادي ازسوي دانشمندان مطرح است و اصو اال فرایند توسعه اقتصادي را فرایند تغییر ساختاري
تعریف ميکنند بهگونهاي است که کشورها از تولید «کاالهاي کشورهاي فقیر» 2به سمت تولید «کاالهاي
کشورهاي ثروتمند» حرکت کنند .استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتي عامل این تغییر ساختار
بوده و سیاستهاي تجاري و دیپلماسي اقتصادي ابزاري براي سیاست صنعتي است.
البته در مورد دیپلماسي اقتصادي و سیاستهاي تجاري مطلوب اختالفنظر و پارادایمهاي مختلفي
وجود دارد که توجه به آنها و تصمیمگیري در مورد انتخاب آنها بر چگونگي دیپلماسي اقتصادي کشور
مؤثر است .پارادایم مرکانتیلیستم ،پارادایم کالسیک (لیبرالهاي اولیه) و نئوکالسیک ،پارادایم
ساختارگرایي و جایگزیني واردات و پارادایم نئومرکانتلیسم ،حمایتگرایي و مليگرایي از پارادایمهاي
 .1برای اطالع بیشتر در مورد روند صعودی استفاده از این اصطالح بنگرید به پیوست.

Poor-country Goods

2.

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

2

اصلي سیاست تجاري است که مورد اخیر آن با توجه به بحران مالي سال  2008میان کشورها عمومیت
یافته و در آن دخالت و حمایت دولتها در اقتصاد بهویژه در زمینه صنعت بهشدت افزایش یافته است.
در اجراي سیاستهاي تجاري و دیپلماسي اقتصادي ابزارهاي متعددي وجود دارد که از ابزار کهن
«خدمات کنسولي» تا ابزار نوین «آي دیپلماسي» را دربرميگیرد .برخي صاحبنظران تحریم را نیز جزو
ابزارهاي دیپلماسي اقتصادي ميدانند.
دیپلماسي اقتصادي بازیگران خارجي و داخلي خود را دارد که در این گزارش بهطور مختصر به آنها
اشاره شده است .در زمینه بازیگران خارجي سازمانهاي بینالمللي با قوانیني که وضع ميکنند به روند
دیپلماسي اقتصادي در سطح جهان شکل ميدهند .در مورد بازیگران داخلي نیز به ضرورت هماهنگي
بیشتر در دیپلماسي اقتصادي میان بخشهاي مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتي
تأکید ميشود زیرا در دیپلماسي اقتصادي برخالف دیپلماسي سیاسي ،مشتریان نهایي شرکتهاي
عمومي و خصوصي هستند که قصد صادرات و واردات کاال یا خدماتي را دارند.
کشورها براي هماهنگي میان بازیگران داخلي گوناگوني که عملکرد آنها بر دیپلماسي اقتصادي
کشور اثر ميگذارد از ساختارهاي حکمراني و ترتیبات نهادي مختلفي استفاده ميکنند .گسترش وظایف
اقتصادي وزارت خارجه سبب شده است ،در  30کشور دنیا ازجمله  15کشور درحال توسعه وزارت امور
خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند .همچنین با وجود اهمیت دیپلماسي اقتصادي باید به
خاطر داشت که بخش حقیقي اقتصاد اثر بسیار مهمتري بر صادرات کاالها و خدمات و توسعه دارد و لذا
نباید دیپلماسي اقتصادي را بهعنوان حالل تمام مشکالت درنظر گرفت .درواقع بخشي از مشکل صادرات
در کشور بهدلیل مشکل در سرمایهگذاري و تولید ،مسائل زیرساختي و لجستیکي ،مشکالت بانکي و
برخي مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسي اقتصادي قرار داد .تا زماني که این مشکالت مرتفع
نشود نميتوان از دیپلماسي اقتصادي انتظار داشت کمک شایاني به اقتصاد کشور کند .درنهایت باید به
این نکته اشاره کرد که اهمیت دیپلماسي اقتصادي سبب شد در ماده ( )105قانون برنامه ششم توسعه
به آن اشاره شود .این توجه گرچه اقدام مناسبي بوده است اما اشکالهایي نیز در آن وجود دارد .درمجموع
بهنظر ميرسد موفقیت در دیپلماسي اقتصادي جمهوري اسالمي ایران نیازمند نگاه همهجانبه به موضوع
و اتخاذ راهکارهاي اصولي است که مهمترین آنها عبارتند از:
 .1شناسایی و اتخاذ پارادایمها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف،
 .2تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور بهمنظور شناخت و تمرکز بر حوزههای
اولویتدار در دیپلماسی اقتصادی،
 .3ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه،
 .4استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی.ذکر این نکته ضروري است که
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با وجود اهمیت فراواني که دیپلماسي اقتصادي دارد ،اما در این میان باید از تأکید و توقع بیش از حد از
دیپلماسي اقتصادي خودداري کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقي اقتصاد اثر بسیار مهمي بر صادرات
کاالها و تقویت دیپلماسي اقتصادي با سایر کشورها دارد .با توجه به اینکه ایران با موانع زیرساختي،
گمرکي و لجستیکي فراواني روبهرو است ،اصالح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسي اقتصادي در جهت
منافع کشور است.
مقدمه
توجه به بحث دیپلماسي اقتصادي دالیل گوناگوني دارد .تاریخچه فعالیتهاي اقتصادي دولتها در زمینه
تجارت خارجي به قرنها پیش از میالد مسیح باز ميگردد هرچند در آن زمان نهادهاي دیپلماتیک مدرن
امروزي وجود نداشت اما بهتدریج بهویژه در خالل قرن نوزدهم خدمات بازرگاني توسط دیپلماتهاي
متخصص در این زمینه پیگیري شد (اوکانو -هجیمان .)475 -476 :2013 1،بااینحال پس از جنگ
جهاني دوم این تحوالت شتاب بیشتري گرفت و برخي کشورهاي پیشگام ،خدمات اقتصادي را بهعنوان
بخشي مستقل در ساختار وزارت خارجه مدنظر قرار دادند .در اواخر دهه  1960نیز جذب سرمایهگذاري
خارجي در دستور کار سفارتخانههاي برخي کشورها قرار گرفت (رانا .)318 :2017 2،همانطور که
مشاهده ميشود بعد از جنگ جهاني دوم اهمیت دیپلماسي اقتصادي در سیاست اقتصادي کشورها
بهتدریج افزایش یافته است .همین مسئله توضیح ميدهد که چرا بهتدریج مطالعه و توجه به دیپلماسي
اقتصادي افزایش یافته است .بایني و ولکوک 2017( 3و  )2003که از نظریهپردازان مهم در زمینه
دیپلماسي اقتصادي محسوب ميشوند درخصوص علل توجه به دیپلماسي اقتصادي به مجموعهاي از
دالیل اشاره ميکنند که به شرح زیر است:
 دیپلماسي اقتصادي بیشتر در مورد فرایندهاست تا ساختارها .مطالعات دانشگاهي اقتصاد
سیاسي بینالملل بهطور معمول به عوامل ساختاري توجه ميکند که روابط اقتصادي میان دولتها را
شکل ميدهند .عواملي مانند قدرت دولت ملتهاي مختلف در سیستم اقتصادي ،یا ساختار نفوذ درون
اقتصادهاي ملي یا رقابت بخشهاي مختلف براي تعیین سیاستها .اما در دیپلماسي اقتصادي به اهمیت
فرایندها توجه ميشود .در بحث دیپلماسي اقتصادي این بحث مطرح ميشود که در شرایطي که کشوري
با توجه به ساختار اقتصادي خود داراي برتري فراواني است درخصوص سایر کشورها منفعت بیشتري
کسب ميکند اما در شرایطي که قدرت اقتصادي کشورها برابر بوده یا تفاوت میان آنها کم است،
دیپلماسي اقتصادي نقش مهمي در کسب منافع در عرصه بینالمللي ایفا ميکند.
Okano-Heijmans
Rana
Bayne and Woolcock
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 دیپلماسي اقتصادي همواره مهم بوده است ،بااینحال در طول جنگ سرد روابط بینالملل تحت
تأثیر نگرانيهاي امنیتي بود اما پس از آن اهمیت دستهبندي غرب و شرق کاهش یافت و روابط اقتصادي
اهمیت بیشتري یافت .حتي با وجود حادثه یازده سپتامبر و بحران سوریه و اکراین نیز اهمیت دیپلماسي
حفظ شد .همچنین با تعریف گستردهتر از امنیت که عالوه بر مسائل امنیتي و نظامي مباحث اقتصادي
را نیز شامل ميشود ،اکنون بحرانهاي مالي و رکود نیز بهمثابه مسائل امنیتي که نیازمند دیپلماسي
اقتصادي است مورد توجه قرار ميگیرد.
 در دنیاي کنوني بیش از دهه  1970و  1980عملکرد اقتصادي تحت تأثیر عوامل بینالمللي
قرار گرفته است .با توسعه جهاني شدن ،دولتها مجبور هستند سیاستهایي را در پیش گیرند که
تعامالت اقتصاد داخلي و بینالمللي را بهگونهاي شکل دهند که رفاه مردم کشورشان افزایش یابد .بنابراین
مجبور هستند بیشتر به روابط اقتصادي با خارج و به تبع آن دیپلماسي اقتصادي توجه کنند (باني و
ولکوک 2017 ،و )2003
اما در این میان آنچه اهمیت دیپلماسي اقتصادي را بیشتر کرده ،روند رو به رشد حمایتگرایي
کشورهاست .این روند باعث شده تا کشورها بیشتر از گذشته دیپلماسي اقتصادي و عقد انواع پیمانهاي
دوجانبه و چندجانبه را در دستور کار خود قرار دهند .درواقع در خالل یک دهه اخیر کشورهاي بسیاري
در جهان ازجمله کشورهاي توسعهیافته طیفي از اقدامهاي حمایتي بهویژه در بخش صنعت را در دستور
کار خود قرار دادهاند (سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه ،2011 ،اندروني و چانگ .)2016 1،به تبع
آن ،این سیاستهاي حمایتي به بخش تجاري نیز گسترش یافته است و همانطور که آنکتاد اشاره
ميکند در خالل چند سال اخیر کشورها انواع اقدامهاي تجاري محدودکننده تجارت از وضع تعرفههاي
جدید تا وضع محدودیت مقداري را در دستور کار خود قرار دادهاند (آنکتاد 2.)2019 ،در چنین شرایطي
اهمیت دیپلماسي اقتصادي براي حمایت از منافع تجاري کشورها افزایش یافته است .بسیاري از کشورها
به پیمانهاي دوجانبه و چندجانبه روي آوردهاند تا بتوانند از بازارهاي صادراتي خود حمایت کنند.
بررسيهاي مختلف نشان ميدهد که سفارتخانهها و دیپلماتهاي تجاري نقش مهمي در افزایش تجارت
خارجي کشورها ایفا ميکنند (یاکوپ و ون برجیک .)2011 3،ازسويدیگر ابزار دیپلماسي اقتصادي طیف
بسیار وسیعي را شامل ميشود که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

Andreoni and Chang
https://sdgpulse.unctad.org/barriers-to-trade/
Yakop and Van Bergeijk
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 .1تعاریف دیپلماسی اقتصادی
در مورد دیپلماسي اقتصادي مانند بسیاري دیگر از مفاهیم در علوم انساني ،هیچ تعریف مورد اجماعي
وجود ندارد .بنابراین در ادامه به برخي از تعاریف در این زمینه که اندیشمندان سرشناس در این زمینه
ارائه دادهاند اشاره ميشود .این تعاریف خطوط کلي مباحث دیپلماسي اقتصادي را نیز مشخص ميکند.
جاستینک )2018( 1در تعریف دیپلماسي اقتصادي 2مينویسد« :دیپلماسي اقتصادي شامل
فعالیتهاي حکومت و شبکههاي بینالمللي آن است و ميتواند بهمثابه استفاده از روابط حکومت و نفوذ
حکومت براي امکانپذیر کردن تجارت و سرمایهگذاري بینالمللي تعریف شود .حکومتها همچنین با
شرکتهاي داخلي و خارجي تعامل ميکنند تا به تجارت و سرمایهگذاري از طریق نهادهاي داخلي (دفاتر
گسترش سرمایهگذاري و صادرات) تحرک بخشند امري که ذیل حمایت دیپلماتهاي اقتصادي قرار دارد.
این نهادهاي داخلي از شرکتها در تصمیمگیري درخصوص تجارت و سرمایهگذاريشان حمایت ميکنند
و از اطالعات حاصل از شبکه دیپلماتیک در این خصوص استفاده ميکنند» (جاستینک.)30 :2018 ،
یاکوپ و ون برجیک ( )2011مينویسند« :در یک تعریف مختصر دیپلماسي اقتصادي استفاده از ابزار
سیاسي بینالمللي (دیپلماسي) براي بهدست آوردن اهداف اقتصادي است» (یاکوپ و ون برجیک:2011 ،
 .)3ولکوک و بایني ( )2013در این خصوص بیان ميدارند«:تعریف خالصه از دیپلماسي اقتصادي عبارت
از تصمیمگیري و مذاکره درخصوص موضوعهاي اساسي که بر روابط اقتصادي بینالمللي اثر ميگذارد .در
عمل این امر بهمعناي ترتیبات و هماهنگي مالي ،مذاکره درخصوص تجارت و سرمایهگذاري ،سیاستهاي
توسعه و محیط بینالمللي است (البته بهطور یقین زیرمجموعههاي بسیاري ذیل این موضوع اساسي و
دیگر موضوعهاي مرتبط با روابط اقتصادي بینالمللي وجود دارد) .بنابراین دیپلماسي اقتصادي مرتبط با
فرایندهاي تصمیمگیري و مذاکره درخصوص سیاستها یا چالشهاي مرتبط با روابط اقتصادي بینالمللي
در این موضوعهاي اساسي است» (ولکوک و بایني.)386 -387 :2013 ،
برجیک و مون )2018(3درخصوص تعریف دیپلماسي اقتصادي و تفاوت آن با دیپلماسي تجاري
یادآور ميشوند که این دو اصطالح بهصورت مترادف استفاده ميشود اما در اصل سیاست تجاري به
فعالیتهاي دپیلماتیک دوجانبهاي 4مربوط است که از فعالیتهاي سودآور بخش خصوصي (بهطور ویژه
در زمینه گسترش تجارت و سرمایهگذاري) حمایت ميکند ،درحاليکه دیپلماسي اقتصادي اساس اا
گستردهتر است و عالوه بر فعالیتها در زمینه گسترش تجارت و سرمایهگذاري شامل فعالیت دیپلماتها
در نهادهاي اقتصادي بینالمللي مانند سازمان جهاني تجارت ،سازمان همکاريهاي اقتصادي و

توسعه5،

Justinek
Economic Diplomacy
Bergeijk and Moons
Bilateral Diplomatic Activities
)Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD

1.
2.
3.
4.
5.
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گروه بیست 1یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد 2نیز ميشود .در حال حاضر نقش
دیپلماتهاي تجاري گسترش یافته و بهعنوان مثال اهداف اقتصادي ممکن است شامل نمایندگي
بخشهاي غیرانتفاعي شامل دانشگاهها و سایر مؤسسات دانشي ،بخش سالمت ،فرهنگ و سازمانهاي
مردمنهاد و مانند اینها نیز باشد (برجیک و مون .)1-2 :2018 ،تونامي )2018( 3در تعریف دیپلماسي
اقتصادي مينویسد« :دیپلماسي اقتصادي پیگیري امنیت اقتصادي در یک سیستم داراي هرجومرج است.
امنیت اقتصادي نیز شامل بهروزي اقتصادي و ثبات سیاسي ملتهاست» (تونامي.)6 :2018 ،
ال دامنه دیپلماسي اقتصادي را گسترش ميدهد بیان
ولکوک و بایني ( )2013در تعریفي که عم ا
ميدارند« :دیپلماسي اقتصادي شامل روابط داوطلبانه و اجباري میان دولتهاست .درحقیقت در این
فضاي اقتصادي به طرز قابل توجهي شبکه درهمتنیدهتري از سازمانهاي بینالمللي و رژیمها در مقایسه
با سیاست عمومي یا روابط استراتژیک وجود دارد ،حتي اگر بسیاري از رژیمهاي اقتصادي ماهیتي
تکنیکي داشته باشند .این دامنه از بحث گروه بیست ،صندوق بینالمللي پول و سازمان جهاني تجارت
یا توافقات محیط چندجانبه در سطح سیاسي یا ریاست دولت و حکومت تا مباحث تکنیکي که بهطور
بحثانگیزي اهمیت برابري دارند مانند واحدهاي استاندارد مانند کمیته بازل (بال) 4ناظر بر قواعد کفایت
سرمایه تا استانداردهاي بینالمللي 5براي مقررات استاندارد جهت استفاده از بیوتکنولوژي در غذا و
کشاورزي تا سایر موارد را شامل ميشود» (ولکوک و بایني .)387 :2013 ،با توجه به مجموع تعاریف
فوق باید گفت در یک تعریف مختصر ،دیپلماسي اقتصادي استفاده از ابزار سیاسي بینالمللي (دیپلماسي)
براي بهدست آوردن اهداف اقتصادي است.
 . 2اهمیت تجارت برای توسعه کشورها
همانطور که اشاره شد دیپلماسي اقتصادي را ميتوان استفاده از ابزار سیاسي بینالمللي (دیپلماسي) براي
بهدست آوردن اهداف اقتصادي تعریف کرد .بنابراین براي درک بهتر دیپلماسي اقتصادي الزم است به بررسي
اثر تجارت خارجي بهویژه صادرات بر رشد اقتصادي و توسعه کشورها بپردازیم .تودارو )2015( 6که از اندیشمندان
سرشناس توسعه محسوب ميشود درخصوص اهمیت نقش تجارت خارجي در توسعه کشورها مينویسد :تجارت
بینالملل نقش بسیار مهمي در تجربه تاریخي کشورهاي درحال توسعه ایفا کرده است .مانند سایر مسائل
توسعه ،تنوع زیادي در میان تجارب کشورهاي در حال توسعه در زمینه تجارت وجود دارد .در سالهاي
G20
United Nations Conference on Trade and Development (UncTad).
Tonami
Basel Committee on Banking Supervision
Codex Alimentarius
Todaro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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اخیر بیشتر توجهات در زمینه مسائل توسعه و تجارت بر درک موفقیتهاي حیرتانگیر صادرات شرق
آسیا متمرکز بوده است .تایوان ،کره جنوبي و دیگر اقتصادهاي شرق آسیا پیشگام این استراتژي بودهاند
و استراتژي آنها با همسایه بسیار بزرگشان یعني چین بهطور موفقي دنبال شده است  ...اما همزمان در
آفریقا ،خاورمیانه و آمریکاي التین صادرات مواد اولیه بهطور سنتي تشکیلدهنده بخش چشمگیري از
تولید ناخالص داخلي کشورهاست  ...وابستگي صادراتي به مواد اولیه با درجهاي از ریسک و بيثباتي
همراه است که کمتر ملتي خواهان آن است  ...همانطور که دیوید هاروي و همکارانش توضیح ميدهند:
«در 40کشور ،تولید سه یا تعداد کمتري کاال ،تمام درآمد صادراتي را شامل ميشود» .براساس گزارش
سال  2006آنکتاد «از  141کشور در حال توسعه ،در  95کشور بیش از  50درصد وابستگي به صادرات
کاالها وجود دارد و در کشورهاي جنوب صحراي آفریقا این میزان به  80درصد ميرسد» . ...
وابستگي صادراتي به بخش خدمات نیز گسترش یافته است ،بهویژه در بخش توریسم که صادرات
محسوب ميشود هنگامي که بازدیدکنندگان خدمات تولید داخل را (شامل هتل ،غذاي رستورانها،
حملونقل داخلي و  )...خریداري ميکنند  ...اما از دست دادن درآمد حاصل از صادرات خدمات ميتواند
مانند از دست دادن سایر درآمدهاي صادراتي ویرانکننده باشد .اتفاقي که در سال  2011و در خاورمیانه
و شمال آفریقا در خالل درگیريهاي مرتبط با بهار عربي روي داد.
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه عالوه بر وابستگي صادراتي به واردات نیز متکي شدهاند که عموم اا
میزان آن حتي از صادرات آنها بیشتر است و شامل مواد اولیه ،ماشینآالت ،کاالهاي سرمایهاي ،کاالهاي واسطهاي
و محصوالت مصرفي براي گسترش صنایعشان جهت برآورده کردن اشتیاق روزافزون مردمشان ميشود .در
بخش اعظم دوران پس از جنگ جهاني دوم ،براي اکثر ملتهاي در حال توسعه تقاضاي واردات از ظرفیتشان
براي کسب درآمد کافي از فروش محصوالت صادراتي فراتر رفته است .امري که به کسري تراز پرداختهاي
مزمن در حسابهاي آن کشورها با سایر جهان منجر شده است (تودارو و اسمیت.)603 -605 :2015 ،
جمالت فوق تصویري بسیار روشن از اهمیت تجارت خارجي براي توسعه کشورها را نشان ميدهد.
از اثر مثبت توسعه صادرات تا وابستگي برخي کشورها به صادرات موارد تکمحصولي و تبعات زیانبار
آن .نگاهي به شواهد آماري در این زمینه نکات مهمي را آشکار ميکند .درواقع فارغ از چند بحران مانند
بحران  2008که اثر منفي مقطعي بر این روند داشتهاند ،در حال حاضر بهطور میانگین سهم بیشتري از
تولید ناخالص ملي کشورها صادر شده و به تبع آن واردات نیز افزایش یافته است .ازسويدیگر صادرات
کاالها در حال حاضر منحصر به چند کشور خاص نیست و بازیگران فراواني در این میان وجود دارند.
نمودارهاي زیر بهخوبي این مسائل را آشکار ميسازد.
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نمودار  .1نسبت صادرات به تولید ناخالص ملی در اقتصاد جهانی

مأخذ :صندوق بینالمللي پول.1 :2012 ،

نمودار زیر حجم و ترکیب کاالها و خدماتي را نشان ميدهد که در سال  2016در جهان مبادله
شده است.
نمودار .2حجم تجارت جهانی خدمات (هزار میلیارد دالر)

نمودار  .3حجم تجارت جهانی کاالها (هزارمیلیارد دالر)

مأخذ :سازمان تجارت جهاني.10 :2017 ،

براساس نمودارهاي باال ،حجم تجارت جهاني کاالها پس از یک روند صعودي در چند سال اخیر
کاهش یافته و به قریب  15هزار میلیارد دالر رسیده است .همچنین حجم تجارت جهاني خدمات نیز
روند مشابهي را طي کرده و به حدود  5هزار میلیارد دالر بالغ شده است .البته نکته حائز اهمیت در این
میان افزایش سهم تولیدات کارخانهاي است که از  8هزار میلیارد دالر در سال  2006به  11هزار میلیارد
دالر در سال  2016رسیده است .درواقع کاهش شدید هزینههاي حملونقل نهتنها باعث افزایش میزان
صادرات شده بلکه تنوع آن را نیز افزایش داده است (سازمان تجارت جهاني .)47 :2013 ،این مسئله
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سبب شده تا بسیاري از کشورها بتوانند در زمینههایي به فعالیت بپردازند که پیش از این امکان فعالیت
در آن را نداشتند و بازارهاي سنتي را از دست رقبا خارج کنند 1.مهمترین اثر افزایش تجارت عبارت از
رقابتيتر شدن تولید کاالها و خدمات گوناگون است و این مسئله اهمیت اتخاذ رویکردها و سیاستهاي
درست ازسوي شرکتها و دولتها براي کسب موفقیت را افزایش داده است.
با توجه به اهمیت تجارت و صادرات در دنیاي کنوني ،برخي از اندیشمندان تالش کردهاند با معرفي
برخي شاخصها تبیین بهتري از اثر صادرات بر رشد اقتصادي کشورها ارائه کنند .ازجمله مهمترین شاخصها
در این میان شاخص «پیچیدگي» 2است که هاسمن و هیدالگو - 3استادان دانشگاه هاروارد و ام آي تي– ارائه
دادهاند .براساس نظریه پیچیدگي هرقدر محصوالت تولیدي و صادراتي یک کشور پیچیدهتر باشند ،آن کشور
رشد اقتصادي پایدارتر و درآمد سرانه بیشتري خواهد داشت .براي سنجش کیفیت محصوالت صادراتي یک
کشور نیز از دو مفهوم «تنوع» 4و «فراگیري» 5استفاده ميشود .مفهوم تنوع در محصوالت تولیدي بهمعناي
آن است که اقتصادهاي پیچیدهتر ضمن دسترسي به مجموعهاي از دانش ضمني پیشرفته ،به تولید محصوالت
متنوعتري قادر هستند ،حال آنکه تنوع کمتر در محصوالت تولیدي بهمعناي در اختیار داشتن سطوح پایینتر
دانش و درنتیجه پیچیدگي اقتصادي کمتر است .ازسويدیگر ،محصوالت فراگیر به محصوالتي اطالق ميشود
که کشورهاي زیادي تولید ميکنند (هاسمن و هیدالگو.)2009 ،
براي درک بهتر این مسئله هاسمن و هیدالگو مثالي را بیان ميدارند .آنها به سه کشور پانزده
میلیوني کامرون ،شیلي و هلند با درآمدهاي سرانه  4917 ،635و  24180دالر اشاره ميکنند که
بهترتیب در  487 ،91و  745کاال صادرات غیر صفر دارند .البته ترکیب این کاالها نیز مهم است و هرقدر
کاالهاي صادراتي کشوري پیچیدهتر باشد و درنتیجه کشورهاي کمتري آن را تولید ميکنند ،رشد
اقتصادي آن کشور باالتر است .آنها بیان ميدارند در مثال پیشین کاالهاي کامرون ،شیلي و هلند بهطور
متوسط به  61 ،87و  41کشور صادر ميشود .آنها دراینباره مينویسند« :کشورهایي که کاالهاي صادراتي
آنها تنوع کمي دارد کاالهایي را ميسازند که بسیاري از کشورها تولید ميکنند درحاليکه کشورهایي
که تنوع کاالیي باالیي دارند محصوالتي را تولید ميکنند که کشورهاي اندکي آنها را ميسازند» (هاسمن
و هیدالگو .)311 :2011 ،براساس مفهوم قابلیت و پیچیدگي ،هاسمن و هیدالگو با همکاري چند
اندیشمند دیگر در سال  2007به انتشار کتابي با عنوان «اطلس پیچیدگي اقتصادي :نقشهبرداري
مسیرهاي موفقیت »6اقدام کردند که نسخه بهروز شده آن در سال  2013انتشار یافت .آنها درخصوص

 .1نمونه بارز آن در مورد تولیدات کشور خودمان ،استفاده از تکنولوژی نوین توسط سایر کشورها و ورود آنها به فعالیت در زمینه
فرش و پسته است که ازجمله محصوالت سنتی ایران بهحساب میآیند.
2. Complexity
3. Hausmann and Hidalgo
4. Diversification
5. Ubiquity
6. The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity
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این اطلس یادآور ميشوند:
«مهمترین سهم علمي این اطلس خلق نقشهاي است که نشاندهنده شباهت تولید براساس دانش مورد
نیاز است .این نقشه شبکه تولید را به تصویر ميکشد و مسیرهایي را نشان ميدهد که از طریق آن دانش
مولد 1آسانتر انباشت ميشود .ما این نقشه را فضاي تولید مينامیم .با استفاده از اطالعات کاالهاي صادراتي
هر کشور ما قادر هستیم که این نکته را مشخص کنیم که تولیدات هر کشور در کجاي فضاي تولید قرار
ميگیرد .این مسئله قابلیتهاي تولید کنوني هر کشور را مشخص ميکند و محصوالتي را در آن حوالي قرار
دارد (و یک کشور احتمال دارد بتواند تولید کند) نمایان ميسازد» (هاسمن و دیگران.)9 :2013 ،
تصویر  .1نقشه پیچیدگی جهانی

مأخذ :هاسمن و همکاران.22 :2013 ،

هاسمن و همکاران ( )2013براي درک و بررسي بهتر مباحث فوق ،شاخص پیچیدگي را معرفي کردهاند.
نگاهي به این شاخص نشان ميدهد که در خالل  50سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نهتنها
بهبود نیافته ،بلکه بسیار بدتر شده است (بهترین رتبه یک است) .این مسئله در جدول ذیل بهخوبي نمایان است.
جدول  .1روند تحول رتبه پیچیدگی اقتصاد چند کشور در نیم قرن

اخیر2

کشور /سال

1965

1990

2016

ایران

69

84

88

ترکیه

55

36

43

کره جنوبي

19

24

3

مالزي

70

37

22

مأخذ :اطلس پیچیدگي.

Productive Knowledge
 .2تعداد کشورها در سال  1965برابر با  101در سال  1990برابر  103عدد و در سال  2014برابر  144بوده است.

1.
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همانطور که در جدول یک نمایان است رتبه پیچیدگي ایران در خالل  50سال گذشته بدتر شده
است که این امر بهدلیل پیشرفت قابل توجه برخي کشورها و عملکرد نامناسب کشور در این زمینه است.
بهعنوان مثال همانطور که در جدول فوق نمایان است کره جنوبي در خالل پنجاه سال گذشته عملکرد
بسیار خوبي داشته است .در ادامه گزارش با مقایسه صادرات ایران و کرهجنوبي در  50سال گذشته
تصویر روشنتري از تفاوت ایران و کرهجنوبي ارائه خواهد شد.
بررسي دقیقتر کاالهاي صادراتي ایران و کره جنوبي نیز بهخوبي نشان ميدهد که چرا شاخص
پیچیدگي کره در گذشته و حال از ایران بهتر بوده است.
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نمودار  .4تحول کاالهای صادراتی ایران و کره جنوبی در  50سال گذشته

2015

کاالهای صادراتی ایران
2015

کاالهای صادراتی کره جنوبی

1965
1965

13

همانطور که در نمودارهاي فوق نمایان است محصوالت صادراتي کره در طول زمان پیچیده و
متنوع شده است .این در حالي است که در کاالهاي صادراتي ایران تحول عمدهاي دیده نميشود .اثر این
مسئله بهخوبي در تفاوت میان درآمد سرانه ایران و کرهجنوبي قابل مشاهده است.
نمودار  .5درآمد سرانه ایران و کره جنوبی در خالل سالهای 1960-2015

درآمد سرانه ایران در سال  1960در حدود یکپنجم بیش از درآمد سرانه کرهجنوبي بود اما درآمد
کرهجنوبي در سال  2015بیش از پنج برابر ایران بوده است .درواقع این امر تأیید نظریه پیچیدگي است.
درنهایت باید گفت ،عالوه بر هاسمن و هیدالگو که با مباحث فوق بهخوبي اهمیت صادرات براي
رشد اقتصادي کشورها را نشان دادهاند ،تنوعبخشي به محصوالت صادراتي بهعنوان بنیاني براي رشد
اقتصادي ،مدتهاست که مورد توجه اندیشمندان توسعه قرار گرفته است .در گزارشي که کمیسیون رشد
و توسعه بانک جهاني با عنوان «تنوعبخشي به صادرات و رشد اقتصادي» منتشر کرده است درخصوص
اهمیت تنوعبخشي به محصوالت صادراتي آمده است که فرایند توسعه اقتصادي عبارت است از فرایند
تغییر ساختاري بهگونهاي که کشورها از تولید «کاالهاي کشورهاي فقیر» به سمت تولید «کاالهاي
کشورهاي ثروتمند» حرکت کنند.
درمجموع باید گفت در جهاني که تجارت نقشي بيبدیل در رشد اقتصادي و توسعه کشورها یافته
است ،دیپلماسي اقتصادي به ابزاري مهم براي رشد اقتصادي و توسعه کشورها بدل شده است.

م
مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

14

 .3دیپلماسی اقتصادی در خدمت سیاست صنعتی
در بخش قبلي به اهمیت تنوع محصوالت صادراتي و بهویژه صادرات محصوالت با تکنولوژي باال اشاره
شد .براي درک بهتر اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشورها ميتوان به سخن لین )2012( 1توجه کرد
که بیان ميدارد:
در خالل سالهاي  1960الي  2009تنها یکسوم از کشورهاي با درآمد پایین توانستند در جایگاه
کشورهاي با درآمد متوسط قرار گیرند .با وجود اینکه تعداد کشورهایي که در گروه با درآمد متوسط قرار
دارند و حامي رشد جهاني هستند افزایش یافته است اما بسیاري از آنها در «دام درآمد متوسط» گیر
افتادهاند .تقریباا سهچهارم کشورهایي که در سال  1960در جایگاه درآمد متوسط بودند در سال 1960
یا وضعیتشان بدتر شده بود یا به گروه کشورهاي با درآمد پایین سقوط کرده بودند  ...کشورهایي که
فقیر باقي ماندند آنهایي بودند که نتوانستند تغییرات ساختاري را پدید آورند یا بهعبارتدیگر نتوانستند
با تنوعبخشي به تولیداتشان از تولید محصوالت کشاورزي و سنتي فاصله گرفته و به سمت تولید
محصوالت کارخانهاي و فعالیتهاي مدرن حرکت کنند (لین.)2-3 :2012 ،
اهمیت بخش صنعت باعث شده است کشورهاي مختلف سیاستهایي را جهت حمایت از بخش
صنعت خود در پیش گیرند .چانگ (استاد سرشناس دانشگاه کمبریج) نیز دراینباره مينویسد:
آمریکا سیاست صنعتي خود را از طریق تأمین مالي هزینههاي تحقیق و توسعه توسط دولت مرکزي
حفظ کرده است شاید به این دلیل که وجود سیاست صنعتي را منکر شود .سنگاپور بر تأکیدش بر
تجارت آزاد ادامه ميدهد اما به هدفگذاري صنایع استراتژیک ادامه ميدهد و به پیگیري اهداف مشخصي
ادامه ميدهد تا بنیان تولیدات کارخانهاي خود را حفظ کند .کشورهایي مانند کره و ژاپن که سیاست
صنعتيشان را از دهه  1990به دالیل مختلفي کاهش دادهاند اکنون در تالش براي احیاي حداقل بخشي
از آن سیاستها بهویژه در صنایع با تکنولوژي باال هستند (آندرئوني و چانگ.)500-501 :2016 ،
در این میان سیاستهاي خارجي و به تبع آن دیپلماسي اقتصادي ابزار مهمي در جهت پیشبرد
سیاست صنعتي است بهگونهاي که اندیشمندان مختلف ازجمله کارشناسان بانک جهاني ( ،)2007بوراس
و ادکوئیست )2013( 2و کلر و بالک )2015( 3به نقش سیاستهاي تجاري بهعنوان ابزار سیاست صنعتي
و نوآوري اشاره کردهاند .سیاستهاي تجاري و دیپلماسي اقتصادي در چند زمینه داراي اهمیت است:
نخست در جذب سرمایهگذاري خارجي و همچنین انتقال فناوري براي تولید محصوالت صنعتي با فناوري
باال در کشور .همچنین در بسترسازي براي فراهم آوردن امکان سرمایهگذاري بنگاههاي کشور در سایر

Lin
Borras and Edquist
Keller & Block.
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کشورها و درنهایت فراهم آوردن بازار صادراتي براي کاالهاي تولیدي صنعتي در کشور سیاستهاي
تجاري و دیپلماسي اقتصادي نقش مهمي برعهده دارد .براي مثال کلر و بالک ( )2015در این زمینه
بیان ميدارند :دولت آمریکا در توافقات تجاري بینالمللي و منطقهاي گوناگوني شرکت کرده است.
خریدهاي دولتي نیز بهگونه موفقي در برخي موارد بهعنوان مکانیسمي براي سیاست تجاري عمل کرده
است (کلر و بالک)244 :2015 ،
همانطور که اشاره شد مسئله دیگر جذب سرمایهگذاري خارجي و سرمایهگذاري در خارج است
که در آن دیپلماسي اقتصادي نقش بسیار مهمي دارد .همانطور که در نمودار زیر نمایان است بخش
عمدهاي از جریان سرمایه در جهان بهسوي آمریکا و انگلستان است .اگر به این نکته توجه شود که این
کشورها خود در سایر کشورها نیز سرمایهگذاري ميکنند آنگاه سهم خالص  35درصدي آمریکا از دریافت
سرمایه در جهان معنادارتر ميشود.
مسئله مهم دیگر در این میان وضعیت چین است .واقعیت آن است که چین در خالل سالهاي
اخیر با تکیه بر دیپلماسي اقتصادي موفق ،از سرمایهگذاري در خارج بهعنوان اهرمي در جهت انتقال
فناوري و ارتقاي صنعت خود استفاده کرده است (هث.)183 :2016 ،
نمودار .6جریان سرمایهگذاری خارجی در جهان
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 . 4پارادایم ها (رویکردها) در تجارت و دیپلماسی اقتصادی
در قسمت قبلي به اهمیت تجارت بینالملل بهویژه در دنیاي کنوني اشاره شد اما کشورها چگونه ميتوانند
به وضعیت مطلوب در تجارت با سایر کشورها دست یابند .پاسخ به این سؤالها قدمتي بیش از شکلگیري
رشته اقتصاد دارد و بسیار مناقشهانگیز است .درحاليکه برخي اندیشمندان از تجارت آزاد حمایت
ميکنند و معتقدند استفاده از ابزار گفتوگو و معاهدات چندجانبه بهترین راهکار براي همه کشورهاست
گروهي دیگر مليگرایي و حتي جنگ براي بهدست آوردن بازار صادراتي را تشویق ميکنند .این
سیاستهاي متضاد ریشه در پارادایمهاي(رویکردهاي) متضادي دارند که سیاستها از آنها اتخاذ ميشود.
مفاهیم و چارچوب نظري (پارادایمها) در اصل بنیان سیاستها هستند .همانطور که کوهن در ساختار
انقالبهاي علمي توضیح ميدهد ،پارادایمها راهنماي دانشمندان در مشاهدات و نظریهپردازي هستند و با تغییر
پارادایمها شیوه تحلیل و حتي سؤالها نیز تغییر ميکند (کوهن .)1367 ،در هر پارادایمي شیوه تحلیل و حتي
سؤالهاي مطرح شده با پارادایم قبلي متفاوت است .پارادایم جدید و مفاهیمش تفاوتي ماهوي با گذشته دارند.
این مفاهیم بیانگر موضوعهاي دیگري هستند مسائل دیگري را پیش مينهند و بهطور خالصه نوعي شیوه «دید»
جدید را القا ميکنند (کامپاني .)484 :1380 ،این شیوه دید تأثیر بسیار زیادي بر توصیههاي سیاستي دارد و به
توصیههاي سیاستي متفاوت و گاه متضادي ميانجامد .این را ميتوان بهصورت زیر نمایش داد.
نمودار  .7موارد ارتباط میان نظریهها ،سیاستها و نتایج آنها
تکرار
فرایند

بازبینی

پارادایمها

نتیجه
مطلوب

ارزیابی

عملکرد

سازمانها

قواعد و

(به عنوان

مبانی

(نتایج)

(مجریان

توصیههای

مثال

فلسفی

سیاستها)

سیاستی

کالسیک،

و

نهادی،

پیشفرضها

نتیجه

مارکسیستی و

نامطلوب

غیره)

مأخذ :متوسلي و همکاران.1392 ،

هوگان و هاول )2015( 1درخصوص لزوم توجه به پارادایمها براي درک بهتر سیاستها یادآور ميشوند:
مطابق تعریف کارسون ( )38 ،2004یک پارادایم سیاستي 2مدلشناختي مشترک میان جامعه
مشخصي از کنشگران است که حل مسائل را تسهیل ميکند  ...هنگامي که درباره پارادایم سیاستي
Hogan and Howlett
Policy Paradigm
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صحبت ميکنیم درواقع در حال صحبت کردن درباره فرایند سیاستگذاري هستیم ،زیرا ایده یک پارادایم
سیاستگذاري یک ایدئال ذهني برساخته شده 1است که مقداري پیوستگي براي محتواي سیاست و
گفتمان در طول زمان فراهم ميآورد … مطالعه پارادایمهاي سیاست از این تشخیص آغاز ميشود که
ایدهها مهم هستند ،آنها سنگ بناي فرایندهاي تغییر سیاست و ثبات آن و کلیدي براي درک چارچوبها
و فرایندهاي پویاي سیاست هستند  ...انتظار ميرود درک بهتر پارادایمها و ظرفیت آنها براي تبیین
فرایند سیاستگذاري ما را قادر سازد که تبیین بهتر و منسجمتري از فرایند سیاست عمومي در دنیاي
پیرامون خودمان ارائه کنیم (هوگان و هاولت.)5-7 :2015 ،
با توجه به مباحث فوق در ادامه براي درک بهتر سیاستهایي که ازسوي کشورهاي مختلف در
عرصه تجارت بینالملل اتخاذ ميشود باید پارادایمهاي این حوزه بررسي شود .در هر پارادایمي
مجموعهاي از ابزارها مجاز است .بهعنوان مثال در پارادایم نئوکالسیکي ابزار جنگ براي بهدست آوردن
بازار صادراتي مجاز نیست درحاليکه در پارادایم مرکانتلیستي مجاز است .در ادامه به بررسي دقیقتر
برخي از پارادایمهاي مهم ميپردازیم.
 . 4-1پارادایم مرکانتیلیسم
بحث پیرامون اهمیت تجارت براي رشد اقتصادي کشورها قدمتي بیش از رشته اقتصاد دارد که آدام
اسمیت در سال  1776بنیان گذاشته است .نخستین پارادایمي که بهصورت منسجم بحث تجارت
بینالمللي و اثر آن بر اقتصاد کشورها را مورد بحث و بررسي قرار داد مکتب سوداگري (مرکانتیلیسم)2
بود .درواقع مکتب سوداگري (مرکانتیلیسم) در خالل سالهاي  1500الي  1750مکتب غالب در اندیشه
اقتصادي بود .اندیشمندان این مکتب هرچند در مورد مسائل گوناگون اجماعنظر کاملي نداشتند اما
درکل معتقد به لزوم پیگیري سیاستهاي مليگرایانه توسط دولتها بودند و بر لزوم حفظ «تراز بازرگاني
مثبت» تأکید ميکردند .جمعآوري ثروت ملي بهصورت طال و نقره براي تأمین مالي گسترش مستعمرات
ازجمله دیگر سیاستهاي مورد تشویق مرکانتیلیستها بود (تفضلي.)53-63 :1375 ،
در مکتب مرکانتیلیسم قدرت نظامي و ثروت دولت بهمثابه دو روي یک سکه در نظر گرفته ميشد.
همانگونه که توماس هابز در اظهارنظري صریح بیان داشت« :ثروت قدرت است و قدرت ثروت» .در
طول دوران مرکانتیلیسم که تقریباا قرن شانزدهم تا هجدهم را شامل ميشد ،دولتهاي امپریالیستي
انحصاري را پدید آوردند تا تجارت را کنترل کنند .حکومتها ضمن مقرراتگذاري بهشدت در شبکههاي
تجاري جدید دخالت ميکردند ،رابطه مبادله( 3نسبت هزینه واردات به صادرات) را دستکاري ميکردند

Ideational Construct
Mercantilism
Terms of Trade

1.
2.
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تا خودشان و حامیان داخليشان را ثروتمند کنند (مارتین.)2 :2015 1،
براساس این دیدگاه دخالت دولت در اقتصاد و جنگ براي ایجاد مستعمرات جدید و به تبع آن
بازارهاي جدید بهمنظور تقویت اقتصاد تشویق ميشد (داني و کلمب .)14 ،2008 2،اندرتون)2003( 3
به این نکته اشاره ميکنند که مرکانتیلیستها اعتقاد داشتند در تجارت بینالملل یک کشور برنده و
کشور دیگر بازنده ميشود بنابراین بر انحصار در زمینه منابع طبیعي تأکید و معتقد بودند بازار خارجي
موجب برتري نسبت به رقبا ميشود .بنابراین بهدست آوردن مستعمرات و کنترل تجارت امري مطلوب
بود که در صورت نیاز براي کسب آنها از زور و جنگ نیز استفاده باید کرد .این دیدگاه بنیان سیاست
بسیاري از کشورهاي اروپایي در دوران مرکانتیلیستها بود (اندرتون .)211 ،2003،دیدگاه
مرکانتیلیستها در دوران معاصر نیز با برخي جرح و تعدیلها و تحت عنوان نئومرکانتیلیسم 4مطرح شده
است (داني و کلمب )15-14 :2008 ،که در بخشهاي آتي به آن پرداخته ميشود.
 .4-2پارادایم کالسیک (لیبرالهای اولیه) و نئوکالسیک
در اواخر قرن  18و با انتشار کتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال  1776بهتدریج دیدگاه دیگري در
برابر دیدگاه مرکانتیلیستها ظهور کرد که به دیدگاه لیبرال معروف گشت و در علم اقتصاد تحت عنوان
اندیشمندان کالسیک از آنها یاد ميشود .نخست این آدام اسمیت بود که با مطرح کردن ایده «مزیت
مطلق» بیان کرد که همه کشورها ميتوانند از تجارت با یکدیگر کسب سود کنند .براساس این دیدگاه
سرمایهداري مبتني بر اصول بازار و تقسیم کار جهاني بهترین شیوه افزایش ثروت کشورها محسوب
ميشد .پس از اسمیت نوبت ریکاردو بود که بحث «مزیت نسبي» را در تجارت بین کشورها مطرح کند.
بااینحال وي نیز همچنان از تجارت آزاد حمایت و آن را براي اقتصاد کشورها مفید ميدانست (پالیو-
پوپا .)4-6 :2010 5،این دوره در تجارت بینالملل از شکست ناپلئون از انگلستان در سال  1815شروع
و تا سال  1914یعني آغاز جنگ جهاني اول ادامه ميیابد (مارتین.)3 :2015 ،
هرچند در این دوره حمایتگرایي بهشدت قبل ادامه نداشت اما همچنان کشورها از صنایعشان حمایت
ميکردند .بهعنوان مثال الکساندر همیلتون 6که اولین وزیر خزانهداري آمریکا در سال 1789بود در گزارشي
که در سال  1791با عنوان «گزارشي درباره تولید صنعتي» به کنگره ارائه داد ،بر این مسئله تأکید داشت
که باید از صنایع حمایت کرد و آنها را از رقابت بینالمللي درامان داشت (بینگهام 7)2016 ،البته ایده
Martin
Dunne and Coulomb
Anderton
Neo Mercantilism
Paliu-Popa, Lucia
Alexander Hamilton
 .7برای اطالعات بیشتر در مورد این گزارش بنگرید به
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همیلتون تا زمان مرگش در سال  1804با مقاومتهایي همراه بود و بهطور کامل اجرا نشد .با شروع جنگ
با انگلستان در سال  1812تعرفهها شروع به افزایش کرد و از  12/5درصد در دوران پیش از جنگ به 40
درصد تا سال  1820رسید (چانگ .)83 :1392 ،منتقد دیگر کالسیکها مقامات کشور آلمان بودند که
ذیل مکتب تاریخي آلمان و مباحث «فردریک لیست» به مخالفت با رویکرد نئوکالسیکي پرداختند.
آلمانها با پیروي از عقاید لیست متوجه شدند که در شرایط آزاد تجارت بینالمللي ،آلمان در رقابت
با صنایع مجرب انگلستان نميتواند پیشرفت کند .بنابراین طبق نظر لیست گروهي از صاحبان صنایع
آلمان از دولت درخواست کردند که با ایجاد تعرفه هاي گمرکي از ورود ارزان کاالهاي انگلیسي جلوگیري
کرده و بدینوسیله صنایع داخلي را مورد حمایت قرار دهد (تفضلي.)196:1375 ،
ازسويدیگر این رویکرد از لحاظ نظري نیز با انتقادهایي روبهروست .چانگ در نقدي دقیق به این
نظریه بیان ميدارد:
نظریه ریکاردو مسلماا صحیح است (هرچند در محدوده تنگ خودش) .نظریه وي بهدرستي ميگوید
که چنانچه کشوري به سطح موجود فناورياش بسنده کند و بپذیرد که نميتواند از آن فراتر رود ،به نفع
آن کشور است که در چیزهایي تخصص پیدا کند که در تولیدشان بهطور نسبي بهتر است .از این نظر
هیچ بحثي نیست و نميتوان با آن مخالفت کرد.
اما آنگاه که کشوري بخواهد با گذار از وضع موجود ،فناوري پیشرفته کسب کند تا بتواند کاري
پیچیدهتري انجام دهد که در شرایط موجود فقط از عهده معدودي کشورها برميآید -بهعبارتدیگر،
آنگاه که توسعه اقتصادي را هدف قرار دهد ،نظریه ریکاردو فرو ميپاشد .جذب فناوري نوین نیازمند
زمان و تجربه است .بنابراین تولیدکنندگاني که داراي فناوريهاي کهنهاند نیازمند دورهاي از حمایت
دولتياند که در طول این دوره آموزش ،از رقابت بینالمللي حفظشان کند  ...نظریه ریکاردو نظریهاي
است براي کشورهایي که شرایط موجود را ميپذیرند ،نه براي کشورهایي که ميخواهند شرایط را تغییر
دهند (چانگ.)77-78 :1392 ،
درنهایت منتقدان به این نکته اشاره ميکنند که انگلستان که مهد اندیشه کالسیک و نئوکالسیک بود تنها
زماني به تجارت آزاد روي آورد که از برتري خود در این عرصه مطمئن بود .چانگ در این خصوص مينویسد:
تا نیمه قرن نوزدهم ،بریتانیا کشوري شدیداا حمایتگرا باقي ماند .در سال  ،1820متوسط تعرفه
گمرکي بریتانیا براي واردات محصوالت ساخته شده  45الي  55درصد بود .این را مقایسه کنید با  6تا
 8درصد در کشورهاي سفلي (بلژیک و هلند) 8 ،تا  12درصد در آلمان و سوئیس و حدود  20درصد در
فرانسه (چنگ ....)74 :}2008{1392 ،بریتانیا تجارت آزاد را فقط وقتي در پیش گرفت که در عرصه
فناوري از رقبایش -به قول صاحبنظر برجسته تاریخ اقتصاد ،پل بروک« -در پس دیوار بلند و دیرپاي
Bingham, Richard D. (2016). Industrial Policy American-style : from Hamilton to HDTV,
Routledge.
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تعرفه» پیشي گرفته بود .بيجهت نیست که فردریک لیست از «لگد زدن و دور افکندن نردبام» سخن
ميگوید (چنگ.)79 :}2008{1392 ،
 . 4-3پارادایم ساختارگرایی و جایگزینی واردات
استراتژي جایگزیني واردات 1قدمتي طوالني دارد و نشانههاي آن را ميتوان در آمریکا و آلمان اواخر قرن
 17و اوایل قرن هجده یافت اما این استراتژي در قرن بیستم بخشي از استراتژي کليتر برنامه توسعهاي
بود که اندیشمندان مکتب ساختارگرایي مطرح کرد .آنطور که گیلیس و همکارانش یادآور ميشوند:
جانشیني واردات نخست در آمریکاي التین وقتي که بازارهاي صادرات مواد اولیهشان در پي رکود
 1930و سپس حملونقل تجاري در جنگ جهاني دوم بهشدت گسیخته شد ،کشف شد .کشورهایي
مانند آرژانتین ،برزیل ،کلمبیا و مکزیک پس از بیرون آمدن از جنگ با صنایع نوپاي خود بهطور منظم
به ایجاد موانعي در برابر واردات رقابتي از ایاالت متحده پرداختند  ...آمریکاي التین رژیمهاي جانشین
واردات را همراه با روشهاي حمایتي بيشماري که بعداا سرمشق دیگر کشورهاي رو به توسعه قرار گرفت،
توسعه دادند .به دنبال جنگ جهاني دوم ،در آسیا و آفریقا ،استقالل محرکي براي دست یازیدن به
جانشیني واردات بود .در دهه  1960جانشیني واردات ،استراتژي غالب توسعه اقتصادي شد (گیلیس و
همکاران.)711 :1391 ،
پریبش که از وي بهعنوان بنیانگذار مکتب ساختارگرایي یاد ميشود در سنت اقتصاد کالسیک
درس خوانده بود اما مجموعه تحوالتي که در کشورش یعني آرژانتین در خالل سالهاي پیش از جنگ
جهاني دوم روي داد وي را به تفکر درباره مباحثي مانند مزیت نسبي وا داشت.
پربیش در سال  1948در دانشگاه بوئنوس آیرس مشخصاا نظریه «مزیت نسبي» را مورد حمله قرار
داد و با ارائه دالیل مختلفي استدالل کرد که کشورهاي صادرکننده مواد اولیه در قرن بیستم نخواهند
توانست براساس توسعه صادرات مسیر رشد را طي کنند .بهنظر وي کشورهاي صنعتي ،منافع حاصل از
پیشرفتهاي فناورانه را (بهجاي ارائه دادن آنها به قیمتهاي نازل) به شکل دستمزد باالتر حفظ ميکنند.
افزون بر این ایاالت متحده آمریکا که بزرگترین کشور تجارتکننده در عرصه جهاني بود ،در مقایسه با
بریتانیاي کبیر که پیش از این بر تجارت قرن نوزدهم مسلط بود ،ضریب واردات بسیار کمتري داشت
(هانت.)67 :1386 ،
اندیشمندان این مکتب ،تأکید ميکردند که عرضه مواد خام توسط کشورهاي توسعهنیافته و عمل
کردن بهمثابه بازار محصوالت صنعتي کشورهاي توسعهیافته به توسعه کشورهاي گروه اول کمکي نخواهد
کرد و الزم است این کشورها از این چرخه خارج شوند .بهنظر آنها تنها راه غلبه بر این مشکالت ،تداوم
روند تحوالت ساختاري توسط دولت و توجه به توسعه بخشهاي متنوع صنعتي در داخل ازجمله تولید
Import Substitution Industrialization
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کاالهاي سرمایهاي است (هانت.)69 :1386 ،
انتقادهاي گوناگوني به این سیاست وارد شد ازجمله اینکه صنایعي که به این شیوه پدید آمدند
هیچگاه محصوالتي داراي توان رقابتي در سطح بینالمللي ایجاد نکردند ،در عمل شرکتهاي معدود
خارجي که توانستند به همکاري به تولید یا واردات محصوالتشان بپردازند بیشترین سود را بردند و سهم
اندکي نصیب کشورها شد ،یارانه زیاد دولتي براي این صنایع بر بودجه سنگیني ميکرد ،تعادل نرخ ارز
بهطور مصنوعي بهنفع کاالهاي صنعتي و ضرر محصوالت سنتي به هم خورد (تودارو و اسمیت:2013 ،
 .)639 -640بااینحال این سیاستها فواید بسیار زیادي نیز داشت.در دوره زماني  1950تا  1973که
معموالا تحت عنوان دوران تسلط صنعتيسازي جایگزیني واردات شناخته ميشود ،سریعترین نرخهاي
رشد صنعتي جهان درحال توسعه طي دورهاي از اواخر قرن نوزدهم تا دوران حاضر بهوقوع پیوست
(خیریناگز و همکاران.)24 :}2014{1394 ،
 . 4-4پارادایم نئومرکانت یلیسم ،حمایت گرایی ،ملی گرایی
نئومرکانتیلیسم 1،حمایتگرایي 2،مليگرایي اقتصادي 3یا میهنپرستي اقتصادي 4مجموعهاي از
اصطالحات است که براي اشاره به طیفي از سیاستهاي تجاري استفاده ميشود که در تقابل با تجارت
آزاد قرار دارد .درخصوص ریشه و تاریخچه این رویکردها و شباهتها و تفاوتهاي آن میان اندیشمندان
اختالفنظر وجود دارد.
برخي از اندیشمندان معتقدند مليگرایي و نئومرکانتیلیسم ریشه در عقاید افرادي مانند الکساندر
همیلتون-اولین وزیر خرانهداري آمریکا در  -1791و فردریک لیست-پیشگام نوسازي آلمان در قرن 19
دارد (کوهن .)90 :2016 5،به اعتقاد کوهن ( )2016وجه تمایز مرکانتیلیسم از نئومرکانتیلیسم عبارت از
انقالب صنعتي است .درواقع جریاني که پس از انقالب صنعتي در کشورهاي مختلف شکل ميگیرد و از
صنایع حمایت ميکند نئومرکانتیلیسم است اما رزینکوا و همکارانش )2018( 6معتقدند که مرکانتیلیسم
ازجمله منابع الهامبخش شکلگیري ناسیونالیسم اقتصادي بوده است (رزینکوا و همکاران)277 :2018 ،
اما فارغ از این ریشه تاریخي ،در خالل یک دهه اخیر ،بسیاري از کشورهاي دنیا سیاست حمایت از
اقتصاد خود را در پیش گرفتهاند و در این میان از ابزار دیپلماسي اقتصادي نیز براي اجراي بهتر این
سیاستها استفاده ميکنند .نویسندگان مختلفي به این نکته اشاره ميکنند که اختالفهایي میان این
اصطالحات وجود دارد براي مثال کوهن ( )2016به این نکته اشاره ميکند که مليگرایي و
Neomercantilism
Economic Nationalism
Protectionism
Economic Patriotism
Cohn
Reznikova, Panchenko and Bulatova
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نئومرکانتیلیسم با یکدیگر مترادف نیستند و یک مليگرا ممکن است طرفدار تجارت آزاد باشد .اما این
دو رویکرد داراي همپوشانيهایي با یکدیگر است و بهعنوان مثال فردریک لیست مليگرایي بود که به
جنبههاي مهمي از نئومرکانتلیسم باور داشت (کوهن.)91 :2016 ،
اما نکته مهمتر از تفاوت در نامگذاري براي توصیف تجارت بینالملل در سالهاي اخیر ،واقعیت آن
است که در یک دهه اخیر سیاستهاي حمایتي دولتها از اقتصادهایشان افزایش یافته و به تبع آن این
سیاستها به روابط تجاري و دیپلماسي اقتصادي نیز تسري یافته است .درواقع جهان پس از بحران مالي
 2008وارد عرصه جدیدي از سیاست اقتصادي شده است که در آن دخالت و حمایت دولتها در اقتصاد
بهویژه در زمینه صنعت بهشدت افزایش یافته است .تحت چنین شرایطي تحوالت سیاست تجاري و
دیپلماسي اقتصادي را باید در ذیل تحوالت فوق در نظر گرفت .بهعنوان مثال سازمان توسعه و همکارهاي
اقتصادي ( )2011در این زمینه مينویسد:
سالهاي اخیر ،کشورهاي سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي از فنالند تا استرالیا و کشورهاي
درحال ظهور مانند چین و برزیل از سیاستهاي نوآوري هدفگذاري شده سمت تقاضا مانند خریدهاي
بخش عمومي ،مقرراتگذاري ،استانداردها ،سیاستهاي مصرف و ابتکارات نوآوري کاربرمحور بیشتر
استفاده ميکنند (سازمان توسعه و همکارهاي اقتصادي.)2011 ،
چانگ نیز دراینباره مينویسد:
«آمریکا سیاست صنعتي خود را از طریق تأمین مالي هزینههاي تحقیق و توسعه توسط دولت
مرکزي حفظ کرده است شاید به این دلیل که وجود سیاست صنعتي را منکر شود .سنگاپور بر تأکیدش
بر تجارت آزاد ادامه ميدهد اما به هدفگذاري صنایع استراتژیک ادامه ميدهد و به پیگیري اهداف
مشخصي ادامه ميدهد تا بنیان تولیدات کارخانهاي خود را حفظ کند .کشورهایي مانند کره و ژاپن که
سیاست صنعتيشان را از دهه  1990به دالیل مختلفي کاهش دادهاند اکنون در تالش براي احیاي
حداقل بخشي از آن سیاستها بهویژه در صنایع با فناوري باال هستند» (آندرئوني و چانگ.)2016 ،
کمیسیون اروپا در سال  2017بهطور رسمي اعالم کرده است که در جهت توانمند کردن شهروندان،
بهبود مناطق و استفاده از بهترین تکنولوژي سیاست صنعتي را در دستور کار قرار داده است .در قالب این
سیاستها ،مجموعهاي از اقدامهاي تجاري مانند افزایش تعرفهها نیز اجرا شده است .این روند باعث شده
حجم تجارت جهاني در خالل سالهاي اخیر کاهش یابد .آنکتاد در گزارش  2019خود بیان ميدارد:
پس از بحران مالي جهاني کشورهاي توسعهیافته و در حال توسعه طیفي از اقدامهاي محدودکننده
تجاري را در پیش گرفتهاند که شامل تعرفههاي جدید یا باال بردن تعرفهها ،محدودیتهاي مقداري و
مقررات سختتر ميشود .مطابق گزارش  2018مدیرکل سازمان تجارت جهاني در طول دوره مورد
بررسي ،ارزش تجارت کاالهایي که مشمول اقدامهاي محدودکننده شدهاند افزایش و ارزش کاالهایي که
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تجارتشان تسهیل شده کاهش یافته

است1.

در این میان آمریکاي دوران ترامپ نقش مهمي در این مسئله ایفا کرده است .مطابق گزارش آنکتاد
میزان تعرفه بر کاالهاي وارداتي آمریکا پس از قریب  50سال بار دیگر افزایش یافته است که در نمودار
زیر قابل مشاهده است.
نمودار  .8میزان تعرفه بر کاالهای وارداتی به آمریکا در خالل سالهای 1790 -2019

مأخذ :آنکتاد .2019

در این میان مرکانتیلیسم جدید از ابزار نوین نیز استفاده ميکند .دوران ( )2019این بحث را مطرح
ميکند که چین با استفاده از ابزار نوین مرکانتیلیسم جدید را پیش ميبرد:
درحقیقت معیار سرمایهگذاري در چین براي شرکتهاي خارجي انتقال تمام دادهها و فناوريها به
چین بهعنوان شرطي براي انجام کار است .این اقدامها نشان ميدهد چین ،کانادا و آمریکا را بهعنوان
اهداف پایدار نئومرکانتیلیسم چیني در نظر گرفته است .کانادا بیش از  200میلیارد دالر بهدلیل این نوع
جاسوسي تجاري ضرر ميکند .آمریکا هر سال بیش از  400میلیارد دالر بهدلیل این نوع اقدام راجع به
فناوري حمایت شده ازسوي دولت چین ضرر ميکند (دوران.)27 :2019 ،
ادعاي دوران ( )2019و سایر منتقدان از چین ،همواره با تکذیب این کشور همراه بوده است.
همانطور که آمریکا خود همواره چنین اتهامهایي را رد ميکند اما واقعیت آن است که جنگهاي نوین
سایبري و دزدي فناوري امروزه از ابزارهاي مرکانتیلیسم جدید هستند .درواقع همانطور که در ادامه
خواهیم دید در خالل سالهاي اخیر با گسترش اینترنت و شبکههاي اجتماعي اشکال جدیدي از
دیپلماسي و دیپلماسي اقتصادي پدید آمده است .این تحوالت حتي در استفاده از ابزارهاي معمول
دیپلماسي نیز اثرگذار بوده است.

https://sdgpulse.unctad.org/barriers-to-trade/
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 .5ابزارهای دیپلماسی اقتصادی
در قسمتهاي قبلي به اهمیت پارادایمها در شکلگیري سیاستهاي متفاوت اشاره شد .اجراي سیاستها
نیازمند استفاده از ابزارهاي سیاستي 1است .درواقع هر پارادایم مجموعهاي از سیاستها و به تبع آن
ابزارهاي سیاستي را توصیه ميکند که مطابق آن پارادایم وسیلهاي براي حل مشکل هستند (پرل:2013 ،
 .)49ولیدر )2015(2با ارجاع به سخنان زیر از پیتر هال به خوبي این مسئله را تبیین ميکند:
سیاستگذاران معموالا درون چارچوبي از ایدهها و استانداردها کار ميکنند که نهتنها اهداف سیاست
و نوع ابزارهایي که ميتوانند استفاده کنند را مشخص ميکند ،بلکه ماهیت مشکالتي که به آن توجه
ميکنند را نیز مشخص ميکند (ویلدر.)24 :2015 ،
درخصوص ابزارهاي سیاستي باید گفت «ابزارهاي سیاستي اغلب بهعنوان وسایل

حکمرانيکردن3

شناخته ميشوند» (علي ،)99 :2012 ،یا آنطور که هاولت و راینر تعریف کردهاند و مورد توجه زیادي
نیز قرار گرفته است«:ابزارهاي سیاستي تکنیکهاي حکمراني هستند که شامل استفاده از منابع دولتي،
یا محدودیتهاي آگاهانه بهمنظور دستیابي به اهداف سیاست ميشود .آنها ابزار حکمراني هستند.
مکانیسمها و تکنیکهایي که براي اجرا یا اثرگذاري سیاستهاي عمومي مورد استفاده قرار ميگیرند
(سالمون( »)2002 ،هاولت و راینر.)2 :2007 4،
با توجه به مطالب فوق اکنون باید به این سؤال پاسخ داد که ابزارهاي سیاستي دیپلماسي اقتصادي
کدامند؟ اختالف مهمي درخصوص ابزارهاي دیپلماسي اقتصادي در میان اندیشمندان وجود دارد .ولکوک
و بایني ( )2013بهصراحت بیان ميدارند که تعریف ما از دیپلماسي اقتصادي دربرگیرنده استفاده از
اهرمهاي اقتصادي (شامل تحریم یا مشوقها) بهمنظور پیگیري اهداف سیاسي یا اقتصادي خاصي
نميشود .این موارد را ميتوان ذیل عنوان تحریم یا حتي هنر حکمراني اقتصادي تعریف کرد (ولکوک و
بایني .)387 :2013 ،برجیک و مون ( )2018تحریم را جزئي از ابزارهاي دپیلماسي اقتصادي محسوب
ميکنند اما فارغ از این اختالفنظرها برخي از اندیشمندان در مطالعات خود به این ابزارها اشاره کردهاند
که به شرح زیر است:

Substantive Policy Instruments
Wilder
Governing Tools
Howlett and Rayner

1.
2.
3.
4.
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جدول  .2ابزارهای دیپلماسی اقتصادی
ابزار

معادل التین

مناسبات دیپلماتیک (عمومي ،قدرت نرم)

)diplomatic climate (general, soft power

نمایندگي دیپلماتیک (کلیه اقدامها ،سطوح)

)diplomatic representation (aggregate measure, level

سفارتخانهها (سفرا ،مسئوالن تجاري)

)embassies (ambassadors, chargés d’affaires

کنسولگريها

consulates

نمایندگان اقتصادي (دیپلماتهاي تجاري)

)Trade attaches (commercial diplomats

آژانسهاي گسترش تجارت در کشور مبدأ

export promotion agency home country

سیستم ارتقاي ملي

national promotion system

دفاتر خارجي (نقاط تجاري) موجود /آژانسهاي گسترش export promotion/support agency/office abroad (trade
posts) presence/level
تجارت/آژانسهاي حمایتي /سطح هرکدام
آژانسهاي گسترش سرمایهگذاري در کشور مبدأ

investment promotion agency home country

دیپلماسي دیجیتال شامل شبکههاي اجتماعي

digital diplomacy including social media

بازدیدهاي دولتي

state visits

مأموریتهاي تجاري (هدایت شده توسط دولت)
سایر مأموریتها (غیردولتي اما مشمول سوبسید)

)Trade mission (government-led
other missions (no government involvement but
)subsidized
sanctions

هزینه عمومي (بودجه)

)public expenditure (budget

کمک براي توسعه

development aid

توافقات تجارت آزاد

free trade agreements

تحریمها

صندوقهاي ثروت ملي

Sovereign Wealth Fund

همکاري عمومي-خصوصي

public-private partnerships

توافقات منطقهاي

regional agreements

مشارکتهاي توسعهاي

developmental partnerships

گزارشهاي تبییني

memoranda of understanding

مأخذ :مون و برجیک  ،2016مون  ،2017مونیز .2018

همانطور که در جدول فوق نمایان است ابزارهاي دیپلماسي اقتصادي بسیار گسترده است .برخي
از این ابزارها قدمتي بسیار طوالني دارند که ازجمله آنها ميتوان به استفاده از خدمات کنسولي اشاره
کرد .هرچند استفاده از اصطالح دیپلماسي به دوران معاصر باز ميگردد اما تاریخچه فعالیتهاي اقتصادي
دولتها در زمینه تجارت خارجي به قرنها پیش از میالد مسیح باز ميگردد اوکانو -هجیمان)2013( 1
بیان ميدارد قدمت خدمات کنسولي به قرن ششم پس از میالد مسیح ميرسد هرچند در آن زمان
نهادهاي دیپلماتیک کنوني وجود نداشتند .این خدمات بهتدریج از حمایت صرف از اتباع کشور در
کشورهاي بیگانه به سمت حمایت از بازرگانان و منافع اقتصادي گسترش یافت .در قرون وسطي و عصر
جدید بهتدریج نهادهاي مدرن کنسولي پدید آمدند و در خالل قرن نوزدهم خدمات بازرگاني توسط
دیپلماتهاي متخصص در این زمینه پیگیري ميشد (اوکانو -هجیمان.)475 -476 :2013 ،
Okano-Heijmans
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در سوي مقابل استفاده از رسانههاي اجتماعي بهعنوان ابزاري براي دیپلماسي تجاري پدیدهاي بسیار نوین
محسوب ميشود .جاستینک ( )2018در ذیل بحث «آي دیپلماسي» 1درخصوص رسانههاي اجتماعي مينویسد:
جهش رسانههاي اجتماعي در هزاره جدید شروع شد  ...آنها روشي براي رسیدن به مشتریان و بقیه
مردم هستند .آنها داراي اهمیتي روزافزون بهعنوان شیوه ارتباط با مخاطبان داخلي ،شرکتها و نهادها
هستند .این امور براي دیپلماسي بسیار مهم است زیرا وسیلهاي براي رسیدن به مخاطبان جدید و استفاده
از ابزارهاي جدید است  ...دیپلماتها ،کارمندان وزارت خارجه از این تغییر محیطي آگاه هستند .آنها
بهطور روزمره با کنشگران جدید ،چشماندازهاي جدید و روشهاي کار جدیدي در حرفه خودشان روبهرو
ميشوند اموري که در گذشته عموماا بسیار آرام روي ميداد.
اگرچه ما پیش از این انقالب ارتباطات (تلگراف ،تلفن ،رادیو و تلویزیون) را تجربه کردهایم و بسیاري
در آن زمان بحث ميکردند که این نوآوريها پایان دیپلماسي است اما چنین نشد و درواقع دیپلماسي
هر روز مهمتر شد .ابزارهاي دیپلماسي عوض شد اما فعالیتهاي آن یکسان ماند  ...بااینحال فناوريهاي
جدید به ما یادآور ميشوند که از زمان توسعه اینترنت و اخیر اا رسانههاي اجتماعي دنیا دیگر بههیچوجه
مانند گذشته نیست .در عرصه عمل هر فردي با یک گوشي هوشمند و دسترسي به اینترنت ميتواند
یک کمپاني بینالمللي ،کسبوکار بینالمللي و فعالیت بینالمللي داشته باشد (متأسفانه جنبه منفي
مانند تروریسم هم وجود دارد) بنابراین بهطور عملي هرکسي ميتواند در روابط بینالمللي شرکت کند،
امري که تنها چند دهه قبل بهطور جدي زمین بازي دیپلماتها بود (جاستینک.)31 :2018 ،
 . 6بازیگران بین المللی و داخلی دیپلماسی اقتصادی
همانطور که در بخش قبل اشاره شد بازیگران عرصه دیپلماسي اقتصادي در دنیاي کنوني تنها دولتها
نیستند و حتي کنشگران فضاي مجازي نیز ميتوانند در این میان اثرگذار باشند .بااینحال تأکید بر این
مسئله نباید به غفلت از اهمیت فراوان سازمانها و نهادهاي داخلي و خارجي در امر سیاستگذاري منجر
شود .لذا در ادامه به بازیگران داخلي و خارجي در این زمینه اشاره اجمالي ميکنیم:
 .6-1بازیگران بینالمللی
برجیک و مون ( )2018معتقدند فعالیت دیپلماتها در نهادهاي اقتصادي بینالمللي مانند سازمان جهاني
تجارت ،سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه،گروه بیست یا کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل
متحد بخشي از دیپلماسي تجاري محسوب ميشود (برجیک و مون .)1 -2 :2018 ،همانطور که باین و

Idiplomacy

1.

27

ولکوک اشاره ميکنند سازمانهاي بینالمللي بهعنوان محملي براي مذاکره داراي اهمیت هستند و دولتها
در فرایند تصمیمگیري درخصوص دیپلماسي اقتصادي به آنها توجه ميکنند (باین و ولکوک.)4 :2017 ،
ولکوک ( )2017با تکیه بر مفهوم رژیم 1در ادبیات اقتصاد سیاسي بینالملل ميکوشد به تبیین نقش
سازمانهاي بینالمللي در دیپلماسي اقتصادي بپردازد .وي در این زمینه مينویسد:
تعریف کالسیک رژیم شامل قواعد رسمي و غیررسمي ،هنجارها و رویههاي تصمیمگیري است
(کرانسر ،)1983 ،رژیمها همکاري را از طریق کاهش هزینه مبادله تسهیل ميکنند و مذاکرات تکرارشونده
را امکانپذیر ميکنند ،مذاکراتي که در آن توافقات آتي ميتواند مبتنيبر همکاري گذشته ساخته شود.
بهعنوان مثال گسترش پیشرونده آزادسازي تجاري مبتنيبر گات 2از این جمله است .این ادبیات همچنین
دربرگیرنده مباحثي درخصوص نهادهاي اقتصادي جهاني است که ذیل عنوان نهادهاي رسمي مورد بحث
قرار ميگیرند مانند سازمان تجارت جهاني و صندوق بینالمللي پول و اینکه چگونه تصمیمات آنها بهصورت
رسمي و غیررسمي گرفته ميشود و کدام کشورها داراي قدرت وتوي کارآمد هستند.
اهمیت رژیمها را ميتوان بهوضوح در زمینه تجارت و دستور کار دور دوحه 3سازمان جهاني تجارت
مشاهده کرد .آمریکا نقش مهمي در شکل دادن به قواعد و هنجارهاي گات ایفا کرد ازجمله با بنیان
نهادن اصول دولت کاملهالوداد 4،برخورد ملي 5و اقدام متقابل 6.این اصول مذاکرات تجارت حال حاضر را
شکل ميدهند .نتیجه نشست دوحه همچنین با رویههاي تصمیمگیري در سازمان جهاني تجارت مبتنيبر
یک عضو ،یک رأي و همچنین تصمیمگیري غیررسمي در گروه کوچکتري از کشورهاي کلیدي عضو
در سازمان تجارت جهاني حاصل شد (ولکوک.)42 :2017 ،
درواقع سازمانهاي بینالمللي با قوانیني که وضع ميکنند به روند دیپلماسي اقتصادي در سطح
جهان شکل ميدهند .کشورها نیز برمبناي همین مقررات دیپلماسي اقتصادي خود را شکل ميدهند.
البته اقدامها و قوانین این سازمانها وحيمنزل براي همه کشورها محسوب نميشود .کشورهاي گوناگوني
در قالب پیمانهاي دوجانبه و چندجانبه سعي ميکنند منافع خود را از آسیب احتمالي این مقررات
حفظ کنند.
1. Regime
 .2موافقتنامه عمومی درباره تعرفه و تجارت (گات)  General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ،توافقی
تجاری است که در سال  1947امضا شد .ابتدا قرار بود این توافقنامه و سازمان مجری آن یک توافق موقتی باشد تا زمانی که
سازمان بینالمللی بازرگانی (ایتو) در کنار بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تشکیل شود و به تجارت جهانی در عرصه
بینالمللی کمک کند اما با مخالفت آمریکا یا ایتو این توافقنامه بهجای سازمان ایتو ادامه کار داد (پلینو و التون)205 :1375 ،
درنهایت با توجه به گسترش تجارت جهانی و نیاز به یان سازمان برای تنظیم بهتر مقررات ،سازمان تجارت جهانی در سال
 1995جایگزین گات شد.
)3. Doha Development Agenda (DDA
 .4اصل دولت کاملةالوداد (به معنای  (Most Favored Nation (Mfn) Clause):طبق این اصل ،اگر کشوری امتیاز بازرگانی
یا تعرفهای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال كند ،این امتیاز یا تعرفه میبایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو
سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد .البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگراییهای اقتصادی مانند اتحادیههای گمرکی
بین چند کشور مربوط میشود .این استثنا بدین معناست که سازمان تجارت جهانی ،سایر پیمانهای تجاری (مانند اتحادیه
اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت میشناسد.
5. National Treatmen
6. Reciprocity
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 .6-2بازیگران داخلی
بيشک بازیگران داخلي در هر کشور متفاوت هستند زیرا هر کشوري ساختار حکمراني خود را دارد اما
در این میان چالشهاي مشترکي نیز وجود دارد هرچند شدت آن از کشوري به کشور دیگر متفاوت
است .بحث تضاد منافع را ميتوان یکي از مهمترین چالشها در دیپلماسي اقتصادي دانست .در هر
کشوري مجموعهاي از افراد ،شرکتها و گروهها با منافع متضاد وجود دارند که تالش ميکنند بر
دیپلماسي اقتصادي اثر بگذارند (ولکوک .)44 :2017 ،اما شدت این تعارضات در کشورهاي درحال توسعه
بیشتر است زیرا هنوز رویههاي جاافتادهاي در این میان وجود ندارد.
رانا ( )2017با اشاره به فوایدي که دیپلماسي اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه به همراه
دارد ،به این نکته اشاره ميکند که برای بهرهمندی از مواهب دیپلماسی اقتصادی ،کشورهای در
حال توسعه باید یک طرح عملیاتی هماهنگ میان بخشهای مختلف از دولت تا بخشهای
تجاری و غیردولتی وجود داشته باشد (رانا .)317 :2018 ،رانا درخصوص ضرورت هماهنگي بیشتر
در دیپلماسي اقتصادي میان بخشهاي مختلف حکومت و همچنین حضور بازیگران غیردولتي مينویسد:
 برخالف دیپلماسي سیاسي که مشتریان آن رئیس دولت ،وزارت خارجه و سایر نهادهاي رسمي
هستند ،در دیپلماسي اقتصادي مشتریان نهایي شرکتهاي عمومي و خصوصي هستند که قصد صادرات و
واردات کاال یا خدماتي را دارند .در اینجا دستگاه حکومتي یک تسهیلکننده است نه بهرهبردار نهایي.
 همچنین در دیپلماسي اقتصادي نیاز به همکاري نزدیک با بخشهاي مختلف اقتصادي دولت و
کنشگران غیردولتي است که کنشگران غیردولتي شامل تجار ،نمایندگان صنایع و سایر کنشگران است.
همچنین با گسترش همکاري عمومي-خصوصي در دنیاي امروز الزم است این شیوه نیز مدنظر قرار گیرد.
 از دهه  1960بهتدریج جذب سرمایهگذاري خارجي در دستور کار دیپلماتهاي برخي از کشورها
قرار گرفت .در حال حاضر این وظایف به جذب کمکهاي خارجي و توریسم نیز گسترش یافته است.
گسترش وظایف اقتصادي وزارت خارجه سبب شده تا در  30کشور دنیا ازجمله  15کشور درحال
توسعه وزارت امور خارجه و وزارت تجارت در یکدیگر ادغام شوند .این امر باعث کاهش تنش بین
دستگاهي درون حاکمیت براي انجام وظایف اقتصادي توسط دیپلماتها ميشود .بههرحال مسئله مهم
در این میان در نظر گرفتن سفارتخانههاي خارجي بهعنوان بخشي از حاکمیت و نه بخشي از وزارت
خارجه است تا تنش بینسازماني درون حاکمیت کم شود (رانا.)319 :2017 ،
بههرحال آنچه درخصوص بازیگران داخلي مهم است ایجاد هماهنگي میان بخشهاي مختلف
حاکمیت براي ارائه خدمات به تجار و صنایع در عرصه بینالمللي است .این مسئله که چه ساختاري براي
دیپلماسي اقتصادي مطلوب است در مورد هر کشور بررسي جداگانهاي را ميطلبد.
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 .7الزامات موفقیت دیپلماسی اقتصادی
در قسمتهاي قبلي به ابزارها و تأثیرات دیپلماسي اقتصادي اشاره شد اما در این میان باید از تأکید و
توقع بیش از حد از دیپلماسي اقتصادي خودداري کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقي اقتصاد اثر
بسیار مهمتري بر صادرات کاالها و خدمات و توسعه دارد .در ادامه با بررسي سه گزارش دیگر مرکز
پژوهشهاي مجلس درخصوص صادرات تالش ميشود ارزیابي دقیقتري از اثر دیپلماسي اقتصادي در
گسترش صادرات کشور ارائه شود.
در گزارش «آسیبشناسي صادرات غیرنفتي در ایران .1 :بررسي روند صادرات غیرنفتي» که در سال
 1399منتشر شده است ارکان صادرات کشور به شکل زیر نمایش داده شده است .همانطور که در
نمودار زیر قابل مشاهده است ،بخش عمدهاي از ارکان صادراتي کشور با بخش حقیقي اقتصاد ارتباط
دارد و خارج از حوزه دیپلماسي اقتصادي است.
نمودار  .9ارکان صادرات در کشور
صادرکننده

لجستی

صادرات

تولید

ک

قوانین و مقررات
مأخذ :مرکز پژوهشهاي مجلس.5 :1399 ،

مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارش دیگري با عنوان «برآوردي از سهم دانش و فناوري در صادرات
کشور» در سال 1396درخصوص موانع پیشروي صادرات محصوالت با فناوري پیشرفته به موارد زیر
اشاره ميکند .بخش عمده این موارد مرتبط با بخش واقعي اقتصاد است و موارد محدودي به مباحث
دیپلماسي اقتصادي مرتبط است که به شرح زیر است:
ازجمله اقدامهاي اساسي که باید در جهت افزایش صادرات غیرنفتي بهخصوص صادرات فناوريهاي
پیشرفته و خدمات فني و مهندسي انجام داد ،ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 رفع موانع اقتصادي کالن نظیر نوسانات نرخ ارز و ایجاد جذابیت سرمایهگذاري در فناوريهاي
پیشرفته براي بخش غیردولتي،
 رفع موانع ساختاري ،اعم از ساختار فیزیکي (حملونقل ،ارتباطات و )...و ساختار نهادي (نظیر
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قوانین و مقررات تجاري ،اطالعرساني و،)...
 حلوفصل و مدیریت موانع بیروني و استفاده از ظرفیتهاي بینالمللي نظیر همکاريهاي منطقهاي،
 ایجاد زیرساختهاي قانوني مورد نیاز براي پیوستن در زمان مناسب و با شرایط مناسب به
سازمان جهاني تجارت،
 تدوین بستههاي سیاستي مناسب براي حمایت از صادرات خدمات فني و مهندسي شرکتها
مشتمل بر ابزارهاي حمایت مالي ،مشاوره و تسهیل قوانین و مقررات مربوطه براي دستیابي به بازارهاي
صادرات این نوع خدمات،
 تعریف محصوالت با فناوريهاي باال و شناسایي مصادیق با توجه به معیارها و کدهاي طبقهبندي
مختلف سازمانها و نهادهاي بینالمللي براي شناسایي مصادیق این محصوالت،
 تعیین متولي واحد براي اندازهگیري ،پایش و گزارشدهي منظم شاخصهاي صادرات محصوالت
با فناوري باال و صادرات خدمات فني و مهندسي در کشور (مرکز پژوهشهاي مجلس.)1396 ،
مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي با عنوان «بررسي فرصتها و چالشهاي صادرات کشاورزي و
مواد غذایي به روسیه» در سال  1395درخصوص عدم بهرهبرداري مناسب از بازار روسیه در زمان تعارض
این کشور با اوکراین و در شرایطي که روسها خود مایل به همکاري در این زمینه بودند بیان ميدارد:
برخي متغیرهاي تجاري ،ساختاري و نهادي مانع افزایش صادرات ایران به روسیه شد .وضع تعرفه
تبعیضآمیز نسبت به رقبا بهواسطه عدم عضویت در پیمانهاي جهاني و منطقهاي ،لجستیک و پشتیباني
ضعیف تجاري و برخي مشکالت پولي و بانکي بهجا مانده از تحریمهاي هستهاي بهرهبرداري از فرصت
ایجاد شده را به حداقل رساند.
در گزارش فوق به برخي موارد با جزئیات بیشتري پرداخته شده است .بهعنوان مثال در زمینه
مشکالت لجستیکي در گزارش آمده است:
یکي از شاخصهایي که قدرت اجرایي و پشتیباني عملیات تجاري و مبادله کاال را نشان ميدهد
شاخص عملکرد لجستیک ) (LPIبانک جهاني است که شاخصي مهم براي اندازهگیري قدرت اجرایي
در عملیات پشتیباني براي تجارت و مبادله کاالست .در بررسي رتبه عملکرد لجستیک و پشتیباني هر
کشور شاخصهایي مانند وضعیت گمرکات ،زیرساختهاي تجاري ،حملونقل بینالمللي ،قابلیت ردگیري
و بهنگامسازي براي هر کشور در نظر گرفته ميشود .عملکرد لجستیک ایران در بین  160کشور جهان،
در سال  2016رتبه  96است که وضعیتي نامطلوب را نشان ميدهد .براي کاهش نوسانات تصادفي در
بررسيهاي سالیانه بانک جهاني برپایه اطالعات سالهاي  2010تا  2016وضعیت لجستیک تجاري 167
کشور را جمعبندي کرده است که ایران در بین کشورهاي جهان رتبه  104را دارد.
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جدول  .3رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک
کشور
ایران

رتبه
LPI
104

امتیاز
LPI
2/55

رتبه

رتبه

گمرکات زیرساختها
127

83

رتبه ردگیری رتبه عملیات

رتبه حملونقل

رتبه کیفیت و

بین المللی

صالحیت لجستیکی

و ردیابی

بهنگام

107

83

112

132

مأخذ :بانک جهاني.2016 ،

مطالب بیان شده در دو گزارش فوق به خوبي نشان ميدهد که بخشي از مشکالت صادرات در
کشور بهدلیل مشکل در سرمایهگذاري و تولید ،مسائل زیرساختي و لجستیکي ،مشکالت بانکي و برخي
مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسي اقتصادي قرار داد .ازسويدیگر همانطور که اشاره شد در
خالل سالهاي اخیر دیپلماسي اقتصادي به ابزار مهمي براي اجراي سیاست صنعتي بدل شده است .در
شرایطي که کشور فاقد استراتژي توسعه صنعتي مشخص است بيشک دیپلماسي اقتصادي از کارایي
الزم در این زمینه برخوردار نخواهد بود.
 .8جمعبندی
در یک تعریف مختصر دیپلماسي اقتصادي استفاده از ابزار سیاسي بینالمللي (دیپلماسي) براي بهدست
آوردن اهداف اقتصادي است .استفاده از آن به دهه  1950باز ميگردد بااینحال تنها در یک دهه اخیر
است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است .توجه بیشتر به دیپلماسي اقتصادي در یک دهه اخیر دالیل
گوناگوني دارد که ازجمله آن ميتوان به اهمیت دیپلماسي در کنار ساختار اقتصادي براي کسب منفعت
در تجارت جهاني ،اهمیت روزافزون دیپلماسي در عرصههاي مختلف ازجمله اقتصادي در دوران پس از
جنگ سرد و بهویژه اهمیت روزافزون تجارت خارجي براي رشد اقتصادي کشورها و نقش مهمي که
دیپلماسي اقتصادي در این میان ایفا ميکند اشاره کرد.
با این اقدامهاي صورت گرفته ازسوي دولتها در راستاي دیپلماسي اقتصادي از کشوري به کشور
دیگر و از زماني به زمان دیگر متفاوت است .درواقع اقدامهاي کشورها در این زمینه تحت تأثیر
پارادایمهاي سیاستي است که مبناي سیاستگذاري کشورهاست .این پارادایمهاي سیاستي قدمتي
طوالنيتر از علم اقتصاد دارند و از پارادایم مرکانتیلیستم بهعنوان نخستین پارادایم در این زمینه یاد
ميشود .این پارادایم در خالل سالهاي  1500الي  1750مکتب غالب در عرصه تجارت خارجي
کشورهاي اروپایي بود و در آن بر حفظ تراز مثبت تجاري تأکید ميشد و براي این منظور حتي جنگ
نیز امري مشروع تلقي ميگشت .از آن زمان تاکنون پارادایمهاي دیگري نیز ظهور کردهاند که ازجمله
آنها ميتوان به پارادایم نئوکالسیکي که بر تجارت آزاد تأکید ميکند یا ساختارگرایي و جانشیني واردات
اشاره کرد .در حال حاضر نیز پارادایم نئومرکانتیلیسم که با عناوین دیگري مانند حمایتگرایي ،مليگرایي
اقتصادي یا میهنپرستي اقتصادي از آن یاد ميشود به پارادایم غالب بسیاري از کشورها بهویژه آمریکا
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بدل گشته است .شناسایي پارادایم سیاستي کشورها جهت تعامل با آنها داراي اهمیت فراواني است زیرا
هنگامي که یک کشور بهعنوان مثال پارادایم حمایتگرایي را در پیش گرفته است تأکید بر تجارت آزاد
در مواجهه با آن تنها به زیان کشور خواهد انجامید .عالوه بر شناسایي پارادایمها ،شناسایي ابزارهاي
دیپلماسي اقتصادي نیز مهم است که طیف آن بسیار گسترده است .برخي از این ابزارها قدمتي بسیار
طوالني دارند که ازجمله آنها ميتوان به استفاده از خدمات کنسولي اشاره کرد که قدمت آن به پیش از
میالد مسیح ميرسد .در سوي مقابل استفاده از رسانههاي اجتماعي بهعنوان ابزاري براي دیپلماسي
تجاري پدیدهاي بسیار نوین محسوب ميشود .در دنیاي کنوني هر فردي با یک گوشي هوشمند و
دسترسي به اینترنت ميتواند کمپاني بینالمللي ،کسبوکار بینالمللي و فعالیت بینالمللي داشته باشد.
بنابراین بهطور عملي هرکسي ميتواند در روابط بینالمللي شرکت کند ،امري که تنها چند دهه قبل
بهطور جدي زمین بازي دیپلماتها بود.
اما فارغ از این ابزار توجه به بازیگران خارجي و داخلي عرصه دیپلماسي اقتصادي نیز مهم است .در
عرصه بینالمللي ،سازمانهاي بینالمللي مانند سازمان جهاني تجارت ،بانک جهاني و سایر سازمانها با
قوانیني که وضع ميکنند به روند دیپلماسي اقتصادي در سطح جهان شکل ميدهند .کشورها نیز
برمبناي همین مقررات دیپلماسي اقتصادي خود را شکل ميدهند .البته اقدامها و قوانین این سازمانها
وحيمنزل براي همه کشورها محسوب نميشود .کشورهاي گوناگوني در قالب پیمانهاي دوجانبه و
چندجانبه سعي ميکنند منافع خود را از آسیب احتمالي این مقررات حفظ کنند .در عرصه داخلي نیز
در هر کشوري مجموعهاي از سازمانها و نهادها وجود دارند که هماهنگي میان آنها مهمترین اصل
موفقیت دیپلماسي اقتصادي است.
با وجود اهمیت فراواني که دیپلماسي اقتصادي دارد ،اما در این میان باید از تأکید و توقع بیشازحد
از دیپلماسي اقتصادي خودداري کرد و به خاطر داشت که بخش حقیقي اقتصاد اثر بسیار مهمي بر
صادرات کاالها دارد .همانطور که در این گزارش اشاره شد ایران با موانع زیرساختي ،گمرکي و لجستیکي
فراواني روبهرو است و اصالح آنها شرط استفاده بهینه از دیپلماسي اقتصادي در جهت منافع کشور است.
 .9داللتهایی برای ایران
مجموع مباحث ارائه شده در گزارش ،داللتهایي براي دیپلماسي اقتصادي در ایران دارد .بااینحال قبل
از بررسي این داللتها مفید است به بررسي مقرراتي در این خصوص در قانون برنامه ششم توسعه
پرداخته شود .در ذیل حکم قانوني مربوط بیان شده است:
ماده ( )105ـ در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزایش قدرت مقاومت و کاهش
آسیبپذیري اقتصاد کشور و بهمنظور مدیریت منسجم ،هماهنگ و مؤثر روابط خارجي جمهوري اسالمي
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ایران برمبناي اصل عزت ،حکمت و مصلحت و براي تحقق اهداف این قانون ،دستگاههاي اجرایي بهجز
نیروهاي مسلح مکلفند ،تمامي اقدامات خود در زمینه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه
انجام دهند .وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجراي موارد زیر اقدام نماید:
الف) طراحي و اجراي اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجي درجهت تحقق اصول مربوطه قانون
اساسي مخصوصاا در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستي و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین،
ب) ایجاد بسترها و شرایط سیاسي الزم براي تنوعبخشي و تقویت پیوندهاي همهجانبه با کشورهاي هدف
در جهان بهویژه کشورهاي منطقه ،همسایگان و قدرتهاي نوظهور در چهارچوب سیاستهاي کلي نظام،
پ) تقویت دیپلماسي اقتصادي با تمرکز بر ورود به بازارهاي جهاني براي صادرات کاال و خدمات
فني و مهندسي ،تأمین مالي و جذب سرمایهگذاري خارجي و دستیابي به فناوريهاي نوین و ایجاد
زمینههاي الزم براي حضور بخش غیردولتي در دیگر کشورهاي منطقه و کشورهاي جنوب غربي آسیا
بهویژه کشورهاي همسایه و اسالمي در چهارچوب سیاستهاي کلي اقتصاد مقاومتي،
ت) وزارت صنعت ،معدن و تجارت با همکاري وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک سال
از زمان الزماالجراء شدن این قانون ،رایزنان بازرگاني در سفارتخانههاي ایران در کشورهایي که براساس
آمار گمرک بیشترین رابطه تجاري با ایران را دارند بهگونهاي تعیین کند که کلیه این افراد داراي
تحصیالت مرتبط با حوزههاي اقتصادي بوده و به زبان انگلیسي یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند.
مدت خدمت این افراد دو سال است .وزارت امور خارجه با همکاري وزارت صنعت ،معدن و تجارت گزارش
ساالنه اجراي این حکم را به مجلس شوراي اسالمي ارائه کند.
اتاق بازرگاني ،صنایع و معادن و کشاورزي ،ميتواند پیشنهادهاي خود را به وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ارائه نماید.
ث) حمایت همهجانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور،
ج) بهکارگیري ظرفیتهاي دیپلماسي رسمي در سطوح دو و چندجانبه براي ایجاد محیط سیاسي
و امنیتي با ثبات و پایدار در منطقه،
حکم قانوني فوق گرچه اقدامي در جهت ایجاد انسجام و هماهنگي در میان بازیگران داخلي اثرگذار
بر سیاست خارجي کشور است ،اما با ابهامات و اشکاالتي روبهرو است که اثرگذاري آن را کاهش و نظارت
بر آن را دشوار مينماید .نخست آنکه منظور از عباراتي مانند «برمبناي اصل عزت ،حکمت و مصلحت»،
«کشورهاي هدف»« ،بازارهاي نوظهور»بهطور دقیق مشخص نشده است .این ابهامات باعث ميشود
جدالهاي دیگري درخصوص این معاني در آینده شکل گیرد ،امري که کمکي به انسجام در سیاست
خارجي نخواهد کرد .نکته سوم لحاظ کردن قید «مدت خدمت این افراد دو سال است» در متن قانون
است که قید مناسبي بهنظر نميرسد زیرا آشنایي با فرهنگ تجاري هر کشور و سپس ارتباط مؤثر با
فعاالن اقتصادي آن کشور به زماني بهمراتب بیش از این نیاز دارد .درمجموع باید گفت ایجاد انسجام در
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سیاست خارجي ازجمله در دیپلماسي اقتصادي نیازمند بررسيهاي دقیقتر و قوانین جامعتري است .در
ادامه به برخي نکات مهم براي موفقیت در دیپلماسي اقتصادي کشور اشاره شده است.
 .1شناسایی و اتخاذ پارادایمها و راهبردهای همکاری بلندمدت با هریک از کشورهای هدف
پارادایم سیاستي کشورها در عرصه تجارت بینالملل از کشوري به کشور دیگر و از زماني به زمان دیگر متفاوت
است .الزم است این پارادایمها در مورد هر کشوري بهدقت شناسایي شود و مبنایي براي تعامل با آن کشور
باشد .بهعنوان مثال درحاليکه چین بهعنوان یکي از شرکاي تجاري مهم ایران به وضوح استراتژي صنعتي و
تجاري خود را مشخص کرده است همچنان جمعبندي مشخصي در کشور ما براي تعامل اقتصادي بهتر با
چین وجود ندارد .این مسئله در مورد ترکیه و عراق نیز صادق است و بخش تولیدي و خدماتي کشور آگاهي
مناسبي از اهداف اقتصادي بلندمدت این کشورها ندارد .درنهایت ميتوان به عدم اطالع دقیق فعاالن اقتصادي
کشور از برنامه تحول اقتصادي عربستان و آثار آن بر صادرات کشور اشاره کرد.
 .2تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور
در دنیاي کنوني سیاست خارجي و دیپلماسي اقتصادي به ابزاري در جهت تحقق سیاست صنعتي و رشد
اقتصادي کشورها بدل شده است .درواقع هر کشوري باید نخست تکلیف خود را در داخل مشخص کند که
قرار است چه محصوالتي را تولید ،وارد یا صادر کند و کدامیک در اولویتهاي نخست قرار دارد .سپس از
دیپلماسي اقتصادي در جهت تحقق آن استفاده کند .درواقع بهرغم پنج تالش صورت گرفته براي تدوین
سیاست صنعتي در دو دهه اخیر در کشور ،کشور همچنان فاقد استراتژي صنعتي مشخص است .تا زماني که
این مسئله در کشور تعیین تکلیف نشود ،دیپلماسي اقتصادي منسجمي در کشور پدید نخواهد آمد.
 .3ایجاد هماهنگی میان بازیگران داخلی در این عرصه
ایجاد هماهنگي میان بازیگران داخلي ازجمله مهمترین اقدامها براي کسب نتیجه مطلوب از دیپلماسي
اقتصادي است .در این میان برخي از کشورها به سمت ادغام وزارت تجارت و وزارت خارجه حرکت
کردهاند و برخي دیگر هماهنگي را به شکل دیگري انجام ميدهند .این مسئله که ادغام وزارت تجارت
در وزارت خارجه راهحل این موضوع است یا ساختار دیگري مورد نیاز است مسئلهاي است که بررسيهاي
بسیار دقیقي را ميطلبد .همچنین نباید از نقش سایر وزارتخانهها ازجمله وزارت امور اقتصادي و دارایي
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در این میان غفلت کرد .درنهایت باید به خاطر داشت که دریافتکننده
اصلي این خدمات شرکتهاي فعال در عرصه واردات و صادرات هستند .لذا تعامل با آنها اساس دیپلماسي
اقتصادي موفق است.
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 .4واقعبینی درخصوص تأثیرات دیپلماسی اقتصادی
بخشي از مشکل صادرات در کشور بهدلیل سرمایهگذاري و تولید ،مسائل زیرساختي و لجستیکي ،مشکالت
بانکي و برخي مسائل دیگر است که خارج از حوزه دیپلماسي اقتصادي قرار داد .تا زماني که این مشکالت
مرتفع نشود نميتوان از دیپلماسي اقتصادي انتظار داشت کمک شایاني به اقتصاد کشور

کند1.

 .5استفاده از ابزارهای مختلف و متنوع دیپلماسی اقتصادی
درنهایت براي استفاده بهتر از ابزارهاي دیپلماسي اقتصادي که در این گزارش به آن اشاره شد ،الزم است
ارزیابي دقیقي از نحوه استفاده از آنها در شرایط فعلي ارائه شود .براي دقیقتر شدن این ارزیابي ميتوان
نحوه استفاده از این ابزارها در هر کشور را بهطور مجزا بررسي کرد و نقاط ضعف و قوت را مشخص کرد.

 .1به این مسائل در قالب گزارشهای متعددی پرداخته شده است و لزومی به تکرار آنها در این بخش نیست.
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پی وست  :استفاده از اصطالح دیپلماسی اقتصادی در منابع علمی

نمودار  .10میزان استفاده از اصطالح دیپلماسی اقتصادی در منابع علمی

مأخذ :ون برجیک و مون.4 :2018 ،

نمودار  .11تعداد مطالعات کمی و کیفی انجام شده در زمینه دیپلماسی اقتصادی

مأخذ :ون برجیک و مون.5 :2018 ،
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