
 
فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 94، بهار 1399، 205-230

نقش اقتصادی نمایندگی های دیپلماتیک در توسعه صادرات

 سجاد فرجی دیزجی * 1

حمید رضا پورسلیمی**23

پذیرش: 98/1/17 دریافت: 97/10/30 

دیپلماسی اقتصادی /  مدل جاذبه /  پیمان تجاری / WTO /  پیمان پولی

چکیده
کید بر نقش دیپلماسی اقتصادی  در قالب  این مطالعه به بررسی تأثیر متغیر های مختلف با تأ
و  پیمان های تجاری دوجانبه  و همچنین  نمایندگی دیپلماتیک  ایجاد اشکال مختلف دفاتر 
چندجانبه، بر جریان مبادالت تجاری می پردازد. به این منظور شکل بسط یافته مدل جاذبه 
تخمین   2016-2012 دوره  طی  و  کشور   50 برای  مقطعی  داده های  روش  از  استفاده  با  تجارت 
از  نفتی و محصوالت مشتقه آن  با تفکیک صادرات  این مقاله  بر آن،  زده شده است. عالوه 
کشورهای صادر کننده  کاالهای صادراتی،  امکان مطالعه و بررسی دقیق تر ساختار تجاری  سایر 
کنار  که عضویت در سازمان تجارت جهانی در  نفت را فراهم آورده است. نتایج نشان می دهد 
کرده است. همچنین با توجه به  پیمان های تجاری چندجانبه، همچنان اهمیت خود را حفظ 
کشورها، هنوز پیمان های پولی از اهمیت معناداری برخوردار  سلطه چند ارز در جریان تجاری 
که در مقایسه با صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی  نیستند. نتایج همچنین حکایت از آن دارد 
کمی از تنوع بخشی به دفاتر نمایندگی دیپلماتیک می پذیرد. از منظر تقسیم بندی  تاثیرپذیری 
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کشورهای آسیای شرقی، به صورت ویژه از دفاتر تجاری خود  منطقه ای نیز، برخی مناطق مانند 
کم و بیش یکسان  برای توسعه صادرات بهره می برند و در مورد سایر انواع دفاتر، اثرپذیری ها 

است.

F13, F14, F53 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

جهانی شدن و یکپارچگی شبکه های تولید و تـأمین جهـانی باعث درهم تنیده شدن مسائل داخلی 
و خارجی و تشدید ضرورت همکاری های بین المللی در سطوح مختلف دوجانبـه، منطقـه ای و 
چندجانبه یا جهانی شده است. این امر، به ویژه پس از پایان جنگ سرد، باعث اولویت یافتن 
گشـته و  زمینه  این  بین المللی در  گسترش همکاری های  نتیجـه  و در  و تجـاری  اقتصادی  مسائل 
کانون های توجـه نـه تنها نظریه پردازان بلکه  موضـوع »دیپلماسی اقتصادی یا تجاری« به یکی از 
به  را می توان  اقتصادی  تبدیل شـده اسـت1. دیپلماسی  و غیردولتـی -  دست انـدرکاران - دولتـی 
جهت  در  کشور  هر  دیپلماسی  دستگاه  در  موجود  ابزارهای  و  سازوکارها  از  بهره گیری  کلی،  طور 
کردن این اهداف-با توجه به پیوندهای  کرد. اما دنبال  استراتژی و اهداف اقتصادی آن تعریف 
کشور در جهان خارج وجود  که از هر  کشورها- در چارچوب تصویری  کشور با سایر  اقتصادی هر 
که ذهینیت عمومی  گاهی از این مساله  و تأثیری  دارد، قابل تحقق است. بنابراین، دولت ها با آ
بر فعالیت اقتصادی بنگاه های آن ها در عرصه بین المللی می گذارد، نیاز دارند تا تصویر عمومی 
کشور صرفا در دست  از هر  این تصویر عمومی  اما شکل گیری  بهبود بخشند.  را در دنیا  خودشان 
دولت آن نیست. ساختار سیاسی موفق، یک اثر مثبت در انعکاس تصویر بنگاه های اقتصادی 
خود دارد و به طور متقابل، بنگاه های اقتصادی موفق، موجب بهبود اعتبار بین المللی دولت خود 
کشور  می شوند؛ اما این تصویر سازی مثبت دوجانبه جزو مأموریت های مهم دیپلماسی تجاری هر 
کشوری، توسط پاتر3 مطرح شد؛ وی با مطالعه  تعریف می گردد2. مفهوم برندینگ و تصویر سازی 
که دستگاه دیپلماسی از طریق این  کانادا در این زمینه، بر اهمیت ارزش افزوده ای  کشور  تجربه 
کشور از این منظر و به طور خاص -  کید دارد. تصویر و برند یک  نوع برند سازی ایجاد می کند تأ
کشورهای دیگر  که قصد جذب سهمی از بازار  در مورد شرکت های تازه وارد در عرصه بین الملل 

کوچک )SMEs( بسیار حائز اهمیت است4.  را دارند و همچنین شرکت های با مقیاس فعالیت 
از وظایف  گسترده ای  با طیف  کنسولگری ها و سفارت خانه ها،  افراد فعال در  و  دیپلمات ها 
از  اطالعات  جمع آوری  جمله  از  هستند،  مواجه  خود  کشور  خارجی  تجارت  و  اقتصاد  با  مرتبط 

1. بزرگی، )1393(
2.  W.R.A ten Haaf, (2010)
3. Potter, (2004)
4. Kostecki, (2007)
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خود،  کشور  برای  سرمایه  جذب  یا  سرمایه گذاری  فرصت های  شناسایی  خارجی،  بازارهای 
کمک های  ارائه  همچنین  و  دیگر  کشورهای  در  شرکت ها  دفاتر  راه اندازی  به  کمک  و  حمایت 
دعاوی  بعضا  و  اختالفات  حل  به  کمک  کوچک،  بعضا  و  وارد  تازه  شرکت های  به  راهبردی 
حوزه  لی1  غیره.  و  شده  کشور  از  خارج  در  آن ها  کشور  تجاری  فعالین  گریبانگیر  که  قضایی 
دیپلماسی تجاری را در سه بخش دسته بندی می کند؛ اول، جمع آوری اطالعات تجاری و انجام 
شرکت های  و  بنگاه ها  معرفی  دوم،  خارجی؛  بازارهای  ظرفیت های  شناسایی  و  بازار  تحقیقات 
بازارهای  برای توسعه  کشورهای خارجی و تالش  به بخش های مرتبط در  کشور خود  خصوصی 
فروش آن ها یا جذب منابع مالی جدید برای سرمایه گذاری و سوم معرفی محصوالت و شرکت های 
کشور خود به بازارهای خارجی از طریق برگزاری سمینارها، نمایشگاه ها و همچنین البی ها  نوظهور 
تعارضات  و حل  باال، مدیریت  مورد  بر سه  نارای2 عالوه  و  کوزتکی  تجاری.  مراودات مستقیم  و 
کشور را جزو مأموریت های  کردن استراتژی های تجاری هر  کشورها و همچنین دنبال  تجاری بین 

مهم دیپلماسی تجاری می دانند. 
جمله  از  است.  کتورهایی  فا گرفتن  نظر  در  به  مشروط  نیز  کشور  هر  دیپلماسی  مؤثر  عملکرد 
دیپلماسی  فعالیت  گستره  میزان  تعیین   در  خارجی  نظر  مورد  کشور  اقتصادی  ظرفیت  و  اندازه 
کلی بخشی از اقتصاددانان  کتورها، تعبیر  گرفتن این فا کشور مبدا، بسیار مهم است. بدون در نظر 
می دانند،  بین المللی  بازارهای  در  نوعی دخالت دولت  را  آن  که  اقتصادی،  دیپلماسی  مورد  در 

کند.  می تواند حتی جنبه منفی تری نیز پیدا 
کانال های مختلف اثر بخشی دیپلماسی تجاری نظیر تعداد  هدف اصلی این مقاله پیرامون 
و  پولی  پیمان های  در  عضویت  تجاری،  دفاتر  تعداد  کنسول گری ها،  دفاتر  تعداد  سفارتخانه ها، 
واقع سؤال پژوهش عبارت است  کشورها است. در  بین  بر حجم صادرات  تجاری مشترک و... 
کشورها در حوزه اقتصاد  آیا در سال های اخیر رویکردهای مختلف دستگاه دیپلماسی  از اینکه 
طی  کشور   50 اطالعات  و  داده ها  منظور  این  به  خیر؟  یا  است  شده  تغییراتی  دچار  بین الملل، 
خواهند  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  مقطعی  داده های  روش  از  استفاده  با   2016-2012 سال های 
حجم  بر  کشورها  اقتصادی  دیپلماسی  گذاری  تأثیر  نحوه  در  تفاوت ها  بررسی  جهت  گرفت. 
غیر  و  نفتی  صادرات  تفکیک  با  گانه ای  جدا تخمین های  کشورها،  نفتی  غیر  و  نفتی  صادرات 

1. Lee, (2004)
2. Kostecki  , Naray, (2008)
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گانه ای برای بررسی  نفتی در مدل های مجزا انجام خواهند پذیرفت. همین طور تخمین های جدا
عوامل تعیین کننده صادرات در مناطق مختلف جغرافیایی انجام خواهد یافت تا میزان اثرپذیری 
گیرد.  قرار  مقایسه  مورد  مناطق مختلف جهان  در  کشورها  فعالیت های دیپلماتیک  از  صادرات 
بخش دوم مقاله به مبانی نظری پیرامون این موضوع می پردازد. بخش سوم روش شناسی مقاله را 
توضیح می دهد و همچنین به بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه می پردازد. بخش چهارم 
مدل تجربی مطالعه را توضیح می دهد. بخش پنجم به تخمین مدل و ارزیابی نتایج پرداخته و در 

بخش آخر جمع بندی ونتیجه گیری ارائه می گردد.

1. مبانی نظری پیرامون دیپلماسی تجاری

که به صورت مستقیم به صنایع صادراتی تخصیص  کمک های یارانه ای  از نظر برخی اقتصاددانان، 
گسترش دستگاه دیپلماسی تجاری(، برای  می یابد یا به صورت غیر مستقیم )برای مثال از طریق 
کارامدی ساختار اقتصادی را از دو جهت مورد آسیب قرار می دهد؛ اول آنکه  آن هزینه می شود، 
منابع  ثانیًا  می انجامد،  دولت  حمایت  تحت  صادراتی  کاالهای  تولید  مازاد  یا  مصرف  مازاد  به 
درآمدی مورد نیاز برای تامین مالی این حمایت ها )مثال مالیات( ممکن است به شکلی افزایش 
حمایت های  همه  حال  این  با  دهد1.  کاهش  را  اقتصادی  بخش های  دیگر  کارامدی  که  یابد 
اینگونه  بازار،  با فرض  شکست  کارآمدی دانست.  نا از  نمونه ای  را نمی توان  این دست  از  مالی  
که خود موجب  بازار است  برای حل مساله شکست  دخالت های دولت نقش مداخله عمومی 
که به شکل  کارامدی تولید شده است. از سوی دیگر، مداخله عمومی دولت در امر صادرات  نا
که مانع از بهره گیری  دیپلماسی تجاری می تواند نشان داده شود، پاسخی به موانع تجارت است 

کامل شرکت ها از همه ظرفیت صادراتی خود می شود.
کشورهای در  که بنگاه های خصوصی  یکی از این موانع می تواند محدودیت اطالعاتی باشد 
کشور مقصد،  کم بر اقتصاد و تجارت  حال توسعه، از مقاصد صادراتی خود دارند؛ نظیر قوانین حا
از  اطالعات  کسب  و  تحقیق  که  مواردی  سایر  و  مصرف کننده  ترجیحات  فرهنگی،  تفاوت های 
که  نیاز به پرداخت هزینه اطالعات دارد  از این جهت صادرات  آن ها، هزینه بر و زمان بر است2. 

1. Veenstra , Bergeijk, (2010)
2. Martincus , Carballo, (2008)
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کشف شده و مورد  حتی در  صورت انجام آن، ممکن است عواید آن خیلی زود توسط سایر رقبا 
گیرد. به همین دلیل هیچ شرکتی حاضر نخواهد بود تا این سرمایه گذاری را به  بهره برداری آنها قرار 
که نمی تواند در بهره مندی از منافع آن، حریمی برای خود ایجاد  تنهایی انجام دهد، در حالی 
از  که حضور دولت  کاالی عمومی را خواهد داشت  بنابراین، چنین اطالعاتی حکم نوعی  کند. 
طریق دستگاه دیپلماسی تجاری را برای تهیه آن توجیه می کند. با این وجود رز1 در مطالعه خود 
و  ارتباطات  هزینه های  کاهش  با  توسعه صادرات،  برای  اطالعاتی  موانع  نقش  که  بحث می کند 

کرده است. کاهش پیدا  گسترش شبکه های ارتباطی 
 دو شرط اساسی جهت مقبول شدن دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد؛ اول آنکه منافع این 
که  دخالت بر مضرات آن غلبه داشته باشد؛ و دوم اینکه در حد امکان این مداخله در حوزه هایی 

کارامدی وجود دارد، اعمال شود2.  نا
دیپلماسی  اهمیت  مورد  در  جدیدی  زمینه   3)2014( موونز  و  برخک  فان  به  مربوط  مطالعه   
در هم تنیده  به شرایط  توجه  با  که  معتقدند  آنها  است؛  نموده  فراهم  اخیر  در سال های  اقتصادی 
کشورها،  اقتصاد جهانی، دیپلماسی تجاری از یک طرف با تقویت همکاری های اقتصادی میان 
برای  دیگر  سوی  از  و  می دهد  افزایش  تعارضات(  هزینه  بردن  باال  طریق  )از  را  اقتصادی  امنیت 
حل برخی مسائل و چالش های عرصه اقتصاد بین الملل )نظیر نقش اقتصادها در مسائل زیست 

محیطی(، راهگشا می باشد.
 این مقاله با به کار بردن روش مطالعاتی فان برخک و همکاران )2011( و تمرکز بیشتر بر بعد 
گسترش تجارت با استفاده از اطالعات  تجربی آن، ضمن بررسی مجدد تأثیر دیپلماسی تجاری بر 
نقش  آنکه  اول  می دهد؛  قرار  توجه  مورد  مانده اند  مغفول  که   را  دیگر  مهم  مساله  دو  جدیدتر، 
دیپلماسی تجاری در صادرات محصوالت نفتی و غیر نفتی به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت و دوم آنکه با  توجه به اهمیت موافقت های تجاری دوجانبه و چندجانبه )فراتر از اهمیت 
حجم  بر  توافقات  این  اثر   ، کشورها  خارجی  تجارت  حجم  گسترش  در    )WTO در  عضویت 
کشورها مورد آزمون قرار می گیرد. عالوه بر آن اثر پیمان های پولی دوجانبه بر صادرات نیز  صادرات 

بررسی خواهد شد. 

1. Rose, (2007).
2. V. Nitsch, (2010).
3. Peter van bergeijk , Selwyn Moons, (2014)
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کشور برای حذف ارز واسطه ای  که بانک های مرکزی دو  پیمان پولی دوجانبه1 قراردادی است 
کردن پول های ملی خود، از آن استفاده می کنند.  ( در مبادالت میان خود و جایگزین  )نظیر دالر
کوتاه مدت  کاهش اتکا به برخی ارزهای مهم برای پاسخگویی به نیازهای  این اقدام عمال موجب 
کاهش سهم این ارزهای واسطه ای در مبادالت خارجی، دارایی های  ارزی می شود. عالوه بر آن، با 
کمتر تحت تاثیر ریسک نوسانات آن ها قرار می گیرد. برای مثال بانک مرکزی اروپا بعد  بانک ها، 
پولی  پیمان های  برقراری  به  اقدام  ارزی  بحران  تکرار  از  منظور جلوگیری  به  بحران سال 2008  از 
از جمله  کشور دیگر  کانادا و چند  انگلستان، سوئیس،  آمریکا، بانک های مرکزی  رزرو  با فدرال 
اخیر  سال های  در  است،  پیشتاز  قرارداد  این  عقد  در  که  چین  مرکزی  بانک  است.  کرده  چین 
با  پولی  پیمان  برقراری  به  اقدام  آن  جهانی سازی  و  یوآن  با  تجاری  مبادالت  گسترش  منظور  به 
تاثیر تحریم و مناقشات  کاهش  از مزایای پیمان پولی  کرده است. یکی دیگر  کشور  از 32  بیش 
کشورهایی نظیر ایران و روسیه با آمریکا،  که در حال حاضر در روابط  با اقتصادهای بزرگ است 
کاهش تاثیر  قابل مشاهده است. روسیه چند سال پیش به منظور حذف دالر از مبادالت خود و 
کرد. اما آیا صرف ایجاد این پیمان ها برای  تحریم های آمریکا اقدام به انعقاد پیمان پولی با چین 
که بررسی آن به  هر اقتصادی راهگشا خواهد بود؟ پیمان پولی روسیه و چین از نمونه هایی ست 
مرکزی  بانک  برای  امریکا،  تحریم های  با  مقابله  برای  روس ها  گذاری  سیاست  شباهت  جهت 
ایران نیز مفید است. چین و روسیه با هدف افزایش سطح مبادالت خود از 24 میلیارد دالر در سال 
کردند. ولی سطح مبادالت این دو  2014 تا 100 میلیارد دالر در سال 2015، چنین پیمانی را امضا 
کشور هنوز به 70 میلیارد دالر نیز نرسیده است. دلیل آنکه این پیمان هنوز به سطح مورد انتظار دو 
کشور سهم یکسانی در سبد تجاری طرف  که اوال دو  کشور و خصوصا روسیه نرسیده، این است 
کاالهای تجاری چین قابل مقایسه با روسیه نیست و تنها  مقابل خود ندارند و عالوه بر آن تنوع 
از طرف دیگر سهم چین  که می تواند برای طرف چینی جذاب باشد.  گاز روسیه است  نفت و 
که یوان  که موجب می شود به اندازه ای  کشور روسیه است  در تجارت جهانی نیز بسیار بزرگتر از 
کشور روسیه محسوب شود، روبل روسیه  چین می تواند یک ارز مناسب برای انجام سایر مبادالت 
اهمیت  بسیار حائز  نیز  یوآن چین  به  نسبت  روبل  باالی  نوسانات  باشد.  نداشته  چنین وضعیتی 
است و به دنبال سقوط ارزش روبل روسیه در سال 2016، حتی موجب تردید چین برای تمدید 

1. Currency Swap
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کاهش وابستگی به دالر  این پیمان شد. بانک مرکزی ایران نیز از سال 1392، تالش هایی را برای 
گسترده با شرکای تجاری ایران جهت  کرات  صورت داده است؛ از جمله آن می توان، انجام مذا
عقد قراردادهای دوجانبه پیمان پولی و با هدف استفاده از ابزار سوآپ برای پرداخت های ارزی 
که تا تبدیل شدن  کشور، نام برد. این تالش ها در عمده موارد به ایجاد تفاهم نامه هایی انجامیده 
قرارداد  ترکیه،  و  کستان  پا کشورهای  با  نیز  مورد  دو  در  و  دارند  نامشخصی  وضعیت  قرارداد،  به 

پیمان پولی امضا شده است. 

2. روش شناسی و مرور مطالعات انجام شده

که پیرامون بررسی نقش دیپلماسی در حوزه تجارت صورت پذیرفته، از مدل  عموم تالش هایی 
که با الگو برداری از قانون جاذبه نیوتون، تأثیر متغیرهای مختلف  کرده اند. مدلی  جاذبه استفاده 
بار توسط جان  اولین  برای  این مدل  ارزیابی می کند.  را  کشورها  میان  مبادالت تجاری  بر حجم 
کشورها و عوامل موثر بر آن مورد استفاده قرار  تینبرگن )1962(1 برای پیش بینی جریان تجاری میان 
که بیشتر با قانون جاذبه نیوتون تناسب داشتند، مانند فاصله  گرفت. در ابتدا متغیرهای ساده ای 
گرفت. به تدریج ظرفیت این  کشورها و اندازه اقتصادی آن ها در این مدل مورد استفاده قرار  میان 
گرفت و سایر متغیرهای اقتصادی مانند توافق های تجاری دوجانبه  مدل بیشتر مورد شناخت قرار 
کشورها، دسترسی به آب های آزاد، زبان مشترک،  و حتی متغیرهای غیر اقتصادی مانند مساحت 
این مدل در حوزه تجارت، در  ابعاد  توسعه  این مدل اضافه شد.  به  نیز  استعماری  رابطه  سوابق 
متغیرهای  تجاری،  دیپلماسی  حوزه  به  عالقه مند  دانشگاهیان  برخی  که  بود  حدی  تا  نهایت 
کشورها را نیز به این مدل افزوده و موجب تخمین های هرچه  مربوط به روابط دیپلماتیک میان 

دقیق تر آن شدند.
به سطوح مختلف  مربوط  متغیرهای  کردن  وارد  این مطالعه،  اینکه هدف اصلی  به  توجه  با 
که اطالعات مربوط به این متغیر از سایت اطالعات  کشورها است، و از آنجا  روابط دیپلماتیک 
لذا مدل  آن است،  تغییرات  روند  ثبت  فاقد  که  استخراج شده  کشورها2  نمایندگی های خارجی 
گرفته است. هرچند باید این نکته را اضافه  فوق با استفاده از یک سری مقطعی3 مورد آزمون قرار 

1. Jan Tinbergen
2. www.embassypages.com
3. Cross-Sectional Data Analysis
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کوتاه مدت دستخوش تغییرات  کشورها به طور معمول در  که سطوح روابط دیپلماتیک میان  کرد 
ناچیزی می شود. با این حال نتایج این ارزیابی برای بررسی روند تغییر میزان اثر بخشی هر متغیر، 

به صورت نقطه ای با مطالعات مشابه، مقایسه می شود.
که جریان تجاری متقابل  شاید پر ارجاع ترین مطالعه در این حوزه مربوط به رز )2007(1 باشد 
کشور دیگر و طی سال های 2002-2003 مورد مطالعه قرار داده  کشور بزرگ اقتصادی را با 200   22
کشورهای  بر روی صادرات  اثر مثبت 6-10 درصدی نقش سفارت خانه ها  از  نتایج نشان  است. 
کایوال و ویالروبیا )2008(2 اندازه این تأثیر 11 تا 18 درصد  کار مشابهی  مورد مطالعه وی دارد. در 
کشور OECD با 30  کاری مشابه، روابط تجاری 26  برآورد شده است. آفمن و مورل )2010(3 در 
که نتایج آن ها نشان از تأثیر  کرده اند  کشور اروپای شرقی را در سال های 1995، 2000 و 2005 بررسی 
کوریک )2014(4  کنسولی جدید در جریان تجاری میان آن ها دارد. دن  مثبت 40 درصدی دفاتر 
تأثیر مثبت 77  از  که نتایج آن نشان  کانادا انجام داده  کشور  همین مطالعه را در مورد صادرات 
کشور  این  صادرات  بر  سفارت خانه ها  درصدی   29 مثبت  اثر  و  آزاد  تجارت  توافق های  درصدی 

دارد.
از  کشور   156 توریستی  درآمدهای  جریان  بررسی  برای  جاذبه  مدل  از  پارجا5)2005(  و  ویورو 
کشور،  کنار متغیرهایی نظیر جمعیت، مسافت دو  کرده اند. آن ها در  کشورهای عضو G7 استفاده 
کشور  کنسولی در  کشور، از متغیر تعداد سفارت خانه ها و دفاتر  درآمدهای سرانه و قدرت خرید هر 
کردند. نتایج آن ها نشان  مقصد و همچنین عضویت در توافق نامه های تجارت آزاد نیز استفاده 
از اهمیت عضویت در توافق های تجارت آزاد در جذب درآمد توریستی ونیز داشتن زبان مشترک 
 30 را  درآمد  این  افزایش  در  و سفارت خانه  کنسولی  دفاتر  نقش  آنها  دارد، همچنین  کشورها  بین 

درصد تخمین می زنند.
گیر )2017(6 در مقاله ای به ارزیابی هزینه - فایده نقش دیپلماسی تجاری در افزایش  یوسف با
کشور ترکیه را در سال های 2006 تا  کشور ترکیه می پردازد. وی اثر افزایش 37 سفارت خانه  تجارت 

1. Rose
2. Segura-Cayuela , Vilarrubia
3. Afman , Maurel
4. Dan Ciuriak
5. Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Vivero
6. Yusuf Bagir
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کرده است. نتایج وی نشان از  کشور دیگر بررسی  کشور با 186  2014 بر روی جریان تجاری این 
افزایش صادرات ترکیه تا 27 درصد به ازای اضافه شدن هر سفارت خانه دارد. این تاثیر در مورد 

کاال به ترکیه تا  70 درصد بوده است.  واردات 
دیزجی1 )2018(، تغییر دیپلماسی اقتصادی ایران را در قالب تغییر جهت جریانات تجارت 
بین المللی اش به سمت شرکای تجاری جدید در طول دوره های مختلف تحریم مورد مطالعه قرار 
می دهد. مطالعه مذکور با بسط مدل جاذبه استاندارد، تأثیرات تحریم های محدود آمریکا و همین 
گسترده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل را بر روی تجارت دوجانبه، صادرات  طور تحریم های 
که با وجود فشار  گانه بررسی می کند. مطالعه وی نشان می دهد  و واردات ایران در مدل های جدا
گذشته، اقتصاد ایران توانسته است تا سطح تجارت خود  تحریم های اقتصادی در طول دو دهه 
گذشته افزایش دهد. دلیل این مساله، اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی نسبتًا  را در طول سالیان 
کشورهای شرق آسیا و همسایگانش  که منجر به تقویت تجارت با  سازگار توسط ایران بوده است 
شده است. تشدید تحریم ها در سال 2012، سمت و سوی تجارت ایران را بیش از پیش به سمت 
کشورهایی نظیر چین و هندوستان، ترکیه و امارات متحده عربی هدایت  آسیا و مخصوصًا به سمت 
نموده است. سهم صادرات چین و هندوستان به ایران از حدود 10 درصد در سال 2001 به حدود 
کنندگان  کرد. چین و امارات متحده عربی، مهمترین صادر  40 درصد در سال 2014 افزایش پیدا 
بر  است.  بوده  کشورها  این  از  واردات  60 درصد  بطوریکه حدود  بوده اند  در سال 2014  ایران  به 
کلی تجارت  اساس یافته های دیزجی )2018(، با وجود اینکه تحریم های محدود آمریکا،  به طور 
کاهش های قابل  گسترده موجب  افزایش داده است ولی تحریم های  کشورهای دیگر  با  را  ایران 
که  بر آن وی بحث می نماید  ایران شده اند. عالوه  واردات  و  کل، صادرات  توجهی در تجارت 
انعطاف در فضای سیاسی ایران و اتخاذ سیاستهایی در راستای تنش زدایی با قدرت های جهانی 

می تواند از تأثیر شدید تحریم های چند جانبه بر روی جریانات تجاری ایران بکاهد.
فان برخک در سلسله مقاالتی در این حوزه، بیشترین استفاده را از مدل جاذبه برده است. 
تجارت  جریان  مطالعه  شامل   ،)2007( رز  مقاله  از  الهام  با   )2009( کوب  یا مینا  با  وی  کار  اولین 
کنسول گری ها  کشور در سال 2006 می شود. در این مطالعه اثر مجموع سفارت خانه ها و  دوجانبه 63 
سفارت خانه ها،  نقش  مورد  در  آن  نتایج  که  شده  بررسی  آزاد  تجارت  توافق های  اثر  همچنین  و 

1. Dizaji
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کشور را  کار رز بوده است. مطالعه دیگر این دو به همراه وینسترا  )2010(1 جریان تجاری 36  مشابه 
کارمندان آژانس های توسعه صادرات  که این بار نقش تعداد  کرده اند  در همان سال 2006 بررسی 
جریان  توسعه  در  سفارت خانه ها  نقش  مورد  در  مطالعه  این  نتایج  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  نیز 
کارمندان، منفی   صادرات، از نظر میزان و عالمت مشابه مطالعه قبلی است  با این وجود اثر تعداد 
کشور در سال 2005  گروت )2011(2 به مطالعه 63  کار سوم ایشان با  و البته ناچیز  برآورد شده است. 
کنسولگری حرفه ای،  را به شش نوع سفارت خانه،  بار دفاتر دیپلماتیک  این  که  مربوط می شود 
کرده و اثر هریک را  کنسولگری افتخاری، دفاتر تجاری، شعب سفارت و دفاتر نمایندگی تقسیم 
کرده  اند. مطالعه اخیر به صورت ویژه مورد توجه  گانه بررسی  کنار سایر متغیرها به صورت جدا در 
کار  نتایج  و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  تغییراتی  لحاظ  با  آن  کلی  چارچوب  و  بوده  پژوهش  این 
برای  پیشنهادی  چارچوب  همین  از   3)2013( دبوئر  و  موونز  می شود.  مقایسه  نیز  آن  با  نهایت  در 
کشورهای با سطح درآمد پایین و باال  ارزیابی اثر بخشی دیپلماسی تجاری در روابط تجاری میان 
می کنند.  استفاده  آن ها،  میان  صادراتی  کاالهای  بودن  غیرهمگن  و  بودن  همگن  نوع  همچنین  و 
رابطه  مورد  در  موارد  همه  در  تجاری  دیپلماسی  اثربخشی  که  می داد  نشان  آن ها  ارزیابی  نتایج 
کاالهای  مورد  در  آن  میزان  که  بوده،  موارد  سایر  از  بیش  درآمد-پردرآمد  کم  تجاری  جفت های 

تجاری غیر همگن، حتی بیشتر نیز می شود. 

3. مدل تجربی

کلی آن مورد استفاده  که ساختار  گفته شد، در این مقاله از مدل جاذبه استفاده شده  که  همانطور 
که در اینجا اثر پیمان های  گروت در سال 2011 بوده است؛ با این تفاوت  کوب و  فان برخک، مینا یا
تجاری از اثر عضویت در WTO تفکیک شده و متغیر مربوط به پیمان های پولی نیز اضافه شده 

کلی مدل به صورت زیر است: است. شکل 

Ln (Xij)= α0+ α1 Ln (Dij)+ α2 Ln (Yi)+ α3 Ln (Yj)+ α4 Ln (Popi)+ α5 Ln (Popj)+ 

α6 Langij+ α7 Contij+ α8 Landlij+ α9 Ln (Areai *Areaj)+ α10 Colij+ α11 Cuij+ α12 

1. Mina Yakop, van Veenstra, Peter A.G. van Bergeijk
2. Henri L.F.,de Groot
3.  S.J.V. Moons , Remco de Boer 
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Embij+ α13 CarConij+ α14 HonConij+ α15 TradeOfij+ α16 EmBraij+ α17 RepOfij+ 

α18 FTAij+ α19  CuSwij+ α20 WTOij+ εij                                   (1)

کشور وارد کننده را مشخص می کند. توضیح سایر   j کشور صادرکننده است و کننده  که i مشخص 
متغیرها به شرح زیر است:

کر  j طی دوره 2012- 2016 ) با توجه به اهداف ذ کشور  i به  کشور  Xij: متوسط صادرات دالری 

و   )Mij( نفتی  صادرات  گرفتن  نظر  در  با  گانه ای  جدا تخمین های  حاضر  تحقیق  برای  شده 
صادرات غیرنفتی )XMij( انجام خواهند پذیرفت )که در جداول 2 و 6 تحت عنوان معادله 2 

برای صادرات نفتی و معادله 3 برای صادرات غیر نفتی قابل مشاهده است(.
j طی دوره 2012- 2016 i و  کشورهای  Yi و Yj: متوسط تولیدناخالص داخلی سرانه 

j i و  کشورهای  Dij: فاصله جغرافیایی بین 

کشورهای i و j در سال 2016 Popi و Popj: جمعیت 

کیلومتر مربع j بر حسب  i و  کشورهای  Areai   و Areaj: مساحت 

j i در  کشور  Embij: تعداد سفارت خانه های 

j کشور  i در  کشور  کنسولگری های حرفه ای  CarConij: تعداد 

j کشور  i در  کشور  کنسولگری های افتخاری  HonConij: تعداد 

j کشور  i در  کشور  TradeOfij: تعداد دفاتر تجاری 

j کشور  i در  کشور  EmBraij: تعداد شاخه های دفاتر سفارت خانه اصلی 

j کشور  i در  کشور  RepOfij: تعداد دفاتر نمایندگی 

و همچنین متغیرهای مجازی شامل موارد زیر می باشند:
کشورهای i و j دارای زبان مشترک باشند مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر  گر  Langij: ا

را می گیرد. 
کشورهای i و j دارای مرز مشترک باشند مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را  گر  Contij: ا

می گیرد.
گر یکی از آن ها محصور  کشورهای i و j هر دو محصور در خشکی نیستند، مقدار صفر، ا گر  Landlij: ا

گر هر دو محصور در خشکی باشند مقدار دو را می گیرد. در خشکی باشد مقدار یک و ا
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کشورهای i و j، مقدار یک و در غیر این صورت  Colij: در صورت وجود هرگونه رابطه استعماری میان 

0 می گیرد. مقدار 
کشورهای i و j دارای پول یکسان باشند مقدار یک و در غیر این صورت مقدار  Cuij: در صورت آنکه 

می گیرد. صفر 
FTAij: در صورت آنکه کشورهای i و j در یک پیمان تجاری یکسان عضو باشند، مقدار یک و در غیر 

این صورت مقدار صفر می گیرد.
کشورهای i و j دارای پیمان پولی مشترک باشند، مقدار یک و در غیر  CuSwij: در صورت آنکه 

اینصورت مقدار صفر می گیرد.
کشورهای i و j عضو WTO، باشند مقدار یک و در غیر این صورت مقدار  WTOij: در صورت آنکه 

می گیرد. صفر 
و εij جز اختالل با ویژگی های استاندارد مربوط به آن است.

کشور مورد آزمون قرار می گیرد. 50  از روش داده های مقطعی ساده برای 50  با استفاده  مدل فوق 
کشور اول صادرکننده دنیا در سال های 2012 تا 2016  کشور مورد مطالعه این پژوهش  عبارت از 50 
 50 این  صادرات  حجم  و  بود   دسترس  در  آن ها  تجاری  جریان  از  کاملی  اطالعات  که  است، 
در  آن ها  )لیست  است.   2016 سال  در  کاالها  صادرات  ارزش  از  درصد   94 از  بیش  معادل  کشور 
از میانگین ساده داده های صادراتی آن ها طی  ارزیابی  این  برای  1 آمده است(.  جدول پیوست 
کاهش یابد.  کشورها،  دوره 2012 تا 2016 استفاده شده تا اثر نوسانات موقتی موثر بر تجارت بین 
از سایت اطالعات نمایندگی های خارجی  کشورها،  انواع دفاتر دیپلماتیک  اطالعات مربوط به 
و  کشورها  زبان، مساحت  فاصله،  متغیر های  به  مربوط  داده های  است.  کشورها1 جمع آوری شده 
متغیرهای مجازی سابقه روابط استعماری، پول مشترک، وجود مرز مشترک و محصور در خشکی 
بودن هریک  از سایت مربوط به داده های مدل جاذبه2، به دست آمده است. اطالعات مربوط 
به متغیرهای جمعیت و سرانه درآمدی از سایت بانک جهانی استخراج شده، عضویت هریک 
کشورهای  که  کشور نمونه در سازمان تجارت جهانی  و همچنین لیست توافق های تجاری  از 50 
مورد نظر در این مطالعه در آن عضو هستند، از وب سایت این سازمان بدست آمده اند. اطالعات 

1. www.embassypages.com
2. www.cepii.fr
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آخر  در  و  شده  استخراج  بین المللی1  کنسولی  روابط  سایت  وب  از  مشترک  پولی  پیمان های 
کل و همچنین صادرات محصوالت نفتی از سایت اطالعات  داده های مربوط به متغیر صادرات 
کشورها2 بدست آمده است. خالصه ای از اطالعات مربوط به آمار دفاتر دیپلماتیک 50  تجاری 

کشور مورد مطالعه در جدول پیوست )2( آمده است.

4. نتایج تجربی

کامل ارزیابی مربوط به همه مدل ها در بخش پیوست آمده است. در  جدول )1( تنها نتایج  نتایج 
کرده ایم.  مربوط به متغیرهای دیپلماسی خارجی و همچنین پیمان های تجاری و پولی را خالصه 
عالوه بر آن جدول )1( نتایج  تخمین های مدل ما را با نتایج مطالعه فان برخک و همکاران )2011( 
گرچه مقاله آن ها در سال 2011 منتشر شده ولی اطالعات ان  که ا مقایسه می کند. باید توجه داشت 
مربوط به سال 2005 بوده و با توجه به اینکه اطالعات مقاله ما مربوط به سال 2016 است، از این 
جهت امکان مقایسه برای بررسی هرگونه تغییر احتمالی در متغیرهای اثرگذار  بوجود می آید. نتایج 
اثر گذاری مثبت )و به  بیشترین  نمایندگی  نوع دفتر  از میان شش  که  هر دو مطالعه نشان می دهد 
کشورها، مربوط به دفاتر اصلی سفارت خانه ها و همچنین دفاتر  ( در صادرات  لحاظ آماری معنادار
کنسولگری حرفه ای است؛ در این میان تغییرات قابل توجهی در مورد اثر بخشی دفاتر تجاری در 
که در طول این  دو دوره مورد مطالعه، قابل مشاهده است. عالوه بر آن، این مقایسه نشان می دهد 
کرده است. همچنین اثر گذاری پیمان های تجاری  بازه، اهمیت دفاتر سفارت خانه ها افزایش پیدا 
نیز با توجه به روند رو به رشد آن ها در این سال ها، دو برابر شده است. البته نتایج مطالعه ما نشان 
نتیجه گیری  این  دارد؛  را  اهمیت خود  که همچنان عضویت در سازمان تجارت جهانی  می دهد 
کاهش فعلی از اثر بخشی مثبت سازمان تجارت جهانی  شاید تا حدی در تضاد با انتظارات رو به 
گرچه در این تحلیل مثبت ارزیابی شده است، ولی به لحاظ  باشد. اثر بخشی پیمان های پولی ا

آماری معنادار نمی باشد.

1. www.cfr.org
2. www.m.trademap.org  
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جدول 1- نتایج ارزیابی مدل 1

Modelمعادله 1 نتایج فان برخک و همکاران 

0.92
)0.09(

1.27
)0.00(Embij

0.06
)0.02(

0.07
)0.02(CarConij

0.01
)0.00(

0.002
)0.83(HonConij

-0.06
)0.15(

0.39
)0.00(TradeOfij

0.31
)0.15(

-0.48
)0.37(EmBraij

-1.23
)1.18(

-0.27
)0.18(RepOfij

0.37
)0.06(

0.82
)0.00(FTAij

*0.21
)0.27(CuSwij

*1.76
)0.00(WTOij

0.670.59R2

گروت )2011( کوب و     منبع: یافته های تحقیق- فان برخک، مینا یا

کشورها  نفتی  غیر  صادرات  همچنین  و  نفتی  صادرات  نتایج  با  را  اصلی  مدل  نتایج   )2( جدول 
با  مقایسه  در  که  می دهد  نشان  پیوست   )5( جدول  همچنین  و  جدول  این  می کند.  مقایسه 
اقتصادها، جمعیت، دسترسی  از حجم  بیشتری  مثبت  تأثیر  نفتی  نفتی، صادرات  صادرات غیر 
کشورها نیز اثر منفی بیشتری بر روی میزان صادرات نفتی  به آب های آزاد می پذیرد و فاصله بین 
دارد. از میان انواع دفاتر دیپلماتیک، تنها اثر مثبت و قابل توجه سفارت خانه ها بر صادرات نفتی 
مثبت  تأثیر  بر  عالوه  نفتی،  غیر  صادرات  مورد  در  که  حالی  در  است؛  معنا دار  آماری  لحاظ  به 
است.  توجه  قابل  و  مثبت  نیز  تجاری  دفاتر  آن،  از  مهمتر  و  کنسولی  دفاتر  نقش  سفارتخانه ها، 
نفتی  صادرات  با  مقایسه  در  کشورها  نفتی  غیر  صادرات  مورد  در  نیز  تجاری  پیمان های  اهمیت 
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دو برابر ارزیابی می شود. با این حال باز هم بر خالف تصور عمومی، صادرات نفتی نیز در شرایط 
فعلی بازار، از ساختار تجاری نسبتا پیچیده ای برخوردار بوده و نتایج این مطالعه نشان می دهد 
کشورهای نفتی، در بازار رقابتی فعلی محصوالت نفتی از ابزارهای ممکن دستگاه دیپلماسی  که 

خود نیز استفاده می کنند. 
)جدول  است  مشترک  پول  متغیر  منفی  نقش  مطالعه  این  دیگر  توجه  قابل  نتایج  جمله  از 
تعداد  نشانگر سلطه  که می تواند  نفتی است  کاالهای  مورد صادرات  5 پیوست(، خصوصا در 
اثر  که  گرفت  نتیجه  می توان  دلیل  همین  به  باشد.  جهانی  تجارت  بازار  در  ارز  محدودی 

پیمان های پولی در این مطالعه و به طور خاص در مورد صادرات نفتی، معنادار نیست. 

جدول 2- نتایج ارزیابی مقایسه سه مدل

مدلمعادله 1صادرات نفتیصادرات غیر نفتی

1.11
)0.00(

3.33
)0.00(

1.27
)0.00(Embij

0.09
)0.00(

0.09
)0.30(

0.07
)0.01(CarConij

0.02
)0.04(

-0.036
)0.16(

0.002
)0.83(HonConij

0.45
)0.00(

0.04
)0.92(

0.39
)0.00(TradeOfij

-0.22
)0.67(

-0.82
)0.59(

-0.48
)0.37(EmBraij

-0.22
)0.29(

-0.84
)0.16(

-0.27
)0.18(RepOfij

0.99
)0.00(

0.47
)0.05(

0.82
)0.00(FTAij

0.2
)0.28(

-0.003
)0.99(

0.21
)0.27(CuSwij

1.84
)0.00(

2.57
)0.00(

1.76
)0.00(WTOij

0.60.470.59R2

منبع: یافته های تحقیق
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که به  یک موضوع قابل توجه در مورد بررسی نقش دیپلماسی تجاری با مدل جاذبه این است 
که این ضعف  طور قابل توجهی توضیح دهندگی این مدل تا حدی پایین است. به نظر می رسد 
وابط  که متغیرهای مهمی نظیر نقش تعرفه ها )که تأثیر منفی در ر نسبی تا حدی مربوط به آن باشد 
کشورها  کشورها دارد( و همچنین دیگر متغیرهای محدود کننده تجارت مانند نظام ارزی  تجاری بین 
که به طور  وکراسی آن ها در تسهیل امر تجارت در این مدل غایب هستند. چرا یا قوانین و حجم بور
وابط میان  کاملی از این متغیرها و از جمله متوسط نرخ تعرفه ها در ر معمول نمی توان اطالعات 

کشورها به دست آورد. 
ما در جدول )3( نتایج تخمین های خود را به تفکیک مناطق مختلف مورد ارزیابی مشابه قرار 
می دهیم. در دسته بندی این مناطق سعی شده حداقلی از قرابت جغرافیایی و اقتصادی در نظر 
کشورها،  که تعداد نمونه های هر دسته یا سهم حجم صادرات هر منطقه با دیگر  گرفته شود تا جایی 
که مشاهده می شود نقش متغیرها در مناطق مختلف جغرافیایی یکسان  قابل توجه باشد. همانطور 
چندجانبه  تجاری  توافق های  نقش  آفریقا،  و  خاورمیانه  منطقه  در  نمونه  کشورهای  در  نیست. 
تنها  سیاسی،  نمایندگی های  انواع  میان  از  و  است  جهانی  تجارت  سازمان  در  عضویت  از  بیش 
و جنوب  کشورهای شرق  در  دارد.  آن ها  توجهی در صادرات  قابل  و  معنادار  نقش  سفارت خانه 
شرق آسیا سفارت خانه ها و دفاترتجاری نقش مثبتی در تسهیل صادرات آن ها دارد و پیمان های 
کشورهای اروپای شرقی  کنار پیمان های تجاری، تأثیر مثبتی بر صادرات آن ها دارد.  پولی نیز در 
کنار  کنسول های حرفه ای بهره می برند و در  و آسیای مرکزی تنها از نقش مثبت سفارت خانه ها و 
کشورهای  آن وجودپیمان های تجاری منطقه ای نیز تأثیر مثبت بر صادرات آنها داشته است. برای 
کمتر  آمریکای جنوبی نیز  تأثیر تعداد سفارت خانه ها مثبت بوده )هر چند ضریب آن بطور نسبی 
کشورهای آمریکای  است( و برای پیمان های تجاری و عضویت در WTO مثبت است. در مورد 
شمالی هیچ یک از متغیرهای مربوط به انواع نمایندگی های سیاسی از نظر آماری معنادار نیستند 
کشورهای  ولی نقش سازمان تجارت جهانی و پیمان تجاری برای آن ها معنادار است. در مورد 
تأثیر  افتخاری  و  کنسولگری های حرفه ای  به سفارت خانه ها،  مربوط  متغیر  هر سه  نیز  اروپا  غرب 
کنار آن ها پیمان های تجاری و عضویت در سازمان تجارت جهانی  مثبت و معنادار داشته و در 
خاورمیانه  به  مربوط  سفارت خانه ها  تاثیر  بیشترین  مقایسه،  در  دارند.  مثبتی  و  معنادار  نقش  نیز 
و  اروپای شرقی  برای  کنسول های حرفه ای  مثبت  تاثیر  بیشترین  مرکزی  آسیای  و  اروپای شرقی  و 
آسیای مرکزی و بیشترین تاثیر نمایندگی های تجاری برای شرق آسیا دیده شده است. سایر انواع 
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کدام از مناطق ندارد. سازمان تجارت جهانی در مورد همه  نمایندگی ها تاثیر چندانی در مورد هیچ 
کشورها )به استثنای اروپای شرقی و آسیای مرکزی( نقش محوری در صادرات آن ها داشته و نقش 

کشوری مثبت و معنادار بوده است.  گروه های  پیمان های تجاری نیز در تمام 

جدول 3- نتایج ارزیابی مدل یک برای مناطق مختلف

آسیا مرکزی و آمریکا جنوبیآمریکا شمالیاروپا غربی
آفریقا و آسیا شرقیاروپا شرقی

کشورهاخاورمیانه گروه 
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منبع: یافته های تحقیق
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نتیجه گیری و مالحظات

صادراتی  بخش های  از  دولت ها  حمایتی  نقش آفرینی  افزایش  به  نسبت  انتقادها  برخی  علیرغم 
که بدون تامین آن از  گرفت  کاالی عمومی در نظر  خود،  می توان این موضوع را در قالب نوعی  
جانب دولت ها، بنگاه های خصوصی تمایلی به پرداخت هزینه های آن ندارند و در غیاب آن، 
که در  آن ها خواهد شد؛ مساله ای  تولید  کارآمدی در  نا موانع صادراتی موجب شکل گیری  برخی 
کاالهای مصرفی آن ها  کیفیت نسبی  کاهش  نهایت به افزایش سطح هزینه های مصرف کنندگان و 

می انجامد. 
دو پیش فرض اصلی برای توجیه فعالیت های تجاری دستگاه دیپلماسی اقتصادی آن است 
که منافع این فعالیت ها برای دولت  بر هزینه های آن غلبه داشته باشد؛ و دوم اینکه در حد امکان 
انواع  کارامدی وجود دارد، اعمال شود. به همین دلیل با وجود  که نا این مداخله در حوزه هایی 
از  نوع  کدام  که  شود  سوال  تا  است  مهم  اقتصادی  منظر  از  سیاسی،  نمایندگی  دفاتر  از  مختلفی 
و  مثبت  تاثیر  کشورها  بین المللی  مالی  و  تجاری  بخش  توسعه  و  اقتصاد  بیشتر  کارامدی  بر  آنها 
مؤثرتری دارد. عالوه بر آن، در شرایط در هم تنیده اقتصاد جهانی، دیپلماسی تجاری از یک طرف 
کشورها، امنیت اقتصادی را با باال بردن هزینه تعارضات،  با تقویت همکاری های اقتصادی میان 
بین الملل  اقتصاد  عرصه  چالش های  و  مسائل  برخی  حل  برای  دیگر  سوی  از  و  می دهد  افزایش 

)نظیر نقش اقتصادها در مسائل زیست محیطی(، راهگشا است.
یکی دیگر از مفروضات مهم در مورد نقش دستگاه دیپلماسی، اهمیت موافقت های تجاری 
از وظایف دستگاه دیپلماسی  به عنوان یکی  پولی  و همچنین پیمان های  دوجانبه و چندجانبه 
تجارت  بر  توجهی  قابل  و  مثبت  اثر  پیمان ها  این  که  صورتی  در  جهت  این  از  است.  اقتصادی 
کید  تا اقتصادی  دیپلماسی  اثربخشی  بر  نیز  منظر  این  از  می توان  باشند،  داشته  کشورها  خارجی 

کرد. 
که از میان شش نوع دفتر نمایندگی بیشترین اثر گذاری مثبت  نتایج ارزیابی ما نشان می دهد 
دفاتر  سفارت خانه ها،  اصلی  دفاتر  به  مربوط  کشورها،  صادرات  در   ) معنادار آماری  لحاظ  به  )و 
کنسولگری حرفه ای است؛ در این میان تغییرات قابل توجهی در مورد  تجاری و همچنین دفاتر 
نشان  نتایج  آن،  بر  عالوه  است.  مشاهده  قابل  اخیر،  دهه  یک  این  در  تجاری  دفاتر  اثر بخشی 
همچنین  است.  کرده  پیدا  افزایش  سفارت خانه ها  دفاتر  اهمیت  بازه،  این  طول  در  که  می دهد 
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شده  برابر  دو  سال ها،  این  در  آن ها  رشد  به  رو  روند  به  توجه  با  نیز  تجاری  پیمان های  اثر گذاری 
اهمیت  جهانی  تجارت  سازمان  در  عضویت  همچنان  که  می داد  نشان  ما  مطالعه  نتایج  است. 

ویژه ای در افزایش صادرات دارد. 
که در مقایسه با صادرات غیر نفتی، صادرات نفتی تاثیر  نتایج همچنین حکایت از آن دارد 
فاصله  متغیر  و  می پذیرد  آزاد  آب های  به  ودسترسی  جمعیت  اقتصادها،  حجم  از  بیشتری  مثبت 
کشورها نیز اثر منفی بیشتری بر روی آن دارد. از میان انواع دفاتر دیپلماتیک، تنها اثر مثبت  بین 
که در مورد  و قابل توجه سفارت خانه ها بر صادرات نفتی به لحاظ آماری معنا دار بود؛ در حالی 
کنسولی و مهمتر از آن، دفاتر  صادرات غیر نفتی، عالوه بر نقش مثبت سفارتخانه ها، نقش دفاتر 
نفتی  غیر  صادرات  مورد  در  نیز  تجاری  پیمان های  اهمیت  بود.  توجه  قابل  و  مثبت  نیز  تجاری 

کشورها، دو برابر ارزیابی شد. 
و  منطقه ای  قرابت  اساس  بر  کشورها  دسته بندی  از  استفاده  با  مدل  مطالعه،  آخر  بخش  در 
که بیشترین تاثیر سفارت خانه ها  گرفت. نتایج نشان می داد  جغرافیایی مورد ارزیابی مجدد قرار 
کنسول های حرفه ای  مثبت  تاثیر  بیشترین  مرکزی،  آسیای  و  اروپای شرقی  و  به خاورمیانه  مربوط 
برای شرق آسیا دیده  نمایندگی های تجاری  تاثیر  بیشترین  و  و آسیای مرکزی  اروپای شرقی  برای 
سازمان  ندارد.  مناطق  از  کدام  هیچ  مورد  در  چندانی  تاثیر  نمایندگی ها  انواع  سایر  است.  شده 
کشورها )به استثنای اروپای شرقی و آسیای مرکزی( نقش محوری  تجارت جهانی در مورد همه 
کشوری مثبت و معنادار  گروه های  در صادرات آن ها داشته و نقش پیمان های تجاری نیز در تمام 

بوده است. 
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