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  مقدمه .1

 محدود تنها امروز دردنیاي دیپلماسی 1.شودمیگفته جهان کشورهاي سران و مدارانسیاست میان ارتباط دانش به دیپلماتیک روابط یا دیپلماسی

 در درگیر انبازیگر تعداد لحاظ از هم یکدیگر به کشورها متقابل وابستگی و شدن انیهج پدیده گسترش بدلیل بلکه نبوده سیاسی مسائل به

 اهمیت از اقتصادي و تجاري دیپلماسی بویژه غیرسیاسی هايجنبه مسیر این در است. یافته توسعه پوشش تحت هايحوزه لحاظ از هم و دیپلماسی

 از 2شود.می داده اولویت اقتصادي هايارجحیت مبناي بر سیاسی مناسبات به اساس این بر است. نموده پیدا یالمللبین روابط در ريبیشت وزن و

 رشد بلندمدت اهداف پیشبرد براي مهم ابزارهاي از یکی خارجی، روابط در اقتصادي مناسبات یافتن اهمیت مفهوم به اقتصادي دیپلماسی رو، این

  3.است یافته دوچندان اهمیتی اقتصاد، شدن جهانی فرآیند در بویژه موضوع این آید.می حساب به کشورها اقتصادي توسعه و

 برخی .گیردبر می در را دهدمی خارجی صورتاقتصادي  روابط حوزه در دولت یک که هاییفعالیت کلیه تعریف، یک بنابر اقتصادي دیپلماسی

دیپلماسی تجاري  .اندکرده تعریف خارجی سیاست و اقتصادي اهداف به نیلبراي  دیپلماتیک ابزارهاي از استفاده معناي به را اقتصادي دیپلماسی

 هايسهمیه و هاتعرفه مانند سنتی موضوعات از فراتر امروز دنیاي در نیز تجاري دیپلماسیبه معنی همکاري بین دولت و بخش خصوصی است. 

 ستزی مقررات ها،گذاريسرمایه خدمات، مانند موضوعاتی گیرد.می بر در را تجارت با مرتبط مسائل از وسیعی بسیار طیف و رفته فراتر وارداتی

 دیپلماسی .دارند المللبین تجارت روند و میزان بر انکاري غیرقابل تاثیر همگی و بوده شدن المللیبین حال در شدت به و.... غذایی امنیت ، محیطی

 گذاري،سرمایه تجارت،( کار و کسب از حمایت هايجنبه برگیرنده همه در تجاري دیپلماسی .دارد مهمی هايتفاوت نیز تجاري سیاست با تجاري

حوزه  در هادولت کالن هايگذاريسیاست به معطوف تجاري سیاست که حالی در است، )فکري حقوق مالکیت از حمایت و تورسیم فناوري، و علم

  .است تجارت آزاد هاينامهموافقت همچون تجاري هايقرارداد و ها نامهموافقت انعقاد براي دول سایر با مذاکره و تجارت

 کنار در اقتصادي هايدیپلمات عنوان به فراملی چندگانه هاياتحادیه یا اقتصادي، فعاالن و هاشرکت نظیر جدیدي بازیگران امروزه واقع در

 منافع تامین به موثر ايگونه به کنندمی تالش دیپلماسی نوین ابزارهاي بکارگیري با و اندشده دیپلماسی سنتی حوزه وارد رسمی هايدیپلمات

 ارتباط کشورها، بین روابط گیريشکل در اقتصاد نقش به توجه با شرایط این در  ).89-88 ؛1388 شفاهی، (موسوي نمایند کمک کشورشان ملی

 اقتصادي اصالحات و گیريجهت با تنگاتنگی پیوند خارجی، سیاست درعرصه اقتصادي دیپلماسی و دارد وجود اقتصادي و سیاست بین تنگاتنگ

   .)1388 واعظی، (باشد شده تبدیل آنها ملی یتواول به اقتصادي توسعه مسئله که کنندمی توجه اقتصادي دیپلماسی از استفاده به کشورهایی و دارد

 نیازمند مقاومتی، اقتصاد راهبردي سند اهداف و ساله 20 انداز چشم سند اساس بر که توسعه حال در کشوري عنوان به ایران اسالمی جمهوري

 سطح در فناوري و علمی اقتصادي، برتر جایگاه به دستیابی و  جهان اقتصادي تعامالت عرصه در داخلی هايظرفیت و امکانات از بیشتر گیريبهره

 اهداف تحقق به و آورد فراهم را المللیبین صحنه در ياقتصاد رقابت زمینه شدن، جهانی فرآیند در اقتصاد عنصر نقش به توجه با بایدمی منطقه،

  .است فراوانی اهمیت حائز خارجی اقتصادي روابط پیشبرد در دیپلماسی دستگاه نقش میان، این در نماید. کمک کشور اقتصادي توسعه

  تجاري دیپلماسی اهمیت و ضرورت .2

 ایدب تجاري دیپلماسی جمله از اجتماعی هايپدیده تبیین در و است چندوجهی و پیچیده پدیده یک اجتماعی هايپدیده سایر مثل شدنجهانی

 با مراهه متقابل وابستگی و شدنجهانی همچنین گیرد. قرار توجه مورد فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، امنیتی، سیاسی، مختلف شاخصهاي و ابعاد

 اهداف هک است شده باعث اقتصادي رفاه به کشورها و مردم گرایش و توجه افزایش و برونگرا و باز اقتصادي سیاستهاي به کشورها گرایش افزایش

 ضرورت و تجاري یا اقتصادي دیپلماسی اهمیت امر این و بیابد کشورها دیپلماسی براي بیشتري برجستگی و اهمیت تجاري و اقتصادي منافع و

 در رایی,گ چندجانبه رویکرد با سازگار و همسو را گرایی منطقه رویکرد تواند می تجاري فعال دیپلماسی یک سازد.می آشکار را آن به بیشتر توجه

  گیرد. کار به اقتصادي رشد و صادرات توسعه هدف به دستیابی راستاي در و ملی منافع خدمت

                                                           
  آشوري، داریوش(1354).  1
  طالیی، محسن.(1388).2

  .)1394( مرتضی ،دامن پاك جامی؛ سید جالل  ،دهقانی فیروزآبادي 3
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  منتخب کشورهايدر  تجاري دیپلماسینگرش به  .3

 تجاري هايفعالیت به دیپلماتیک کار از توجهی قابل بخش تنها نه و است شدن جهانی روند در گذار تاثیر مهم عوامل از یکی تجاري دیپلماسی

 60 که کنندمی ادعا فرانسه و آلمان سفراي  اند.گرفته قرار اقتصادي مسائل الشعاع تحت سیاسی مسائل کشورها برخی در بلکه یافته، اختصاص

  شود.می اقتصادي مسائل مصروف آنان هايفعالیت درصد

 سیاست ارکان از یکی به تجارت کشورها این همه در که داد نشان توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي تجاري دیپلماسی از مواردي مطالعه

 ,تجاري یدیپلماس است، برخوردار پرسنل و بودجه برنامه، استراتژي، از امنیتی -سیاسی دیپلماسی که قدر همان و شده تبدیل دیپلماسی و خارجه

 هماهنگی ،همچنین .شودمی آن به مشابهی توجه و بوده اهمیت واجد نیز ,خارجی سرمایه جذب و صادرات توسعه تجاري، سیاستهاي تدوین شامل

  گردد. تامین کمتر ايهزینه با و موثرتر نحوي به کشور ملی منافع تا است الزم دیپلماسی مختلف ابعاد بین کافی

فعالیت صرف دالر میلیون 500 معادل ايبودجه و هستند کار به مشغول تجاري دیپلمات 000،20 حدود جهان کل در موجود, اطالعات براساس

 نفر 100 این که ،شودمی سال در دالر 2500000 معادل اي بودجه و تجاري دیپلمات 100 حدود کشوري هر میانگین لذا 4گردد.می آنان هاي

 سهم کنند. ایجاد را موردنیاز استانداردهاي حداقل بتوانند تا شوند تقسیم گذاريسرمایه و تجارت توسعه و تجاري هايسیاست بخش دو در بایدمی

 فضاي ،بررسی مورد کشورهاي کلیه .دارد نوسان درصد 11 با آمریکا تا درصد 1 با برزیل از و است متفاوت الملل بین تجارت از مختلف کشورهاي

 در هاسیاست هدایت از و نیست یکسان خارجی تجارت در دولت مداخله میزان هرچند و اندکرده فراهم رقابتی و آزاد تجارت انجام براي را الزم

 براساس را خود تجاري دیپلماسی فوق کشورهاي همه ولی کند،می فرق هند و چین هايدولت توسط خارجی معامالت انجام تا انگلیس و آمریکا

  نمایند.می اجرا و نهاده بنا بلندمدت ايتوسعه منافع و اهداف

 با مطابق را سازمان هايموافقتنامه و مقررات کنندمی سعی و داشته فعال حضور WTO در مذکور کشورهاي همه فوق اهداف به دسترسی براي

 الس در دیگران از دیرتر بسیار که چین حتی آورند. عمل به جلوگیري آنها تصویب از ملی اهداف با تعارض بروز صورت در و کرده اجرا خود منافع

 اقتصادي اصالحات توانست ،کشور آن بر حاکم کمونیستی نظام علیرغم و برد بهره الحاق ساله 16 مذاکرات از ،ه استشد ملحق WTO به 2001

 ,دیگر سوي از بگذارد. اجرا به سازمان در را موفقی و پویا فعال، تجاري دیپلماسی WTO به ورود از پس و کرده ایجاد نظام در تدریج به را نیاز مورد

 دارند. خود همسایگان و شرکا با متعددي دوجانبه تجاري قراردادهاي و بوده عضو تجاري ايمنطقه سازمان چند در مطالعه مورد کشورهاي همه

 سنتی دستگاه بهتنها  تواننمی را تجاري دیپلماسیع با اهمیتی مانند ودهد که موضمطالعه عملکرد کشورهاي مختلف نشان می

 اما هستند، تجاري دیپلماسی اصلی ارکان از بازرگانی و خارجه امور هايوزارتخانه هرچند و کرد محدود بازرگانی حتی یا دیپلماسی

 موفقیت ضریب توانمی دایره این به سرمایه جذب خصوصی موسسات و صادراتی هاياتحادیه بازرگانی، هاياتاق کردن وارد با

  بخشید. بهبود هم را کشور جهانی وجهه و داده افزایش را تجاري دیپلماسی

   

                                                           
4 . Michel Kostecki & Olivier Naray(2007), p. 6 
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  وظیفه بخش دولتی و خصوصی در دیپلماسی تجاري .4

 نظر در خصوصی و دولتی هايبخش براي وظیفه و هدف گروه دو توانمی ،شود گرفته نظر در تجاري دیپلماسی براي ارزش زنجیره یک چنانچه

 در ,احتمالی مشکالت و مسائل حل قراردادها، اجراي و عقد عمومی، روابط سازي، شبکه اقتصادي، اطالعات به دستیابی شامل اول گروه گرفت.

 و توریسم ارتقاء تکنولوژي، و علوم زمینه در همکاري خارجی، گذاريسرمایه ارتقاء تجارت، توسعه که حالی در .گیردمی قرار دولت امور حیطه

   ند.آیمی حساب به خصوصی بخش منافع و اهداف از ،خارجیان با مقابله در تجاري جامعه از حمایت

 دادن ترتیب ها،حکومت بین روابط صرف تجاري هايدیپلماتبخش اعظم زمان و وقت  توسعه حال در کشورهاي در دهد کهمی نشان هايبررسی

 را خود وقت تجاري هايدیپلمات یافته توسعه کشورهاي در که حالی در شود،می تجاري و اقتصادي اطالعات آوري جمع و تجاري هاينمایشگاه

  نمایند.می تجاري اختالفات حل زمینه در بازرگانان از حمایت و خصوصی تجار به دهیسرویس خارجی، سرمایه جذب صرف بیشتر

 گروه سه به توانمی را تجاري هايدیپلمات اصوال د.گیر قرار تجاري دیپلمات شخصیت و دیپلماسی مدل تاثیر تحت تواندمی اياندازه تا فوق رفتار

 اقتصاد امور از کلی دانشی ،هادیپلمات از گروه این ؛شودمی محول آنها به اقتصادي وظایف که هستند عادي هايدیپلمات اول گروه ؛کرد تقسیم

 خوبی تماسهاي توانندمی اوقات گاهی دلیل همین به .کنندمی پذیرنده هايدولت مسئولین با مالقات صرف را خود وقتبیشتر  و داشته المللبین

 هايوزارتخانه سایر یا بازرگانی وزارت از که هستند هاییدیپلمات دوم گروه دهند. ترتیب آنها براي مهمی هايمالقات یا کنند معرفی تجار به

 وبوده  تجاري سیاست مباحثآنها بر  کاري تمرکز معموال اما دارند بیشتري تخصصی اطالعات گروه این چند هر  ؛ندشومی اعزام دولت اقتصادي

 عمدتاً گروه سومین کنند.می فراهم تسهیالتی و داده نشان العمل عکس ،بشود آنها از خصوصی بخش سوي از مشخصی تقاضاي که صورتی در

 هايشرکت به و کرده برقرار تجاري جامعه با را خود هايتماس بیشتر نمایندمی تالش مبتکرانه صورت به و هستند محور -تجارت هايدیپلمات

 ودخ کشور با مبادالت افزایش به ترغیب هم را میزبان کشور تجاري موسسات و دنبده مشاوره نظر مورد کشور اقتصادي موسسات درباره هموطن

 سوم مدل به اول مدل از نیز آنها تجاري دیپلماسی ،شودمی بیشتر کشورها توسعه سطح اندازه هر که دهدمی نشان شده انجام هايبررسی د.نبنمای

  د.کن می پیدا بیشتري تمایل

 به محدود را خود توانند نمی فقط و اندکرده پیدا تري گسترده وظایف تجاري دیپلماتهاي ,شدن جهانی فرایند در رسد می نظر به ,دیگر سوي از

 ذهن رد کشور تصویر بهبود و توریسم ارتقاء توسعه، و تحقیق زمینه در همکاریها گسترش خارجی، سرمایه جذب نمایند. بازرگانی فعالیتهاي

 را جاريت دیپلماسی رسانی خدمات نحوه الکترونیک دولت و الکترونیک تجارت هرچند, است. تجاري دیپلماسی اخیر فعالیتهاي جمله از ,خارجیان

 تر خصصیت اطالعات به نیاز بزرگ شرکتهاي اما ,است کرده تر کارآ و سریعتر متوسط و کوچک شرکتهاي به پاسخگویی در  آنرا و بخشیده تکامل

 جاريت دیپلمات اختیار در رسمی غیر برخوردهاي و جلسات در ستا ممکن فقط و آیند نمی دست به اینترنت در که ,دارند بازار از تري اول دست و

 جامعه از شتريبی افراد پیشرفته کشورهاي در شده سبب امر همین و شود می یافت کالسیک دیپلماتهاي بین در کمتر مشخصاتی چنین گیرد. قرار

   برگردند. خود اصلی حرفه به بتوانند چهارساله تقریبا مقطع یک از پس و بپردازند وظیفه انجام به تجاري دیپلماتهاي سلک در تجاري

 تجارت لیالمل بین سازمان در را مذاکرات که هستند دوم و اول گروه تجاري دیپلماتهاي بیشتر و نشده حاصل چندانی تغییر المللی بین بعد در اما

 اراتاختی حیطه در را مسئولیت این هنوز توسعه حال در و یافته توسعه از اعم کشورها کلیه و ,میکنند دنبال ملل سازمان تخصصی آژانسهاي و

  است. بوده دخیل فنی مسائل بعضی در دادن مشاوره حد در حداکثر خصوصی بخش و اند داشته نگه حکومتها

 شرفتپی کشاورزي در ابتدا باید همه و دارد وجود کشورها همه براي یکسانی توسعه الگوي آیا که, اینست نمود مطرح میتوان خاتمه در که سوالی

 توانندب تا آورند خدمات بخش در تجارت به رو وسپس پرداخته صنعت توسعه به کشاورزي خودکفایی از قبولی قابل حد به رسیدن از پس و کرده

 و اردد وجود توسعه براي هم دیگري راههاي که داد نشان  شرقی جنوب آسیاي کشورهاي تجربه نمایند؟ استفاده توسعه موتور عنوان به تجارت از

 ساختار یک ایجاد با و ساخته بنا الملل بین تجارت مبناي بر را خود اقتصادي ساختار میتوانند طبیعی منابع و کشاورزي زمین فاقد کشورهاي حتی

 مشارکت طریق از هم و کرد, کسب اقتصادي قدرت و ثروت کشور براي تجاري معامالت راه از هم تجاري، دیپلماسی هزینه کم و موثر کوچک،

  بخشید. بهبود الملل بین نظام در را کشور پرستیژ الملل بین تجاري مذاکرات در موثر و فعال
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 در ونچ باشد، داشته همراه را سیاسی اراده و جهانی بینش مدت، بلند نگرش که بود خواهد موفقیت و گیري شکل قابل زمانی تجاري دیپلماسی

 اختالل و نوسان دچار حکومتها تغییر با دیگري موضوع هر مانند ممکنست و شده تبدیل کشورها خارجی سیاست اجزاي از یکی به صورت این غیر

  گردد.

  تجاري دیپلماسی متولیان .5

 که اهمیتی با متناسب نیز کشورها و بود خارجه امور وزارت مسئولیتهاي حوزه در اقتصادي دیپلماسی موضوعات بیستم قرن از اي عمده بخش در

 فعال هزمین این در بازرگانی یا اقتصاد هاي خانه وزارت شدن جهانی روند آغاز از پس اما میکردند، ریزي برنامه آن براي بودند قائل مسئله این براي

  اريتج دیپلماسی اهداف پیگیري در اي منطقه سازمانهاي و نهادها برخی مشارکت منزله به بیستم قرن آخر هاي دهه در زدایی تمرکز شدند. تر

 دقت باید البته میباشد. صادراتی هاي اتحادیه و بازرگانی اتاقهاي قبیل از دولتی غیر  بازیگران شدن فعال زمینه این در توجه قابل نکته اما بود.

  5هستند. متفاوتی منافع داراي چون میباشند اعضایشان مواضع کردن هماهنگ براي مشکالتی با معموال مزبور نهادهاي که نمود

 زارتو اختیار در عمدتا که میشود مربوط تجاري سیاستهاي به اول بخش کرد. تقسیم عمده بخش دو به میتوان را تجاري دیپلماسی فعالیتهاي

 نیز خارجه امور وزارت کشورها  برخی در و دارد قرار کشورهاي کار وزارت و معادن و صنایع وزارت کشاورزي، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی،

 و TPOs(6(تجارت توسعه سازمانهاي معموال که میشود مربوط خارجی سرمایه جذب و صادرات توسعه به دوم بخش دارد. عهده به را امور هماهنگی

 را کشورها خصوصی بخش و دارایی و اقتصاد وزارت بازرگانی، اتاقهاي بازرگانی، وزارت و گرفته بر در را IPAs(7(گذاري سرمایه از حمایت آژانسهاي

 که باورند این بر و دانندمی مربوطه المللی بین مذاکرات و تجاري هايسیاست به محدود را تجاري دیپلماسی کشورها از تعدادي نماید.می درگیر

 اما است، شدنی انجام دولتها نمایندگان توسط فقط نیز الدولی بین هايسازمان در مذاکرات و شودمی مربوط دولت به فقط سیاست تعیین حوزه

 فراهم را تجاري المللیبین تصمیمات در مشارکت زمینه یا دهد افزایش الملل بین تجارت در را کشور سهم بتواند آنچه هر معتقدند دیگر گروهی

 در هم المللیبین مذاکرات در و باشند گذار اثر آن در توانندمی خصوصی و دولتی بخش دو هر و داشته قرار تجاري دیپلماسی حیطه جزو آورد

یم ضروري تیم اطالعاتی تغذیه براي خصوصی بخش نمایندگان حضور است، دولتی اصلی کنندهمذاکره اگر حتی و باشند داشته حضور هم کنار

    باشد.

  کشور اقتصادي دیپلماسی تقویت لزوم بر شواهدي .6

میلیارد دالر بوده است که ایران با  790معادل  2016-2014هاي در سال 8مطابق با آمار بانک جهانی، میانگین واردات کاالیی کشورهاي منطقه

کشور منطقه تمرکز  19درصد از این بازار بزرگ را به خود اختصاص داده است. در بین  3/2میلیارد دالر تنها  4/18میانگین صادرات به ارزش 

درصد صادرات ایران در منطقه به سه کشور  75است که در مجموع حدود صادرات ایران به ترتیب بر سه کشور عراق، امارات و افغانستان بوده 

دهند که ایران علیرغم کشور دیگر کمتر از یک درصد است. این ارقام نشان می 16پذیرد. بنابراین سهم صادرات ایران در مذکور صورت می

ده است اما شاید از طریق دیپلماسی اقتصادي و همچنین دیپلماسی برداري نکربرخورداري از یک بازار بزرگ در پیرامون خود به خوبی از آن بهره

  تجاري مناسب بتواند سهم خود در بازار منطقه را افزایش دهد. 

 و ودهب ایران اقتصاد براي طالیی فرصت هاغربی سوي از روسیه تحریم همچنین و ايمنطقه مسائل در روسیه و ایرانروابط سیاسی مناسب بین 

زرگ مندي از بازار بساز بهرهمناسب می توانست زمینه اقتصادي دیپلماسیوجود  است. شده واقع جدي غفلت مورد فرصت این متأسفانه که هست

میلیون دالر در  183درصد به  60با کاهش حدود  2012میلیون دالري ایران به روسیه در سال  447صادرات   روسیه باشد. نفري میلیون 143

  است. رسیده  2016سال 

                                                           
5 . Saner & Yiu(2005) 

6 . Trade Promotion Organizations 

7 - Investment Promotion Agencies 

 شامل عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، عمان، امارات، ازبکستان، بحرین، قزاقستان، قرقیزستان، قطر، 8

و لبنان عربستان، کویت، سوریه  
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 ماخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران

 صادرات که است شده باعث داعش با عراق درگیري است. بوده عراق بازار گذشته، سال چند طی ایران اقتصاد براي طالیی هايفرصت از دیگر کیی

 طرف از .برسد 2016 سال در دالر میلیارد 6/7 به 2013 سال در دالر میلیارد 9/11 از دالري میلیارد 4 از بیش کاهش بامطابق نمودار زیر  ترکیه

رسید که جایگاه مناسبی در روابط اقتصادي خود دیگر ایران بدلیل روابط سیاسی خوب با عراق و کمک به آن کشور در مبارزه با داعش به نظر می

زیارتی هر ساله درآمد مناسبی را نصیب مردم و  -اي از زائران ایرانی در قالب گردشگر مذهبیبا عراق ایجاد نماید. از طرفی سفر طیف گسترده

نمایند. با این حال به خوبی از فرصت بازار عراق براي صادرات محصوالت ایرانی استفاده نشده است. این امکان براي ایران وجود دولت عراق می

 اما در اختیار بگیرد. خود محصوالت براي) را دالر دمیلیار 4بخشی از سهم از دست رفته ترکیه در بازار عراق ( اقتصادي دیپلماسی باداشت که 

  سال اخیر مشاهده نشده است. 5تغییر محسوسی در صادرات ایارن به عراق طی 

  و بانک جهانی ماخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایران
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سیاسی مستحکمی بین گردد. در شرایطی که روابط بازار سوریه هم ضعف دیپلماسی اقتصادي مشاهده میحضور در همچنین در خصوص 

؛ بطوري که طبق نمودار زیر،  ارزش صادرات ایران ر بهتر از ایران از بازار کشور مذکور بهره برده استاایران و سوریه وجود دارد، کشور ترکیه بسی

  درصد ارزش صادرات ترکیه به سوریه بوده است. 10تنها   2016به سوریه در سال 

  

  و بانک جهانی نماخذ: گمرك جمهوري اسالمی ایرا

  9(مطالعه موردي دولت دانمارك)تجاري یپلماسید و صادرات گسترش درمناسب دولت  راهبرد .7

به   .است صادرات توسعه زمینه در کشورها پیشروترین از یکی 2015 سال در خدمات و کاال صادرات دالر میلیارد 155 بر بالغ با دانماركکشور 

  یک شغل  4هر ازرا تشکیل می داد. همچنین کشور این داخلی ناخالص تولیددرصد از  53  خدمات و کاال صادراتطوري که در سال مذکور 

بخش در رقابت افزایش .است صادرات به وابسته شغل هزار 725 تقریباً نفري، میلیون 5/5  جمعیت از .است وابسته صادرات بخش به شغلی فرصت

 توسعه روي پیش هايچالش ترینمهم رشد، حال در و دور بازارهاي به ترسخت نسبتاً دسترسی و تولید هايهزینه نسبی افزایش محور، دانش هاي

 دانمارك اقتصادي رونق و کنندمی عمل جهانی ارزش زنجیره محدوده در دانمارکی هايبنگاه حال، همین در .شوندمی محسوب دانمارك صادرات

 هدف در کشور دانمارك با .شوندمی منتفع شدن جهانی روند گسترش از دانمارکی هايبنگاه. از این رو باشدمی ممکن لمللابین عرصه در تنها

 9 از متشکل گردید. این سند تدوین صادرات توسعه سندغیرهماهنگ  و پراکنده هايتالش از اجتناب و صادرات براي توسعه منسجم ايبسته ارائه

 فرعی است: اقدام 40 اصلی اقدام

  از طریق: هابنگاه تحرك تسهیل و صادرات ارتقاء هايبرنامه بیشتر هماهنگی و ساختن کارآمدتر -1

 دولت صادرات گسترش هايبرنامه معرفی براي پورتال یک ایجاد  

 صادرات گسترش متولی دولتی ارگانهاي بین هماهنگی تقویت 

 خارجی اقتصاد مجمع ایجاد  

 و دولت صادراتی ارتقاء هايسیاست اثر ايدوره ارزیابی همچنین و خصوصی بخش صادرات ارتقاء مراکز با دولت همکاري و مشارکت 

 هابرنامه انواع تأثیرگذاري میزان

                                                           
 )1395( حسن محمدزارع،  ،مسعود ،اردکانی کمالی 9
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 از طریق: جهانی سطح در دانمارك اقتصادي منافع کردن دنبال براي ايوزارتخانه بین تالشهاي تقویت  -2

 دانمارکی هايبنگاه براي بازار وضعیت تحلیل براي توسعه درحال کشورهاي در مشاوره مرکز20 تا 15 ایجاد 

 کلیدي بازارهاي در خشیب راهبردي همکاري هايپروژه مالی تامین 

 عمومی بخش با مرتبط خدمات صادرات و بازار توسعه براي بهتر هايفرصت 

 هابنگاه صادرات توسعه حامی و مشوق تجاري سیاست اتخاذ 

 اروپا اتحادیه چارچوب در شده فراهم فرصتهاي از بهتر استفاده 

 مرتبط مقامات و وزرا از متشکل صادرات با مرتبط سیاستهاي کننده هماهنگ گروه تشکیل 

  از طریق: دانمارك در اشتغالزایی و رشد براي خارجی تعامالت افزایش -3

 خارجه امور وزارت اقتصادي دیپلماسی عمل برنامه تدوین  

 هستند دانمارکی هايبنگاه براي صادراتی مقصد پتانسیل داراي که کشورهایی هايسفارتخانه در رشد شوراهاي ایجاد.  

  از طریق: دانمارك کار و کسب جامعه با همکاري در تجارت شوراي هايتالش کردن نهیبه -4

 ارزش نسبی افزودن بر تمرکز با تر راهبردي مدیریت  

 دانش و بازاریابی کیفیت، با ارتباط در ايمنطقه همکاري تقویت و دانمارك تجاري شوراي در جاريت-سیاسی مشاوره خدمات بر تأکید 

  از طریق: بزرگ بازارهاي بر تمرکز با بیشتر رشد براي جهانی حضور -5

 دانمارك هاي سفارتخانه شبکه گسترش  

 بزرگ و رشد حال در بازارهاي ترین مهم به دادن اولویت  

 جهانی بازار در حضور براي محور داده و پویا بندي اولویت 

 تجارت شوراي خدمات مختلف اشکال  

 نوآوري مراکز و جهانی حضور تقویت 

 از طریق: تجاري هايتالش و ايتوسعه هايکمک بین بهتر انسجام -6

 جدید بازارهاي در هابنگاه حضور براي ايمشاوره خدمات براي واحد دروازه ایجاد 

 دارند آنها ايتوسعه نیازهاي تأمین براي توسعه درحال کشورهاي در حضور تجربه اولین که هاییبنگاه به کمک. 

 کشاورزي گذاريسرمایه صندوق ایجاد 

  از طریق: هابنگاه براي یمال منابع به یدسترس لیتسه -7

 التین آمریکاي در حضور تقویت صادراتی وام تداوم  

 اوکراین در جدید سرمایهگذاري امکانات ایجاد  

  صادرات در متوسط و کوچک هايبنگاه المللی بین جایگاه ارتقاء -8

 براي ايمشاوره مدت بلند هايهمکاري طریق از و ارزش خلق بر تمرکز با متوسط و کوچک هايبنگاه به مربوط جدید هايبرنامه تعریف 

 صادرات گسترش هدف با نوآوري خلق

 مشاوره نیازهاي شامل صادرات گسترش در  آنها نیازهاي بررسی با کارکن نفر 250 از کمتر اندازه با متوسط بنگاههاي بر تمرکز افزایش

  بازرگانی توسعه و خالقیت و نوآوري مالی، تأمین اي،

 متوسط و کوچک هايبنگاه صادرات سازيزمینه و بخشی هايمشاوره و رایزنیها تقویت  

 نوآوري هايشبکه طریق از نوآوري عرصه در بینالمللی همکاریهاي تقویت:  



10 

  صادرات ارتقاء هايکمپین براي بهتر ساختار طراحی -9

 هدف مشترك صادرات گسترش کمپین برنامه تدوین  

 صادرات گسترش کمپین هايفعالیت بر نظارت براي جدید تیم تشکیل  

  کشور باالدستی آور الزام اسناد .8

 وحوزه سازد مشخص را ابزارها و اهداف ،یکل جهت که باشدیم یقانون و یحقوق چارچوب داشتن ازمندین يکشور هر در يتجار یپلماسید نیتدو

 تیرضا حاصله جینتا که یصورت در تا کند نییتع يا دوره يهایابیارز يبرا هاییراه و کرده فیتعر را نفعیذ يسازمانها يهاتیمسئول طهیح و نفوذ

  باشد. داشته وجود آن در نظر دیتجد امکان نبود بخش

 دفه که دارد حیتصر کیاستراتژ کردیرو نیا .است ساخته  مشخص را کشور اقتصاد ندهیآ ریمس يراهبرد سند کی 1382 سال در بار نیاول يبرا

 ینم شمار به یمل مقوله کی صرفاً توسعه شدن، یجهان عصر در و بود نخواهد تحقق قابل یمل يمرزها چارچوب در صرفاً  رانیا ياقتصاد توسعه

 تحقق .باشد یم الملل نیب ياقتصاد نظام در حضور یچگونگ  نکته نیتر يراهبرد رو نیا از .ستین یافتنی دست یداخل منابع اتکاء به تنها و رود

 و اهینگران که رانیا یاسالم يجمهور چون يکشور يبرا و است یجهان اقتصاد با يدیجد رابطه فیتعر مستلزم ساله، ستیب انداز چشم اهداف

 يصاداقت يرفتارها و الگوها یجیتدر رییتغ و تجارت یجهان سازمان به الحاق ندیفرآ کردن یط دارد، الملل نیب نظام با رابطه در يادیز يها دغدغه

 وندیپ کی جادیا و یجهان اقتصاد در فعال مشارکت و دیجد یتعامل رابطه يبرقرار يبرا فرصت نیبهتر ،يا توسعه الزامات با متناسب کشور يتجار و

 از .باشد یم صادرات توسعه راهبرد قالب در توسعه و تجارت انیم داریپا و مستمر وندیپ کی جادیا و یجهان اقتصاد در فعال مشارکت و مستمر

 با فعال و سازنده تعامل مستلزم ،1404 انداز چشم سند مطابق منطقه سطح در يفناور و یعلم ،ياقتصاد اول قدرت به شدن لیتبد گرید يسو

 جهان با سازنده تعامل موضوع  و نشده سند اقتصادي اهداف به محدود فقط %8 ساالنه اقتصادي رشد میانگین به دستیابی .است منطقه يکشورها

 گیرد.می بر در نیز را

 تا دهش کشور اقتصاد و ملی تولید از حمایت براي اقتصادي دیپلماسی از استفاده به ملزم دولت مقاومتی اقتصاد سیاستهاي 12 بند در همچنین

 :کند مقاوم را کشور اقتصاد بتواند

   :طریق از کشور اقتصاد پذیريآسیب کاهش و مقاومت قدرت افزایش :12 بند

  .همسایگان بویژه جهان و منطقه کشورهاي با مشارکت و همکاري گسترش و راهبردي پیوندهاي يتوسعه

  .اقتصادي هايهدف از حمایت جهت در دیپلماسی از استفاده

  .ايمنطقه و المللیبین هايسازمان هايظرفیت از استفاده

  :است گردیده تاکید تجاري دیپلماسی به توجه لزوم بر صراحتا نیز ششم برنامه 105 ماده در فوق اسناد اساس بر

 منطقه، کشورهاي ویژهبه جهان در هدف کشورهاي با جانبههمه هايپیوند تقویت و بخشیتنوع براي الزم سیاسی شرایط و بسترها ایجاد -ب

 نظام کلی هايسیاست چهارچوب در نوظهور قدرتهاي و همسایگان

 گذاريسرمایه جذب و مالی تأمین مهندسی، و فنی خدمات و کاال صادرات براي جهانی بازارهاي به ورود بر تمرکز با اقتصادي دیپلماسی تقویت -پ

 یغرب جنوب کشورهاي و منطقه کشورهاي دیگر در غیردولتی بخش حضور براي الزم هايزمینه ایجاد و نوین هايفناوري به دستیابی و خارجی

  مقاومتی اقتصاد کلی هايسیاست چهارچوب در اسالمی و همسایه کشورهاي ویژهبه آسیا

 زنانرای قانون، این شدن االجراءالزم زمان از سالیک مدت ظرف است مکلف خارجه امور وزارت همکاري با تجارت و معدن صنعت، وزارت - ت

 این کلیه هک کند تعیین ايگونه به دارند را ایران با تجاري رابطه بیشترین گمرك آمار اساس بر که کشورهایی در ایران هايسفارتخانه در بازرگانی
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 سال دو راداف این خدمت مدت باشند. داشته کامل تسلط هدف کشور یا انگلیسی زبان به و بوده اقتصادي هايحوزه با مرتبط تحصیالت داراي افراد

  .کند ارائه اسالمی شوراي مجلس به را حکم این اجراي ساالنه گزارش تجارت و معدن صنعت، وزارت  همکاري با خارجه امور وزارت است.

  نماید. ارائه تجارت و معدن صنعت، وزارت به را خود پیشنهادهاي تواندمی کشاورزي، و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق

  پیشنهادات  و بنديجمع .9

 رهاکشو نیا .هستند آن به الحاق ندیفرآ کردن یط حال در ای و باشند یم تجارت یجهان سازمان عضو ای منطقه يکشورها اتفاق به بیقر امروزه

 اب توانند ینم و ندینما تیتبع تجارت یجهان سازمان يتجار و ياقتصاد قواعد و الگوها از که هستند متعهد خود يا منطقه و دوجانبه روابط در

 يجمهور ،يراهبرد ضرورت نیا .گردند تجارت یجهان سازمان در تعهداتشان با ریمغا يتجار و ياقتصاد توافقات وارد سازمان نیا از خارج يکشورها

امهن موافقت و قواعد با را خود تجاري الگوهاي که گرداند یم ملزم ،يتجار و ياقتصاد يا منطقه و دوجانبه روابط يبرقرار در یحت را رانیا یاسالم

   .گرداند منطبق تجارت جهانی سازمان هاي

 حتی یا دیپلماسی سنتی دستگاه بهتنها  تواننمی را تجاري دیپلماسیع با اهمیتی مانند ودهد که موضمطالعه عملکرد کشورهاي مختلف نشان می

 بازرگانی، هاياتاق کردن وارد با اما هستند، تجاري دیپلماسی اصلی ارکان از بازرگانی و خارجه امور هاي وزارتخانه هرچند و کرد محدود بازرگانی

 جهانی وجهه وه داد افزایش را تجاري دیپلماسی موفقیت ضریب توانمی دایره این به سرمایه جذب خصوصی موسسات و صادراتی هاياتحادیه

  بخشید. بهبود هم را کشور

 مطابق هدفمند هايبرنامه ارائه و متولی داخلی نهادهاي انسجام و هماهنگی پیرامون، جهان با موثر تعاملطریق  از تجاري دیپلماسی به توجه اگرچه

 ارکان توجه به این عدم، اما شودمی محسوب صادرات راهبرد توسعه در دولت تالش ارکان ترینمهم از صنایع و تفکیک بازارها و به هابنگاه نیاز با

 اکید توصیه علیرغم جهان، با غیرمستمر و ناکارآمد تعامل شود. می محسوب ایران تجاري و سیاستگذاري اقتصادي محیط ضعف نقاط مهمترین از

 در اقتصادي هايبنگاه از هدفمند غیر و هاي سراسريحمایت و تجارت امر در موثر دولتی نهادهاي انسجام عدم توسعه کشور، باالدستی اسناد در

ها و گذاريسیاستبرد. علیرغم می رنج آن از کشور تجاري محیط سیاستگذاري که است مشکالتی ترینمهم از واردات رویکرد جایگزینی اتخاذ کنار

 محیطبدلیل عدم وجود  عمدتاًنه دچار ناکامی است که یهمچنان کشور در این زمهاي اخیر  اقدامات مختلف در زمینه توسعه صادرات طی دهه

پورتال  ایجاد همچون هاییبرنامهگردد که در مقایسه ایران  با کشور دانمارك مشاهده می است. اقدامات و هاسیاست بار نشستن به براي مناسبی

 نمودن فعال مالی صادرات، تأمین خصوصی، بخش و دولت مشارکت جهت اقتصاد، نهادسازي )مجمعي (شورا ایجاد صادرات، برنامه رسانیاطالع

در  بیش و کمها و اقدامات مناسب در جهت توسعه صادرات، به عنوان سیاست باکشورها دوجانبه تجاري توافقات و رایزنان اعزام ها،سفارتخانه

 تواندو می است شده دیده ایران تجاري سیاستگذاري محیط در آن کمتر تجربه که هاییسیاست جمله از حال عین در .است شده پیادهکشورمان 

 انواع تأثیرگذاري و میزان دولت صادراتی ارتقاء هايسیاست اثر ايه دوره ارزیابی دیپلماسی اقتصادي، عمل نامهبر گردد مطرح جدید ایده عنوان به

 ایجاد و تجربه کم به صادرکنندگان کمک جدید، بازارهاي در هابنگاه حضور براي هاسفارتخانه مشاوره در خدمات واحد دروازه ایجاد ها،برنامه

  .باشدمی صادرات رشد پتانسیل داراي کشورهاي هايسفارتخانه در رشد شوراهاي
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  ماخذ و منابع .10

 .فرهنگ سیاسی، نشر مروارید، چاپ هشتم). 1354(آشوري، داریوش -1

مجموعه  ،المللمبانی حکمی و سیاست عملی دولت نهم در روابط بین، )، دیپلماسی اقتصادي در دولت نهم1388طالیی، محسن.( -2

  وهش و اسناد ریاست جمهوري.ژتهران، مرکز پ ،مقاالت

دوره  ،در سیاست خارجی دولت یازدهم جایگاه دیپلماسی اقتصادي .)1394( مرتضی ،؛ دامن پاك جامیسید جالل ،دهقانی فیروزآبادي -3
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 .بازرگانی

 براي مالحظاتی :دیپلماسی تجاري و صادرات گسترش در دانمارك دولت راهبرد)، 1395حسن ( زارع، محمد اردکانی، مسعود، کمالی -5

 .نشریه تحوالت جهانی صنعت، معدن و تجارت، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی ،سیاستگذاري

 

  




