الزامات تقويت ديپلماسي اقتصادي جمهوري
اسالمي ايران در شرايط پساتحريم

كد موضوعي062 :
شماره مسلسل82701 :
اسفندماه 8932

معاونت پژوهشهاي سياسي ـ حقوقي
دفتر :مطالعات سياسي

به نام خدا

فهرست مطالب
چکیده 1..............................................................................................................................................................................................
مقدمه 2...............................................................................................................................................................................................
 .1بررسي اسناد فرادستي 5............................................................................................................................................................
 .2ارزيابي وضع موجود ديپلماسي اقتصادي در پرتو تحريم 8...............................................................................................
 .3عملکرد ديپلماسي اقتصادي در برنامه پنجم توسعه11.....................................................................................................
 .4چالشهاي فعالسازي ديپلماسي اقتصادي در ايران 18....................................................................................................
 .5فرصتها و بسترهاي مستعد ديپلماسي اقتصادي در ايران 23........................................................................................
 .6الزامات ديپلماسي اقتصادي ايران22......................................................................................................................................
نتیجهگیري 31..................................................................................................................................................................................
منابع و مآخذ 33...............................................................................................................................................................................

الزامات تقويت ديپلماسي اقتصادي جمهوري
اسالمي ايران در شرايط پساتحريم

چکيده
ديپلماسي اقتصادي ازجمله حوزههاي مفهومي و كاركردي نوين است كه بسته به نوع ضرورتهاي
ناظر بر وضعیت كشورها ،الزاماتي را بر سیاست خارجي آنها تحمیل ميكند .از آنجا كه توانمندي
اقتصادي و توسعه اقتصادي به يکي از مهمترين مؤلفههاي قدرت ملي كشورها تبديل شده و عمل به
ضرورتهاي ناشي از آن مستلزم تعامل با جهان و مشخصاً نظام اقتصاد جهاني است ،ديپلماسي
اقتصادي از جايگاه ويژهاي در مناسبات بینالمللي كشورها برخوردار شده است .ايران بهعنوان كشوري
كه از يکسو با چالشهاي ساختاري اقتصادي بهگونهاي تاريخي مواجه است و ازسوي ديگر چندين دهه
است كه با سیاستهاي تحريمي غرب دست و پنجه نرم ميكند ،ضرورتهايي فراروي خود دارد كه
توسعه اقتصادي را در اولويت سیاست كالن كشور قرار داده است .اين موضوعي است كه به وضوح در
اسناد باالدستي كشور و همچنین فرمايشات مقام معظم رهبري و نامگذاري سالهاي اخیر با عناوين
عمدتاً اقتصادي مشاهده ميشود كه خود بیانگر دغدغه تصمیمگیرندگان و درك آنها از ضرورتهاي
اقتصادي كشور در شرايط تحريم و پساتحريم است .تاكنون ايران پنج برنامه توسعه را پشت سر نهاده
است و نگاه آسیبشناسانه به آنها نشانگر كاستيها و نواقصي در اجرا بوده كه كشور را در دستیابي به
اهداف متصور بازداشته است .البته اين بهمعناي انکار نقاط قوت اين برنامهها در مقام اجرا نیست ،اما
بهمنظور بهبود امور و پیشبرد اهداف كالن ،ناگزير از مطالعه نواقص و كاستيها نیز ميباشیم .بر
ايناساس ،با توجه به اولويتيابي توسعه اقتصادي در دستوركار كالن سیاست كشور ،طبعاً به اقتضاي
منطق اقتصاد كه جهاني و جهانشمول است ،طراحي سیاست خارجي توسعهگرا نیز ضروري ميباشد.
در چنین شرايطي است كه ديپلماسي اقتصادي به يکي از اركان توسعه اقتصادي و ركن اصلي سیاست
خارجي توسعهگراي كشور تبديل ميشود .اين موضوعي است كه صراحتاً يا تلويحاً در متون اسناد
باالدستي كشور نیز ميتوان مشاهده كرد .سند چشمانداز و برنامههاي پنجساله توسعه بهوضوح داللت
بر اين معنا داشته اند .در همین راستا كلیات برنامه ششم توسعه نیز ضمن آنکه متضمن مفاد اقتصادي
است ،تکالیفي را در همین زمینه متوجه سیاست خارجي كشور ساخته است كه در نوع خود نسبت به
برنامه پنجم جهش و تغییري معنادار محسوب ميشود .اما همانگونه كه بیان شد ،ايران شرايط
ساختاري خاصي دارد و با توجه به رابطه آن با نظام اقتصاد جهاني كه تحت تأثیر ساختارهاي تحريمي
شکل قابل تأملي يافته است ،كاربست ديپلماسي اقتصادي در سیاست خارجي ايران مستلزم واكاوي

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
چالشها بهمنظور مديريت آنها در جهت خنثيسازي و بهرهگیري و عملیاتيسازي فرصتهاي اقتصادي
ميباشد .در اين راستا مهمترين ضرورتها و چالشهايي كه ديپلماسي اقتصادي كشور با آن مواجه
است در قالب اقتصاد دولتمحور در برابر بخش خ صوصي و حجم بزرگ دولت در امور اقتصادي و در
نتیجه محدودسازي عملکرد بازار و رقابت و به حاشیه راندن بخشهاي خصوصي و غیردولتي ،ضعف
رقابتپذيري اقتصاد ايران و چالشهاي تشديدكننده آن يعني موانع تجارت ،رواج نداشتن مالکیت
خارجي (مالکیت شركتهاي خارجي) ،سطح تعرفهها ،اثر قوانین بر سرمايهگذاري خارجي ،نسبت
واردات به تولید ناخالص ملي و میزان مشتريمداري شركتها ،تقابل محیط داخلي ـ عرصه خارجي و
روند نازل و كاهنده سرمايهگذاري خارجي در ايران قابل بررسي است .اما فضاي اقتصادي ايران محدود
به كاستيها و ضعفهاي برشمرده شده و چالشهاي ناشي از آن نیست ،بلکه فرصتهايي نیز در اين
زمینه وجود دارد كه بهويژه در شرايط تحريم و پساتحريم قابل بهرهبرداري است .در اين راستا كلیات
برنامه ششم توسعه از دستگاه وزارت امور خارجه ميخواهد تا با كمک به برقراري ثبات منطقهاي،
جذب منابع مالي و بهرهگیري از موقعیت ژئوپلیتیک كشور به فعال شدن تمامي ظرفیتهاي بالقوه
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در جهت توسعه ياري رساند .بديهي است كه موقعیت ژئوپلیتیک يکي از
مهمترين مزيتهاي ايران است كه به تبع آن مزيت ژئواكونومیک نیز فضاي مناسبي جهت اتخاذ الگوي
رفتاري توسعهگرايانه فراهم ميسازد .بنابراين ،همانند شرايط تحريم ،در شرايط پساتحريم نیز كاربست
ديپلماسي اقتصادي در چارچوب كالن سیاست خارجي توسعهگرا الزام آشکاري است كه به نوبه خود
الزامات مشخصتري را در حوزههاي سیاستي ،كارگزاري ،نهادي و ساختاري ميطلبد.
مقدمه
ـ بيان مسئله
نظام اقتصاد بینالملل امروزه از ويژگي جهانشمول برخوردار بوده و با بهرهگیري از مرزهاي سیال،
فضاي جريانها را جايگزين فضاي مکانها كرده است .در اين شرايط ساختاري ،دغدغه دولتها از
مسائل امنیتي و سیاسي به مسائل اقتصادي و مشخصاً به سهیم شدن در بازارهاي تولید ،تجارت و
سرمايه جهاني و يا به تعبیري به فتح بازارها تغییر يافته است .از مهمترين نشانههاي اين تحول
كاركردي دولتها در نظام اقتصاد سیاسي جهاني ،در گذار از ديپلماسي سنتي به ديپلماسي اقتصادي
بهعنوان ابزار نوين و كارآمد تعامل در اقتصاد جهاني و دستیابي به توسعه قابل مشاهده ميباشد .در
اين ساختار نوظهور نخست توسعه اقتصادي به تعیینكنندهترين مؤلفه كارآمدي و توانمندي دولتها
تبديل گرديده كه مستلزم تعامل با ساختارهاي اقتصاد سیاسي جهاني است .بر اين اساس ،در كانون

گفتمان اقتصاد سیاسي ايران نیز موضوع توسعه اقتصادي جاي گرفته است .ويژگيهاي ساختاري ايران
بهعنوان كشوري در حال توسعه و همچنین ساختار تحريمهاي غرب بر علیه آن ايجاب ميكند كه
استراتژي رهايي از فروش مواد خام و افزايش تولیدات داخلي و صادرات آنها همانگونه كه مقام معظم
رهبري تأكید كردهاند ،در اولويت قرار گیرد .در همین راستا ،جمهوري اسالمي ايران همواره تحت
تأثیر دو نحله فکري خوشبینانه و بدبینانه به موضعگیري در برابر اقتصاد جهاني ،از واگرايي از اقتصاد
جهاني تا همگرايي با آن و تمركز اقتصادي تا آزادسازي فرآيند تولید و تجارت پرداخته و استراتژي
توسعهاي آن نیز بهشدت از اين مواضع تأثیر پذيرفته است.
اسناد باالدستي ازجمله سند چشمانداز بیستساله كشور و موضعگیريهاي مقام معظم رهبري در
نامگذاري سالهاي اخیر با عناوين مختلف اقتصادي و البته فرهنگي حکايت از دغدغه توأمان بهبود
رفاه جامعه و بازيگري فعال و تأثیرگذار در فضاي اقتصاد جهاني در عین حفظ ارزشها و آرمانهاي
نظام دارند .تأكید مکرر ايشان بر رهايي از فروش مواد خام و روي آوردن به تولیدات تجارتمحور در
همه حوزهها حتي علم و فناوري نشان ميدهد كه اگر بخواهیم كشورها را به لحاظ انتخاب استراتژي
توسعهاي به دو دسته طرفدار درونگرايي و سیاست جايگزيني واردات و كشورهاي تعاملگرا و طرفدار
راهبرد توسعه صادرات تقسیمبندي كنیم ،راهبرد توسعهاي ايران در قالب استراتژي اخیر قرار ميگیرد.
يعني گفتمان كالن حاكم بر ساختار اقتصاد سیاسي ايران تولید براي بازارهاي جهاني و تبديل شدن به
بازيگري فعال در عرصه اقتصاد سیاسي جهاني است .طبیعتاً دستیابي به اين راهبرد يک سلسله الزامات
را براي تکتک نهادها و حلقههاي تصمیمگیري كشور ايجاد ميكند .يکي از مهمترين اين نهادها كه
بهطور مستمر با كانونهاي سیاسي – اقتصادي منطقهاي و فرامنطقهاي در ارتباط است ،دستگاه
ديپلماسي و وزارت امور خارجه است .بنابراين ،تبیین رابطه بین ديپلماسي و توسعه در چارچوب
اقتصاد سیاسي جهاني و از طريق سیاست خارجي از ضرورت برخوردار است .در توضیح مطلب بايد
افزود كه ايران داراي شرايط خاصي است ،چراكه اوالً كشور با موانع و چالشهايي براي ورود به بازارها
و عرصه اقتصاد جهاني مواجه است و ازسوي ديگر ،دهههاست در معرض سیاستهاي تحريمي غرب
قرار دارد .ازاين رو ،تعامل ايران با نظام اقتصاد جهاني در عین حال كه ضرورتي آشکار است ،اما از
پیچیدگيهايي نیز برخوردار است كه مديريت ديپلماسي اقتصادي را به مقولهاي كامالً حرفهاي و
مهارتمحور تبديل ميكند .در واقع درحالي كه تعامل با اقتصاد جهاني با بهرهگیري از ديپلماسي
اقتصادي ضرورتي حیاتي براي ايران است ،اما در اين مسیر با چالشهاي ساختاري داخلي و خارجي و
ازجمله با بقاياي ساختارهاي تحريم غرب مواجه است .در توضیح مطلب بايد افزود كه اجراي سیاست
خارجي و نمود آشکار آن توسط وزارت امور خارجه صورت ميپذيرد .اما عملکرد سیاست خارجي
ازسوي اين وزارتخانه بر اركان ساختاري و نیروهاي داخلي ديگري نیز مبتني است كه تصور آن را
بهعنوان تنها نهاد دخیل در امر سیاست خارجي و تصور سیاست خارجي را بهعنوان فرآيندي بسیط و
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يکپارچه غیرمنطقي ميسازد .به همین دلیل هم در گزارش پیشرو ،ويژگيهاي ساختاري اقتصادي
كشور مورد بررسي و واكاوي قرار ميگیرد در همین راستا ،دغدغه گزارش حاضر را بررسي وضعیت
ديپلماسي اقتصادي كشور در حوزههاي ساختاري ،نهادي -قانوني ،سیاستي و سیاستگذاري و در ادامه
تبیین الزامات ناظر بر بهبود و اصالح اين وضعیت تشکیل ميدهد.
ـ اهداف و ضرورتهاي پرداختن به موضوع در قالب برنامه
اقتصاد ايران از چند جهت در معرض تنگنا و محدوديت قرار دارد ،از يکسو محدوديتها و ضعفهاي
درون ساختاري كه باعث شده بسیاري از سیاستهاي اصالحي اقتصادي يا ناكام مانده و يا به نتیجه
مطلوب مورد نظر منتهي نگردد و ازسوي ديگر ،بر بستر اين ضعف درون ساختاري محدوديتها و
چالشهاي ساختاري ناشي از نظام اقتصاد آزاد جهاني و همچنین سیاستهاي تحريمي غرب و آمريکا
فعال شده و چه بسا زمینههاي اثربخشي و معضلآفريني در اقتصاد ملي كشور را يافتهاند .بنابراين ،در
اين وضعیت اقتصادي يافتن راهحل امري ضروري و حیاتي بهشمار ميآيد .مسیري كه ساير كشورها
بهويژه كشورهاي تازه توسعهيافته پیمودهاند ،داللت بر اولويتبندي سیاست خارجي اين كشورها بر
محور موضوعات اقتصادي ،توسعهگرايي و فعالسازي ديپلماسي اقتصادي دارد .ازاينروست كه اين
حوزه نیازمند برنامهريزي بلندمدت با برد اثرگذاري كالن و زمانمند ميباشد كه در قالب راهبرد
اقتصادي با ابزار ديپلماسي اقتصادي و سازماندهي تعامالت اقتصادي بر محورهاي ساختاري ـ نهادي
قوي قابلحصول بهنظر ميرسد .در دنیاي امروز توسعهگرايي مهمترين كارويژه دولتهاست كه نیازمند
تعامالت اقتصادي با جهان خارج است و آنچه حلقه وصل اين دو مقوله محسوب ميشود ،ديپلماسي
اقتصادي است .محدوديتي كه از اين جهت بر ساختار اقتصادي ايران وارد ميشود ،وضعیت خاص
تعاملي آن با جهان غرب است .پیچیدگي وضعیت ساختاري و فرآيندي اقتصاد ايران از آنجا نشئت
ميگیرد كه كشور از يکسو در معرض آسیبهاي جدي ناشي از دورماندن از بازاهاي جهاني است و
ازسوي ديگر براي ورود به آن با چالش بزرگ ناشي از تعارض سیاستي و ساختاري با نظام اقتصاد
جهاني مواجه است .بنابراين ،پرداختن به نقاط ضعف و قوت و ارزيابي وضعیت موجود و مطلوب
ديپلماسي اقتصادي كشور بهمنظور تدوين برنامه و راهبرد مؤثر اقتصادي بینالمللي در شرايط تحريم و
پساتحريم ضرورتي است كه انکار آن منافع حیاتي كشور را به خطر مياندازد.

 .8بررسي اسناد فرادستي
نظام جمهوري اسالمي از بدو تأسیس بهواسطه سیاستهاي تحريمي غرب با مشکالت اقتصادي فراواني
دست و پنجه نرم كرده است و ازاينرو ،در قالب برنامههاي پنجساله تاكنون در طي پنج برنامه تالش
كرده از فعالیتهاي اقتصادي بيهدف و ناهمگون و سلیقهاي ممانعت نمايد .سند چشمانداز بیستساله
نیز در همین راستا داللت بر برنامهريزي هدفمند اقتصادي براي كشور دارد .بنابراين ،توسعه اقتصادي
ايران از محورهاي مهم اسناد فرادستي كشور بوده كه عملیاتيسازي اين فرآيند الزامات ساختاري و
وضعیتي جديدي را مي طلبد .در واقع ،اسناد فرادستي به ترسیم وضعیت مطلوب كشور در ابعاد كالن و
ازجمله در بعد اقتصادي در يک بازه زماني نسبتاً مشخص پرداختهاند و ايران را در آن افق توسعهيافته
به تصوير كشیده و در جايگاه رفیع در افق اين چشمانداز نشاندهاند .ازاينرو ،مطالعه نهادي در قالب
واكاوي اسناد باالدستي مانند قانون اساسي كشور و سند چشمانداز  1444مبناي اولیه جهت بررسي
محدوديتها و ظرفیتهاي ديپلماسي اقتصادي ايران است.
 .8-8تبيين ساختار و سياست اقتصادي ايران در قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در فصل چهارم به امور اقتصادي و مالي كشور پراخته و با دغدغه
ترسیم وضعیت مطلوب اقتصادي كشور به رشته تحرير درآمده است .اين فصل در قالب چند اصل بر
تأمین استقالل اقتصادي جامعه و ريشهكن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاي انسان در جريان
رشد اشاره كرده و حصول به اين اهداف متعالي را در گروي ضوابط اقتصادي مانند تأمین نیازهاي
اساسي براي همه ،تأمین شرايط و امکانات كار براي همه ،تنظیم برنامه اقتصادي كشور ،رعايت آزادي
انتخاب شغل ... ،جلوگیري از سلطه اقتصادي بیگانه بر اقتصاد كشور ،تأكید بر افزايش تولیدات
كشاورزي ،دامي و صنعتي تا مرحله خودكفايي ذكر كرده است .در ادامه اصل چهلوچهارم قانون
اساسي به ساختار اقتصادي كشور اشاره و آن را در قالب سه بخش دولتي ،تعاوني و خصوصي فهرست
كرده است .نقطه برجسته قانون اساسي كشور نیز اصل چهلوچهارم است كه صراحتاً و رسماً بخشي از
اقتصاد را متعلق به بازيگران خصوصي دانسته است.
با توجه به آنچه بیان شد با وجود رسمیت يافتن بخش خصوصي در قالب اصل چهلوچهارم قانون
اساسي كشور ،تدابیر قانوني ،دولت را به مهمترين و اصليترين متصدي امور اقتصادي تبديل و آن را به
شکل رسمي و نهادينه وارد حوزههاي كاركردي ميكند كه بهصورتي اساسي از حیطه فعالیتهاي اين
نهاد در عصر حاضر خارج است .تصديگري گسترده دولت در امور اقتصادي به ناچار با افزايش نامتعادل
هزينههاي دولت ،بزرگ شدن بودجه و كسري آن ،فشارهاي تورمي اقتصاد ،رقابت دولت در برابر بخش
خصوصي همراه است (سلیماني .)118-112 :1322 ،اين دولت كه بیش از  14درصد منابع و امکانات
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كشور را در اختیار دارد و بیش از  14درصد ارز خارجي حاصل از صادرات نفت را خود صرف واردات
كاال و خدمات ميكند ،براساس عرف بینالمللي و قیاس با كشورهاي ديگر ،يک كارفرماي بزرگ دولتي
است (برادران شركا .)145 :1386 ،اين درحالي است كه منطق ديپلماسي اقتصادي عمدتاً بر نقش
واسطهاي دولت بین بخش خصوصي قوي و اقتصاد جهاني تأكید دارد.
 .8-0مطلوبيتهاي اقتصادي ايران در سند چشمانداز 8222
سند چشمانداز ،ايران توسعهيافته را به تصوير ميكشد كه به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري در
سطح منطقهاي (آسیاي جنوب غربي) شامل (آسیاي میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و كشورهاي همسايه) با
تأكید بر جنبش نرمافزاري و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي ،ارتقاي نسبي سطح درآمد
سرانه و رسیدن به اشتغال كامل دست يافته باشد .اين سند بر تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس
اصول عزت ،حکمت و مصلحت تأكید دارد.
ازجمله ويژگيهايي كه سند چشمانداز را از برنامههاي توسعه كشور ممتاز ساخته رويکرد تلفیقي
و جامع آن به مسئله اقتصادي است .رويکرد درونگرايي صرف به همان اندازه رويکرد برونگرايي
صرف خطرناك و هشداردهنده است .درونگرايي ،اقتصاد ايران را دچار حذف و انزوا خواهد كرد و
برونگرايي ،هضم و استحاله را در پي دارد .تلفیقي مناسب از اين دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ
اصیل و ريشهدار اسالم ميتواند از اين افراط و تفريطها جلوگیري كند .از ديگر وجوه جامعیت سند
مي توان به مطرح كردن همزمان سه گفتمان اصلي در آن اشاره كرد .در طراحي اين سند گفتمان
صلح ،گفتمان آزادي و دمکراسي و گفتمان توسعه و پیشرفت در كنار هم بهعنوان اهداف سند مطرح
شدهاند .وجه ديگر جامعیت سند عبارت است از همراهي رشد با عدالت و به تعبیري ،جايگزيني توسعه
عدالتمحور به جاي تکبعدينگريهايي كه در برنامههاي قبلي اعمال ميگرديد .روح حاكم بر برنامه
چشم انداز رسیدن به رشد و رونق و ترقي همراه با حفظ معنويات و رشد كماالت انساني است .وجه
ديگر جامعیت سند را بايد در توجه آن به ويژگي «توسعه متوازن» مورد ارزيابي قرار داد .سند
چشمانداز عالوه بر آنکه افق سیاستگذاريهاي كشور را فراتر از بازههاي زماني چهار تا پنج ساله گسترش
ميدهد ،بر نوعي همهجانبهگرايي و جامعیت در نظام تصمیمسازي كشور نیز داللت دارد .در حقیقت ،نگاه
سند نه نگاهي تکبعدي (سیاسي يا اقتصادي و )...بلکه به شکل همزمان توسعه پايدار و به تناسب
اولويت ،اهدافي را در حوزههاي سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دنبال ميكند .بر همین اساس،
تخصیص منابع به تناسب اولويت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملي پیشگیري خواهد شد
(نوريان.)1384 ،
نگاهي به وضعیت شاخصهاي كالن اقتصادي و شاخص توسعه انساني و نیز روند اين شاخصها

طي سالهاي گذشته نشان ميدهد كه وضعیت موجود ،وضعیتي چالشي بوده و در واقع ،سند
چشمانداز تالشي هدفمند براي غلبه بر اين وضعیت ميباشد .البته با توجه به پتانسیلها و
توانمنديهاي بالقوه و در واقع ،فرصتهايي كه درون جامعه موجود است اهدافي فراتر از چالشها نیز
مطرح شده است .روشن است كه اهداف مزبور دستيافتني و قابل تحقق هستند؛ زيرا اوالً اين مهم
(دستیابي به اهداف مورد نظر سند) با وجود دشواري و پیچیدگياش ،بنا به ضرورتهاي حیاتي براي
شکوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنیت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه امري
اجتنابناپذير است .ثانیاً تجربه كشورهايي كه اين مسیر ر ا پیمودهاند ،نشان ميدهد كه نیل به
هدفهاي مطرح شده در اين چشمانداز در پرتو تدبیر با تالش و انسجام قابل دستیابي است.
 .8-9تبيين سياستهاي كلي برنامه ششم در حوزه ديپلماسي اقتصادي
كلیات برنامه ششم توسعه بخش مهمي از برنامهها را به حوزه اقتصاد اختصاص داده و با ايجاد پیوند
میان اقتصاد و سیاست و بهويژه سیاست خارجي بعد عملگرايانهتر و واقعبینانهتري نسبت به برنامههاي
پیشین يافته است .مهمترين محورهاي اقتصادي مورد تأكید برنامه ششم توسعه عبارتند از :رشد
اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا با بسیج همه امکانات و ظرفیتهاي كشور و حصول به نرخ
متوسط رشد  8درصد در طول برنامه ،بهبود مستمر فضاي كسبوكار و تقويت ساختار رقابتي و
رقابتپذيري بازارها ،مشاركت و بهرهگیري مناسب از ظرفیت نهادهاي عمومي غیردولتي با ايفاي نقش
ملي و فراملي آنها در تحقق اقتصاد مقاومتي ،توسعه پیوندهاي اقتصادي و تجاري متقابل و شبکهاي
كشور بهويژه با كشورهاي منطقه آسیاي جنوب غربي ،تبديلشدن به قطب تجاري و ترانزيتي و انعقاد
پیمان هاي پولي دو و چندجانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهاي « »11« ،»14و «»12
سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالي و ابزارهاي آن (بازار پول،
بازار سرمايه و بیمه ها) با مشاركت اشخاص حقیقي و حقوقي داخلي و خارجي و افزايش سهم مؤثر بازار
سرمايه در جهت توسعه سرمايهگذاري و ثبات و پايداري و كاهش خطرپذيري فعالیتهاي تجاري و
اقتصادي كشور با تأكید بر ارتقاي شفافیت و سالمت نظام مالي ،جذب سرمايه ايرانیان خارج از كشور و
سرمايهگذاران خارجي با ايجاد انگیزه و مشوقهاي الزم .طبعاً بخش عمده تحقق اين اهداف منوط به
نحوه عملکرد سیاست خارجي كشور و توانمندي آن در بهرهگیري از ديپلماسي اقتصادي است تا با
شناخت بسترها و نیروها و ظرفیتهاي داخلي و همچنین مقدورات خارجي زمینهساز تعامل متناسب
اقتصاد كشور با اقتصاد جهاني گردد.
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 .0ارزيابي وضع موجود ديپلماسي اقتصادي در پرتو تحريم
مطابق مطالب پیشگفته ،اقتصاد ايران تحت تأثیر خصايل درونساختاري و همچنین شرايط
برونساختاري اعم از ماهیت نظام اقتصاد جهاني و سیاستهاي تحريمي غرب از ويژگيهايي برخوردار
است كه طبعاً جهتدهنده و تعیینكننده سیاستهاي اقتصادي كشور بوده است .مهمترين شاخصها
جهت ارزيابي ديپلماسي اقتصادي ايران در پرتو تحريمها را ميتوان بدين شرح طبقهبندي كرد.
شناخت اين ويژگيها به طرح استراتژي اقتصادي مدون در شرايط پساتحريم كمک ميرساند.
 .0-8عدم مطلوبيت و كفايت ميزان تعامل با اقتصاد منطقهاي و جهاني
حركت اقتصاد ايران در اين سالها عمیقاً از رفتار دولت و بخشهاي دولتي متأثر بوده است و دولت عمالً
نقش اصلي و محوري را در تصمیمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملي ايفا كرده است .اقتصاد عمدتاً نفتي
ايران اين وضعیت را در عمل تشديد كرده است .با برخورداري از اقتصاد دولتي ،ايران در سالهاي اخیر بر
مبناي آمار و ارقام ازجمله كشورهايي است كه كمترين تعامل اقتصادي منطقهاي را دارد و در سطح
چندجانبه نیز تعامل اقتصادي قابل توجهي با جهان نداشته و طبیعتاً از مزاياي آن هم محروم مانده است.
سهم ايران در اقتصاد جهاني در حدود  4/34درصد برآورد ميشود كه تقريباً بیش از  85درصد آن مربوط
به نفت است ،لذا ميتوان سهم ايران در صادرات جهاني را در سطح بسیار پايین ارزيابي كرد
( .)http://unctadstat.unctad.orgبا اين حال شرايط سیاسي موجود در عرصه روابط بینالملل
چالشهايي فراروي سیاستهاي اقتصادي ايران قرار داده است .بخشي از اين نقصان تعاملي اقتصادي معلول
محدوديتها و فشارهاي ناشي از تحريمهاي غرب است .با توجه به ساختار اقتصادي تکمیلگر غرب براي
ساير كشورها بهويژه كشورهاي در حال توسعه و نوظهور و همچنین تسلط نهادي آنها در نظام اقتصاد
جهاني ،امکان آزادي عمل اين دسته از كشورها در عرصه مبادالت اقتصادي با ايران محدود بوده است.
اقتصاد ملي از دو مجراي تجارت و سرمايهگذاري با اقتصاد جهاني اتصال پیدا ميكند ،و ازاينرو،
تقويت هر چه بیشتر اين دو مجرا موجب برقراري پیوند سهلتر میان اقتصاد ملي و اقتصاد جهاني و
بهرهمندي از مزاياي آن خواهد شد .تحوالت اقتصادي ايران در سالهاي اخیر نشان ميدهد كه اين دو مجرا
چندان تقويت نشدهاند و آثار آن را ميتوان در خروج سرمايه از كشور و ايجاد تنگناهاي بیشتر برخي از
كشورها و بنگاههاي اقتصادي خارجي براي تجارت خارجي ايران ديد .اين درحالي است كشورها در تعامالت
اقتصادي خارجي خود با دو حق انتخاب بهعنوان دو استراتژي متفاوت مواجه هستند :استراتژي مبتني بر
افزايش صادرات و استراتژي مبتني بر جايگزيني واردات .موضوع ديپلماسي اقتصادي در اين چارچوب
عمدتاً در قالب استراتژي نخست مورد توجه قرار ميگیرد .به عبارت ديگر ،بر اين مبنا ميتوان گفت كه

ديپلماسي اقتصادي مفهومي است كه در اقتصاد دولتي از كارآيي برخوردار نیست ،زيرا ديپلماسي اقتصادي
چنداليهاي و چندمرحلهاي است و متناسب با هر مرحله از رشد و توسعه نیروهاي بازار ،اين ديپلماسي
كاركردهاي خاصي مييابد و بهتدريج پیشروي ميكند .به لحاظ تاريخي بسیاري از كشورها پس از تجربه
استراتژي جايگزيني واردات كه با دولتي شدن اقتصاد و تمركزگرايي (سانترالیسم) همراه است به سمت
استراتژي افزايش صادرات گرايش پیدا كردهاند (معاونت پژوهشهاي سیاست خارجي.)1384 ،
بر همین اساس ،شاخص پیچیدگي اقتصادي 1نشان ميدهد كه چطور تنوع صادرات ميتواند
نمايانگر اختالف توسعهيافتگي اقتصادي آشکار بین كشورها باشد .اين شاخص نسبت به ساير شاخصها
(مانند حکمراني خوب و توسعه انساني) بهتر و دقیقتر ميتواند رشد اقتصادي و حجم فعالیتهاي
اقتصادي يک كشور را بازتاب دهد .ايران طبق شاخص پیچیدگي اقتصادي در سال  2412در بین 144
كشور در رتبه  114ام جهان و در كنار كشورهايي مانند كامرون ،ساحل عاج ،قطر  ،زامبیا  ،نیکاراگوا و
الجزاير قرار گرفته است و با آخرين كشورها فاصله چنداني ندارد .رتبه ايران در شاخص پیچیدگي
اقتصادي طي  54سال اخیر بدتر شده و از رتبه  64در سال  1264به رتبه  114در سال  2412رسیده
است .ازسوي ديگر تركیب صادرات ايران در سال  2412نشان ميدهد كه مهمترين كاالهاي صادراتي
ايران ،بهعنوان يک كشور متکي بر منابع نفتي ،نفت خام با سهمي بیش از  14درصد از كل صادرات
كشور و سپس فرآورده هاي نفتي و پتروشیمي و مواد معدني است .اين تركیب سبد كاالهاي صادراتي
ايران كه از منابع طبیعي بهدست ميآيند براساس طبقهبندي كاالها به لحاظ میزان پیچیدگي ،عموماً
در شمار سادهترين كاالها جاي ميگیرند .در بخش واردات نیز كاالهاي كشاورزي و اساسي و كاالهاي
دانشبر مانند انواع ماشینآالت ،داروها و قطعات خودرو ،سهم عمدهاي در واردات كشور دارند
(فارسنیوز.)24/1/22 ،
بهطور كلي سیاست خارجي ايران طي سالهاي گذشته ،اولويت خاصي براي گسترش روابط با
كشورهاي همسايه ،كشورهاي آفريقايي و كشورهاي آمريکاي التین قائل شد و اين گسترش روابط
زمینه توسعه فعالیتهاي اقتصادي ايران را در مورد انجام پروژههاي اقتصادي فراهم كرد .با نگاهي به
مقصد صادرات خدمات فني و مهندسي به خوبي ميتوان اين حضور را مشاهده كرد .كشورهايي مثل
سوريه ،افغانستان ،عراق ،تاجیکستان ،امارات متحده عربي ،قزاقستان ،عمان ،آذربايجان ،تركمنستان از
 .1شاخص پیچیدگي اقتصادي از سال  2448به ابتکار محققان دانشگاه هاروارد و ام آي تي معرفي شد و میزان توانايي كشورها را در
تولید كاالهاي پیچیده از رهگذر فراهم ساختن ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در جهت تجمیع دانشهاي پراكنده و متنوع و
كاربردي كردن آنها نشان مي دهد .در يک اقتصاد پیچیده  ،افراد برخوردار از دانشهاي مختلف اعم از طراحي ،بازاريابي  ،تأمین مالي،
دانش فني ،مديريت منابع انساني و حقوق تجاري ميتوانند با يکديگر تعامل و دانش خود را براي تولید محصوالت تركیب كنند .در
جوامعي كه بخشهايي از اين مجموعه قابلیت ها غايب باشند امکان ايجاد چنین محصوالتي وجود ندارد .بنابراين اقتصادهاي پیچیده
اقتصادهايياند كه مي توانند حجم زيادي از دانش مرتبط را در قالب شبکههاي بزرگ افراد گردهم جمع كرده و مجموعه متنوعي از
كاالهاي دانش بر را تولید كنند .به عکس ،اقتصادهاي ساده ،پشتوانه ضعیفي از دانش مولد داشته و كاالهاي كمتر و سادهتري تولید
ميكنند كه مستلزم شبکه كوچکتري از تعامالت است.
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همسايگان ايران و كشورهاي ونزوئال ،كوبا در آمريکاي التین و كشورهاي سنگال ،اتیوپي ،زيمباوه،
نیجريه در آفريقا از طرفهاي اقتصادي ايران بودهاند .توزيع قارهاي صادرات گمركي كشور نشاندهنده
حفظ جايگاه كشورهاي آسیايي در میان بازارهاي عمده صادرات ايراني است كه در اين میان كشورهاي
همسايه ايران در اولويت بوده و در حقیقت اصليترين بازار هدف ايران را تشکیل ميدهند .با توجه به
ادامه رشد صادرات به قاره آسیا ،گرايش حاكم بر بازارهاي هدف صادرات گمركي كشور همچنان به
سمت اين قاره است .پس از كشورهاي آسیايي كشورهاي اروپايي در رتبه دوم و كشورهاي آفريقايي در
مرتبه سوم قرار داشتهاند .در میان كشورهاي آمريکاي التین فقط ونزوئال جزء  54كشور اول و بقیه
كشورها در مکانهاي باال و عمدتاً بعد از  144كشور اول قرار دارند و سهم اندكي در بازار صادراتي
ايران داشتهاند (افضلي .)122 :1322 ،بنابراين ،ميتوان گفت بازار هدف صادراتي ايران قاره آسیا و
عمدتاً كشورهاي همسايه هستند و حضور جهاني و بینالمللي آن بسیار كمرنگ است كه يکي از داليل
آن را مي توان به رقابتي نبودن كاالهاي ايران در سطح جهاني و همچنین عدم عضويت ايران در
سازمان تجارت جهاني عنوان كرد .اين درحالي است كه فعالسازي ديپلماسي اقتصادي مستلزم توان
رقابتي اقتصاد ملي در صحنه بینالمللي و منطقهاي و رويکرد و رويه مشاركتگرايي اقتصادي است.
در مجموع ،از يکسو ساده بودن و تنوع نداشتن كاالهاي صادراتي ،اساسي و دانشبر بودن و تنوع
داشتن كاالهاي وارداتي و نیز محدود بودن تعداد طرفهاي تجاري از مهمترين عواملي است كه
آسیبپذيري اقتصاد كشور را نشان ميدهد كه طبعاً فضاي مانور ديپلماسي اقتصادي را در عرصه تعامالت
اقتصادي محدود ميسازد .ازسوي ديگر ،محدوديتهاي ناشي از سیاستهاي تحريمي غرب آزادي عمل و
فرصتهاي ممکن و متصور براي ايران در نظام اقتصاد جهاني و حتي منطقهاي را بهشدت تحت تأثیر قرار
ميدهد.
 .0-0ديپلماسي انرژي و محدوديتهاي منطقهاي و بينالمللي
يکي از مهمترين مسائل ديپلماسي اقتصادي ايران در حوزه ديپلماسي انرژي موضوع مناقشهانگیز
استفاده از منابع مشترك نفت و گاز با بقیه كشورهاست كه بهنظر ميرسد عدم تالشهاي ديپلماتیک
مناسب ايران باعث خسارت هاي اقتصادي به كشور شده است .منابع مشترك در همه مناطق جهان
يکي از مهمترين مسائل سیاست خارجي است كه مستلزم تعامل سیاسي مناسب كشورها از طريق
گفتگوهاي ديپلماتیک است .مطالعه مسائل مطرح در اين حوزه براي ايران نشان ميدهد كه سیاست
خارجي ايران عملکرد موفقي نداشته است .میادين مشترك هیدروكربوري ايران ،حجم قابل توجهي از
ذخاير قابل استحصال نفت و گاز را در خود جاي دادهاند .با توجه به برنامههاي در پیش گرفته شده
توسط كشورهاي همسايه براي برداشت هرچه سريعتر از اين ذخاير ،ضروري است اهداف و برنامههاي

وزارت نفت براي توسعه میادين مشترك نفت و گاز با شتاب و جديت بیشتري به مرحله اجرا درآيد.
مطمئناً اجراي اين برنامهها تأثیر شگرفي بر بخش انرژي كشور خواهد داشت كه آثار آن در تمام
بخشهاي اقتصادي نمايان خواهد شد .ازجمله راهبردهاي توسعه و تولید حداكثري از میادين مشترك
و پیشرفت در جهت رسیدن به اهداف كالن حوزه نفت عبارتند از :استفاده از الگوهاي مناسب و نوين
براي جذب سرمايهگذاري خارجي ،اولويت تخصیص منابع داخلي به بهرهبرداري از میادين مشترك،
اولويت برنامه اكتشاف در مناطق مرزي اعم از خشکي و دريايي ،توسعه و گسترش همکاريهاي
دوجانبه و تعامل با كشورهاي همجوار در بهرهبرداري مشترك با رعايت كامل منافع كشور ،بهرهگیري
از فناوريهاي نوين براي افزايش تولید ،توجه به مدلهاي قراردادي و سرعت بخشیدن به برنامههاي
اجرايي توسعهاي میادين مشترك با بهكارگیري توان متخصصان و سازندگان داخلي (افضلي:1322 ،
 .)121اين درحالي است كه از يکسو برخي از همسايگان با سوءاستفاده از شرايط بینالمللي فراروي
ايران كه سیاست خارجي آن را بهشدت هستهايمحور ساخته است ،به بهرهبرداري يکجانبه بدون
رعايت حقوق حقه ايران مبادرت كردند و ازسوي ديگر در نتیجه محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي
غرب راه دسترسي ايران به منابع اقتصادي خارجي از قبیل تکنولوژي و سرمايه مورد نیاز جهت
بهرهبرداري از اين ذخاير محدود شد.
محدوديتهاي ديپلماسي انرژي در حالي جريان داشته كه تحريمهاي وضعشده توسط
قطعنامههاي شوراي امنیت سازمان ملل شامل كنترل شديد مالي ،متوقف كردن گسترش برنامه
تسلیحاتي ،ممنوعیت سرمايهگذاري در  36شركت و متوقف كردن سفرهاي تعدادي از اشخاص نیز بر
شدت فشارها افزود .اما تا آنجا كه به واشنگتن مربوط ميشد ،رأي سازمان ملل متحد تنها اولین قدم
در تالشي وسیعتر براي وضع مجازاتهاي يکجانبه بود .مقامات آمريکايي در پشت صحنه ،يک رشته
ديدارها با مقامات كشورهاي اروپايي و ساير كشورها مانند استرالیا و ژاپن ،براي اجراي طرح و نقشه
استراتژيک خود برقرار كردند .قطعنامههاي سازمان ملل متحد ،عمال میان درآمدهاي بخش انرژي
ايران و گسترش سالحهاي هستهاي پیوند ايجاد كردند .پیوند بخش انرژي به موضوع گسترش سالح
هستهاي ،هدفي بود كه آمريکا از مدتي پیش در پي تحقق آن بود .ازاينرو ،پس از صدور قطعنامه
چهارم شوراي امنیت در ژوئن  2414كنگره آمريکا در قالب وضع تحريمهاي شديدتر ،محدوديتهاي
بیشتري را علیه كلیه شركتهاي خارجي كه با ايران معامله ميكنند اعمال كرد .ظاهراً دولت اوباما،
آماده بود كه هزينه الزم را براي جلب توافق روسیه و چین جهت تصويب قطعنامه اخیر سازمان ملل
متحد علیه ايران بپردازد .در اين زمینه بهنظر ميرسد كه يک توافق ضمني میان آمريکا و كشورهاي
ديگر صورت گرفته بود مبنيبر اينکه آمريکا صرفاً در چارجوب اقدامات چندجانبه عمل كند و
تحريم هاي بیشتري علیه ايران اتخاذ نکند .اين امر هنگامي آشکار شد كه روسیه از اتخاذ تحريمهاي
يکجانبه آمريکا كه شركتهاي خارجي طرف معامله با ايران را از بازار آمريکا محروم ميكرد به شدت
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انتقاد كرد .روسیه هشدار داد كه در برابر هرگونه تحريمهاي اضافي كه بر شركتها و افراد در روسیه
اثر بگذارد ،واكنش نشان خواهد داد .چین نیز به تحريمهاي يکجانبه توسط آمريکا واكنش نشان داد.
چین در حال حاضر بزرگترين شريک تجاري ايران است و از اين حیث گوي سبقت را از آلمان ربوده
است .همچنین چین بهشدت به واردات نفت ايران وابسته است .البته بايد افزود كه در خصوص
تحريمهاي يکجانبه ،چین رسماً اعالم داشت كه «كشورها بهجاي اينکه اين تحريمها را گسترش
دهند ،بايد بهطور جامع و بهدرستي تحريمهاي سازمان ملل متحد را اجرا كنند» .از سوي ديگر رهبران
اروپايي نیز با علم به اينکه در حال حاضر ،زيرساختهاي انرژي ايران به سرمايهگذاري نیاز دارند،
تصمیم به اتخاذ تدابیر سختگیرانه جديدي گرفتند كه از جمله آنها ميتوان به ممنوعیت انتقال
تکنولوژي پااليش و تبديل گاز طبیعي به مايع اشاره كرد .در عین حال ،اروپاييها كه روابط تاريخي و
تجاري قوي با ايران دارند به دو دلیل از اعمال تحريمها علیه ايران نگران هستند؛ نخست ،نگران اين
هستند كه چین از خأل موجود در زمینه انتقال فناوري يا سرمايهگذاري در ايران بهرهبرداري كند و
جاي خالي آ نها را پر كند .دوم نگران اين هستند كه ممکن است ديگر هرگز نتوانند سهم سنتي خود را
در بازار رو به گسترش ايران بازيابند .با وجود اين با سیاستهاي تحريمي غرب همنوايي نسبي نشان
دادند (ثقفي عامري .)1324 ،با حصول توافق میان ايران و گروه  5+1فرصت تازهاي بهويژه براي
كشورهاي اروپايي فراهم شده تا در عرصه اقتصادي ايران حضور يابند .استقبالي كه اين كشورها از
فضاي اقتصادي ايران در قالب اعزام هیئت هاي اقتصادي به عمل آوردند ،بیانگر تالش آنها براي
برخورداري از مزاياي پساتحريم است (دنیاي اقتصاد .)1324/5/21 ،به همین دلیل برخي كارشناسان
معتقدند كه در فضاي جديد مناسبات دو طرف ميتواند از عرصه انرژي فراتر رفته و ساير حوزههاي
اقتصادي را نیز دربر گیرد.
 .0-9محدوديتهاي ناشي از تحريم در حوزه ديپلماسي انرژي
جمهوري اسالمي ايران يکي از كشورهاي مهم و تأثیرگذار در بخش انرژي بهخصوص در حوزه نفت و
گاز است .از سال  1384تا  1382بهطور میانگین در روز حدود  4.244.444بشکه نفت تولید داشته
است كه در برخي سالها به  4.144.444و در برخي سالها به  4.444.444هم رسیده است ،ولي
بهطور میانگین ميتوان رقم  4.244.444را براي آن محاسبه كرد .از اين میزان تولید چیزي در حدود
 2.544.444بشکه در روز صادرات نفت خام ايراني و چیزي در حدود  254.444بشکه صادرات
فرآوردههاي نفتي بوده است ( .)http://www.mop.irبراساس آمار رسمي شركت ملي نفت ايران،
تولید نفت خام كشور طي  11ماه نخست سال  1324روزانه بیش از  3.244.444بشکه در روز بوده
است كه با تکمیل طرحهاي توسعهاي ،تولید نفت كشور به بیش از  4.444.444بشکه در روز خواهد

رسید .از اين حجم تولید حدود  1.144.444بشکه نفت خام تولیدي ايران به مصرف داخل ميرسد و
حدود  2.244.444بشکه آن هم صادر ميشود .در حدود  44درصد صادرات به كشورهاي آسیايي و
خاور دور (به استثناي ژاپن) و چیزي در حدود 34درصد به كشورهاي اروپايي و حدود 18درصد به
كشور ژاپن و  6درصد به كشورهاي آفريقايي و درصد ناچیزي در حدود 2درصد به ساير مناطق جهان
صادر شدهاند .بنابراين ،كشوره اي آسیايي به خصوص چین و هند از خريداران عمده نفت خام ايران در
طول سالهاي برنامه چهارم بودهاند و كشورهاي اروپايي در مرتبه بعدي قرار داشتهاند و ژاپن بهتنهايي
در رتبه سوم قرار دارد .در مجموع صادرات نفت ايران بیشتر قاره آسیا و كشورهاي خاور دور را پوشش
داده است (افضلي.)122 :1322 ،
جمهوري اسالمي ايران در زمینه تولید گاز طبیعي نیز يک روند رو به رشد را از سال  1384نشان
ميدهد بهطوري كه از  143میلیارد مترمکعب در سال  1384به رقم  138میلیارد مترمکعب در سال
 1382رسیده است .با وجود اين شواهد حاكي از آن است كه ديپلماسي انرژي ايران در زمینه صدور و
انتقال گاز موفق نبوده است .بخش عظیمي از گاز كشور (چیزي در حدود  144میلیارد مترمکعب)
مصرف داخلي دارد و چیزي در حدود  14میلیارد مترمکعب آن سوزانده شده و سهم صادرات كشور در
حدود  4میلیارد متر مکعب است .بهطور كلي در بخش صادرات گاز برنامه خاص و اصولي از طرف
ايران دنبال نميشود .براي مثال اجراي پروژه خط لوله صلح كه گاز ايران را به پاكستان و هند وصل
مي كند به نتیجه نرسید .حتي پروژه انتقال گاز ايران با مشاركت پنج كشور به اروپا نیز به سرانجام
نرسید (افضلي.)132 :1322 ،
در تحريمهاي اقتصادي همواره نفت و صنعت نفت ايران ،گلوگاه اصلي بهشمار ميرفته است .غرب
به رهبري اياالتمتحده از سالها پیش با پیشبیني تشديد چالشهاي سیاسي با ايران ،مقدمات تحريم
نفتي ايران را فراهم كرد .اين زمینهچیني از طريق مخالفت با سرمايهگذاري شركتهاي خارجي در
توسعه صنعت نفت و گاز كشور و مخالفت با اجراي طرحهاي انتقال انرژي بهويژه خط لوله صلح صورت
گرفت .به رغم وجود عالئم و شواهد آشکار از تحركات خارجي علیه صنعت نفت كشور ،اما در داخل،
اين تحركات چندان جدي تلقي نشد و با وجود باال بودن درآمدهاي نفتي ،اقدامي براي باال بردن توان
رقابتي ،توسعهاي و مقابلهاي صنعت نفت و گاز كشور از يکسو و متنوعسازي مشتريان خارجي از سوي
ديگر صورت نگرفت؛ در نتیجه با اعمال تحريمهاي نفتي و بهدنبال آن كاهش شديد فروش نفت ايران (
از  2.844.444بشکه در روز به  144.444بشکه) و همچنین خروج شركتهاي خارجي فعال در
طرحهاي توسعهاي نفت و گاز ،عمالً صنعت نفت و گاز كشور با مشکالت فراوان مواجه شد .با همه اين
احوال بايد اذعان كرد كه صنعت نفت ايران در دوره جديد توانست مجدداً جايگاه ،اعتبار و موقعیت از
دست رفته خود را در سطح جهاني و در بطن نهادهاي بینالمللي ازجمله اوپک و همچنین نزد
شركت هاي بزرگ خارجي احیا كند؛ اما آنچه اين روند را دچار چالش كرد ،كاهش قیمت نفت در سه
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ماه آخر سال  2414و تداوم آن در سه ماه اول  2415بود .پس از تلطیف فضاي سیاسي در اين راستا،
ايران رايزني گستردهاي را با كشورهاي عضو اوپک و همچنین تولیدكنندگان غیراوپک براي ايجاد
هماهنگي هاي الزم براي بازيابي دوباره بازارها در پیش گرفت و توانست بهصورت غیررسمي اين
كشورها را مجاب به بازگرداندن سهم ايران از بازار نفت با كمترين چالش و اثر منفي بر قیمت نفت كند.
در كنار تحركات ديپلماتیک نفتي در اوپک ،ايران توافق نفتي مهمي را با روسیه امضا كرده است هرچند
جزئیات دقیقي از اين توافق اعالم نشده ،اما قرار است روزانه حدود  544.444بشکه نفت ايران از سوي
روسها خريداري شده و در قبال آن ايران بخشي از نیازهاي اقتصادي خود را از روسیه تأمین كند .اين
توافق كه آلترناتیوي براي مواجهه با تحريمهاي اقتصادي قلمداد ميشود ،تا حد زيادي ميتواند فشار
حاصل از تحريمهاي نفتي را بر كشور كاهش دهد ).(http://www.donya-e-eqtesad.com
در همین راستا ،هدف سیاستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،ايجاد بستر مناسب براي حركت اقتصاد
ايران در يک مسیر رشد پايدار است .برنامهريزي برمبناي اقتصاد مقاومتي ،ايجاب ميكند با هرگونه
عوامل برهمزننده رشد پايدار برخورد شود و راهبردها بهگونهاي انتخاب شود كه خطرپذيريها و
نااطمینانيهاي تحقق اهداف به حداقل برسد .بررسي عملکرد اقتصاد ايران طي دهههاي اخیر نشان
مي دهد كه عالوه بر پايین بودن معدل عملکرد متغیرهاي كلیدي ،اقتصاد ايران از نوسانات بااليي نیز
برخوردار است .ريشه عملکرد پايین و نوساني بودن آن به دو عامل اصلي يعني سیاستهاي اقتصادي
نامناسب و همچنین تکانههاي ناشي از تحريمهاي خارجي برميگردد .وجه مشترك اين دو عامل يعني
سیاستهاي اقتصادي نامناسب و تحريم ها ،ريشه در چگونگي استفاده از منابع نفتي دارد .وابستگي
درآمد دولت و همچنین درآمد ارزي كشور به درآمد نفت و خامفروشي آن مشکل اصلي كشور ميباشد
و تا زماني كه راهحلي براي آن پیدا نشود ،ناپايداري در اقتصاد ايران تداوم خواهد يافت (دانش جعفري،
 .)1 :1323اما مسلم آنکه طبق مطالب پیشگفته ،تحريم نفتي ايران در میانمدت مانع از
سرمايهگذاري در بخش نفت ايران شده و تأثیرات منفي در بازار بینالمللي نفت بر جاي گذارده است.
 .0-2روند كاهنده جذب سرمايهگذاري خارجي
ايران با وجود شرايط سخت اقتصادي و نیاز مبرم به سرمايهگذاريهاي مستقیم خارجي ،در جذب
منابع مالي با محدوديتهاي زيادي مواجه بوده است .اين مهم ضمن اينکه ناشي از موانعي مانند ضعف
اقتصادي ،اعطاي امتیازات و تسهیالت نادرست به سرمايهگذاران ،ديوانساالري گسترده ،مشکالت
نهادي و قانوني مانند قانون كار ،تأمین اجتماعي و قانون مالیات است همچنین ناشي از تحريمهاي
آمريکا و اعمال فشار و قانونسازي آن براي كشورهاي اروپايي و حتي قدرتهاي نوظهوري مانند چین
و هند و برزيل است كه محدوديت مضاعفي بر روند سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران ايجاد كرده

است.
سرمايهگذاري خارجي در سه ماهه اول سال  1324به  3میلیارد دالر رسیده است .اين رقم ،رشد
 3برابري را در مقايسه با كل سرمايهگذاريهاي سال قبل نشان ميدهد .براساس اين گزارش افزايش
اعتبار سیاسي و مناسبات بینالمللي ايران موجب شد در ماههاي اولیه سال  2415درخواستهاي
متعددي از سوي سرمايهگذاران كشورهاي مختلف براي سرمايهگذاري در ايران مطرح شود و در پي آن
هیئتهايي براي بررسي سرمايهگذاري به ايران سفر كنند .براساس گزارش كنفرانس تجارت و توسعه
سازمان ملل (آنکتاد) جمهوري اسالمي ايران علیرغم كلیه مسائل و مشکالت ناشي از تحريمهاي
ظالمانه بینالمللي ،بهويژه تحريمهاي بانکي و همچنین علیرغم خروج شركتهاي خارجي طي
سالهاي  2412 - 2442توانسته در سال  2414بیش از دو میلیارد و 145میلیون دالر سرمايهگذاري
مستقیم خارجي جذب نمايد .اين گزارش ميافزايد كه نه تنها آمار مربوط به كشورمان ارتباط مستقیم
به بعد يا قبل از مذاكرات ژنو ندارد ،بلکه به خوبي مشاهده ميشود كه كاهش سرمايهگذاري خارجي در
ايران از اواخر سال  2412و قبل از فعالیت دولت فعلي آغاز شده است .براساس آمارهاي ارائه شده در
گزارش آنکتاد و جداول پیوست آن ،توجه به اين نکته ضروري است كه مطابق همین گزارش ،مجموعه
سرمايهگذاريهاي مستقیم خارجي صورت پذيرفته در جهان در سال  2414بالغ بر  1.23تريلیون دالر
بوده كه نسبت به سال ماقبل  16/4درصد كاهش را به خاطر عدم ثبات اقتصاد جهاني ،عدم اطمینان
استراتژيهاي اتخاذ شده توسط كشورها براي سرمايهگذاران و ريسکهاي سیاسي نشان ميدهد.
براساس اين گزارش ،اگرچه اين رقم با ظرفیت و توانمنديهاي اقتصاد كشور متناسب نیست ،اما بايد
يادآور شد كه ريشههاي اصلي كاهش سرمايهگذاريهاي خارجي در سالهاي گذشته به عواملي
برميگردد كه در يک دهه اخیر در اقتصاد ايران شکل گرفته است كه عمدهترين آنها تحريمهاي
تحمیلي غرب ميباشد؛ عالوه بر آن عمده ارقام سرمايهگذاري خارجي جذب شده در سالهاي -2448
 2412مربوط به بخش نفت و گاز و يا سرمايهگذاريهاي مصوب سالهاي قبل از  2448بوده است
) .(http://dolat.irبر اين اساس ،علیرغم كاهش روند سرمايهگذاري مستقیم خارجي در سطح
جهاني و همچنین وجود مشکالت موجود در مسیر تأمین منابع مالي بینالمللي براي كشورمان ،دولت
يازدهم در دو سال گذشته براي متنوع ساختن اقتصاد ملي و حضور فعاالنه در اقتصاد جهاني اقدامات
متعددي را بهويژه در خصوص رفع موانع كسبوكار صورت داده كه نتیجه آن يافتن جايگاه مناسب در
میان كشورهاي پذيرنده سرمايهگذاري خارجي در سالهاي آتي خواهد بود .اين امر مستلزم هماهنگي
تمام اركان كشور ،رفع مشکالت نهادي و قانوني و ايجاد تحول ساختاري و بهینهسازي نظام تأمین
منابع مالي بینالمللي بهويژه سرمايهگذاري خارجي در كشور ميباشد.
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 .0-5نوسانات تراز تجاري كشور
تراز تجاري بهعنوان شاخصي براي ارزيابي وضعیت تجارت خارجي ،بهنوعي بیانگر كارآمدي و يا ضعف
سیاستها و رويکردهاي اجرايي است .نگاهي به ارزش صادرات و واردات در سال گذشته نشان ميدهد
ارزش صادرات غیرنفتي ايران در آبانماه  1323بیش از ارزش واردات بوده و همین موضوع به مثبت
شدن تراز تجاري كشور در هشتمین ماه سال انجامید .بر پايه اين گزارش در آبانماه  1323در برابر 3
میلیارد و  283میلیون دالر واردات ،بیش از  4میلیارد و  544میلیون دالر كاالهاي غیرنفتي از ايران
صادر شد و تراز تجاري مثبت  521میلیون دالري را به ثبت رساند .ثبت اين تراز تجاري تحت تأثیر
رشد صادرات غیرنفتي همزمان با افت واردات در اين ماه بوده است .صادرات غیرنفتي در مهرماه 3
میلیارد و  144میلیون دالر و واردات در آن ماه  4میلیارد و  254میلیون دالر بود .البته تراز تجاري
ايران در مجموع هشت ماهه سال  1323همچنان منفي بود .واردات  34میلیارد و  254میلیون دالري
در برابر صادرات غیرنفتي  31میلیارد و  441میلیون دالري ،تراز تجاري منفي  2میلیارد و 841
میلیون دالري را باعث شده است .براساس اين گزارش ،رشد صادرات غیرنفتي در هشت ماهه نخست
سال  1323نسبت به دوره مشابه سال  12/12 ،1322درصد و رشد واردات در همین بازه زماني
 24/22درصد بوده است (.)http://www.isna.ir
جدول  .8ارزش ماهيانه صادرات و واردات ايران -فروردين تا آذرماه 8932
(میلیون دالر)
8932/0

ماه

8932/8

صادرات

2.286

3.346

واردات

1.218

4.312

8932/9

8932/2

8932/5

8932/6

2.855

2.531

2.154

2.133

2.186

3.286

3.541

3.341

3.652

3.224

8932/3

مجموع

8932/1 8932/7
5.238

2.312

062170

3.441

3.442

922867

بنابر جداول آماري گمرك جمهوري اسالمي ارزش صادرات قطعي كاالهاي غیرنفتي بدون احتساب
میعانات گازي در فروردينماه  1322يک میلیارد و  255میلیون دالر و ارزش كل واردات در اين مدت
2میلیارد و  31میلیون دالر بوده است كه با مقايسه اين ارقام تراز بازرگاني خارجي ايران بدون احتساب
صادرات نفت و ساير مواد مندرج در توزيع كاالهاي غیرنفتي در فروردينماه  1323با كسري  82میلیون
دالري مواجه بوده است .در مدت زمان مذكور ارزش واردات  58/43درصد از ارزش كل مبادالت خارج
كشور را به خود اختصاص داده است اين نسبت در مدت مشابه سال قبل  58/11درصد بوده است لذا تراز
بازرگاني خارجي كشور بدون احتساب نفت ،گاز و خدمات با  64كشور دنیا منفي و با  51كشور ديگر مثبت
بوده است .كشورهاي طرف معامله با ايران كه بیشترين تراز تجاري مثبت را داشتهاند شامل عراق ،چین،
افغانستان و مصر بودهاند ،همچنین كشورهاي طرف معامله با بیشترين تراز تجاري منفي در فروردينماه
 1323سوئیس ،امارات متحده عربي ،جمهوري كره ،هلند و هند هستند.

گزارش گمرك از تجارت خارجي ايران طي  6ماهه نخست سال  1324نشان ميدهد كه میزان
واردات در ششمین ماه سال از صادرات پیشي گرفت ،بنابراين در نیمه سال جاري تراز تجاري ايران منفي
شد .حجم تجارت خارجي ايران در نیمسال اول سال جاري به  41میلیارد و  346میلیون دالر رسید ،كه
سهم واردات از آن  24میلیارد و  852میلیون دالر و سهم صادرات غیرنفتي  24میلیارد و  424میلیون
دالر بوده است .به اين ترتیب تراز تجاري ايران پس از گذشت  6ماه و در حاليكه طي پنج ماه گذشته
مثبت بود ،به سمت منفي برگشت و عدد منفي  358میلیون دالر را نشان داد .اين آمارها نشان ميدهد
كه همچون ماههاي گذشته حجم واردات و صادرات كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش داشته،
به اين ترتیب واردات در اين مدت با  24/43درصد كاهش و صادرات با  14/15درصد كاهش مواجه بوده
است .(http://www.isna.ir) .ارقام فوق به نوبه خود سیاستهاي اعمال شده از سوي دولت در حوزه
تجارت خارجي طي سالهاي اخیر را زير سؤال ميبرد ،اين درحالي است كه توسعه صادرات غیرنفتي و
مديريت واردات همواره بهعنوان مهمترين رويکردهاي سیاستگذاريهاي اقتصادي مطرح است.

 .9عملکرد ديپلماسي اقتصادي در برنامه پنجم توسعه
نگاهي به برنامه پنجم توسعه در حوزه سیاست خارجي بیانگر آن است كه تبیین اقتصادي از كاركرد
وزارت امور خارجه و نهادهاي دخیل در فعالیتهاي اقتصادي چندان چشمگیر و قابل توجه نیست.
بهنظر مي رسد اين برنامه با توجه به شرايط سیاسي حاكم در سطوح منطقهاي و بینالمللي و سیاست
اعمال فشار قدرتهاي بزرگ بر ايران بیش از هر زمان طي يک دهه اخیر تحت تأثیر مالحظات
سیاسي و امنیتي تدوين گشته است .بر همین اساس است كه اقتصاد و منافع اقتصادي از رهگذر
سیاست خارجي و ديپلماسي اقتصادي دغدغه تدوينكنندگان اين برنامه نبوده است .در عین حال اين
برنامه از همکاري با كشورهاي منطقه و اسالمي و نیز استفاده از ساير ظرفیتهاي اقتصادي ،حقوقي،
سیاسي و ...و تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق حمايت جدي از فعالیتهاي اقتصادي بهويژه بخش
غیردولتي و ايجاد زمینههاي الزم براي رابطه و حضور بخش مذكور در ديگر كشورها و منطقه جنوب
غربي آسیا به ويژه كشورهاي همسايه و اسالمي و همچنین آنجا كه از ارتقاي مديريت ايران در حوزه
اقتصادي منطقه بهويژه در حوزه توزيع و عبور (ترانزيت) انرژي و تالش براي قرار گرفتن در مسیرهاي
انتقال انرژي در منطقه نیز سخن ميگويد ،نکته مهم در اين زمینه آن است كه اقتصاد در اين برنامه از
جايگاه و منزلت محوري برخوردار نميباشد و صرفاً مشمول اشارهاي كوتاه و گذرا واقع شده است.
نتیجه آنکه در حوزه اجرايي نیز سیاستگذاري اقتصادي در محیطهاي فراملي فاقد اولويت الزم بود .به
بیان ديگر ،ارزيابي عملکرد دولت در جريان اين برنامه عمدتاً نشان ميدهد كه دو عامل ساختاري و
سیاستگذارانه از يکسو و عوامل محیطي خارجي به ويژه تحريمهاي غرب ازسوي ديگر ،موانعي بودهاند
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كه در برابر تحقق اين اهداف قرار داشتهاند .به اين معنا كه چالشهاي ساختاري ايران با قدرتهاي
بزرگ نظام بینالملل ،واكنش خصمانه آنها در قالب سیاستهاي تحريمي و به تبع آن چالش با
بازيگران مؤثر منطقهاي گسترش تعامالت اقتصادي را كه شرط اصلي پیشبرد اهداف ترسیم شده در
برنامه پنجم بوده ،دچار محدوديت ساخت .عالوه بر اين ،بازيگران منطقهاي از آنجا كه داراي ساختار
اقتصادي رقابتي با ايران هستند ،برآورنده انتظارات و نیازهاي كشور نبودهاند و اين درحالي است كه
ايران بیش از هر چیز در مناسبات اقتصادي نیازمند پیوند با ساختارهاي اقتصادي مکمل است.
بنابراين ،عدم تقارن و برابري اقتصادي كشورهاي منطقه و رقابتي بودن ساختار اقتصادي آنها خود
محدوديتي معنادار محسوب ميشود كه مديريت آن نیازمند سیاستگذاري مناسب است .با توجه به اين
محذورات است كه سیاست خارجي دولت دهم در روند منطقهگرايي دچار عدم توازن شده و به خارج
از منطقه آسیاي جنوب غربي گرايش يافت و در راستاي سیاست نگاه به شرق ،مناطق همجوار در
اولويت پايینتر قرار گرفتند .حتي در زمینه انرژي كه مزيت نسبي ايران محسوب ميشود نیز،
بهرهبرداري الزم صورت نپذيرفت كه عمدتاً تحت تأثیر مالحظات سیاسي بود .جمهوري اسالمي ايران
با توجه به جايگاه منحصر به فرد خود در امر انرژي ،بهويژه نفت و گاز و وضعیت پیچیده خود در فضاي
بینالمللي (كه همواره مورد تحريمها و كارشکنيهاي فراوان بوده است) بايد در صدد تدوين چارچوبي
دقیق براي ديپلماسي انرژي خود برميآمد كه با وجود تالشهاي اندك و پراكنده در طي چند سال
اخیر ،اين امر مورد توجه و تمركز خاص قرار نگرفته است .اين درحالي است كه تدوين سند جامعي در
خصوص ديپلماسي انرژي كشور به مثابه ابزاري است كه نقشي اساسي در پیوند جمهوري اسالمي
ايران با جامعه جهاني برقرار ساخته و ميتواند بهعنوان عامل تأثیرگذار در يک ساختار مبتني بر
همکاريهاي بینالمللي تبديل شود.
 .2چالشهاي فعالسازي ديپلماسي اقتصادي در ايران
ديپلماسي اقتصادي الگوي رفتاري نويني در حوزه سیاست خارجي است كه مجراي اولیه آن وزارت امور
خارجه است .بديهي است كه پويشهاي رفتاري از خصايل ساختاري و نهادي كشورها نشئت ميگیرد.
بهعبارت ديگر ،مؤلفه الينفک ديپلماسي اقتصادي وجود يک ساختار اقتصاد بازار با فعالیت اثربخش و
معنادار و اصیل نیروهاي بازار و بخش خصوصي در آن است .بنابراين ،با توجه به درهمتنیدگي عوامل
ساختاري و كارگزاري اقتصادي ،شناخت و ارزيابي عملکرد وزارت امور خارجه و ساير بازيگران و فعاالن
حوزه ديپلماسي اقتصادي بدون واكاوي ويژگيهاي ساختاري اقتصادي ايران امکانپذير نميباشد.
بر اين اساس ديپلماسي اقتصادي چارچوبي جديد تلقي ميشود كه فعالسازي آن در ايران با سه
چالش و محدوديت مواجه است :چالش اقتصاد دولتمحور در برابر بخش خصوصي ،ضعف رقابتپذيري

اقتصادي ايران و تقابل محیط داخلي ـ عرصه خارجي .درواقع اين نوع ديپلماسي جديد پاسخي به
چالشهاي نوظهور ناشي از جهاني شدن ،تصمیمگیري داخلي و همکاريهاي فزاينده بین همه بازيگران
درگیر است (.)See: Bayne, 2010: 24
 .2-8اقتصاد دولت محور در برابر بخش خصوصي
از منظر انديشمندان اقتصاد سیاسي ،كشورها به دو دسته تقسیم ميشوند:
الف) كشورهايي كه در آنها دولت بر بازار تقدم دارد ،يا بهعبارت ديگر سیاست بر اقتصاد غلبه دارد
ب) كشورهايي كه در آنها بازار بر دولت يا اقتصاد بر سیاست غلبه دارد.
براساس اين ،در پويش رابطه قدرت و سیاست در ايران دولت بهعنوان مصدر قدرت از برتري
برخوردار است و نتیجه آنکه اين رابطه متعامل به ساختار اقتصادي كشور در چارچوب نهاد دولت تعین
ويژهاي ميبخشد .نقش و كارويژههاي اقتصادي دولت در ايران از چنان گسترهاي برخوردار است كه
«سرمايهداري دولتي» را بهعنوان مناسبي براي توصیف آن تبديل ساخته است .اين مفهوم بر گسترش
بيتناسب حجم فعالیتهاي تصديگري و دخالتهاي اقتصادي دولت در روندهاي بلندمدت و در نهايت
بزرگ شدن دولت در امور اقتصادي و در نتیجه محدودسازي عملکرد بازار و رقابت و به حاشیه راندن
بخشهاي خصوصي و غیردولتي داللت ميكند (سلیماني .)114 :1322 ،در همین راستا نگاهي تجربي
به رفتارهاي اقتصادي ايران نشان ميدهد كه اين رفتارها عمدتاً منبعث از ديدگاههاي «ناسیونالیسم
اقتصادي» يعني غلبه سیاست بر اقتصاد بوده است و دولتي كردن بسیاري از فعالیتهاي صنعتي و
خدماتي نیز در واقع تبلور همین ديدگاه بوده است .بر اين مبنا ميتوان گفت كه حركت اقتصاد ايران در
اين سالها عمیقاً از رفتار دولت و بخشهاي دولتي متأثر بوده است و دولت عمالً نقش اصلي و محوري را
در تصمیمات و اقدامات مربوط به اقتصاد ملي ايفا كرده است .اقتصاد عمدتاً نفتي ايران اين وضعیت را در
عمل تشديد كرده است ) .(http://www.csr.irاين درحالي است كه پیوستن به فرآيند جهاني شدن
اقتصاد كوچک شدن حجم دولت را توصیه ميكند .جايگاه ايران با فاصله خیلي زياد از كشورهاي منطقه
و جهان است .از طرف ديگر منطق حاكم بر اقتصاد جهاني مبتنيبر توان و تقويت بخش خصوصي و
غیردولتي است .در حالي كه در ايران دولت بازيگر اصلي بوده و داراي قدرت انحصاري نیز ميباشد و با
منطق حاكم بر اقتصاد جهاني منطبق نیست .معناي اقتصاد باز كه بر خودمختاري در انجام امور اقتصادي
ديگر بازيگران در كنار دولتها داللت دارد ،يادآور ويژگيهاي ديپلماسي اقتصادي است .اين درحالي است
كه كشور ما در متغیرهاي مربوط به آزادسازي اقتصاد مانند آزادي كسبوكار ،آزادي تجارت ،آزادي
مالیاتي ،مخارج دولت ،آزادسازي پولي ،آزادسازي سرمايهگذاري ،آزادي تأمین مالي ،آزادي نیروي كار،
آزادي از فساد و حقوق مالکیت ايران در وضعیت مساعدي به سر نميبرد (دهقاني فیروزآبادي:1321 ،
.)85-82
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مباني حقوقي نظام اقتصاد دولتي در ايران از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران استخراج
ميشود .مطابق اصول بیستوهشتم تا سيويکم قانون اساسي و نیز در اصول چهلوسوم تا چهلوپنجم
قانون اساسي ،دولت داراي وظايف و مسئولیتهاي گسترده اقتصادي در حوزههاي تولیدي ،تجاري،
توزيعي ،امور زيربنايي ،خدمات اجتماعي و غیره است ،بهگونهاي كه به مهمترين و اصليترين متصدي
امور اقتصادي تبديل شده است .اين تدابیر قانوني ،دولت را به شکل رسمي و نهادينه وارد حوزههاي
كاركردي ميكند كه بهصورتي اساسي از حیطه فعالیتهاي اين نهاد در عصر حاضر خارج است .انجام
اين امور بیشتر با ماهیت بخش خصوصي و مکانیسمهاي بازار ارتباط مييابد .ورود خالف قاعده دولت
به اسقرار يک نظام اقتصادي ناكارآمد ميانجامد .زيرا تصديگري گسترده دولت در امور اقتصادي به
ناچار با افزاش نامتعادل هزينه هاي دولت ،بزرگ شدن بودجه و كسري آن ،فشارهاي تورمي دائمي در
اقتصاد ،رقابت در برابر بخش خصوصي ،عدم شکلگیري فعالیتهاي مولد و ثروتزا ،رشد اندك تولید
ناخالص داخلي ،تشديد بیکاري و ...همراه است .عالوه بر اين ،قانون اساسي وظايف و مسئولیتهاي
سنگیني بر عهده دولت نهاده است كه انجام دادن آنها بهتنهايي توسط دولت بدون نقشافريني
نیروهاي اقتصادي ،اجتماعي داخلي امکانپذير نیست .وظايفي مانند اشتغالزايي ،تهیه مسکن براي
خانواده ها ارائه خدمات اجتماعي و بهداشتي درماني ،رايگان و بسیاري از وظايف ديگر به دولت واگذار
شده است .درحالي كه تحقق اين امور مستلزم فعالیت بخش خصوصي است .وظیفه دولت نه بازيگري
اقتصادي ،بلکه زمینهسازي ،برنامهر يزي و نظارت بر اجراي قوانین متناسب با رشد و توسعه اقتصادي
كشور است .روح حاكم بر قانون اساسي از ماهیت دولتي نظام اقتصادي ايران حکايت ميكند .مضمون
اصول چهلوچهارم و چهلوپنجم قانون اساسي ،تصديگري گسترده و حجم بيتناسب فعالیتهاي
القتصادي دولت است .درحالي كه اصل چهلوسوم (بند « )»2از ضرورت ممانعت از تبديل شدن دولت
به يک «كارفرماي بزرگ مطلق» سخن ميگويد .اصل چهلوچهارم اعالم ميكند «بخش دولتي شامل
كلیه صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگاني خارجي ،معادن بزرگ ،بانکداري ،بیمه ،تأمین نیرو ،سدها و
شبکههاي بزرگ آبرساني ،راديو و تلويزيون ،پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمايي ،كشتیراني ،راه و
راهآهن و مانند اينهاست كه بهصورت مالکیت عمومي و در اختیار دولت است» .در اين اصل بخش
خصوصي مکمل بخش دولتي تلقي ميشود .اصل چهلوپنجم نیز اذعان ميكند كه انفال و ثروت
عمومي ...در اختیار حکو مت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها اعمال نمايد.»...
مضمون اصل چهلوسم اشعار دارد براينکه «تأمین شرايط و امکانات كار براي همه بهمنظور رسیدن به
اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختیار همه كساني كه قادر هستند كار كنند ،در شکل تعاوني،
از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهاي
خاص منتهي شود و نه دولت را بهصورت يک كارفرماي بزرگ مطلق درآورد» .بنابراين ،مطابق اين

اصول دولت با در اختیار داشتن بخشهاي متنوع و گسترده اقتصاد ملي ،يک كارفرماي بزرگ است.
دولتي كه كموبیش در حدود  14درصد منابع و امکانات كشور را در اختیار دارد و به منزله يک سنجه،
بودجه سالیانه آن با تولید ناخالص داخلي كشور ـ به قیمت جاري ـ برابري ميكند ،بیش از  14درصد
ارز خارجي حاصل از صادرات نفت را خود صرف واردات كاالها و خدمات ميكند و در نتیجه ،براساس
عرف بین المللي و قیاس با كشورهاي ديگر ،يک كارفرماي بزرگ دولتي است .همچنین بند « »2اصل
چهل وسوم ،به ضرورت عدم تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص اشاره ميكند كه
بهمعناي منع انباشت سرمايه غیردولتي متناسب با رشد و توسعه اقتصادي كشور است .همچنین بند
« »8اين اصل «جلوگیري از سلطه اقتصادي بیگانه بر اقتصاد كشور» داللت دارد كه ميتواند به تعبیر
مانع رواج مالکیت خارجي (مالکیت شركت هاي خارجي) در كشور باشد .در مجموع ،چارچوب قانوني و
نهادي اقتصاد سیاسي ايران ضمن اينکه با چارچوب اقتصاد سیاسي جهاني سازگار نیست و ازاينرو،
كسب سهم مناسب از اقتصاد جهاني براي آن با چالش همراه است ،مالکیت خصوصي داخلي و خارجي
را با محدوديتهاي حقوقي مواجه ميسازد .البته طبیعي است كه موضوع مالکیت خارجي را نميتوان
صرفاً در چارچوب مالحظات اقتصادي مورد توجه قرار داد و در اين زمینه الزم است تا با توجه به
سوابق مالحظات خارجي ،مالحظات سیاسي و امنیتي نیز در نظر گرفته شود ،زيرا بند « »8اصل
چهل وسوم قانون اساسي با اين هدف تنظیم شده كه مانع توسل بیگانگان به ابزار اقتصادي براي
سلطهبر كشور شود .به يک تعبیر مالکیت شركتهاي خارجي بهمعناي مالکیت در سهام اقتصادي و
استخراج منابع و به نحو شراكتي است .بنابراين ،اين چارچوب مالکیت كه متضمن مالکیت سرزمین
نبوده و بر بهره برداري اقتصادي تركیبي با مشاركت اقتصاد داخلي متمركز است باعث ميشود كه
نظارت مراجع ملي بر امور و فعالیتهاي خارجي برقرار گردد تا مغايرتي با قانون اساسي كشور نداشته
باشد .با وجود اين ضرورت هاي اقتصادي داخلي و فشارهاي خارجي ،دولت را مجبور به پذيرش و
اجراي اصل خصوصيسازي كرده است كه مسیري طوالني پیشرو دارد.
بنابراين در اين شرايط كه زمینه براي تقابل بخش دولتي و غیردولتي فراهم بوده ،ديپلماسي
اقتصادي كه يک ركن مهم كنشگري آن را بازيگران غیردولتي تشکیل ميدهد ،از كارآيي الزم
برخوردار نخواهد بود .جايگاه نامطلوب ايران در بخش خصوصيسازي حاكي از آن است كه ديپلماسي
اقتصادي با چالش اقتصاد دولتمحور و بخش خصوصي يا به عبارت ديگر با چالش دولت در برابر
بازيگران اقتصادي غیردولتي مواجه است كه طبعاً بهدلیل غلبه دولت ،بخش خصوصي به حاشیه رانده
شده و قادر به احیاي حیات واقعي و ايفاي كاركرد اصیل خود نیست .تجربه نیز نشان داده كه
دولتهاي مختلفي كه در ايران به قدرت رسیدهاند ،هیچ يک موضوع جايگاه و اعتبار بخش خصوصي و
میزان اعتماد به آن را روشن نساختهاند .نتیجه آن بوده كه دولت همواره احساس بينیازي به بخش
خصوصي كرده و ازاينرو احساس نیاز به ديپلماسي اقتصادي نیز از اساس منتفي ميگردد .زيرا

مركز ژپوهشاه مجلس شوراياسالمي
ديپلماسي اقتصادي اقتصاد را بر سیاست برتري ميدهد و سیاست را در راستاي تأمین مالحظات
اقتصادي به خدمت مي گیرد .بنابراين ،در شرايطي كه بازيگران غیردولتي با چالش دولت فربه و غلبه
مالحظات سیاسي در ايران مواجهند ،طبعاً فضاي مناسب براي نقشآفريني ديپلماسي اقتصادي فراهم
نميباشد.
 .2-0ضعف رقابتپذيري اقتصاد ايران
گسترش بازارهاي جهاني و به تبع آن گسترش فعالیتهاي اقتصادي و تجاري متنوع در سطح جهاني
رقابت و توان رقابتگري و رقابتپذيري را به مؤلفه مهمي در میان منابع قدرت اقتصادي كشورها تبديل
ساخته است .اهمیت اين مفهوم از آنجاست كه قدرت رقابت اقتصادي بیانگر توان يک كشور در محیط
داخلي و خارجي در راستاي توسعهگرايي است كه اين مقوله خود ارتباط تنگاتنگي با استانداردهاي
زندگي و معیشت مردم مييابد .اين معنا از تعريف مفهومي رقابتپذيري نیز قابل استنتاج است .به اين
معنا كه رقابتپذيري بر « توانايي يک كشور در تولید كاالها و خدمات براي ارائه در بازارهاي بینالمللي
و بهطور همزمان حفظ و ارتقاي سطح درآمد شهروندان در بلندمدت و توانايي كشورها در فروش
محصوالت خود در بازارهاي جهان» داللت دارد .قدرت رقابتپذيري را ميتوان براساس مهمترين
معیارهاي آن كه عبارتند از مرحله مبتنيبر منابع ،مرحله مبتنيبر كارآيي و مرحله مبتنيبر نوآوري
ارزيابي كرد .بر اين اساس ،اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه پس از چندين دهه نگاه درونگرا و
اجراي استراتژي جايگزيني واردات در توسعه اقتصادي ،رويکرد توسعه صادرات و تعامل با اقتصاد
جهاني را در پیش گرفته است .اين امر اهمیت رقابتپذيري اقتصاد ملي را بیش از پیش نمايان
ميكند .مطالعات نشان مي دهد كه در شرايط موجود نیروهاي اقتصادي غیردولتي از شکاف سطح
درآمد ارزي معادل دولت رنج ميبرند و از مشاركت در نظام سیاسي و تصمیمگیريهاي آن ،كه به نفع
بخش خصوصي باشد ،محرومند .در مقابل ،دولت براي عوامل اقتصادي وابسته خود ،محیط انحصاري يا
شبهانحصاري ايجاد كرده و مانع تولید رقابتي ميشود .عالوه بر اين ،مهمترين موانع رقابتپذيري
اقتصاد ايران ،كارآيي بازار كاالست كه شش چالش در اين راستا در فهرست قرار ميگیرد كه عبارتند از
وجود موانع تجارت ،رواج مالکیت خارجي (مالکیت شركتهاي خارجي) ،سطح تعرفهها ،اثر قوانین بر
سرمايهگذاري خارجي ،نسبت واردات به تولید ناخالص ملي و میزان مشتريمداري شركتها .در واقع
وضعیت نامطلوب ايران در نتیجه اين چالشها باعث ميشود تا رقابت داخلي و خارجي در سطح پايیني
قرار داشته باشند (دهقاني فیروزآبادي .)25 :1321 ،در شرايط ضعف رقابتپذيري اقتصادي فضاي
مساعدي جهت مانور ديپلماسي اقتصادي و كارگزاران فعال در اين حوزه باقي نميماند.

 .2-9تقابل محيط داخلي ـ عرصه خارجي
در میان ظرفیتهاي مختلف و متعددي كه براي ديپلماسي اقتصادي متصور است ،ميتوان به
ظرفیتهاي ديپلماتیک آن در افزايش مبادالت و همکاريهاي اقتصادي در دو محیط داخلي و خارجي
اشاره كرد .اين درحالي است كه مروري اجمالي بر روند تعامالت و مبادالت اقتصادي خارجي ايران بر
نبود مطلوبیت كافي در اين زمینه صحه ميگذارد كه اين خود عمدتاً معلول تقابل دو محیط داخلي و
خارجي است .در مقابل ،چنانچه فضاي تعامل اين دو محیط فراهم باشد ،امکان ورود جريانهاي مالي و
فرصتهاي اقتصادي و سرمايهاي بینالمللي به عرصه داخلي ايران فراهم ميگردد .روند نازل و كاهنده
سرمايهگذاري خارجي در ايران ،خود متأثر از محدوديتهاي ساختاري ديگري است كه عمدتاً بر تقابل
ساختاري میان دو محیط داخل و خارج ايران داللت دارد و با تأثیر منفي بر ديپلماسي اقتصادي كشور،
زمینههاي فعال شدن و اثربخشي آن را به شدت محدود كرده است .ضعفهايي مانند عدم تنوع
تولیدات داخلي و ساختار اقتصادي تکمحصولي ،عدم تنوع مقاصد صادراتي ،روند نازل جذب
سرمايههاي خارجي و در نهايت حضور محدود در بازارهاي جهاني و منطقهاي بازتابدهنده تقابل
محیط داخلي  /عرصه خارجي كشور ميباشند.

 .5فرصتها و بسترهاي مستعد ديپلماسي اقتصادي در ايران
در دوران كنوني ،مديريت مؤثر روابط اقتصادي بینالمللي مستلزم مشاركت طرفهاي اصلي ذينفع
ازجمله وزارت امور خارجه و ديگر وزارتخانههاي مرتبط با سیاستهاي اقتصادي و شركتها و
سازمانهاي غیردولتي است .دولتهايي كه سیاست خارجي توسعهگرا را دنبال ميكنند به اين امر
اعتقاد راسخ دارند كه در اقتصاد جهاني ،عناصر و منابعي وجود دارد كه ميتوان از آنها براي توسعه
اقتصاد داخلي بهرهبرداري كرد .ازاينرو سیاست خارجي اين دسته از كشورها عموماً ماهیت اقتصادي
دارد و در چارچوب ديپلماسي اقتصادي تعريف ميشود .در اين راستا كلیات برنامه ششم توسعه از
دستگاه وزارت خارجه ميخواهد تا با كمک به برقراري ثبات منطقهاي ،جذب منابع مالي و بهرهگیري
از موقعیت ژئوپلیتیک كشور به فعال شدن تمامي ظرفیتهاي بالقوه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي در
جهت توسعه ياري رساند  .بديهي است كه موقعیت ژئوپلیتیک يکي از مهمترين مزيتهاي ايران است
كه به تبع آن مزيت ژئواكونومیک نیز فضاي مناسبي جهت اتخاذ الگوي رفتاري توسعهگرايانه فراهم
ميسازد .در ذيل به برخي از ظرفیتها و توانمندي هاي كشور براي ايفاي نقش فعال و پیگیري
ديپلماسي اقتصادي قوي اشاره ميشود.
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 .5-8موقعيت ژئوپليتيك ايران
ايران جزئي از منطقه استراتژيک غرب آسیا و درعینحال عضوي از گروه كشورهاي حاشیه خلیج فارس و
درياي خزر است و همزمان با مجموعه كشورهاي آسیا و قفقاز نیز ارتباط ژئوپلیتیکي دارد .ايران با 15
كشور در چهار جهت مختلف جغرافیايي هممرز است و با توجه به قرارگرفتن در حدفاصل دو منطقه مهم
درياي خزر و خلیج فارس از گذشتههاي دور بهعنوان چهارراه مواصالتي شرق به غرب و شمال به جنوب
و مسیر طبیعي انتقال كاال (جاده ابريشم) مطرح بوده است .كشورمان بهدلیل موقعیت بيهمتاي
ژئوپلیتیکي و ظرفیتهاي باالي جغرافیاي اقتصادي ،ذخاير باالي گاز طبیعي بهويژه در كرانههاي خلیج
فارس داراي توان اثرگذاري بااليي در مناسبات بینالمللي بهويژه در تولید عناصر انرژي در جهان است و
ميتواند همزمان داراي دو نوع ديپلماسي رايج در بازار جهاني انرژي شود .همچنین ايران بهدلیل
دسترسي درخور توجه به خشکي و مرز زمیني ،امکان فعالسازي ديپلماسي موسوم به خط لوله را نیز در
اختیار دارد .اين در حالي است كه كشورهايي كه داراي مرز زمیني درخور توجهي نیستند نميتوانند از
فرصت احداث خط لوله صادرات انرژي بهرهمند شوند ،مثال بارز اين نوع كشورها ،قطر است .در حقیقت
ديپلماسي گازي قطر كه در قالب ال.ان.جي نمود يافته پاسخي به وضعیت جغرافیايي اين كشور است.
قطر ناگزير از اين است كه نفت تولیدي خود را با مايعسازي از طريق كشتي به بازارهاي بینالمللي صادر
كند .زيرا مرز خاكي قابل توجهي ندارد .قطر توانسته اين تهديد را بهخوبي تبديل به فرصت نمايد .كشور
ما هم از آنجا كه داراي مرز خاكي گستردهاي است به مهمترين مراكز تولید و تجارت نفت و گاز
دسترسي دارد .اين امر امکان صادرات گاز را به ايران هم از طريق خط لوله و هم از طريق مايع سازي و
صادرات از مسیرهاي آبي فراهم كرده است (محسن زادگان.)145 :1324 ،
بنابراين ،ويژگيهاي ژئوپلیتیک ايران نه تنها در بعد سیاسي – امنیتي از اهمیت خاصي برخوردار
است ،بلکه براساس تعريف ژئوپلیتیک در عصر جهاني شدن اقتصاد ،بعد توسعهاي نیز مييابد .از اين
لحاظ ايران در ابعاد سیاسي و ژئوپلیتیک ،نقطه اتصال مناطق آسیاي مركزي و قفقاز ،آسیاي جنوبي،
خلیج فارس و جهان عرب است .هر كدام از اين زيرسیستمها به نوعي پارادايمهايي را از لحاظ
توسعهاي -اقتصادي در سیاست خارجي ايران مورد توجه قرار ميدهند .تمركز منطقهاي روابط
خارجي ايران در غرب (خاورمیانه عربي) و شرق (در هر دو امتداد آن يعني شبهقاره هند و آسیاي
مركزي) است كه به نوعي راهگشاي سیاست خارجي ايران است و ميتواند جايگاه منطقهاي و جهاني
ايران را ارتقا دهد (تائب.)82 :1388 ،

 .5-0مزيت ژئواكونوميك ايران
يکي از مهمترين مزاياي ژئواكونومیک ايران آن است كه در كانون بیضي استراتژيک واقع شده است .در
شمال و جنوب اين منطقه كشورهاي تولیدكننده و در شرق و غرب آن كشورهاي مصرفكننده انرژي
قرار گرفتهاند .اين موقعیت ميتواند ايران را به كانون انرژي منطقه تبديل كند .ايران با جاي گرفتن در
مركز حوزه انرژي ميتواند به تأمین انرژي مورد نیاز چین و هند كمک كرده و اوراسیا را از وابستگي به
نفت ديگر نقاط رهايي بخشد .درواقع اهمیت كانون استراتژيک انرژي ايران بعد از يک يا حداكثر دو
دهه بیشتر روشن ميشود ،زيرا براساس برخي برآوردها در آنزمان ذخاير متعارف نفت و گاز اروپا و
آمريکا بهشدت كاهش پیدا خواهد كرد .قرن بیستويکم قرن عقالنیت اقتصادي است كه ايجاب
ميكند اين بیضي انرژي و كانون انرژي نقش خود را پیدا كند (كريميپور .)1323
جمهوري اسالمي ايران در میان كشورهاي دارنده ذخاير نفت رتبه چهارم و در میان كشورهاي
دارنده گاز طبیعي با داشتن حدود  34تريلیون فوت مکعب گاز طبیعي اثبات شده در مکان اول جهان
قرار دارد .وجود حجم باالي ذخاير انرژي در كشور به معناي توانايي باالي چانهزني و نقشآفريني در
بازار بینالمللي انرژي است .درواقع ايران همزمان ميتواند هم يک ديپلماسي قوي نفتي و هم يک
ديپلماسي قوي گاز طبیعي را مديريت نمايد .اين موقعیت ممتاز زماني آشکار ميشود كه به وضعیت
رقبا و ساير تولیدكنندگان انرژي توجه كنیم .براي مثال كشور قطر اگرچه به نحو بسیار بهتري توانسته
از ظرفیتهاي گاز طبیعي خويش بهره گیرد و به بزرگترين صادركننده ال.ان.جي جهان تبديل شود،
اما در زمینه تولید و صادرات نفت خام توان رقابت بااليي همچون جمهوري اسالمي ايران ندارد.
همچنین كشور ديگري همچون عربستان سعودي كه بزرگترين تولیدكننده نفت خام جهان است در
زمینه صادرات گاز طبیعي نیز مزيتهاي قابل توجهي در مقايسه با نفت خام دارد ،اما ياراي رقابت با
كشوري همچون جمهوري اسالمي ايران را نخواهد داشت .ظرفیتهاي باالي ذخاير انرژي جمهوري
اسالمي ايران عالوه بر اينکه امکان صادرات انرژي را فراهم كرده ،توان رقابتپذيري صنايع مرتبط با
نفت و گاز را نیز براي ديپلماسي انرژي ايجاد كرده است .براي مثال پتروشیمي كه از مهمترين صنايع
وابسته به نفت و گاز است از ديگر فرصتها و ظرفیتهاي ديپلماسي انرژي جمهوري اسالمي ايران است
كه نیازمند ارتقاي تولیدات به لحاظ كمي و كیفي و حضور فعالتر در بازار پتروشیمي جهان است
(كريمي پور.)1323 ،
 .5-9محوريت ايران در ترانزيت انرژي
ايران از چند جهت در كانون مسیرهاي ترانزيت انرژي واقع شده است .از يک جهت ،تنگه هرمز
مهمترين گلوگاه نفتي جهان است كه بیش از  16میلیون تن بشکه در روز از اين تنگه به تمام دنیا
ازجمله به شرق آسیا (هند ،ژاپن ،چین) و غرب از طريق كانال سوئز يا از دماغه امیدنیک به اروپاي
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غربي و اياالت متحده منتقل ميشود .براساس مطالعات آژانس اطالعات انرژي آمريکا تا سال 2424
صادرات انرژي از تنگه هرمز تقريباً دو برابر شده و به حدود  32میلیون بشکه در روز ميرسد .اهمیت
اشراف ايران بر تنگه هرمز زماني بیشتر ميشود كه بدانیم مهمترين عامل تأثیرگذار بر قیمت نفت در
بازار جهاني انرژي بيثباتيهاي ژئوپلیتیک مانند بستن گذرگاهها و تنگههاي استراتژيک انرژي است و
هراس از بسته شدن تنگهها و گذرگاههاي انرژي عامل بسیار مؤثري در سیاست داخلي ،منطقهاي و
جهاني كشورهاست و نظام جهاني انرژي نسبت به اختالل در هريک از اين گذرگاههاي انرژي
آسیبپذير است .ازسوي ديگر هیچ كشوري همچون جمهوري اسالمي ايران بر اين تنگه احاطه و
اشراف ندارد لذا ميتوان با جرئت ادعا كرد كه مهمترين ابزار بيثباتكننده و تحول در بازار جهاني
انرژي در اختیار جمهوري اسالمي ايران است .اگرچه پژوهشگران و صاحبنظران در امکان بستن
طوالنيمدت اين تنگه ازسوي جمهوري اسالمي ايران تشکیک كرده و آن را غیرقابل امکان تلقي
كردهاند ،اما حتي تصور اين وضعیت در كوتاهمدت نیز تأثیرات بسیار عمیق و جبرانناپذيري براي نظام
اقتصاد جهاني به همراه خواهد داشت (كريمي پور.)1323 ،
از جهتي ديگر ،ايران با داشتن موقعیت جغرافیايي مناسب هم ميتواند در بازار مصرفي شرق
جهان (چین و هند و پاكستان) و هم در بازار مصرفي غرب جهان (اروپاي غربي و حتي قاره آمريکا)
هم از طريق احداث خط لوله و هم از طريق تولید و صادرات گاز مايع توسط كشتيهاي بزرگ حضور
يابد و در تأمین منافع و امنیت ملي خويش از آن حداكثر بهرهمندي را داشته باشد (حیدري:1386 ،
 .)36از نظر بسیاري از تحلیلگران مسائل انرژي «خط لوله گاز ناباكو» هسته اصلي و ستون فقرات
سیاست و استراتژي اتحاديه اروپا براي متنوع ساختن مسیرهاي انرژي خود است .بدون حضور ايران در
پروژه ناباكو امکان تأمین گاز بلندمدت از كشورهاي حوزه درياي خزر وجود ندارد و توجیه اقتصادي 8
میلیارد دالري سرمايهگذاري آن امکانپذير نخواهد بود .ازسوي ديگر حضور ايران در اين پروژه نهتنها
معادالت موجود در حوزه انرژي نسبت به چین ،بلکه نسبت به اتحاديه اروپا ،آمريکا و روسیه را
دگرگون خواهد نمود و حضور اروپاييها در مناطق نفتي ايران قدرت چانهزني كشور را افزايش خواهد
داد (حیدري .)35 :1386،ازجمله امکاناتي كه بهدلیل موقعیت خاص ترانزيت و دسترسي به آبهاي
آزاد براي جمهوري اسالمي ايران فراهم شده امکان سوآپ نفتي است .جمهوري اسالمي ايران به دلیل
اينکه در موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکي قرار دارد ميتواند تبديل به شاهراه انتقال نفت كشورهاي آسیاي
مركزي و قفقاز شود .درواقع تحويل نفت در سواحل درياي خزر و صادرات آن در خلیجفارس يک
فرصت استثنايي و استراتژيک براي كشورمان محسوب ميشود كه متأسفانه تاكنون يا بهدلیل اختالف
در سیاستهاي دولتهاي مختلف و يا بنا بهداليل فني و غیره آنطور كه بايد و شايد مورد توجه قرار
نگرفته است (روزنامه ابتکار ،يکشنبه  18تیر  1321شماره  )2341كرويدور نکا -جاسک ميتواند

بهعنوان شاهراه سوآپ نفتي كشورمان نقش قابل توجهي در اين زمینه ايفا كند .اين درحالي است كه
توجه كافي و درخور به اين موضوع ميتواند جمهوري اسالمي ايران را به يک كانون انرژي براي
كشورهاي منطقه تبديل كند .غفلت از اين فرصتها حتي باعث شده تا كشورهايي همچون تركیه
بتوانند مسیر خود را جايگزين مسیر ايران كنند و از مزيتهاي ژئوپلیتیکي خود نهايت استفاده را
ببرند .در جريان سوآپ نفتي شركت اماراتي دراگون اويل طي قراردادي  14ساله بیش از  86درصد
حجم نفت خام تولیدي از میدانهاي تركمنستان را از مسیر ايران صادر ميكرد .اما در پايان ماه مارس
 2414اين قرارداد خاتمه يافت و ديگر تمديد نشد .اين در حالي است كه دراگون اويل در نبود قرار
معاوضه نفت خام خود با ايران ،با شركت كراس كاسپین كه اداره مركزي آن در باكو مستقر است وارد
مذاكره شد و اعالم كرد كه نفت خام بیشتري را از عرض درياي خزر و از مسیر باكو و با راه آهن به
بندر باتومي گرجستان در درياي سیاه صادر ميكند.
نمونه ديگر شركت سوئیسي ويتول بازارياب و فروشنده نفت خام قزاقستان و تركمنستان است كه
بخش عمده نفت خام هاي مختلف تولیدي اين دو كشور را از بندر آكتائو به بندر نفتي نکا صادر
ميكرد .اين شركت نیز همانند شركت اماراتي دراگون اويل اقدام به صادرات نفت خام از مسیر باكو به
درياي مديترانه و درياي سیاه كرد .عالوه بر اين ،صادركنندگان ديگري هم در مسیر بندر نفتي نکا
نفت خام صادر مي كردند كه با شرايط جديد شركت ملي نفت از مسیر ايران براي صادرات نفت خود
منصرف شدند .بر اين اساس با توقف عملیات سوآپ و عرضه نفت خام در بورس كاال ،فعالسازي بازار
جنوب درياي خزر در مسیر بندر نفتي نکا با هدف تبديل نفت خام مخلوط نکا بهعنوان يک نفت خام
شاخص براي بازار جنوب درياي خزر به دست فراموشي سپرده شد .عملیات معاوضه نفت خام از مسیر
ايران در حالي متوقف شد كه با توجه به تحريمهاي اعمال شده علیه صنعت نفت كشور ،طرح تجارت
نفت ميتوانست نقش بسیار مهمي را در كاهش آثار منفي و محدوديتهاي ناشي از تحريمها داشته
باشد (سعیدي.)6 :1321 ،
در مجموع مزيتهاي ترانزيت انرژي از طريق قلمرو جمهوري اسالمي ايران عبارتند از:
 قرار گرفتن در مسیر كريدورهاي ترانزيتي شمال  -جنوب و در نتیجه ،برقراري ارتباط ترانزيتيكشورهاي روسیه ،اروپاي شرقي ،مركزي ،شمالي ،آسیاي میانه و قفقاز از يکسو و آسیاي جنوبي،
جنوب شرقي ،خاور دور ،اقیانوسیه و كشورهاي حاشیه خلیج فارس ازسوي ديگر يک مزيت برجسته
براي ايران قلمداد ميشود .بنادر شهید رجائي ،امیرآباد و بندر انزلي از جايگاه ويژهاي در مسیر ترانزيتي
كريدور شمال  -جنوب برخوردار بود و عالوه بر بنادر مذكور ،بنادر شهید باهنر ،لنگه ،بوشهر ،چابهار،
امام خمیني (ره) و نوشهر نیز از پتانسیلهاي نقشآفريني منحصر به خود برخوردار هستند.
 برقراري ارتباط ترانزيتي افغانستان و آسیاي میانه از طريق محور ترانزيتي شرق كشور «چابهار– میلک»؛ نزديکي جغرافیايي بندر چابهار به افغانستان ،انجام سرمايهگذاريهاي گسترده در بخشهاي
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مختلف حملونقل ،بهويژه بخش دريايي ،ايجاد تسهیالت و زيرساختهاي حملونقل در مسیر محور
شرق كشور و حمايتهاي گسترده دولتي ،بندر چابهار را بهعنوان قطب ترانزيت افغانستان تبديل كرده
و در صورت مرتفع شدن موانع ،عالوه بر توسعه محور شرق ،شاهد رونق ترانزيت در مسیر مذكور
خواهیم بود.
 قرار گرفتن در مركزيت جغرافیايي كشورهاي عضو سازمان همکاريهاي اقتصادي اكو؛ اينفرصت را براي ايران فراهم آورده تا ضمن ايفاي نقش فعال در برقراري ارتباط تجاري و اقتصادي بین
كشورهاي عضو اكو ،بتواند در چارچوب همکاريها و موافقتنامههاي مختلف تجاري ،در زمینه ترانزيت
كاالهاي صادراتي و وارداتي كشورهاي عضو نیز به ايفاي نقش بپردازد.
 تخفیفات و تسهیالت گسترده جهت ترانزيت از طريق ايران ،ازجمله برخي معافیتها وتخفیفات در زمینه هزينههاي بندري و انبارداري.
 حمايتهاي دولتي و ارزاني خدمات ارائه شده و كوتاهي مسیر ،ارائه تسهیالت الزم بهمنظورتسريع در ترانزيت كاال از طريق ايران.
 وجود ظرفیتهاي فراوان در بخشهاي مختلف حملونقلي كشور ،افزايش كمّيوكیفي تجهیزاتو توسعه ظرفیتهاي جديد در زيرساختها و ناوگان ريلي ،جادهاي ،حملونقل دريايي و تجهیزات
تخلیه و بارگیري در بنادر كشور.
 .5-2برخورداري از امتيازات نهادي منطقهاي و فرامنطقهاي
امروزه سازمانهاي منطقهاي به يکي از بازيگران و عناصر تأثیرگذار در نظام بینالملل تبديل شدهاند.
همگرايي منطقهاي روند رو به رشدي است كه در اثر تالش كشورها براي حفظ و ارتقاي منافع ملي و
گسترش فرصت هاي اقتصادي با كشورهاي دوست و همسايه شکل گرفته است .ازسوي ديگر تالش
براي برهم زدن نظم فعلي حاكم بر نظام بینالملل و نقشآفريني هر چه بیشتر در محیط جهاني باعث
شده تا كشورهاي همسو به تشکیل سازمانهاي منطقهاي مبادرت ورزند .در اين راستا تشکیل سازمان
همکاري شانگهاي و يا بريکس مصداق بارز و تأثیرگذار در نظام بینالمللي هستند كه در تالش براي
تعريف روندهاي نوين در تعامالت بینالمللياند .استفاده از ظرفیت اين سازمانهاي منطقهاي و
فرامنطقهاي همانند اوپک ،اكو ،سازمان همکاري اسالمي و ...و يا تالش براي ورود و عضويت در آنها
مانند شانگهاي به نوبه خود ميتواند عرصههاي قابل توجه و مهمي را براي ديپلماسي اقتصادي و انرژي
ايران ايجاد كند .براي مثال عضويت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپک) از ظرفیتهاي
بسیار مهم ديپلماسي انرژي جمهوري اسالمي ايران است كه امکانات و توان نقشآفريني قابل توجهي
را براي كشور به همراه مي آورد .ازجمله امکاناتي كه با عضويت در اوپک براي كشورهاي عضو فراهم

شده مديريت قیمت نفت است .اوپک مهمترين سازمان نفتي است كه نقش قابل توجهي در تعیین
عرضه و تقاضاي جهاني دارد .در عین حال براي اينکه بتوان از اين ظرفیت استفاده كرد بايد ديپلماسي
فعالي را در پیش گرفت كه به بهترين نحو ،منافع اقتصادي و سیاسي كشور را تأمین نمايد .چه اينکه
مديريت قیمت نفت نیازمند ديپلماسي قوي است (ماهنامه پدافند اقتصادي.)1323 ،
 .6الزامات ديپلماسي اقتصادي ايران
ديپلماسي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران مستلزم طیف متنوعي از الزامات است .اين
كشورها از يکسو با محدوديتهاي درون ساختاري و چالشهاي نهادي و كارگزاري مواجهند و ازسوي
ديگر بعضاً از ظرفیتهاي بااليي در راستاي مجال بخشي به ديپلماسي اقتصادي نیز برخوردارند .ازسوي
ديگر كشوري با مختصات ايران با توجه به رويکرد انتقادي نسبت به چارچوب ساختاري نظام بینالملل در
وضعیت مبتني بر رويارويي و مواجههجويي با ساختار قدرت ناعادالنه بینالمللي قرار دارد و اين درحالي
است كه گردانندگان اصلي نظام اقتصاد جهاني نیز اعضاي همین ساختار معیوب ميباشند .با توجه به
ويژگيهاي ناظر بر اين دو سطح است كه ضروري است تصمیمگیرندگان كشور ارزيابي دقیق و
همهجانبهنگري از وضعیت كشور داشته باشند و سناريوهاي متعددي را پیش رو ترسیم كنند .حال كه
كشور موافقتنامه موسوم به برجام را پذيرفته و موضوع دوران پساتحريم و مديريت آن به دغدغه اصلي
سیاستگذاران تبديل شده ،ميبايد توجه به انواع احتماالت از خوشبینانه گرفته تا بدبینانه در دستوركار
تحلیلي و عملي قرار گیرد .از آنجا كه غرب نشان داده طرف چندان قابل اعتمادي نبوده و در برابر ايران
سابقه بدعهدي و عهدشکني دارد ،وضعیت آينده ميبايد بهگونهاي ترسیم شود كه هیچگاه كشور در شرايط
غافلگیري قرار نگیرد .به بیان ديگر ،حال كه موضوع لغو تحريمها مطرح است و بهنظر ميرسد برنامهريزي
نیز براساس اين فرض صورت ميگیرد ،در عین حال بايد توجه داشت كه در صورت نقض توافق از طرف
غرب ،كشور سیاست خارجي و بهويژه ديپلماسي اقتصادي خود را بهگونهاي طراحي و صورتبندي كرده
باشد كه كمترين آسیب را از تغییر روندها و پويشهاي خارجي متحمل شود .بر همین اساس ،هرگونه
الزامي در حوزه ديپلماسي اقتصادي الجرم در طیفي از بازههاي زماني از بلندمدت تا میانمدت و تا
كوتاهمدت جاي ميگیرد .از آنجا كه راهکارهاي مترتب بر الزامات بلندمدت جنبه ساختاري داشته و
دستاوردهاي آن زمانمند و زمینهمند ميباشد و مديريت شرايط موجود را نميتوان معطل زمان كرد،
بنابراين ،راهکارهاي ناظر بر الزامات میانمدت و كوتاهمدت از فوريت بیشتري برخوردارند ،چرا كه عوايد آن
در بازه زماني كوتاهتر قابل حصول ميباشد .بدين ترتیب و بر پايه محدوديتها ،چالشها و ظرفیتهاي
كشور در حوزههاي مختلف ،الزامات ناظر بر ديپلماسي اقتصادي ايران را ميتوان در سه دسته از راهکارها به
شرح زير طبقهبندي كرد:
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 .6-8راهکارهاي سياستي
ـ اتخاذ سیاستهاي اقتصادي منطقهمحور براساس نیازسنجي،
ـ شناسايي مناطق استراتژيک و مناطق داراي چشمانداز اثرگذار در آينده نظام جهاني جهت حضور
همهجانبه در آن مناطق،
ـ سمت دهي سیاست خارجي ايران به سوي كشورها و مناطق داراي اقتصاد تکمیلگر و گسترش
تعامالت و مبادالت با آنها،
ـ تالش جهت گسترش حضور و فعالیت نهادينه در سازمانهاي منطقهاي و بینالمللي داراي كاركرد اقتصادي،
ـ تلفیق سیاستهاي اقتصادي درونگرا و برونگرا،
ـ جلب سرمايههاي خارجي با ايجاد فضاي مناسب و تمهیدات سیاسي و اقتصادي،
ـ تدوين دكترين ملي انرژي،
ـ تدوين سیاست هاي متکي بر مزيت نسبي كشور با هدف رهايي از اتکاي صرف ديپلماسي اقتصادي به
منابع طبیعي،
ـ تعیین حوزههاي مزيت نسبي ايران در حوزههاي اقتصادي مختلف و محوريت بخشیدن به آن حوزهها
در مبادالت اقتصادي خارجي،
ـ فرهنگسازي در راستاي تقويت جايگاه و عملکرد بخش خصوصي،
ـ رقابتيسازي تدريجي تولیدات داخلي براساس يک برنامه كاري و زماني مشخص تجويزي به
تولیدكنندگان.
 .6-0راهکارهاي نهادي
ـ تشکیل اركان داراي كارويژه اقتصادي در دستگاههاي دخیل در ديپلماسي اقتصادي بهويژه در وزارت
امور خارجه ،وزارت صنعت و معدن ،وزارت بازرگاني و ادارات تابعه،
ـ تدوين و توسعه قوانین مدون در نهادهاي ذيربط بهمنظور رفع كاستيهاي موجود و انطباق با نیازهاي
جديد كشور،
ـ بازنگري و اصالح قوانین سرمايهگذاري خارجي با هدف زمینهسازي براي جذب سرمايهگذاران و
شركتهاي خارجي،
ـ بازنگري و اصالح قوانین تجارت بینالملل بر مباني اقتصاد باز و با هدف افزايش صادرات و برقراري و
حفظ موازنه تجاري كشور،
ـ تقويت و يا ايجاد پیوندهاي نهادي و ساختاري مؤثر میان كارگزارن دولتي و فعاالن بخش خصوصي،
ـ اتخاذ تدابیري جهت مشاركت فعاالن بخش خصوصي در تصمیمگیريهاي اقتصادي.

 .6-9راهکارهاي كارگزاري
ـ تربیت ديپلماتها و سفراي اقتصادي در زمینههاي علمي و كاربردي،
ـ تدوين يا توسعه نظامنامه شرح وظايف سفرا و ديپلماتهاي سیاسي با هدف شناخت محیط اقتصادي
كشور میزبان و بسترسازي براي فعالیت اقتصادي بخش خصوصي كشور،
ـ تدوين نظامنامه و شرح وظايف ديپلماتهاي اقتصادي،
ـ تدوين رشته دانشگاهي بینارشتهاي (تلفیق اقتصاد و روابط بینالملل با محوريت ديپلماسي
اقتصادي)،
ـ جلب و جذب نخبگان اقتصادي و بهرهگیري از دانش و تجربه اقتصادي آنها،
ـ برنامهريزي منسجم جهت همراه ساختن هیئتهاي اقتصادي در سفرهاي سیاسي مقامات و
شخصیتهاي سیاسي.

نتيجهگيري
هدف اصلي ديپلماسي اقتصادي كمک به توسعه اقتصاد ملي بوده و كاركرد اصلي آن نیز پیشبرد
اهداف اقتصادي از طريق سازوكارهاي ديپلماتیک با اتکا به ابزارهاي اقتصادي و غیراقتصادي است.
ازاينرو ،ترسیم يک ديپلماسي اقتصادي موفق در گروي تعیین اولويتهاي توسعه ملي از يکسو و
درك منطق و ساختار اقتصاد جهاني ازسوي ديگر است .مهمترين اولويتها و اهداف ديپلماسي
اقتصادي بهويژه براي كشورهاي درحالتوسعه را ميتوان تسهیل فضاي كسبوكار ،جذب سرمايهگذاري
خارجي ،توسعه گردشگري بهبود تصوير كشور و دستیابي به تکنولوژي و علم دانست .ازاينرو بهنظر
ميرسد كه تالش براي تقويت توان ديپلماسي اقتصادي كشور يکي از الزامات و بايدها براي دوره
پساتحريم خواهد بود ،زيرا دفع آسیبها و مقابله با چالشها و همچنین بهرهگیري از فرصتها در اين
دوران خود مستلزم سیاستگذاري دقیق به ويژه در حوزه اقتصادي است.
بررسي شرايط اقتصادي حاكم بر كشور به روشني بیانگر آن است كه ضرورتهايي آشکار در
جهت بهبود امور وجود دارد كه تجلي آن را ميتوان در اسناد باالدستي كشور طي سالیان اخیر
مشاهده كرد .سند چشمانداز  1444و برنامههاي توسعه و همچنین فرمايشات مقام معظم رهبري
همگي داللت بر درك درست آنها از ضرورتهاي اقتصادي كشور دارند .تدوين و اعمال سیاستهاي
اقتصادي در راستاي عمل به الزامات مربوطه خواه ناخواه با سیاست خارجي گره خورده است و به
همین دلیل موضوع توسعه ملي و توسعه اقتصادي همنشین سیاست خارجي توسعهگرا گرديده است.
آنچه در دنیاي امروز حلقه اتصال اين سه مقوله تلقي ميشود ،ديپلماسي اقتصادي است .در اجراي
سیاستهاي اقتصادي نوين و همگام با آن فعالسازي ديپلماسي اقتصادي توجه به اين نکته ضروري
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است كه آسیبها و چالشهاي اقتصادي كشور در دو بخش ساختاري و رويهاي قابل طبقهبندي است.
با وجود اينکه اصالحات ساختاري زمانبر بوده و نیازمند مطالعهاي دقیق و كارشناسانه است و فرآيندي
بلندمدت محسوب ميشود ،اما در بستر آن بهینهسازي رويهها و سیاستهاي اقتصادي ميتواند رخ
دهد .بهعبارت ديگر ،ايران در شرايطي است كه به دستاوردهاي اقتصادي در كوتاهمدت نیاز دارد و
ازاينرو ،در بازه زماني كوتاه با اصالح سیاستهاي اقتصادي تعاملگرا نیازمند تعريف دقیق انتظارات
خود از ديپلماسي اقتصادي است تا در سايه آن بخشي از منافع اقتصادي كشور تأمین و نیازهاي
اقتصادي مرتفع گردد.
مستقیمترين نهاد متصدي ديپلماسي اقتصادي وزارت امور خارجه است ،اما كاركرد آن انحصاري
نميباشد و ساير نهادها و دستگاههاي دولتي و حکومتي و همچنین بازيگران بخش خصوصي نیز بهطور
مستقیم يا غیرمستقیم درگیر اين موضوع هستند .بر همین اساس ارائه هرگونه راهکاري بايد جامع
بوده و نميتوان آن را به سطح يک نهاد يا نیرو فروكاست .در اين گزارش به بخشي از مهمترين
راهکارهاي اصالحي پیشنهادي جهت بهرهبرداري بهینه از ديپلماسي اقتصادي كشور اشاره شد .اين
راهکارها رابطهاي متقابل با ديپلماسي اقتصادي دارند ،به اين معنا كه آنها خود سازوكار اثربخشي و
كارآيي ديپلماسي اقتصادي ميباشند و ازسوي ديگر ،ديپلماسي اقتصادي ميتواند در صورت موفقیت
به تداوم اين روندهاي نوپديد و پیشبرد بیشتر آنها كمک كند.
با توجه به راهکارهاي پیشنهادي كه از يافتههاي گزارش حاضر به دست آمدهاند ميتوان اذعان
داشت كه سیاست خارجي توسعهگرا در صورتي موفق خواهد بود كه جهتگیري و راهبرد متناسب و
مناسب با الزامات ساختاري اقتصاد جهاني داشته و در عین حال به ظرفیتها ،مقدورات و همچنین
محدوديتهاي داخلي نیز توجه داشته باشد .راهکارهاي پیشنهاد شده براساس مديريت خرد سیاسي
مطرح شدهاند ،اما در زمینه مديريت كالن سیاست خارجي جمهوري اسالمي ايران ،با توجه به موقعیت
كشور بهترين استراتژي براي سیاست خارجي توسعهگرا ،اصالح ساختارها و سیاستهاي اقتصادي ايران
در دو بازه زمانيِ بهترتیب بلندمدت تا میانمدت و كوتاهمدت است .بر همین اساس تمام راهبردهاي
سیاست خارجي ايران كه پیش از اين مطرح شدهاند ،بايد در جهت و همسو با استراتژي سیاست خارجي
توسعهگرا و ابزار دپیلماسي اقتصادي پیگیري شوند.
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