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Abstract 
Economic diplomacy is the most important legal and political tool to counter 

sanctions. This study seeks to provide a quantitative model for economic 

diplomacy aimed at strengthening Iran's economic governance in the region. For 

this purpose, it uses fuzzy hierarchical analysis method to predict policy priorities 

and the effectiveness of each policy. 

Findings of this study show that in economic diplomacy, the priority is to 

attract foreign capital (with a coefficient of 0.17). Economic diplomacy should be 

more tailored to the needs of multinational corporations than governments. The 

next priority of Iran's foreign policy in the field of economy should be on Iran's 

membership and use of world economic organizations. This study shows that the 

management and liberalization of the country's foreign exchange resources is the 

next priority of economic diplomacy. Having a trade surplus should be the fifth 

strategy obtained by obtaining concessions, especially tariff, currency and tax 

concessions for private sector exporters in the destination countries. 

The seventh and eighth priorities in economic diplomacy are to strengthen the 

country's position in the World Bank and the International Monetary Fund. This 

will happen by strengthening the Iranian representations and strengthening the 

country's seat in the specialized commissions and working groups of these 

institutions. The ninth and tenth priorities of economic diplomacy should be to 

facilitate the export of industrial goods and liberalize the economy, respectively. 

Findings of this study provide a list of 25 priority measures of economic 

diplomacy. 
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 چکیده
هتد  ایتن    .رودمتی  به شمار احریم با مقابله سیاسی و حقوقی ابزار ینارمهم اقتصادی، دیپلماسی

پژوهش ارائه مدل کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هتد  اقویتح حرمرانتی اقتصتادی ایتران در      
 ها و اقتداما  در حتوزه دیپلماستی   بندی و میزان اثربخشی سیاسحمنطقه اسح. مدلی که اولویح

 هتتاییتتحاولو فتتازی، مراابتتی سلستتله احلیتت  اقتصتتادی را بیتتان کنتتد. بتتدین منوتتور بتتا رو  
 .  کندیم بینییشرا پ یاسحهر س یاثربخش یزانو م  ذارییاسحس

 اقتصتادی  دیپلماستی  در اقتصتاد  حوزه در ایران خارجی سیاسح هایاولویح  پژوهش این در
)بتا   خارجی سرمایه اوجه به این  نرته اسح که  اقتصادی، دیپلماسیاول   اولویح. اسح شده ارائه
باشتد اتا اینرته     ( 7170) ملیتی چند هایشرکح نیازهای با متناسب بایستی بیشتر(  71.0 یبضر

 اقتصتاد  یهتا سازمان از ایران استفاده و عضویح بعدی یتهای. اولورا در نور بگیرد هادولحنیازهای 
 متازاد  داشتتن  راهبترد  ،(7170) کشتور  ختارجی  ارزی عمناب آزادسازی و مدیریح ،( 7170) جهانی
 بترای  مالیتاای  و ارزی ای،اعرفته  امتیتازا   ویتژه  بته  امتیتازا    ترفتن  بتا  کته (   717.0) اجاری

 بانک در کشور جایگاه اقویح آید؛یم دسح به مقصد کشورهای در خصوصی بخش صادرکنند ان
 و ایرانتی  هتای ینتد ی نما اقویتح  بتا که  دارد اختصاص( 717.0) پول المللیینب صندوق و جهانی
 استهی  ؛ افتتد یمت  اافتاق  نهادها این اخصصی یهاکار روه و هایسیونکم در کشور کرسی اقویح
 ایتن  هتای یافتهاساس  بر.،هستند( ..717) اقتصاد آزادسازی و( ..717) صنعتی کاالهای صادرا 
 حرمرانتی  بتر هتا  آن اثر تذاری  میزانهمراه   به اقتصادی دیپلماسی داریحاولو اقدام 50 ، پژوهش
 شده اسح. ییناب  ایران المللیینب اقتصادی

 میمستتق  ی تذار هیسترما  ،یفتاز  یسلستله مراابت    یاحل ،یاقتصاد یپلماسید ها:کلیدواژه
 .یتیچندمل یهاشرکح ،یحیارج یهااعرفه ،یخارج
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 مقدمه

 حرمرانی اقتصادی یک متغیر کیفی اسح که یا از طریق پیامتدهای آن یتا از طریتق   

یتز، نیتاز بته اطالعتا      ربرنامته  ذار و یاسحسعل  آن قاب  احلی  اسح حال آن که  

کمی دارد اا میزان اثربخشی اقداما  خود از یک سو و احلی  بازه زمانی اثربخشی را 

از سوی دیگر  بداند. دیپلماسی اقتصادی به عنوان وجته نترم حرمرانتی اقتصتادی از     

ی و جهتانی و نیتز هنجارهتای و    امنطقته ران ملی و ی حقوقی، بازیگهانوامفرآیندها، 

 اییلهوست ی غیر اقتصادی اشری  شده اسح. در واقتع دیپلماستی اقتصتادی    هاارز 

 یصاشتخ  ینبت  یتن ا در.  ستح ا المللتی  ینبت  یاقتصتاد  حرمرانتی  هد  احقق برای

 های اقدام برای دولتمردان از اهمیح باالیی برخوردار اسح.یحاولو

بر مطالعتا  انجتام شتده،     یشده با مرور یابتدا سع ین پژوهشبدین منوور در ا

ی از متغیرهتا را  ا ستتره ستپ    و اقتصادی کرده حرمرانی مفهوم به اردقیق نگاهی

شناسایی و اعریف نماید. در  ام بعد با رو  احلی  سلسله مراابی فازی این متغیرها 

حتوزه در یتک فرآینتد     کند که خبر ان ایتن یمکمک  کار یناپذیر نماید. را سنجش

ی نماینتد.  بنتد رابهرا  هاشاخص، هاعالقهدقیق و بدون قضاو  از نتیجه کار و فارغ از 

ی در نهایح ابدی  به ضرایب کمی شتده کته امرتان ستنجش را فتراهم      بندرابهاین 

 آورد.  یم

 ادبیات نظری و پیشینه موضوع .3

 المللیینبادبیات نظری حکمرانی اقتصادی  .3-3

المل  را بته  اقتصاد سیاسی بین ،«جهانی سیاسی اقتصاد» کتاب در .ور اچ کوهنائود

زنتد و بته اعامت     های سیاسح و اقتصاد پ  میای پژوهشی که بین حوزهعنوان رشته

 سیاسی کند. در این اعریف دولح به پیگیریپردازد، معرفی میمی "بازار"و  "دولح"

 (. 35.. کوهن،) اسح مشغول ثرو  اقتصادی پیگیری به بازار و قدر 

 حتالی  در دارد بدین ارایب کته   وجود بازار و دولح ذاای میان در واقع یک انش

هستتند،   ملتی  ااحتاد  و حاکمیح اعمال دنبال به خود جایگاه حفظ برای هادولح که

                                                           
.. Theodore H. Cohn 
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بازار در پی آزادسازی اقتصادی و عبور از مرزهای جغرافیایی و رفع موانع دولح اسح. 

های مختلف با نتتای  متفتاوای همتراه استح.     ش متقاب  این دو در عرصهاعام  و کن

های مرمت  نیتز استتفاده    عالوه بر این هر دو نهاد برای پیشبرد اهدا  خود از برنامه

حت   المللی، بازیگران جدید این اعام  هستند و غالباً نوعی راهکنند. نهادهای بینمی

 ند.دهسوم را پیش روی این اعارضا  قرار می

ی شش دیدگاه اصلی وجود دارد کهه  المللنیبدر حوزه حکمرانی اقتصاد 

 از: اندعبارت

کند که نوریه ثبا  قدر  برار یا هژمون بیان می: هژمونیک هایقدرت نظریه -3

المللی یک قدر  مسلط یا دولح مستلط داشتته باشتد    زمانی که سیستم اقتصاد بین

ستپارد و نهادهتای   هتا متی  وری را بته دولتح  باثبا  خواهد بود. این نوریه نقتش محت  

هتای ملتی   بخشتی بته قتدر  دولتح    المللی را ابزاری بترای اببیتح و مشتروعیح   بین

ار این نوریه، جامعته متدنی را در چتارچوب    های اجتماعیداند. دید اههژمونیک می

 شناسد .های اجتماعی قدر  هژمونیک به رسمیح میاضمین کننده جنبه

هتا بتا ایجتاد    این نوریته اذعتان دارد کته  دولتح    : 3نئولیبرال ایینهادگر نظریه -1

کنند مسائلی را که به انهایی قادر به حت  آن نیستتند   المللی اال  مینهادهای بین

پایته بتودن نهادهتای جهتانی استح. بته       مدیریح کنند. ویژ ی مهم این دید اه دولح

المللتی را مترثر   دهتای بتین  عبار  دیگر نهاد رایان نئتولیبرال انهتا آن دستته از نها   

ها ایجاد شده اسح. طبیعتاً ارز  و اهمیح هتر نهتاد نیتز    دانند که با حضور دولحمی

ار کشتورهای قدرامنتد استح. از دیتد اه نهاد رایتان      بسته به حضور بیشتر و پررنگ

ها و در مرحله بعتد نهادهتای   نئولیبرال، حرمرانی اقتصاد جهانی، برآیند اعام  دولح

 ولی اسح. الدبین

هتا و  هتا اعتدادی اصتول و رویته    با افزایش وابستگی متقاب ، دولح :رژیم نظریه -1

هتا  نماینتد. بنتابراین رمیتم   ریتزی متی  مقررا  جهح انویم رفتارهای یرتدیگر را پتی  

 یتری ضتمنی یتا صتری  کته      هتا و قواعتد اصتمیم   اند از: مجموعه اصول، رویهعبار 

 ترا  المللی را حول چنتین محورهتایی هتم   روابط بینای از انتوارا  فعاالن در زمینه

 نموده اسح )همان(.

 رایتان، کارکردهتای حرمرانتی دولتح را     حرومحفرا :گراییحکومتفرا نظریه -0

                                                           
.. Neo Liberal Institutional 
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  .دانسته و معتقدند باید این کارکردها را بین نهادهتای بتین حرتومتی   پذیر میاقسیم

 (.Slaughter, 2004رد )ک های فعال در موضوعا  سیاسی خاص وا ذاریا شبره

از پیش پیچیده و در هم انیتده شتده    رایان دنیای امروز بیش از نور فراحرومح

های ملی از کارشناسان فنی و مدیران اجاری اسح و مدیریح آن نیازمند وجود شبره

اواند منجتر بته جهتش    هایی میدانان اسح. از سوی دیگر وجود چنین شبرهو حقوق

های سیاسی خاص بته ستمح حرمرانتی    های فراحرومتی در حوزهبزرگ از ساز و کار

 المللی شود.بین

بر فرضیه نوریه دوران پسادولتی یا بته   بنا: جدید  رایی وسطی قرون یا پسادولح -0

جهان در حال اجربه پایان عصر حاکمیح  .قرون وسطی  رایی جدید، 5اعبیر  یلپین

 (.Bull, 1977) ملی اسح

ستال بتر    07.قدنتد مفهتوم حاکمیتح ملتی کته بتیش از        رایتان معت پسادولح 

المللی حاکم بوده اسح بتر اثتر احتوال  داخلتی و ختارجی در حتال       کشورداری بین

ای و قتومی در حتال اجزیته بته     ها در نتیجته منازعتا  منطقته   فروپاشی اسح. دولح

زمان با ظهور بازیگران غیتر دولتتی و فراملتی، ماننتد     های کوچک هستند و همدولح

هتای غیتر دولتتی    ویژه ستازمان المللی و به های بینهای چند ملیتی، سازمانرکحش

 (.Krasner, 1999) شوند ران، به حاشیه رانده میاحح اأثیر این کنش

 سیاستی  اقتصتاد  حتوزه  در مختلف های دید اه اجمالی بطور . شماره جدول در

 . اسح شده ارائه المل  بین

 

 

  

                                                           
.. Intergovernmentend Bodies 

5 Robert Gilpin (1930-2018) 

ی محلی را قرون وسطی  رایی جدید می نامد. از نور او دوران قرون هادولح یلپین از دو جهح دوران بدون  ..

ی واحد مورد پذیریش امام اروپتا بتود.   هاارز وسطی دارای یک آریستوکراسی مشترک از دیده ها و هنجارها و 

اروپا یک واحد اجتمتاعی یتک پارچته بته      باًیاقرساختار فئودالیسم کلیسا و حاکمان در امام اروپا وجود داشح و 

شمار می رفح. همچنین ویژ ی دیگر این دوره امرکز پراکنده و شرننده قدر  اقتصادی و سیاسی بود. بنتابراین  

 وران جدید نوعی قرون وسطی به شمار می رود.از نور  یلپین، د
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 المللیبین اقتصادی حکمرانی مورد در نظری ایهدیدگاه طیف: (1) جدول
 محوریها                                                                دولحعبور از دولح

 
 نظریه رژیم فراحکومت گرایی پسا دولتی

نهادگرایی 

 نئولیبرال

هژمونی 

 گرامسی

نظریه 

 هژمونی

ظهتتور بتتازیگران  

دولتتتتتتتتی و رغی

لتته فراملتتی از جم

NGO هتتتتتتتتتا و

ی چنتد  هتا شرکح

 ملیتی

حرمرانی از طریق 

مشتتارکح افتتراد و 

ی مختلتف  ها روه

 جهانی

افریتتک حرومتتح و  

 حرمرانتتتتتتتتتتتتتی

نگتتاه ارنتتوکراای  و  

ی و امنطقته نهادهای 

 اخصصتتتتتتتتتتتتتی

حرمرانتتی از طریتتق  

ی فراملتی از  هاشبره

کارشناسان، مدیران و 

 دانانحقوق

هتا و  یته رومجموعه اصول، 

  یتتترییماصتتتمقواعتتتد 

رانی جهانی از طریتق  حرم

در  هتتای جهتتانی و یتتمرم

مرحلتتته بعتتتد نهادهتتتای  

المللتتی و در نهایتتح  ینبتت

 ی ملیهادولح

 بتازار محتور  -دولح

نهادهای جهانی با 

 هتتادولتتححضتتور 

حرمرانتی جهتتانی  

یعنتتتتی اعامتتتت  

و نهادهای  هادولح

 الدولیینب

 مفهوم ستر  

هژمتتتونی بتتته  

حوزه فرهنگ و 

 دانشگاه

ولتتح مستتلط د

 جهتتتتتتتتتانی

 مستتلط قتتدر 

ستتایر کنتتترل 

 کشتتتتتتتتورها

متتتتتتتتدیریح 

اقتصاد جهتانی  

بر اساس منافع 

 دولح مسلط

 

المللی اعاریف زیادی ارائه شده اسح کته بته   برای مفهوم حرمرانی اقتصادی بین

( معتقدند افزایش اراباط بتین  5770) .و داوال  کنیم. بارنحها را مرور میاختصار آن

آورد. اعده سازی در سط  جهانی را به جود میها نیاز به حرمرانی و قها و ملحدولح

ها فقط با حرمرانتی جهتانی و در یتک فضتای عتاری از      ها و ملحبر این اساس دولح

هتای  های مشترک قتادر خواهنتد بتود اتا در زمینته     خشونح و افزایش منافع و ارز 

 زیسح، امنیح و سیاسی و ح  و فص  مناقشا  فعال و مرثر باشند.اقتصادی، محیط

 کند:( حرمرانی جهانی را چنین اعریف می.33.) 5یماییس

هتا بتازیگران ملتی و    ای که از طریق آنهای متفاو  و پیچیدهمندی از راهبهره» 

جمعتی  طتور دستته  رسند که باید بته ح  برای مسائ  میالمللی به فهم و ارائه راهبین

 «.ح  شوند اا به اهدا  خود دسح یابند

 کند:  ( حرمرانی جهانی را چنین اعیین می330.) .الرن  فینر  اشتاین

حرمرانی جهانی، حرمرانی بدون وجود اقتدار مستلط در روابطتی استح کته از     »

المللی انجتام  رود. حرمرانی جهانی همان کاری را در سط  بینمرزهای ملی فراار می

 «.دهندها در کشور خود انجام میدهد که حرومحمی

 ویتد: حرمرانتی جهتانی    ریف خود از حرمرانی جهانی مینیز در اع .ویز و ااکور

                                                           
.. Michael Barnet & Raymond Davall 

5. Mihaly Simai 

.. Lawrence Finkelstein 
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های دسح جمعی برای مشخص کردن، فهمیدن یا برختوردکردن بتا مستائ     کوشش

ها را حت   اوانستند آنجهان اسح که از ظرفیح کشورها فراار اسح و به انهایی نمی

ملت  و  های سازمان چنین شام  فعالیحیابی به حرمرانی جهانی همکنند. ابزار دسح

 شتود هتا متی  های بین دولتتی و ارایبتا  همرتاری پایتدار بتین دولتح      دیگر سازمان

(Thomas &  Thakur, 2010.) 

 5750سازمان امنیح ملی آمریرا در  زار  بررسی حرمرانتی جهتانی در ستال    

در ستط    یمشترال  عمتوم   یاشتراک حیریمد»کند: این مفهوم را چنین اعریف می

 .(57.7مان امنیح ملی آمریرا، ) زار  ساز «یالمللنیب

شدن اسح که به اعبیتری حرمرانتی بتدون    حرمرانی جهانی نتای  فرآیند جهانی

 حرومح مرکزی واحد و مستق  امور جهانی اسح. حرمرانی جهانی سه ویژ ی دارد:

 فنی مختلف هایزمینه در المللیبین نهادسازی و  یریاصمیم هایرو  افزایش

 بتازیگران  فزاینتده  آفرینتی نقتش  المللتی بتین  مقتررا   حمیت  ا ستازوکاری  اجرایی و

 (.Nowrot, 2004زیردولتی ) و  غیردولتی

 از:  اسح عبار این مفهوم  ازاعریف کمیسیون حرمرانی جهانی 

متنوع فردی و نهتادی، عمتومی و خصوصتی     هایرو از  ایمجموعهحاکمیح »

. ایتن عمت  یتک    کننتد می و پیشنهادا  متداول خود را مدیریح هاخواستهاسح که 

  ارمتضاد و متنوع را بتا هتم جمتع و ستاز     هایانگیزهفرآیند مداوم اسح که منافع و 

 هتای رمیتم . حاکمیح جهانی شام  نهادها و افتدمیکرده و یک اقدام مشارکتی اافاق 

رستمی   رسمی برای احقق اجماع نور اسح هم چنانرته در بر یرنتده ارایبتا  غیتر    

 کننتد متی منتافع ختود را دنبتال     هتا آنیا از طریق  اندموافق هاآنا اسح که افراد یا ب

 (. 330.، 5کمیسیون حرمرانی جهانی)

 کنند:  حرمرانی اقتصاد جهانی را چنین اعریف می .ویر و ماچال

ها، المللی که در آن بازیگران اقتصادی )اعم از دولحساختار مبتنی بر قواعد بین»

یافتته( در پتی حت  مشترال  همگتانی      های ستازمان روهها، نهادهای رسمی و  بنگاه

هتای جهتانی در   فرامرزی و همراری هایهستند و در ضمن اضمین کننده هماهنگی

حوزه اهیه و ابادل کاالها، پول، خدما ، اوان فنی در چارچوب موضوعا  اقتصتادی  

 (.Moschella, 2014   &  Weaver«)  دنباشجهانی نیز می

                                                                                                                         
.. Tomas G. Weiss  & Ramesh Thakur 

5. Commission on Global Governance 

.. Manuela Moschella and Catherina Weaver 
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نیتز حرمرانتی     یبازر ان هایپژوهشمرسسه مطالعا  و  اریداستا یارکماندینی 

 :کندجهانی را چنین اعریف می

 یاقتصاد یو نهادها المل بینبه مجموعه قواعد و حقوق  یجهان ینوام حرمران»

اعمال  هاآن قیجهان از طر یو اقتصاد یتیداللح دارد که نوم امن یو فرهنگ یاسیس

 .(.3..ارکمانی، دینی )«شودیم

طبق اعاریفی که ارائته شتد بتازیگران     :اقتصاد المللیبین حکمرانی بازیگران -6

آفترین هستتند. در اغلتب اعتاریف،     متعددی در حوزه حرمرانی اقتصاد جهانی نقتش 

ها همچنان به عنوان یک عنصر غیر قاب  انرار در اعتامال  اقتصتاد جهتانی بته     دولح

الملت  را آنارشتیک و   انی، نوتام بتین  های اقتصاد سیاسی جهروند. رئالیسحشمار می

المللی ارین بازیگران نوام بینها مهمدانند و در این فضا دولحفاقد اقتدار مرکزی می

 (. 00..هستند ) یلپین، 

های رسمی اقتصاد جهانی نیز به عنوان بازیگران مرثر ایتن  ها، سازمانعالوه بر دولح

هتای  قدر  .م در کنفران  بران وودزشوند. پ  از جنگ جهانی دومیدان شناخته می

المللتی پتول، بانتک    بزرگ بر سر یک چارچوب نهادی دائمی اوافق کردند. صندوق بتین 

جهانی و اندکی بعدار  ا  نهادی دائمی برای انویم روابط اقتصادی در حتوزه مستائ    

 امته ناوافتق ) روند.  ا های بازسازی و اجار  جهانی به شمار میارزی، اسویه و غرامح

شتد. ایتن    اجار  جهانی سازمان اشری  مبنای330.در سال ( اجار  و اعرفه عمومی

شتود( نقتش مرکتزی در    های کلیدی جهانی نیز یاد میها سازمانسه سازمان )که از آن

 (.Jacobson & Oks, 1990المللی مالی ، اجاری و پولی دارند )روابط بین

های رسمی اقتصتاد جهتانی در بتین    بر اساس معیارهای اقتصادی لیبرال، سازمان

کامالً در پیشبرد آزادسازی، رشد و ثبتا  اقتصتادی موفتق     307.اا  307.های سال

 ( ..33.، 5اند )اینچنگرینبوده

های چند ملیتتی را نیتز بته جمتع ایتن بتازیگران       پردازان شرکحبرخی از نوریه 

هتای کلیتدی جهتانی    های چند ملیتی یرتی از ویژ تی  اند. اهمیح نفوذ شرکحافزوده

 (.Ostry, 1997شدن اقتصاد جهان اسح )

انتد و بته یتک نیتروی     ها از اقتصاد کشور خود  سستهبرخی معتقدند این شرکح

الملت  ابتدی    مستق  قدرامند در اعیین امتور اقتصتادی و سیاستی در عرصته بتین     

                                                           
.. Bretton Woods Conference 1944 

5. Einchengren 
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ای  تذاری مستتقیم ختارجی از مرزهت    هایی اغلب از راه سرمایهاند. چنین شرکحشده

یتابی  استح از دستح    ذاری ختارجی عبتار   یابند. هد  از سرمایهخود  ستر  می

های بازاریابی، اولید و اسهیال  دیگر در یک اقتصتاد  کام  و یا ناقص به کنترل حوزه

هتا در ادبیتا  اقتصتاد    ها سابقه طوالنی دارند امتا حضتور آن  دیگر.  رچه این شرکح

 ار شده اسح.م پررنگالمل  در اواخر قرن بیستسیاسی بین

افزون بر این سه عنصر اصلی، دو عنصر دیگر نیز ) رچه با اأکید کمتر( در برخی 

ای، اخصصی و یا غیتر رستمی اقتصتادی    های منطقهها مطرح هستند. سازماندید اه

که پ  عبور از ناسیونالیستم بته   ها عالوه بر اینیری از این عناصر هستند. این سازمان

ویتژه کشتورهای در حتال اوستعه     ن برای بستیاری از کشتورها بته    سمح جهانی شد

های مختلف جهتان  هستند، نقش انویم کننده و اعیین کننده روابط اقتصادی بلوک

ها غالباً با اوافق و ااحتاد چنتد کشتور پیرامتون      ونه سازمانرا نیز به عهده دارند. این

طریتق اقتداما  رستمی و    شوند و از ای و جهانی اشری  مییک مسئله خاص منطقه

علنی همراه با اقداما  غیر علنتی و مخفیانته منتافع کشتورهای متحتد را در مستئله       

 (..3..کنند )رنجبر و همراران، مذکور دنبال و اأمین می

بنتدی   رایتی قابت  اقستیم   های غیر رسمی از حیث کتارکرد و اخصتص  سازمان 

 یتری  ونیتک نیتز در شتر    چنین موقعیح جغرافیتایی و شترایط مئواکوم  هستند. هم

 سرنوشح این نهادها مرثر اسح.

آخرین بازیگری که باید به این مجموعه افزود، متردم و نهادهتای متردم هستتند.     

سهم بخش غیر دولتی در اقتصتادهای جهتانی در حتال افتزایش استح و بستیاری از       

وزه کننتد. امتر  ها عم  متی نهاد در جهح ارمی  نواقص رفتار دولحهای مردمسازمان

هتا را  های مردمی بخش قاب  اوجهی از متوارد شرستح بتازار و قصتور دولتح     فعالیح

اند بتا ایجتاد ستاز و کارهتای مناستب      دهند. بسیاری از این نهادها اوانستهپوشش می

هتا را  دولتح  زیسح و سالمح افراد را حت  کننتد و  مسائ  مهم جهان از جمله محیط

هتای مردمتی پایته    کشورها جنتبش  یاری ازوادار به شمار  قواعد خود کنند. در بس

هتا در  NGOروند. دبیر ک  ستازمان در کنفتران  ستاالنه    اصلی احوال  به شمار می

ارین ها، شجاعاوجهینهاد را بهترین دفاع در مقاب  بیهای مردم،سازمان 5777سال 

اترین االشتگران در راه اغییتر و احتول معرفتی      مبارزان در راه صتداقح و سرستخح  

ها خود را برای پذیر  این نهاد جدید بایتد آمتاده    یرد که دولحکند و نتیجه میمی

  (5777 هزاره، اوسعه اجالس نهایی کنند ) زار 

 استاس  بتر اقتصتاد استح کته     یجهان یالماس نامتقارن حرمران( .شماره ) شر 
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 شده اسح:   یطراح گرانیح حضور بازمقد

 

 قدمت مبنای بر ـ المللیبین اقتصادی مرانیحک بازیگران نامتقارن الماس: (1) شکل

 بازیگران
 

دیپلماسی اقتصادی، در واقع ابزاری برای اقویح حرمرانی اقتصتادی کشتورها در   

اتوان نتیجته  رفتح کته     یمت المللی اسح. از مجموعه مطالعا  انجام شده ینبعرصه 

ا همته  نیستتند بلرته بایتد متناستب بت      هتا دولححوزه عم  دیپلماسی اقتصادی انها 

ی کته در ادامته بته آن پاستد داده     سترال بازیگران این عرصه، برنامه و اقتدام داشتح.   

 بندی اقداما  متناسب با بازیگران متعدد و مسائ  متنوع اسح. یحاولوشود، نوام یم

 پیشینه پژوهش .3-1

پژوهش حاضر نسبح به مطالعا  انجام شده، از دو جهح دارای نوآوری اسح: نوآوری 

المللتی بته یتک مفهتوم ستنجش      ینبابدی  کردن مفهوم حرمرانی اقتصادی اول در 

متغیرهتای دامتی    هتا آنپذیر اسح. ابدی  متغیر کیفی و موهومی که در اقتصتاد بته   

ین اقتداما   اتر مهتم شتود بته متغیرهتای کمتی و ستنجش پتذیر، یرتی از        یم فته 

اوصتیف و   غالبتاً کته  المللی ینباقتصاددانان اسح. در این مطالعه حرمرانی اقتصادی 

پذیر با ضرایب اثر ذار ابتدی  شتده استح.    شد به یک متغیر شاخصیماوضی  داده 

یری بر اأث چه، آن ذار نشان دهد که اقداما  یاسحسیز و ربرنامهاواند به یم کار ینا

 المللی دارد. ینبحرمرانی اقتصادی کشور در عرصه 

اقتدام در عرصته دیپلماستی اقتصتادی     بنتدی و  یحاولونوآوری دوم در ارائه نوام 
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اسح. این روزها استفاده بهینه از ظرفیح دیپلماستی اقتصتادی در بیتان مستئولین و     

ی کارشناسی، مررر بیان شده اسح اما این حوزه ابتدی  بته یتک متدل بتا      ها زار 

هتا در دیپلماستی   یحاولودهد که یمهای کمی نشده اسح. این پژوهش نشان یحاولو

المل  چیسح و هر کتدام چته میتزان    ینباوجه به بازیگران عمده اقتصاد  اقتصادی با

 یر ذار هستند. اأث

اوجه به اعدد مقاال  در این حوزه به اختصار انهتا برختی از متوارد مطترح در      با

 ارائه شده اسح: (5) شماره جدول این حوزه در

 (: مقاالت نگاشته شده در این حوزه2جدول )
نویسندگان)سال 

 پژوهش(
 اصلی سؤاالتاهداف و یا  عنوان

روش استفاده 

 شده
 هاین یافتهترمهم

حافظ نیا و همراران 

(..00) 

طراحتتتتی متتتتدل  

سنجش قدر  ملی 

کشورها به سنجش 

 یری قدر  و اندازه

 ملی کشورها

نویستتتند ان بتتتا ارائتتته متتتدلی 

چندوجهی از ابعاد قدر  ملی که 

شتتام  نتته فتتاکتور اقتصتتادی،    

، سیاستتتی، نوتتتامی، فضتتتتایی  

سترزمینی، اجتمتاعی،    فرامرزی،

علمتتی، فنتتاوری و فرهنگتتی و بتتا 

شاخص متناسب بتا   00پرداز  

متغیرهتتای فتتوق بتته شناستتایی  

 .پرداخته اسحهای جهانی قدر 

احلی  آماری و 

ی آورجمتتتتتتع

اطالعتتتا  بتتته 

 رو  دلفی

هتای  در مرحله نهایی شتاخص 

بنتتدی استتتاندارد شتتده جمتتع

شود و میزان امتیاز بدسح می

برای هر کشور قدر  آن آمده 

 کند.کشور را مشخص می

عباسی و کیانی 

(..3.) 

حرمرانی جهتانی و  

حقتتتوق جهتتتانی؛  

 تتتذار از حقتتتوق »

الملتتتتتت  ینبتتتتتت

محور در عصر دولح

 «شدنجهانی

این مقاله با رویرردی حقوقی بته  

موضوع حرمرانی جهانی پرداخته 

اسح. نویسند ان ایتن مقالته بته    

المللتتی هتتای بتتین نامتتهپیمتتان

هتا و  نامته خصوصاً معاهدا ، قطع

منشور سازمان مل  متحد اوجته  

 دارند.

اوصتتتتتتتتیفی 

 احلیلی

نویسند ان این مقاله معتقدند 

با شر   رفتن جامعه جهانی، 

حرومتی جهانی نیز به صور  

جنین و غیر منسجم در حتال  

ظهور اسح که بالطبع به ایجاد 

و  ستتتتر  نوتتتام حقتتتوقی 

 پردازد. مطلوب خود می

 (.3..) نیارکما

 نوتتامانتتداز چشتتم

: الملت  بتین  اقتصاد

 پژوهییندهآ رویررد

و مدل  NPIاین مقاله دو شاخص 

نیتا را بترای ارزیتابی نوتام     حافظ

الملت  متورد بررستی    اقتصاد بین

 انتتدازچشتتم دهتتد وقتترار متتی 

 صنعتی و اجاری مالی، هاینوام

 قتترار بررستتی متتورد را جهتتانی

 .دهدمی

احلیلتتتتتتتی و 

 اوصیفی

 جابجایی اسح معتقد هنویسند

 بحتتران عتتالوه بتته قتتدر  در

 5770 ستتال در متتالی بتتزرگ

 در مهتتتم احتتتوالای موجتتتب

 نوام جمله از المل بین اقتصاد

 و المللیبین هایحسابیهاسو

 جهتتانی  ذخیتتره  جتتایگزینی 

 و دالر جتتتای بتتته جدیتتتدی

 نوتتتام اغییتتتر طتتتورینهمتتت

 خواهد شد. جهانی حرمرانی

 (.3..) زرقانی

 ملی قدر  سنجش

 اسالم جهان در

ستتنجش قتتدر  ملتتی کشتتورهای  

اسالمی بتر استاس معیتار ارکیبتی     

 بتر  مبتنی ملی قدر  سنجش مدل

 متتورد ایتتن مقالتته کشتتورهای دلفی 

 از ستتط  ستته بتته را بررستتی

 اختال  و نموده اقسیم قدر 
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نویسندگان)سال 

 پژوهش(
 اصلی سؤاالتاهداف و یا  عنوان

روش استفاده 

 شده
 هاین یافتهترمهم

 نوتامی،  سیاسی، اقتصادی، متغیر 3

 فرامتتترزی، ستتترزمینی، فضتتتایی،

 فرهنگی و فناوری علمی، اجتماعی،

 بتا  متناسب شاخص 00 بررسی با و

 عوام  این

 در استتالم جهتتان کشتتورهای

 ابیتین  را متذکور  هایشاخص

 نموده اسح.

 همراران و رنجبر

(..3.) 

: جهتتانی حرمرانتتی

 ابزارها وها مرلفه

 ستتیر بررستتی ضتتمن مقالتته ایتتن

 حرمرانتی  مدل و مفهوم ااریخی

 مدلی  یریشر  به قائ  جهانی

 ینجهتا  حرمرانتی  از چندوجهی

 فعلتتی جهتتانی حرمرانتتیاستتح. 

 اسح شدهکنترل مشارکح

احلیلتتتتتتتی و 

 اوصیفی

 عوامت   عنوان به قدر  حوزه سه

 المللیینبحرمرانی  کننده ایجاد

 اقتصتتادی، قتتدر  ازانتتد عبتتار 

 قدر  و ی،و نوام سیاسی قدر 

 کلتی  ابزار دسته سه .ایدئولومیک

 نهادهتتای و هتتاستتازمان شتتام 

 هتتتایرستتتانه المللتتتی،بتتتین

 متغیرهتتتای و یجمعتتتابتتتاطار

 یتیک برای اعمال حرمرانی  مئوپل

 (.3..) دهشیری

 نوام و شدن جهانی

 المل ینب

 در مقالتته ایتتن مرکتتزی هستتته

 اوجه و جدید بازیگرانبرشمردن 

 حرمرانتی  چندوجهی ساختار به

 ایتن  در همچنتین . استح  جهانی

 بته  باال از و افقی فرآیند به مقاله

 یجهتان  هتای  یریاصمیم پایین

 شده اسح. ابیین نیز

 سیاستی  دیتد اه  از که مقاله این احلیلی و کیفی

 جهتتانی حرمرانتتی موضتتوع بتته

 معرفتی  ضتمن  پایان در پرداخته

  یتتریاصتتمیم ایشتتبره نوتتام

 عرصه این جدید بازیگران جهانی

 را  یتتتریاصتتتمیم فرآینتتتد و را

 .کندمی معرفی

 (.3..) فاخری

 و ملتتتی بتتتازیگران

 رونتتتد در فراملتتتی

 شدنجهانی

نویسنده در این مقاله بته دنبتال   

اعریف بازیگران مختلف حرمرانی 

 اقتصادی جهانی اسح. 

بتته عنتتوان  هتتادولتتحدر کنتتار  احلیلی و کیفی

 ین بازیگرارمهم

هتایی ظتاهر   نهادها و سازمان 

الملت  را  نوام بتین  اند کهشده

دهنتتد. یمتتیر قتترار اتتأثاحتتح 

هتتا اوصتتیه فتتاخری بتته دولتتح

راستتای منتافع   کند که در می

شان مناسبا  ختود را بتا   ملی

شتدن،  دیگر بتازیگران جهتانی  

 انویم کنند.

 (.577) .رودیک دنی

 جهتتانی حرمرانتتی

 اجار 

 هد  اسح معتقد مقاله نویسنده

باال  جهانی اجار  سازمان نهایی

 و زنتتد ی استتتانداردهایبتتردن 

 در جهتانی  اجار  سط  افزایش

 .اسح جهان امامی

اوصتتتتتتتتیفی 

 احلیلی

 استتتتح معتقتتتتد ویستتتتندهن

 اوستتعه حتتال در کشتتورهای

 هتتاینتتابرابری بتتا کتته زمتتانی

 ایاعرفته  نوتام ) مانند اجاری

( مالیتاای  و کشاورزی صنعتی،

 اغییر کمترین شوندمی مواجه

 .کندمی ایجاد خود رفتار در را

 نوین مدل مقاله پایان در وودزاوصتتتتتتتتیفی ثبا  نویسنده معتقد اسح که بی اقتصتادی  حرمرانی (..57). وودز انجایر

                                                           
.. Dani Rodrik 
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نویسندگان)سال 

 پژوهش(
 اصلی سؤاالتاهداف و یا  عنوان

روش استفاده 

 شده
 هاین یافتهترمهم

 از پتتتت  جهتتتتانی

 مدل: 5770 بحران

 بترای  نتوین  اجرایی

 ستتتاختار جدیتتتدا

 اقتصتادی  حرمرانی

 جهانی

ین اتر مهتم بازارهای مالی یری از 

هتتای نوتتام حرمرانتتی  شرستتح

اقتصادی حاکم اسح. ایتن مقالته   

معتقتتد استتح نهادهتتای جهتتانی  

هیئتتح ثبتتا   خصوصتتاًموجتتود 

( باید اجدید ساختار FSB) 5مالی

و اقویتتتح شتتتوند اتتتا از بتتتروز  

  لی جلو یری کنند.های مابحران

 ستاختار  اجدیتد  بترای  را خود احلیلی

 جهتتانی اقتصتتادی حرمرانتتی

 بانتک مترثر   آفرینینقش برای

 المللتتیبتتین صتتندوق جهتانی، 

 چنین مالی ثبا  هیئح و پول

 .شماردیبرم

 ویر و مانوئ  ماچال

 (..57). کاارینا

 کتتتتاب: راهنمتتتای

 تصتتاداق حرمرانتتی

 جهانی

 المللتی بین این کتاب به نهادهای

 جهتانی،  اجار  سازمان جمله از

 المللیبین صندوق و جهانی بانک

 در راهتا  آن نقش و پرداخته پول

 بررسی جهانی اقتصاد مسائ  ح 

 .اسح کرده

 معتقدنتد  کتتاب   ردآورند ان اوصیفی

 حتتتوزه در اصتتتلی بتتتازیگران

 شام  جهانی اقتصاد حرمرانی

 نهادهتتای هتتا،بنگتتاه کشتتورها،

 هتتتتتای تتتتتروه و رستتتتتمی

 هتای ستازمان  و یافتته سازمان

 .هستندنهاد مردم

 ملی امنیح سازمان

 57.7آمریرا 

 جهتتانی حرمرانتتی

 مقطتتتتتتتع: 5750

 حساس

بینتتی آینتتده حرمرانتتی   یشپتت

اقتصتتادی جهتتانی بتتا اوجتته بتته  

 اهدیدا  موجود 

  یو:چهار سنارارائه  اوصیفی

شرایط موجود  داشتننگه ..

 شناوربه شر  

چند پار ی جامعه جهانی  .5

هتتتای قتتدر   و ظهتتور 

 ایمنطقه

عبتتور از اجربتته ااحادیتته  ..

اروپتتا و اشتتری  جامعتته  

 جهانی

اعتتتارا بازیرنتتتتان در   ..

همرتتتتاری و شرستتتتح 

 فرآیند جهانی شدن

سازمان مل  متحد 

57.0 

 برنامتتتته  تتتتزار 

 زیستتتتحیطمحتتتت

 متحد مل  سازمان

سنجش شاخص قتدر  ملتی بتا    

 چهار شاخص:

ناختتتالص ملتتتی متغیتتر اولیتتتد  

هتتای دفتتاعی،  کشتتورها، هزینتته 

 جمعیح و ارنولومی 

رو  اعتتدیلی و 

وزن دهتتی بتته  

ی هتتتاشتتتاخص

 چهار انه

ی کشتورهای  هابلوکسنجش 

 مختلف

مشخص کردن سهم کشتورها  

 در مدیریح اقتصادی جهانی

بانک جهانی سال 

5770 

چهتتارمین  تتزار  

های حرمرانی: رو 

هتتتتتای شتتتتتاخص

حرمرانتتتی در دوره 

اتتتا 330.زمتتتانی 

ارزیتتتابی حرمرانتتتی اقتصتتتادی 

 ی زیر:هاشاخصکشورها با 

 پاسخگویی و شفافیت .3

ثبههاتی سیاسههی و  بههی .1

 خشونت

رو  احلیلتتتی 

 اوصیفی

اغییتتر کیفیتتح حرمرانتتی در  

 طول زمان

بینتتی بتتودن یشپتتغیتتر قابتت  

ده حرمرانتتی اقتصتتادی  آینتت

 جهانی

                                                                                                                         
.. Ngaire Woods 

5 Financial Stability Board  

. Manuela Moschella and Catherina Weaver 
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نویسندگان)سال 

 پژوهش(
 اصلی سؤاالتاهداف و یا  عنوان

روش استفاده 

 شده
 هاین یافتهترمهم

اثرگههذاری یهها کار مههدی  .1 .577

 هادولت

 کیفیت نظارتی .0

نقهههههش قهههههانون در  .1

 هایریگمیتصم

 هاکنترل بحران .6

رابطتته مببتتح بتتین درآمتتد و  

 حرمرانی

 

 روش تحقیق . 1

 چندمتغیره  یریاصمیم هایمدل از استفاده با احلیلی -اوصیفی احقیق، کلی رو 

(MCDM) مراابتی  سلسله احلی  فرآیند و (AHP) عتدم  بتا )اتومم   فتازی  فضتای  در 

 اول  تروه :باشتد متی  متدنور  ریآمتا  جامعته   روه دو احقیق این در .اسح( اطمینان

 بترای  که هستند استرااژیک و اقتصادی سیاسی، هایحوزه در متخصصین و نخبگان

متی    اهمیح ضریب هایمااری  و جداول پاسخگویمرلفه  هر اهمیح ضرایب اعیین

 فتارس  خلتی   منطقته  کشتورهای  احقیتق،  یتن در ا آمتاری  جامعه دیگر  روه باشند.

 و سنجش مورد نمونه جامعه این با کشور وضعیح یسهمقا و سنجش برای که هستند

 نوتری  مطالعا  اساس بر شده شناسایی یهامرلفه و هاشاخص.  یرندمی قرار پایش

 ردد. متدل  یم مشخص نیز کشور هر رابه نهایح در و شده محاسبه کشورها این در

 ( اسح:.) شماره اصلی این احقیق به شر  رابطه

 : .رابطه 
𝑮𝑬𝑮 =∝𝟏 𝑵𝑬𝑷𝑰 +∝𝟐 𝑴𝑵𝑪𝑰 +∝𝟑 𝑮𝑶𝑰𝑰 +∝𝟒 𝑮𝑵𝑶𝑰𝑰 +∝𝟓 𝑵𝑮𝑶𝑰 

∝𝒊=      ضرایب بردارهای ویژه که خبر ان به رو  احلی  سلستله مراابتی بتا مقایسته

 کنند.  متغیرهای اصلی اعیین می دودوبه

𝑮𝑬𝑮شاخص حرمرانی اقتصاد جهانی = 

𝑵𝑬𝑷𝑰 کشورها= بردار ویژه معر  قدر  اقتصادی. 

𝑴𝑵𝑪𝑰  هتای چنتدملیتی در اولیتد ناختالص ملتی      = بردار ویژه معر  ستهم شترکح

 های چندملیتیکشورها و نیز سهم کشورها در سهام شرکح

𝑮𝑶𝑰𝑰   بردار ویژه معر  سهم کشورها در مدیریح اقتصاد جهانی از طریتق ستهم در =

المللتی پتول و   نجهانی از جمله بانک جهتانی، صتندوق بتی    مرثر اقتصاد نهادهای 

 سازمان اجار  جهانی

𝑮𝑵𝑶𝑰𝑰 از طریتق حضتور   = بردار ویژه معر  سهم کشورها در مدیر  اقتصاد جهانی
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 ای رسمی اقتصاد جهانیدر نهادهای منطقه

𝑵𝑮𝑶𝑰 هتای غیردولتتی در اقتصتاد کشتورها و نیتز      = بردار ویژه معر  سهم ستازمان

 ط  جهانیهای غیردولتی در سبرخورداری از سازمان

 FAHP  ارنیک با معیارها بندیاولویح

 بته  مراابیسلسله احلی  فرآیند بسط برای را ساده بسیار روشی 0.33 سال در .چانگ

 ایتن . هستتند  فازی مبلبی اعداد رو ، این در استفاده مورد اعداد. داد ارائه فازی فضای

   اسح. ساعتی سازینرمال رو  و خبر ان نورا  حسابی میانگین بر مبتنی رو 

 اسح: زیر صور  به چانگ رو  با مراابیسلسله احلی  فرایند اجرای مراح 

 زیرمعیارها( و معیارها هد ، شناسایی) مراابیسلسله درخح ارسیم 

  زوجی هایمقایسه مااری  اشری 

 میتانگین  از استح  بهتتر  خبر تان  دیتد اه  اجمیتع  برای: خبر ان دید اه اجمیع 

 .شود استفاده مبلبی فازی عدد سه از هریک هندسی

 ارنیتک  ماننتد  خطی کردن نرمال رو  از: سطر هر عناصر مجموع کردن نرماالیز 

 .  شودمی استفاده ساعتی ویژه بردار

 شتده  ارائته  5 شتر   در کلتی  نگتاه  یتک  در احقیتق  این در استفاده مورد الگوی

مراابتی  از ارنیتک فراینتد احلیت  سلستله      معیارهای اصلیبرای اعیین اولویح .اسح

 استفاده شده اسح. روند احلی  به صور  زیر اسح: (FAHP)فازی 

 اساس هد  و اعیین وزن معیارهای اصلی مقایسه زوجی معیارهای اصلی بر -

 مقایسه زوجی زیرمعیارهای هر معیار و اعیین وزن زیرمعیارهای هر خوشه -

 رهاضرب وزن زیرمعیارها در وزن معیار مربوط و اعیین وزن نهائی زیرمعیا -

خبر ان متورد پرستش در ایتن پتژوهش شتام  نماینتد ان مجلت  شتورای در         

های اقتصادی و برنامه و بودجه،  کارشناسان معاونح ارزی بانتک مرکتزی،   کمیسیون

اعضای اااق بازر انی، مدیران ارشد اقتصتادی وزار  امتور خارجته و از اعضتای اتیم      

 و اسااید دانشگاه بوده اسح. ای، نماینده سابق ایران در اپکمذاکره کننده هسته

 

                                                           
.. Da-YongChang 



 

 
 (: متغیرهای اصلی و زیرمتغیرهای فرعی الگوی حکمرانی اقتصاد بین المللی2) شکل

 

حرمرانی اقتصادی بین المللی

ملح ها-دولح

FDبدهی خارجی

TSمازاد اراز اجاری

FRذخایر مالی بین المللی

شاخص آزادسازی  
ELاقتصادی

ه ک  نسبح صادرا  صنعتی ب
IEصادرا 

رابه در فضای کسب و 
DBIکار

شرکح های چندملیتی وابسته به  
کشورهای منطقه

ه  شرکح های چندملیتی وابست
Mncبه کشورهای منطقه

سرمایه  ذاری مستقیم 
FDIخارجی

سازمان های رسمی اقتصاد 
جهانی

اسهیال  دریافتی از بانک  
WBFجهانی

اعداد سهم کشور در بانک  
WBSجهانی 

اسهیال  دریافتی از صندوق
IMFFبین المللی پول 

اعداد سهم کشور در صندوق
IMFSبین المللی پول 

جایگاه در سازمان اجار   
WTOجهانی

سهم از اجار  جهانی

د سازمان های غیررسمی اقتصا
جهانی

شرکح در اجالس  
 WEFداووس

سهم کشور در سهمیه  
OPECصادرا  نفح

کشور به عنوان دبیرک  اپک  
OPECM

سهم کشور در سهمیه  
GECFصادرا   از

کشور به عنوان دبیرک  اپک  
GECFM ازی

بانک اوسعه  سهم کشور در
IDBSاسالمی 

بانک  اسهیال  دریافتی از
IDBFاوسعه اسالمی 

بخش غیردولتی

نسبح بخش غیردولتی به  
PSEدولتی در اقتصاد 

سهم یک کشور در فعالیح  
CHهای خیرخواهانه منطقه 

نسبح کمک های بین المللی
منطقه به اولید ناخالص ملی

IA

اعداد سازمانهای مردم نهاد  
NNGOکشور 



 . جدول شتماره های در نتای  نورا  خبر ان محاسبه و اوزان مربوط به شاخص

 آمده اسح:

 (: محاسبه و اوزان نتایج نظرات خبرگان 3جدول )

 مادن ارهایرمعیز وزن ارهایمع
 وزن

 هیاول

 وزن

 یینها

 اقتصاد قدر 

 یمل
0.335 

 FD 0.089 0.030 یخارج یبده

 TS 0.142 0.048 یاجار اراز مازاد

 FR 0.158 0.053 یالمللنیب یمال ریذخا

 EL 0.094 0.031 یاقتصاد یآزادساز شاخص

 IE 0.098 0.033 صادرا  ک  به یصنعت صادرا  نسبح

 DBI 0.079 0.027 کار و کسب یفضا در رابه

 یهاشرکح

 یتیچندمل
0.246 

 بتته وابستتته یتیچنتتدمل یهتتاشتترکح

 منطقه یکشورها
Mnc 0.294 0.072 

 FDI 0.706 0.17 یخارج میمستق ی ذارهیسرما

 یهاسازمان

 اقتصاد یرسم

 یجهان

0.203 

 .WB WBF 71.70 7175 از یافتیدر ال یاسه

 WB WBS 71.00 717.0 در کشور سهم اعداد

 IMF IMFF 7173. 717.3 از یافتیدر ال یاسه

 IMF IMFS 71.00 717.0 در کشور سهم اعداد

 WTO WTO 71..0 71750 در گاهیجا

 WTS 71535 71703 یجهان اجار  از سهم

 یهاسازمان

و  یامنطقه

 یررسمیغ

0.139 

 WEF WEF 0.098 0.014 در یسخنران رادیا و شرکح

 OPEC 0.092 0.013 نفح صادرا  هیسهم در کشور سهم

OPEC ک  اپک ریعنوان دب به کشور

M 
0.154 0.021 

 GECF 0.138 0.019  از صادرا  هیسهم در کشور سهم

GECF یک  اپک  از ریعنوان دب به کشور
M 

0.109 0.015 

 IDB IDBS 0.102 0.014 در کشور سهم

 IDB IDBF 0.091 0.013 از یافتیدر ال یاسه

 0.076 یردولتیغ بخش

 PSE 0.523 0.040  یبه دولت یردولتیبخش غ نسبح

 یهتتاحیتتفعال در کشتتور کیتت ستتهم

 منطقه رخواهانهیخ
CH 0.169 0.013 
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 مادن ارهایرمعیز وزن ارهایمع
 وزن

 هیاول

 وزن

 یینها

منطقه بته   یالمللنیب یهاکمک نسبح

 یناخالص مل دیاول
IA 0.141 0.011 

 NNGO 0.166 0.013 نهاد کشورمردم یهاسازمان اعداد
 

 های تحقیقیافته. 1

 های توصیفییافته. 1-3

نتای  نورسنجی از خبر ان اقتصادی و سیاسی، در مورد پن  بازیگر اصلی حرمرانتی  

الملت  امتا   ها در اقتصاد بتین رغم کاهش جایگاه دولحدهد که علیاقتصادی نشان می

ابقه دیگتر  همچنان این بازیگر، نقش اول را در اوزیع منافع اقتصادی دارد. برخال  س

های چندملیتی با اینرته ستابقه کمتی نستبح بته دیگتر       بازیگران این عرصه، شرکح

بازیگران دارنتد امتا از نوتر اهمیتح، دومتین بتازیگر اصتلی در ایتن حتوزه هستتند.           

 ذرند و های چندملیتی با دنبال کردن منافع اقتصادی از مرزهای سیاسی میشرکح

 ی  و اصالح شود. ها اعدشوند سیاسح دولححتی باعث می

ویژه نهادهای وابسته به سازمان ملت ، ستومین    نهادهای رسمی اقتصاد جهانی به

المل ، رابته  ای در حرمرانی اقتصاد بینبازیگر اقتصاد جهانی هستند. نهادهای منطقه

اوان چنین نتیجته  ریزی می ذاری و برنامهاند. از منور سیاسحچهارم را کسب کرده

 ذاری در انویم روابط با نهادهای اقتصاد جهتانی استح  و   سیاسح  رفح که اولویح

هتا و بازارهتای   ای. بته عبتار  دیگتر  رچته پیوستتن بته پیمتان       نه  نهادهای منطقه

ای اهمیح باالیی دارد اما دیپلماسی اقتصادی فعال ابتدا باید بترای حضتور در   منطقه

 ریزی نماید.  انی برنامههای جهانی از جمله عضویح در سازمان اجار  جهمعاهده

نهتاد،  هتای متردم  برخال  امام ابلیغا  سازمان مل  در خصوص اهمیح سازمان

این  روه از بازیگران در طول دوره فعالیح رسمی خود نتوانستند جایگاه مناستبی در  

 المل  پیدا کنند.  اقتصاد بین

ستح آمتده از   با مقایسه قدمح هر کدام از بازیگران با ضرایب به د . شماره شر 

دهد. المتاس نامتقتارن زیتر نشتان     ها را در  ذر زمان نشان میمدل، اغییر جایگاه آن

نهتاد کتاهش   های متردم ها و سازمانملح-دهد در  ذر زمان، نقش و جایگاه دولحمی

ای های رسمی اقتصاد جهانی اقریباً ثابح و نقش نهادهای منطقهیافته ، نقش سازمان
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 اسح.  چندملیتی افزایش یافته هایویژه شرکحو به 
 

 

: مقایسه دیدگاه خبرگان با جایگاه تاریخی بازیگران اصلی حکمرانی (3) شکل

 اقتصاد بین المللی
 

 المللی بین اقتصاد حرمرانی اصلی بازیگران ااریخی جایگاه با خبر ان دید اه مقایسه

های چنتدملیتی  دهد که ا ر در دیپلماسی اقتصادی، اسهی  فعالیح شرکحنشان می

ای، نقش بسیار زیادی در بهبتود جایگتاه ایتران در    های منطقهو نیز حضور در پیمان

انتد، مستئله   منطقه دارد. اوجه به این نرته ضروری اسح که خبر انی که پاستد داده 

بندی اند و با فرا وجود مانعی به نام احریم، این نوام اولویحاحریم را مدنور داشته

 اند. را ارائه کرده

 های تحلیلییافته. 1-1

ارین اولویتح دیپلماستی   دهد که جذب سرمایه خارجی باید مهمنتای  مدل نشان می

هتای  درصتد و شترکح   .01. تذاری ختارجی   اقتصادی باشد. ضریب اهمیح سترمایه 

درصد اأثیر ذاری بتر حرمرانتی    50درصد اسح. این دو متغیر با هم  015چندملیتی 

اوانتد  دارند. به عبار  بهتر، امرکز دولح بتر ایتن دو متغیتر متی    المللی اقتصادی بین

 اأثیر بسیار زیادی بر اامین منافع اقتصادی ایران داشته باشد. 

0.335

0.203

0.246

0.076

0.139

دولت ملت

نهادهای رسمی اقتصاد
جهانی

سازمان های مردم نهادیشرکت های چندملیت

نهادهای غیررسمی و 
منطقه ای

وزن خبرگان تاریخی
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دیپلماسی اقتصادی در کشور  اغلب بته حضتور رایزنتان بازر تانی در کشتورهای      

ما شود  اهای ارجیحی در اجار  بین ایران و کشورها اعریف میمقصد و وضع اعرفه

اتر از   تذاری ختارجی را مهتم   واقعیح این اسح که خبر ان اقتصادی، جذب سرمایه

دانند. عالوه بر این در جذب سترمایه هتای ختارجی، بتیش از     های ارجیحی میاعرفه

 های چندملیتی مهم اسح.همه اعام  با شرکح

هتای چنتدملیتی   دیپلماسی اقتصادی کشور باید با هد  اسهی  فعالیح شترکح  

ها از دیدار های اقتصادی ایران با نمایند ان این شرکحران باشد. دیدار دیپلما در ای

اتر استح. در متذاکرا  ختارجی در     با وزرا و نمایند ان مجل  کشورهای مقصد مهم

  ذار خارجی بود. درکنار کشف و ورود به بازارهای هد ، باید به دنبال جذب سرمایه

باید استفاده کرد؛ مدلی مبتنی بتر   "خارجی سرمایه جذب صحی  مدل" از حوزه این

 در هتای بختش   تام،  اولتین   ذاری خارجی کته در استفاده هوشمند از منافع سرمایه

 چته  هتر  کلتی  طتور بته . کنتد  انتختاب  هوشتمندانه  را ختارجی   ذاریسرمایه معرا

 یتا  اکتشتا   مانند خدما ، و کاالها اولید اولیه هایزنجیره در خارجی  ذاریسرمایه

 نصتیب  شتده  ایجتاد  افتزوده  ارز  از بیشتتری  ستهم   یرد  اولیه قرار مواد خراجاست

 در بیشتری میزان به خارجی  ذاریسرمایه چه هر مقاب  در. شودمی خارجی شرکح

 اولیتد  در یر بیشتری مرم  هایبخش بالطبع  یرد  صور  اولید پایانی هایزنجیره

 .برد خواهد خارجی  ذاریسرمایه از بیشتری استفاده داخلی اقتصاد و شد خواهد

 هتتایقتترارداد ارنیرتتی هتتایراهنمتتایی از بایتتد  تتذارانسیاستتح دوم،  تتام در 

 ایتن  از یتاد یری  کته طتوری بته  ببرنتد  را استتفاده  بیشتترین  المللتی بین هایشرکح

 کنند.   نفوذ هاکشور سایر بازار در بعدها ایرانی برار محصوال  اا شود باعث قراردادها

 و کننتد  استتفاده  ختود  کتار  نیروی فرصح از  ذاران بایدسیاسح  ام، نسومی در

 اراقتا  پیشترفته  ارنولومی این با اعام  در را باال وریبهره و کیفیح با انسانی سرمایه

 .  دهند

طریق ایتن قراردادهتا    از را پیشرفته مدیریح  ذاران باید سیاسح چهارم،  ام در

 فعالیتح  حتوزه  در متی بایستح ابتتدا    نتیجته  در. کننتد  صادرا  و اولید وارد فرآیند

 بتا  ستپ   و مستتق   را ختود  داخلتی،  اقتصتاد  میزان بیشترین به وارده، هایشرکح

 .کرد نفوذ جهانی هایبازار در هافعالیح این ادامه بر امرکز

 تذاری ختارجی استح امتا      رچه احریم یک مانع بسیار مهم برای جذب سرمایه

هتای اخیتر ماننتد پتارس حیتا       در ایران در ستال های خارجی حضور برخی شرکح

ماپتن و شترکح هایپراستتار امتارا   نشتان       JTIارکیه، شرکح ب  فرانسته، شترکح   
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اتوان حتتی بتا وجتود      تذاری ختارجی متی   دهد که با ارائه الگوی صحی  سرمایهمی

 ها از این عام  به نفع اقتصاد کشور بهره برد. احریم

کشتور در اجتار  منطقته حتائز اهمیتح استح.        پ  از این دو، باال بتردن ستهم  

 معیار همانند نیز مقوله ضروری اسح. این "صادرا  اوسعه صحی  الگوی" از استفاده

ای، مبتنتتی بتتر مرتتانیزم هتتای اعرفتته   متتدل یتتک دارای ختتارجی ستترمایه جتتذب

های اجاری، استفاده از ظرفیح مناطق آزاد، اعریف قواعد  مرکی متناستب  نامهاوافق

 های هد  و به روزرسانی فرآیندهای اخذ مجوزهای اجاری اسح. با کشور

برای احقق این هد ، اوجته بته بتازار  ستترده کشتورهای همستایه مهتم استح.         

که بته جتز انترمی در اغلتب      کشورهای منطقه غرب آسیا کشورهای ثروامندی هستند

اقتدام کترد.    ریتزی و موارد واردکننده هستند و باید بترای ورود بته ایتن بازارهتا برنامته     

هتای واردااتی در همتین    ای با هد  حتذ  اعرفته  های منطقهعضویح ایران در سازمان

شود. بته عنتوان نمونته متتأخر، عضتویح ایتران در ستازمان همرتاری         راستا ارزیابی می

های فرصتح بستیار مناستبی بترای اقتصتاد ایتران ایجتاد کترده استح.          اقتصادی شانگ

درصد انترمی جهتان را اولیتد و     0.زمان در مجموع کشورهای عضو دائم و ناظر این سا

های اجاری این سازمان در یک ااتاق واحتد   کنند. اوافقمعادل همین میزان مصر  می

شود و بدون اارا به ارزهتای ختارجی بتا یرتدیگر     های جمع میبه نام اااق اسویه شانگ

میلیارد  5ار بزرگ شود. حضور ایران در این سازمان  عالوه بر دسترسی به بازاسویه می

ای برای ایران به همراه دارد. ایران مسیر ارانزیتی های ویژهمیلیون نفری، فرصح 077و 

کنتد و بتا اوستعه کریتدور     کشورهای شرقی به جنوب خاورمیانه و اروپتا را اتامین متی   

ای را استهی   المللتی و منطقته  جنوب، مسیر اجار  بتین -ونق  شمالالمللی حم بین

چنین کشورهای پرجمعیتی چون هند و چتین از فرصتح حضتور ایتران در     کند. هممی

این سازمان برای اامین انرمی مورد نیاز خود میتوانند استفاده کننتد. در مقابت ، ایتران    

نیز از ظرفیح های بزرگ این ستازمان چته بته لحتاز بتازار مصترفی و چته بته لحتاز          

 استفاده کند.     سازی احریم هااواند برای خنبیمرانیزمهای مالی می

الملت  را  خبر ان اقتصادی، پنجمین اولویح سیاستگذاری کشور در عرصته بتین  

مدیریح ذخایر ارزی کشور دانسته اند. ذخایر ارزی کشور بته واستطه احتریم هتا، از     

وضعیح مطلوبی برخوردار اسح اما استفاده مناسب از ایتن ذختایر بتیش از میتزان و     

  دیگر استرااژی غالب در متورد ذختایر ارزی انتقتال    ها مهم اسح. به عبارمقدار آن

اواند در اجار  ها اسح اما باید اوجه داشح این ذخایر میها و مدیریح پذیری آنآن

 خارجی پشتوانه خوبی بشمار رود. 
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 کند. های دیپلماسی اقتصادی را مشخص میاولویت (:4) جدول

 رتبه یینها وزن نماد ارهایرمعیز

 . .FDI 71.0 یخارج میمستق ی ذارهیسرما

 Mnc 71705 5 منطقه یکشورها به وابسته یتیچندمل یهاشرکح

 . .WTS 71703 یجهان اجار  از سهم

 . .FR 7170 یالمللنیب یمال ریذخا

 TS 717.0 0 یاجار اراز مازاد

 PSE 717.7 0 اقتصاد در یدولت به یردولتیغ بخش نسبح

 WB WBS 717.00 0 در کشور سهم اعداد

 IMF IMFS 717.00 0 در کشور سهم اعداد

 IE 717.. 3 صادرا  ک  به یصنعت صادرا  نسبح

 EL 717.. .7 یاقتصاد یآزادساز شاخص

 .. FD 717.7 خارجی بدهی

 WTO WTO 71750. .5 در جایگاه

 .. DBI 71750 در فضای کسب و کار رابه

 .. WB WBF 7175.0 اسهیال  دریافتی از

 OPECM 7175. .0 عنوان دبیرک  اپکبه  کشور

 IMF IMFF 717.3. .0 از یافتیدر ال یاسه

 GECF 717.3 .0  از صادرا  هیسهم در کشور سهم

 GECFM 717.0 .0 ی از اپک رک یدب عنوان به کشور

 WEF WEF 717.. .3 در یسخنران رادیا و شرکح

 IDB IDBS 717.. 57 در کشور سهم

 .OPEC 717.. 5 نفح را صاد هیسهم در کشور سهم

 IDB IDBF 717.. 55 از یافتیدر ال یاسه

 .CH 717.. 5 منطقه رخواهانهیخ یهاحیکشور در فعال کی سهم

 .NNGO 717.. 5 نهاد کشورمردم یهاسازمان اعداد

 IA 717.. 50 یناخالص مل دیمنطقه به اول یالمللنیب یها کمک نسبح
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 و پیشنهادهاگیری نتیجه

هوری اسالمی ایران در ختالل ستالهای بعتد از انقتالب همتواره در احتریم هتای        جم
اسح. احریم هایی که به  فته برخی کارشناستان، بزر تترین احتریم    المللی بوده بین

های اقتصادی اارید اسح. بر اساس پژوهشی که جفری استرا  بتر روی  داده هتای    
متورد احتریم    ..0.ن بتا  انجام داده استح، جمهتوری استالمی ایترا     OFACآماری 

 (.Schott,2021بیشترین احریم های آمریرا را متحم  شده اسح )
هد  اصلی احریم ها محدود کردن اجار  و اتامین متالی ختارجی استح کته بتا        

هد  احح فشار قراردادن یک کشور خاص و یا افراد خاصی، برای دستیابی بته اهتدا    
شود. احریم های هدفمند و هوشتمند بتا   المللی اعمال میسیاسح خارجی و امنیح بین

امرکز بر احریم های مالی در کشورها اعمال میشوند کته بته راحتتی قابت  اعمتال، بته       
 ( .57: .3..سختی قاب  دور زدن و با اثرا  بیشتری هستند )مروی و شایسته، 

ارین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با در چنین شرایطی دیپلماسی اقتصادی  مهم
  رفتته  قترار  سیاستتمداران  اوجته  مورد ایران در امروز رود. آنچهبه شمار میاحریم 
 بته  وابستتگی  کتاهش  بترای  فرصتتی  به اوان می را شرایط احریم که اسح این اسح

 اوستعه  در دولتح . کترد  ابتدی   ملتی  بته اقتصتاد   بخشی انوع و خارجی اقتصادهای
 در کته  شتر   بتدین  کنتد   اواند ایفامی را اساسی نقش و وظایف غیر نفتی، صادرا 
 بترای  را زمینته  بتا دیپلماستی،   باشد می کاال اولید مزیح دارای که کشور هاییزمینه

 و دیگتر  کشتورهای  دولح با دیپلماسی طریق از امر این . کند باز صنعح آن صادرا 
 کشتور اوستط   اجتاری  اوستعه  راه بر سر ایغیر اعرفه موانع رفع امرکز بر  همچنین
 .شد خواهد کشورهامحقق سایر در ایران ایکهای دیپلماهیا 

دهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویح بر جذب های این پژوهش  نشان مییافته
خارجی مبتنی بتر متواردی کته در     سرمایه جذب صحی  سرمایه خارجی اسح. مدل

 متن مقاله ارائه شد، باید در صدر اقداما  دیپلماایک در حوزه اقتصاد باشد.  
راحی دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازها و امتیتازاای از  همچنین ط

های چنتد ملیتتی   جن  معافیح های مالیاای، مشوق های مالی و امتیازا  به شرکح
 که در ایران دفتر و فعالیح مرثر دارند ، باشد.

اولویتح بعتتدی متتذاکره کننتتد ان ایرانتتی بایتتد بتتر عضتتویح و استتتفاده ایتتران از  
ای اقتصاد جهانی از جمله سازمان اجار  جهانی، بانتک جهتانی و صتندوق    هسازمان
المللی پول باشد. ایران بزر ترین اقتصاد خارج از سازمان اجار  جهتانی استح و   بین

ای استتفاده مناستبی نرترده    علیرغم همسایگی با پانزده کشتور، از پیمانهتای منطقته   
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ای و ااحادیه اقتصادی اوراستیا  هاسح. فرصح حضور ایران در سازمان همراری شانگ
عالوه بر فرصتهای اجاری، امران اجربه آموزی و اصالح ساختار متناستب بتا اقتصتاد    

 دهد.  جهانی را به ایران می
در  رفتن امتیازا  ویژه باید بته نیازهتای کشتورهای همستایه و بتازار منطقته اوجته        

هبترد پتنجم در دیپلماستی    دهد داشتن مازاد اجاری بایتد را داشح. این پژوهش نشان می
 شود.اقتصادی کشور باشد که این امر در اجار  با کشورهای همسایه محقق می
ویتژه امتیتازا    اولویح ششم در دیپلماسی اقتصادی، بایتد  ترفتن امتیتازا  بته     

ای، ارزی و مالیاای برای صادرکنند ان بختش خصوصتی در کشتورهای مقصتد     اعرفه
ر خبر ان اقتصادی در این احقیق بر ایتن بتوده استح    باشد. شاید عجیب باشد اما نو

که در دیپلماسی اقتصادی، سهولح صادرا  بخش خصوصی از صادرا  نفح و  از از 
 اهمیح بیشتری برخوردار اسح. 

های هفتم و هشتم در دیپلماسی اقتصتادی بته اقویتح جایگتاه کشتور در      اولویح
کتتار بتتا اقویتتح  . ایتتنالمللتتی پتتول اختصتتاص داردبانتتک جهتتانی و صتتندوق بتتین 

های اخصصتی  ها و کار روههای ایرانی و اقویح کرسی کشور در کمیسیوننمایند ی
 افتد.  این نهادها اافاق می

نهمین اولویح دیپلماسی اقتصادی باید اسهی  صادرا  کاالهای صتنعتی باشتد.   
. نشتان  های ارجیحی بین ایران و ارکیه، ایران و کشتورهای اوراستیا و ..  اجربه اعرفه

داده اسح که سهم کاالهای صنعتی در لیسح کاالهتای متورد اوافتق معمتوال کتم و      
کاالهای کشاورزی و نیمه صنعتی سهم بتاالیی دارنتد. ستنگین کتردن کفته اترازوی       
 اوافقا  دیپلماایک اقتصادی به نفع کاالهای صنعتی، اولویح نهم در این حوزه اسح. 

دسازی اقتصاد اسح. این کار  رچته در حتوزه   دهمین اولویح دیپلماسی اقتصادی، آزا
المللتی و استتفاده از   شود امتا  ترفتن مشتاوره هتای بتین     سیاسح های داخلی اعریف می

 المللی در این حوزه، دهمین اولویح دیپلماسی اقتصادی ایران اسح.فرصتهای بین
 هتای  نامته  اوافتق  اصتالح  یتا  و احیاء کشورها و بین ملی پول با مبادله یا و اهاار
اواند مسیر مناسبی برای بهبتود جایگتاه ایتران در    می کشورها سایر و ایران بین قبلی

 حرمرانی اقتصادی منطقه غرب آسیا ایجاد کند.   
دار دیپلماستی اقتصتادی را ارائته    اقدام اولویتح  50های این پژوهش لیسح یافته

ا بتر حرمرانتی   هت کرده اسح. این لیسح عالوه بر اوضی  موارد، میتزان اثر تذاری آن  
المللی ایران را نیز ارائه کرده اسح. حرمرانی اقتصادی که ضامن منتافع  اقتصادی بین

 المل  اسح.  ایران در عرصه بین
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