نقش کارگزاران صادراتی دانش بنیان در توسعه دیپلماسی تجاری
مسعود حافظی؛ معاون دفتر توسعه کسب و کار بینالملل
دیپلماسی در فرآیند مهم جهانی شدن و توسعه اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها دارای نقش مهمی است .مالحظات
تاریخی نیز موید این مساله است که دیپلماسی بیش از هر چیز دیگری ریشه در تجارت دارد و دیپلماسی تجاری امروزه به عنوان
مهمترین ابزار سیاست خارجی از طریق برقراری تماس با مقامات و تجار کشورهای هدف محسوب شده و در سطوح باالی
مقامات دولتی و اعضای پارلمانها مطرح میشود .دیپلماسی تجاری شامل تمام مفاهیم حمایتی و ترویجی کسب و کار از جمله
صادرات و واردات ،سرمایهگذاری ،توریسم ،علم و فناوری ،حمایت از مالکیت فکری و  ...میباشد .بر این اساس کشورها نیاز
دارند تا در قالبهای حقیقی یا حقوقی و یا در سازوکارهای خصوصی یا دولتی از دیپلماتهای تجاری در کشورهای هدف بهره ببرند
که به نوعی عهدهدار تسهیل تجارت در زمینههای صادرات و واردات ،سرمایهگذاری گردشگری ،تصویرسازی از کشور ،توسعه
علم و فناوری و سایر امور تجاری فیمابین از طریق پشتیبانی ،هماهنگی ،ارتباطات ،تبادل اطالعات و  ...باشد.
در کشورهای پیشرفته دولتها با مشارکت بخش خصوصی سرمایهگذاریهای قابل توجهی را جهت گسترش کسب و کار بینالمللی
انجام می دهند و از این طریق به بهبود اشتغال ،رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کمک میکنند .دولت کشورهایی نظیر
کانادا ،استرالیا و کره جنوبی از طریق تربیت نیروی متخصص و نیز ابزارهایی نظیر ادغام وزارتخانههای خارجه و تجارت خارجی
خود تالش می کنند تا بهتر بتوانند از ظرفیتهای کشورشان برای توسعه تجارت خارجی و افزایش درآمدهای ملی اقدام نمایند.
دیپلماسی تجاری و ذینفعان
اصوالً در دنیای امروز به مقوله دیپلماسی تجاری به عنوان یک ارزش فرا ملی نگریسته میشود که در قالب آن عالوه بر
فعالیتهای اصلی مرتبط با صادرات ،سرمایهگذاری خارجی ،توسعه علم و فناوری ،توسعه گردشگری ،اعزام و پذیرش هیاتهای
تجاری ،نمایشگاهها و همایشها ،بلکه مسائل فرعی نظیر تامین اطالعات بازرگانی مناقصات ،ارتباطات ،خدمات پشتیبانی مصرف
کنندگان و تامین لیست خریداران ،تبلیغات ،مذاکرات تجاری ،نظارت بر اجرای قراردادها و مسائل حقوقی و قانونی بازرگانان نیز
مدنظر قرار میگیرد.
هر چند دیپلماسی تجاری میتواند ذینفعان دولتی و خصوصی داشته باشد ،اما با توجه به اهداف این بحث که ضرورت توجه
بیشتر به کارگزارهای صادراتی دانشبنیان با استفاده از دیپلماسی تجاری است ،تنها به کارکرد این بنگاهها در حوزه ارائه خدمات
به بخشهای خصوصی پرداخته میشود که قطعاً در راستای منافع و اهداف دولتی نیز میباشد و به کارکرد این کارگزارها در
حوزه دولتی پرداخته نخواهد شد .وجود یک کارگزار صادراتی به عنوان ابزار مهم در توسعه دیپلماسی تجاری در کشورهای هدف
میتواند اطالعات بازار ،لیست خریداران بالقوه ،توزیع کنندگان ،اطالعات رقبا ،مسائل فرهنگی و سیاسی آشکار و پنهان ،مسائل
قانونی و حقوقی را برای شرکتهای خصوصی کشور مبداء فراهم نماید .ارائه خدمات حقوقی بخصوص در زمان بروز مشکالت
قانونی و حقوقی از دیگر اقدامات این کارگزارهای تجاری و صادراتی در کشورهای هدف میتواند باشد.
خدمات دیپلمات تجاری

1

در تحقیقی که توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  1393صورت گرفته
است ،تجارب دیپلماتهای تجاری در بسیاری از کشورها نظیر حوزه آمریکای التین این مساله را نشان میدهد که بیش از %95
مراجعه کنندگان به دیپلماتهای تجاری به دنبال اطالعات اولیه در خصوص بازار ،پیدا کردن شریک تجاری مطمئن ،موضوعات
حقوقی و وضعیت سیاسی کشور هدف هستند که اغلب از طرف شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEمطرح میشود .دیپلماتهای
تجاری موضوع این بحث عمدتاً کارمندان دولتی هستند که در سفارتخانههای کشورهای هدف مستقر هستند .وضعیت شرکتهای
بزرگ اغلب کمی متفاوت است و از کانالهای دیپلماتیک در سطح سفیر و وزیران برای مقاصد حمایتی بخصوص جهت بردن
مناقصات بینالمللی ،نفوذ در سیاستگذاران و قانونگذاران کشورهای هدف استفاده میکنند .به عنوان مثال حدود  %30وقت
سفیران انگلستان به امور تجاری و سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ خصوصی اختصاص دارد.
از چالشیترین مباحث در خصوص ارائه خدمات دیپلماتیک تجاری به متقاضیان ،بحث پرداخت هزینه ارائه خدمات میباشد.
تجربه استفاده از دیپلماتهای تجاری که در استخدام دولت بوده و به رایگان به ارائه خدمات میپردازند در کشورهای حوزه
آمریکای التین ،برزیل ونزوئال و السالوادور و حتی ایران (در قالب رایزن بازرگانی) حکایت از آن دارد که خواسته شرکتها به نحو
مطلوبی برآورده نمیشود و این افراد یا نهادها عمدتاً بصورت واکنشگرا عمل میکنند تا کنشگرا .در نظام دیپلماسی کشورهایی
نظیر آمریکا ،فرانسه ،ایرلند و سوئیس ارائه خدمات دیپلماسی تجاری حتی در سطح برگزاری نمایشگاه و تحقیقات بازار در قبال
اخذ هزینه صورت میپذیرد .واحدهای دیپلماسی تجاری کشورهایی نظیر ایرلند ،کانادا ،آمریکا ،سوئد ،فنالند ،نیوزالند ،استرالیا،
انگلستان ،کره جنوبی و ژاپن بصورت بخشهای مستقلی در مراکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی واقع شدهاند و در قبال
اخذ هزینه ،به ارائه خدمات مشاوره میپردازند .چنین نهادهای دیپلماتیک تجاری از لحاظ تحصیالت ،اشراف به امور اداری و
اجرایی ،فعالیتهای عملی کسب و کار در بازار هدف دارای تجربه مناسبی هستند .تجربه نشان میدهد برای اشراف و تسلط به
امور تجاری در یک کشور جدید ،حداقل به  18ماه زمان برای یک فرد حرفهای نیاز است .وجود حداقل  5سال سابقه مدیریتی
ارشد و تجربه تجاری ،از استانداردهای الزم در ایرلند و سوئد برای انتخاب یک دیپلمات تجاری است .انتظارات دولتها از
دیپلماتهای تجاری تا حدودی متفاوت از خواستههای بخش خصوصی است و بر این اساس نقش آنها در کشورهای مختلف
متفاوت خواهد بود .بطوریکه کشورهایی نظیر آلمان ،چین و برزیل از دیپلماتهای خود انتظار دارند که توانایی قابل قبولی در
ارتباط با مقامات دولتی کشور هدف داشته باشند و حتی کشوری نظیر سوئیس ،دیپلمات تجاری خود را از میان کارمندان اداره
خارجی وزارت امور خارجه انتخاب میکند .دیپلماتهای تجاری آلمان  ،%65برزیل  %60و چین  %40وقت خود را صرف ارتباط با
مقامات دولتی کشور میزبان میکنند .کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی نیز تمایل دارند که دیپلماتهای تجاری ایشان در
کارهای عملیاتی و کسب و کار و تجارت خبره باشند تا فعالیتهای سیاسی و دولتی .در همین راستا مدت زمان بیشتری را برای
اقامت در کشور هدف و کسب ارتباط با شرکتها و تجار محلی و شناسایی سازوکارهای تجارت در کشور میزبان به ایشان
اختصاص میدهند.
دیپلماتهای تجاری به عنوان نمایندگان دولت در کشورهایی با اقتصاد باز نظیر آمریکا و سوئیس میتوانند بیشتر در خدمت
بخشهای خصوصی باشند و یا در کشورهایی نظیر کانادا و کشورهای اسکاندیناوی بیشتر در خدمت دولت هستند .در آمریکا
 %60وقت دیپلماتهای تجاری صرف امور نمایشگاهی در کشور میزبان میشود .در هر صورت وظیفه هر بخش خصوصی و یا
دولتی به عنوان دیپلمات تجاری ،ارائه یک تصویر مثبت از کشور خود در بازار هدف است.
دیپلماتهای تجاری کشورهای انگلستان ،سوئیس و کانادا تالش زیادی در جهت برقراری ارتباط بین طرفین تجارت ( Match
 )makingدر حوزه سرمایهگذاری و تجارت دارند.
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ارائه خدمات متنوع
تجاری و بازرگانی
به متقاضیان

شبکه سازی
فروش و توزیع در
کشور میزبان

کارگزار تجاری
صادراتی

رصد بازار و
شناسایی نیازهای
فناورانه

(بخش خصوصی)

ایجاد ارتباطات
سیاسی تجاری الزم
در کشور میزبان در
تعامل با سفارت
ایران

تعامل با شرکتهای
دانش بنیان جهت
تامین محصول یا
تکنولوژی

گستردگی دیپلماسی تجاری
نکته حائز اهمیت در توسعه کارگزارهای دیپلماسی تجاری از آنجا بیشتر نمود پیدا میکند که  12کشور برتر در تجارت جهانی از
نظر تعداد مراکز دیپلماسی تجاری و تعداد افراد شاغل در این نهادها مورد بررسی قرار گیرند .در تحقیقی که در سال 2007
میالدی توسط مایکل کوستکی و همکاران صورت پذیرفته ،نشان میدهد کشوری نظیر آلمان که حدود  %7از تجارت جهانی را
در اختیار دارد 220 ،کارگزار دیپلماسی تجاری در خارج از آلمان دارد که بیش از  1200نفر در آنها اشتغال دارند .همچنین ژاپن با
سهم  %4.6از تجارت جهانی ،دارای  80کارگزار دیپلماسی تجاری با تعداد  780نفر افراد شاغل در سراسر دنیا است .انگلستان با
 %3از سهم تجارت جهانی ،بیش از  200کارگزار دیپلماسی تجاری با  1500نفر افراد شاغل برای توسعه تجارت خود و نفوذ در
بازار سایر کشورها در اختیار دارد .همچنین کشور کانادا (با سهم  %2.5از تجارت جهانی) دارای  100کارگزار دیپلماسی تجاری
است که  585نف ر در آنها مشغول بکار هستند .سایر کشورها نظیر چین ،فرانسه ،کره جنوبی ،سوئد ،سوئیس ،برزیل و لهستان نیز
به ترتیب  57 ،140 ،40 ،141 ،156 ،50و  77کارگزار دیپلماسی تجاری در سراسر دنیا در اختیار داشتهاند.
آلمان که حدود  %7از تجارت جهانی را در اختیار دارد 220 ،کارگزار دیپلماسی تجاری در خارج از
آلمان دارد که بیش از  1200نفر در آنها اشتغال دارند.
تحقیقات موید این مساله است که غیر از نمایندگان سیاسی مثل سفرا و کارکنان سفارتخانهها و کارکنان سازمانهای توسعه
تجارت در خارج از کشور خود ،بیش از  20هزار نفر در دنیا بصورت خصوصی درگیر امور دیپلماتیک تجاری هستند 6 .کشور برتر
تجاری جهان بطور متوسط هر یک دارای  143کارگزار دیپلماتیک تجاری با متوسط تعداد کارمندان  7.5نفر میباشند .از نظر
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ترتیبات سازمانی ،در برخی از کشورها این کارگزارهای دیپلماتیک تجاری زیر نظر سازمانهای توسعه تجارتی هستند که از دولت
استقالل نسبی دارد .به عنوان مثال در چین ،آلمان و آمریکا فعالیت واحدهای دیپلماسی تجاری آزادانه ،ولی با هماهنگی سفیر
انجام میشود .در انگلستان دیپلماتهای تجاری پست دولتی از طرف موسسه تجارت و سرمایهگذاری انگلستان دارند و نیروهای
دفاتر رایزنی تجاری از طریق نیروهای بومی کشورهای میزبان تامین میگردند .در کشورهایی نظیر ژاپن ،کره جنوبی و ایتالیا
ساختارهای مستقلی نظیر جترو ،کوترا و آیسیای زیر نظر سازمانهای مستقل توسعه تجارت ایجاد شدهاند که مستقل از
سفارتخانههای این کشورها عمل میکنند .رفتار این نهادهای دیپلماتیک تجاری بصورت کنشگرا و پیگیرانه و تنگاتنگ با
بخشهای خصوصی این کشورها است و تنها از ارتباطات سیاسی سفارتخانههای خود در جهت پیشبرد اهداف تجاری بهره
میبرند.
هزینههای دیپلماسی تجاری
کشورهای پیشرو در دنیا هزینههای زیادی را برای ظرفیتسازی در زمینه توسعه دیپلماسی تجاری صرف مینمایند .طبق
بررسیهای انجام شده بین حضور هیاتهای نمایندگی در خارج و توسعه صادرات کشورها رابطه مثبتی وجود دارد و افزایش
کنسولگری یا کارگزارها باعث افزایش حدود  6تا  10درصدی صادرات یک کشور خواهد شد .ایجاد اولین هیات نمایندگی یا
کارگزار بیشترین تاثیر را دارد و سایر مراکز ایجاد شده به توسعه فعالیتها خواهند پرداخت و معموالً سطح اثربخشی مراکز ثانویه
کمتر است  .این توسعه ارتباطات در سطوح باالتر نظیر ایجاد یک سفارتخانه در کشور میزبان باعث افزایش  120درصدی
صادرات برخی کشورها گردیده است .نتایج تحقیقات محققین این حوزه و تجارب ایشان نشان میدهد که توسعه دیپلماسی
تجاری در کشورهای در حال توسعه و کم درآمدتر سودمندتر از کشورهای توسعه یافته و پردرآمد است و دلیل این مساله ضعف و
عدم شفافیت کشورهای در حال توسعه و فقیر از نظر آمارها ،اطالعات ،نهادها و شفافیتهای حاکمیتی است .اطالعات جمعآوری
شده در سال  2007میالدی از سفارتخانه کشورهای پیشرو در حوزه تجارت جهانی حکایت از آن دارد که بکارگیری هر نفر
دیپلمات تجاری در کشورهای میزبان فقط حداقل  25000دالر هزینه دستمزد در بر دارد .در انگلستان بودجه موسسه تجارت و
سرمایهگذاری در سال مالی  2005-2004حدود  282میلیون پوند بوده و از کل  2300نفر کارکنان آن 1300 ،نفر در بیش از
 100کشور خارجی به کار مشغول بودهاند؛ این بدان معناست که بودجه هر دفتر خارجی این موسسه فراتر از  1.4میلیون پوند
(افزون بر  56میلیارد ریال) در سال برآورد میشود .در آمریکا نیز کمیته هماهنگی توسعه تجارت در سال  2006بودجهای افزون
بر  1.5میلیارد دالر داشته که در  108دفتر بینالمللی هزینه شده است .این هزینهها شامل نمایندگان دیپلماتیکی مانند سفرا که
در کنار وظایف اصلی خود به دیپلماسی تجاری هم میپردازند و یا کارکنان غیردیپلماتیک سازمانهای توسعه تجارت و نهادهای
بازرگانی مرتبط با دیپلماسی تجاری نمیشود.
 1300نفر کارکنان خارجی موسسه تجارت و سرمایهگذاری انگلستان که در بیش از  100کشور
خارجی به کار مشغول بودهاند .بودجه هر دفتر خارجی این موسسه فراتر از  1.4میلیون پوند (افزون
بر  56میلیارد ریال) در سال برآورد میشود.

ضرورت توسعه دیپلماسی تجاری در قالبهای جدید غیردولتی
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در سالهای اخیر نقش دیپلماتهای تجاری بخصوص در قالبهای خصوصی هماهنگ با دولت ،در عرصههای تجارت بینالمللی و
نفوذ در بازار کشورهای دیگر بسیار پر رنگتر شده است .این نهادها توانستهاند عالوه بر توسعه تجارت و سرمایهگذاری در کشور
خود به جذب ایدههای تحقیق و توسعه و تصویرسازی از کشور و توسعه صنعت توریسم نیز کمک قابل توجهی نمایند .کشورهای
مختلف بسته به شرایط اقتصادی و تجاری حاکم و وضعیت کشور هدف سعی کردهاند از مکانیسمهای مختلفی برای انتخاب افراد
و یا مراکز دیپلماسی تجاری جهت استقرار در کشورهای هدف بهره ببرند .همچنین سازوکارهای تشویقی و پرداختی متنوع و
استفاده از توان نیروهای کارشناسی بومی ،اختیار جهت دریافت هزینه ارائه خدمات جهت تقویت انگیزه کارگزارهای دیپلماسی
تجاری و اعطای استقالل عملکرد در این حوزه از دیگر اقدامات هوشمندانه کشورهای پیشرو در تجارت جهانی برای نفوذ و
بدست گیری بازارهای خارجی است.
با توجه به نگاه سطحی که به موضوع دیپلماسی تجاری و تنها در قالب ارسال رایزن بازرگانی در جمهوری اسالمی ایران به
برخی کشورها طی سالهای گذشته صورت پذیرفته 1و نیز کشمکشها در خصوص جایگاه مناسب مدیریت و قلمرو این فعالیتها در
بخشهای مختلف دولت ،به نظر میرسد استفاده از ظرفیت بخشهای خصوصی هماهنگ با دولت در قالب کارگزارهای
دیپلماسی تجاری که جدای از درگیریهای سیاسی ،آزادانهتر توان ارائه خدمات متنوع دیپلماتیک تجاری را دارند ،مساله مهمی
است که نباید از آن غافل گردید .بخشهای خصوصی دارای تجربه در حوزه تجارت و مدیریت صادرات و بازرگانی میتوانند در
قالب قراردادهای موقت و تحت نظارت از طرف دولت و بصورت پیمانکاری به ارائه خدمات دیپلماتیک تجاری و توسعه تجارت و
بازرگانی بپردازند .با توجه به برنامههای توسعهای کشور در حوزه دانشبنیان به نظر میرسد بخشهای خصوصی که به عنوان
کارگزار تجاری یا صادراتی تمایل به همکاری دارند ،باید بصورت کنشگرا عالوه بر رصد بازار و شناسایی نیازهای محصولی و
فناورانه کشورهای هدف ،دارای ارتباط تنگاتنگی نیز با شرکتهای خصوصی تولیدی و خالق برای طراحی محصوالت جدید
متناسب با نیاز بازار هدف و توسعه فناوریهای موردنیاز بازار کشور میزبان باشند .این بخشهای خصوصی میتوانند با بهرهگیری از
نیروهای بومی کشور میزبان ،حتی در حوزه سرمایهگذاری خارجی ،گسترش صنعت توریسم (توریسم سالمت و سیاحت) ،صادرات
خدمات فنی و مهندسی و تصویرسازی (برندسازی) از ایران نیز فعال باشند .ضرورت دارد این کارگزارهای صادراتی و دیپلماسی
تجاری ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با سفارتخانههای ایران در کشورهای هدف داشته باشند تا از تعامالت سیاسی و ارتباطات
دولتی نیز برای پیشبرد اهداف و برنامههای تجاری خود بهره الزم را ببرند.
نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از دیپلماتهای خصوصی تجاری دانش بنیان
آنچه جای تامل دارد هزینههای موردنیاز ایجاد و مدیریت کارگزارهای تجاری و صادراتی است که ضرورت دارد بخشهای
مختلف دولت تمهیداتی در خصوص تامین مالی این بنگاههای مهم کسب و کار صادراتی در کشور داشته باشند .طراحی قوانین
مورنیاز برای حمایت از بخشهای خصوصی که تمایل به ایجاد و توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان در سایر
کشورها دارند ،باید بطور جدی مدنظر سیاستگذاران کشور در این حوزه و بخصوص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
کشور قرار گیرد .منابع مالی معاونت علمی و فناوری تکافوی هزینههای اداره یک کارگزار دیپلماسی تجاری و صادراتی را
نمینماید و ایجاد سازوکار حمایت مالی در قالب تسهیالت کم بهره صندوق نوآوری و شکوفایی برای بخشهای خصوصی که به
امر دیپلماسی تجاری و صادرات دانشبنیان میپردازند و بسترسازی شبکهای ایشان با سازمان توسعه تجارت و وزارت امور
خارجه میتواند نقش چشمگیری در توسعه اقتصاد برونگرا ،توسعه اشتغال ،بهبود صادرات دانشبنیان و حتی صادرات عمومی
 1نمایندگان سازمان توسعه تجارت در قالب رایزنان بازرگانی در  25کشور جهان مشغول به فعالیت در سفارتخانههای جمهوری اسالمی میباشند.
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کشور ،رشد اقتصادی و بهبود وجهه بینالمللی ایران در فضای جهانی داشته باشد .شاید جای شرکتهای صادرکننده محصوالت و
خدمات دانشبنیان در قانون "حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات" خالی باشد و توجه
تنها به شرکتهای دانشبنیان و مقوله تولید و نوآوری در بازارهای داخلی ،راهگشای حضور بینالمللی و جهانی شدن کسب و کار
دانش بنیان نباشد و توجه به ابزارهای برونگرایی نیز جزء مهمی از زنجیره توسعه اقتصاد دانشبنیان و خروج قطعی از اقتصاد نفتی
باشد .استفاده از ایرانیان مقیم خارج از کشور که دفاتر بازرگانی و تجاری فعال دارند و از سطح شناخت مناسبی نسبت به حوزه
فناوری و دانش بنیان برخوردارند ،به عنوان کارگزار تجاری برون مرزی برای توسعه صادرات و تبادل فناوری میتواند راهکار
دیگری در جهت توسعه دیپلماسی تجاری باشد که استفاده از این بنگاهها ،هزینههای توسعه تجارت خارجی را نیز کاهش
میدهد.
هر چند توجه به توسعه صادرات و دیپلماسی تجاری در ایران جزء وظایف حاکمیتی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت
میباشد ،لیکن عملکرد نه چندان درخشان این نهادهای درگیر موضوع در خصوص توسعه دیپلماسی تجاری حکایت از آن دارد
که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری میبایست با اتخاذ تمهیدات و ابزارهای قانونی مناسب قدم در این عرصه نهد و
بستر خیزش شرکتهای دانش بنیان به عرصه بازارها و تجارت جهانی را فراهم نماید.
منابع:
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