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 چکیده

شته تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشورها داباعث شده است یافته است و های اخیر افزایشرت جهان در دههحجم تجا

گذاری در سیاستاز ترین هدف یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است که مهم .باشد

بر  حکمرانی خوبهای بررسی تأثیر سیاست مالی و شاخص ین پژوهشهدف ا رودهد. ازاینبخش تجارت خارجی را تشکیل می

 این نتایج باشد.میهای تابلویی با استفاده از روش اقتصادسنجی داده 1022تا  1002اکو طی دوره زمانی عضو صادرات کشورهای 

ات کشورهای اکو مثبت و میزان صادر یعنی بر متغیر وابسته حکمرانی خوب شاخص هایدهد که اثر متغیریتحقیق نشان م

 یهاانیحاکی از این موضوع است که افزایش ثبات سیاسی و آرامش و کاهش ریسک سیاسی تولید و تقویت بنکه  معنادار است

منجر به افزایش نهایتًا گذاری و تولید در این گروه کشورها را تقویت کرده و سرمایه ترتیباتتواند عضو اکو می ینهادی کشورها

دهد که اثر متغیر مالیات دریافتی بر میزان صادرات کشورهای نتایج تحقیق نشان میهمچنین . گرددشورهای موردنظر صادرات ک

های تواند هزینهموضوع است که افزایش مالیات کشورهای عضو اکو می که نشان دهنده ایناکو منفی و معنادار است 

را صادرات کشورهای موردنظر  را تضعیف نموده و نهایتاًگذاری و تولید مایهسر ترتیباتو در نتیجه اده گذاری را افزایش دسرمایه

  کاهش دهد.

 

 اکو عضو صادرات، کشورهایسیاست های مالی، ، حکمرانی خوب واژگان کلیدی:
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Abstract  

The volume of world trade has increased in recent decades and has had a significant 

impact on economic growth. Export boom is one of the most important factors to achieve 

sustainable economic growth that is considered as the main aim of policy in foreign trade. 

Therefore, the research aims to examine the effects of fiscal policy and good governance 

measures on export of ECO2 countries from 2001 to 2014, using panel data econometrics. The 

research results show that variables indicators of good governance on the dependent variable, 

namely volume of exports of ECO member states have positive and significant effects, 

suggesting that increasing political stability and security, reducing political risk and producing 

and strengthening institutional foundations of ECO member states can enhance investment and 

production arrangement in these countries and finally, increase their export volume. The results 

also indicate a negative significant effect of the delivered taxes on export of ECO member 

states, which indicates that raising taxes on ECO member states can increase capital costs, 

weaken profile of investment and production and eventually reduce exports of the countries.  
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 مقدمه

 بیان مسئله 

یافته های اخیر افزایشکند. حجم تجارت جهان در دههای را در اقتصاد ایفا میالملل نقش مهم و فزایندهتجارت بین

هم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، رونق صادرات است و تأثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشورها دارد. یکی از عوامل م

دهد. اهمیت روزافزون استقالل از درآمدهای نفتی گذاری در بخش تجارت خارجی را تشکیل میترین هدف سیاستاست که مهم

ت تأثیر عوامل ثباتی قیمت و تقاضای جهانی نفت که درآمدهای دولت و اقتصاد کشور را به شدت تحبه دلیل نوسانات و بی

دهد، باعث شده است تا نقش صادرات غیرنفتی فراتر از ابزاری برای کسب درآمدهای ارزی مطرح شود، به نحوی زا قرار میبرون

 معطوف شده است.  در کشورها نظران و پژوهشگران اقتصاد به سمت تحلیل وضعیت صادرات غیرنفتیکه نظر بسیاری از صاحب

 (Uger, 2012)و  (Dixit ,9002)انی خوب بر روی متغیرهای اقتصادی غیرقابلل انکلار اسلت، از طرف دیگر تأثیر حکمر

( حکمرانی خلوب 2دانند:  های الزم برای اقتصاد بازار به صورت زیر میشرطحمکرانی خوب را از عوامل ضروری برای تأمین پیش

هلای اقتصلادی را أمین حق مالکیت، سود حاصل از فعالیتتواند متضمن تأمین حق مالکیت باشد؛ بنابراین حکمرانی خوب با تمی

شلوند.  ها از جمله صادرات میهای مختلف موجب گسترش انواع فعالیتگذاران در فعالیتکند و با توانا ساختن سرمایهتضمین می

هلای ا را قادر به انتخاب فناوریههای معامالتی را کاهش داده و بنگاه( بهبود حکمرانی اجرای قراردادها را تضمین نموده، هزینه1

هلای مختللف از جملله تواند مشکالت مربلوط بله قراردادهلا را کلاهش داده و موجلب تشلویق فعالیتسازد بنابراین مینوین می

کند؛ بلا درونلی سلازی پیاملدها یلا اثلرات های جمعی را حداقل می( بهبود حکمرانی مشکالت فعالیت3های تجاری شود. فعالیت

های حکمرانی در ایجاد محلیط دهد. بنابراین تأثیراتی که شاخصها مانند صادرات را افزایش میرتبط با آن، انواع فعالتخارجی م

های از قبیلل اثربخشلی )کلارایی( دوللت، اقتصادی و اجتماعی مطمئن دارا هستند غیر قابل انکار است. حکمران با بهبود شاخص

آبادی و ای در گسترش صادرات داشته باشد )شاهتواند سهم عمدهساد و ثبات سیاسی میحاکمیت قانون، کیفیت قانون و کنترل ف

 .(2332سلیمی، 

های مالی ممکن است با توجه به هدف و اصابت مالیاتی نتایج مختلفلی روی های دولت یعنی سیاستاما بعد دیگر فعالیت

گردیلد ی مقصلد بلا تلدبیر تشلویق صلادرات تهیله و تنظلیم ملیها بر مبنلاعنوان مثال بعضی از مالیات صادرات داشته باشد به

شود، در این رابطه این باور عمومی وجود دارد کله که در این مالیات، صادرات معاف از مالیات ولی واردات مشمول آن میطوریبه

کننلد کله ادی بر این داللت میهای اقتصشود. اما نظریهبر کردن واردات میاین نوع مالیات باعث تشویق صادرات از طریق هزینه

تعدیل نرخ ارز به دنبال سیاست مالیاتی ممکن است مانع از اثر گذاشلتن مالیلات بلر مبنلای مقصلد بلر صلادرات و واردات شلود 

 (.2331)صامتی و طیبی، 

تا جلوزف  های تعدیل مورد انتقادگسترده اقتصاددانان نهادگرا و در رأس آنسیاست 2330در همین راستا در اواسط دهه 

تواند راهگشای موفقیت فرآیند اصلالحات اقتصلادی در بازار می -قرار گرفت. استگلیتز معتقد است رابطه سازنده دولت 1استگلیتز

(. در این نظریات دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند، نه دو نهاد رقیب. در 2331کشورهای در حال توسعه باشد )میرزا ابراهیمی، 

باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محلیط مناسلبی بلرای تنظلیم روابلط وان یک نهاد اجتماعی نهادساز، میعنواقع دولت به

عنوان دسلت یلاری دهنلد ای کم هزینه، ساده و به دور از اتالف وقت مهیا سازد  و از این رهگلذر بلهگونهاقتصادی افراد جامعه به

آمیز این نهادها ی از ابزارهای آن گسترش صادرات است را فراهم سازد. تدارک موفقیتبازار، موجبات رشد اقتصادی اقتصاد که یک

 (.2331شود )مهدوی و عادلی اغلب تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح می
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و بله  ها در بازارهلای جهلانیدر حال توسعه باید مراحل معینی را طی نمایند تا امکان حضور آن یکشورها یگرداز طرف 

گسلترش در این رابطله توجه به این نکته ضروری است که منظور از توسعه صادرات اما . شودفراهم  ان صادرکنندهعنوخصوص به

دهد که با افلزایش صلادرات ملواد اولیله، صادرات کاالهای تولیدی است، نه مواد اولیه. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می

بطه معناداری بین افزایش صادرات مواد اولیه و رشد پایدار اقتصلادی وجلود نلدارد. را اما یابدتولید )درآمد( ملی کشور افزایش می

شرط الزم برای تحقق این مهم آن است که در کشور، ساختار مناسب اقتصلادی، اجتملاعی، ثبلات اقتصلادی سیاسلی و بنابراین 

ایط امکلان گسلترش صلادرات کاالهلای های مناسب در سطوح و صنایع مختلف وجود داشته باشد. در واقع، تحت این شرمهارت

انحصلار   از  بلازار تناسب آنشود، که به و حضور کشور در عرصه تجارت جهانی تسریع میفراهم غیرنفتی توسط بخش خصوصی 

هر چه بیشلتر از ررفیلت واحلدهای تولیلدی  توانندمیتولیدکنندگان داخلی  و شودتر میدولت خارج و به شرایط رقابتی نزدیک

برای حفظ و افزایش توان رقابت خود در بازارهای داخلی و خارجی نسبت به بهبود و ارتقای سطح فنلاوری  و تفاده نمایندخود اس

بله ملوازات نیلز واردات اما در این حالت این امکان نیز وجود دارد در این کشلورها مورد استفاده خود تالش بیشتری انجام دهند 

ساختار مناسلب اقتصلادی، سیاسلی و شناسایی یازمند نن، دستیابی به سطح باالی صادرات . بنابرایافزایش یابد گسترش صادرات

 .نهادی است

توانلد صلادرات را افلزایش دهلد یلا شود که آیا حکمرانی خلوب میحاال با توجه به این توضیحات این سؤاالت مطرح می

های مالیاتی روی متغیرهلای کلالن ه تأثیر سیاستبرعکس باعث کاهش آن و در نتیجه افزایش واردات شود؟ از طرف دیگر همیش

اقتصادی مورد بحث اقتصاددانان بوده است اکنون این سؤال نیز مطرح است که افزایش یا کاهش مالیات چه تأثیری بلر صلادرات 

تان، ایلران، افغانسلدر کشورهای مختلف دارد؟ برای پاسخگویی به این سؤاالت مجموعه از کشورهای منتخلب عضلو اکلو شلامل 

بررسلی   1002-1022را انتخاب کرده و برای دوره  آذربایجان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان،

در ادامله های حکمرانی خوب و سیاست مالی چه تأثیری بر روی حجم صادرات این کشورها دارنلد. نمایم که هریک از شاخصمی

 ی موضوع مورد بررسی بیلان شلده اسلت.نظری، مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه این تحقیق بعد از ارائه مبانی

بخش چهارم به تصریح الگوی استفاده شده در تحقیق اختصاص داده شده و در بخش پلنجم روش شناسلی اقتصادسلنجی بیلان 

-ست. نهایتا بخش ششلم  مطالعله بله نتیجلهگردیده است. در بخش ششم مطالعه نتایج و یافته های حاصل از الگو تحلیل شده ا

 گیری و پیشنهادهای سیاستی پرداخته  است. 

 

 مبانی نظری

کننلد کله دوللت بله وسلیله  یماست. منتقدین بیان  قرارگرفتهنقش دولت در کشورهای در حال توسعه بسیار موردبحث 

مالیلات  (Sinn, 1995) . به عالوه از نظر (Mitchell, 2005)کندولخرجی در مصرف بخش عمومی، بخش خصوصی را خارج می

 های دولتلی و دوللت رفلاه ماننلدباز توزیعی ممکن است بسته به تعهد اخالقی دولت فساد مالی را به وجود آورد. طرفداران هزینه

(Atkinson, 1995) های دوللت هالمللی رشد هزیندهند و شواهد بینها را موردبحث قرار میهای بسیاری از این استداللویژگی

کنند. به صورت تجربی ارتباط بین اندازه دوللت و عملکلرد اقتصلادی شود را بیان میهای باال ترکیب میکه با استداللرا هنگامی

وری خدمات عملومی از قبیلل اثرات مفید بهره (La Porta and et al, 1999)و  (Temple,1999)ناهمسان و درآمیخته است. 

ها، ترویج سرمایه انسانی بلا آملوزش و سلالمت و تضلمین حقلوک مالکیلت و اجلرا گذاری در زیرساختهحفارت از قانون، سرمای

 Irmenو ) (Tsoukis and Miller, 2003)(، 1002Ghosh and Roy, ( ،)Turnovsky, 2000)کننلد. قراردادها را بیلان می



  

and Kuehnel, 2009کنند. ( نیز مطالعاتی در این زمینه ارائه می(Barro, 1990)  هر دو جنبه خدمات عملومی یعنلی افلزایش

 کند.وری و عوامل انگیزه زدا مانند مالیات باالتر را تحلیل میبهره

 ,Alesina and Perotti)تحقیق حاضر به برخی مطالعات صورت گرفته در ادبیات مربوط به این موضوع ملرتبط اسلت. 

 هلاآنهای تجربی اند. یافتههای اختالل زا پرداختهوزیع مجدد ناشی از مالیاتدر ت وبه بررسی اثرات این موضوع بر رقابت  (1997

 %3های واحد نیلروی کلار را بله انلدازه از تولید ناخالص داخلی، هزینه ٪2دهدکه افزایش مالیات بر نیروی کار به میزان نشان می

اسلتفاده شلده  ( Carlin and et al, 2001)اسلتفاده توسلط این، در این مطالعه از اطالعات پانلی ملورد بردهد. عالوهافزایش می

 9002Giavazzi) ،(Dollar and Kraay, 2003)ارتباط دوطرفه بین نهادها و درجه بلاز بلودن تجلارت توسلط  از طرفیاست. 

and Tabellini,) و (Meon and Sekk, 2008)  .تجارت در ا با الگوی هنهادها و کیفیت آنکه نشان می دهد بررسی شده است

در مواردی همچون کیفیت اجلرای  های موجود در نهادهای کشورتفاوت (Nunn, 2007)و  (Levchenko, 2007)ارتباط است. 

 Epifani and)د. نباشلاند که از جمله عوامل مهم و اثرگلذار بلر تجلارت میو حقوک مالکیت را نشان داده و بیان کرده هاقرارداد

Gancia, 2009) کهگردد، درحالیدولت می مخارج بیشترکه باز بودن تجاری باالتر منجر به  دهندنشان می (Benarroch and 

Pandey, 2008) گردد(.تر دولت منجر به کاهش باز بودن تجاری میاند )اندازه بزرگیافتهگیری مخالفی دستبه نتیجه یقاًدق 

عملکلرد   بلرر کار و نهادهای بازار محصول و محیط نظارتی نهادها به ویژه نهادهای بازانقش در نظر گرفتن از طرف دیگر 

ای موردبررسی و بحث قرار . نقش این عوامل در اثرگذاری بر بیکاری به طور گستردهباشندیماز اهمیت خاصی برخوردار  صادراتی

صلول بلر دسلتمزدها و کله رقابلت در بلازار محطوریبه .(Nickell, 1997)و  (Blanchard and Wolfers, 2000)گرفته است 

ا و رشد هعنوان مخل ورود شرکتهای جدید نیز بهمقررات مربوط به ورود شرکت( Griffith, 2007)از نظر بیکاری اثرگذار است 

 Paldam)(، Knack and Keefer, 1995( ،)Acemoglu and et al, 2001) ،(Koeniger and Prat, 2007) .گلرددتلقی می

and Gundlach, 2008و ) (Drine, 2012 نشان )و رشلد و توسلعه  باشلدکه کیفیت نهادها برای رشد و توسعه مهلم می دادند

گذاری و دهند کله کیفیلت نهادهلا بلرای سلطح سلرمایه( نشان میGwartney and et al, 2006) الزمه افزایش صادرات است.

ت بر عملکرد صادراتی تأثیرگذار باشد؛ در ایلن رابطله ممکن اس یریناپذهای نهادی و انعطافویژگی در نتیجه وری مهم استبهره

های که درجه باالیی از سختی در بازار کار منجر به افزایش هزینهدادند  نشاننیز ( Nicoletti and Scarpeta, 2003نیکولتی و )

کنلد. ی جللوگیری میهلای تولیلدگردد، و از حرکت منابع بدون صرف هزینه، به سلمت فعالیتتولید به صورت قابل مالحظه می

ی شلده کله ایلن بله صلادراتدرنتیجه هزینه مبادله در کل اقتصاد را افزایش داده و باعث کاهش تمامی کاالها و از جمله کاالهای 

 شود. تناسب باعث کاهش صادرات در اقتصاد می

ر توسعه اقتصادی باشد. نقش دولت دصادرات میبر دولت  های مالیسیاست سهم دیگر این تحقیق بررسی نقشاما 

رانی ناشی از افزایش مصرف کنند که اثرات بروناستدالل می (Mitchell, 2005)ی مانند همچنان موردبحث است. منتقدان

ممکن است  یعیمالیات باز توز کند کهنیز بیان می (2331)شین،  عالوه بر اینتوجه است. قابلخصوصی توسط مصرف عمومی 

شده در این رابطه به ارتباط تجربی بین اندازه دولت و عملکرد اقتصادی ارائه. یا خطرات اخالقی باشدهمراه با فساد، وابستگی و 

هر دو جنبه  وتحلیلیهبه تجز (Barro, 1990). (La Porta and et al, 1999)و  (Temple,1999)باشد صورت ترکیبی می

. که همه این موارد بر صادرات تأثیرگذار ای باالتر پرداخته استهوری و بازدارندگی ناشی از مالیاتخدمات عمومی، بهبود بهره

 (Easterly and Rebelo, 1993) ( وDemetriades and Mamuneas, 2000) ( وCanning, and Pedroni, 2008است. )

حاضر، این بحث با  در مطالعه . کهباشدگذاری دولتی دارای اثرات منفعت آور بر رشد می، سرمایهدهندنشان می تجربی به صورت

 دولت بر صادرات نسبی، ادامه داده شده است.  مالیاتبررسی سهم 

متغیرهلای توجهی بلر تلأثیر قابللوری بهلره و ، حاکمیلتیاقتصلاد ساختار رابطه تنگاتنگ بینبنابراین با این توضیحات 

دات تأثیرگذار هسلتند و مطالعلات و نظریلات اگرچه عوامل متعددی بر صادرات و واراما  کشورها دارد.ی از جمله صادرات اقتصاد



  

تأثیر عوامل نهادی بلر صلادرات و واردات  تر موردتوجه قرارگرفته است،آنچه تاکنون کمولی  ،ارائه شده استفراوانی در این زمینه 

   های این کمبود را پوشش دهد.کند بعضی از جنبهبنابراین مطالعه حاضر سعی می .است

 پیشینه تحقیق

های نهادی و متغیرهای کالن اقتصادی بر اثرات زیرساخت"( در پژوهشی با عنوان 2332فکاری سردهایی ) محمدی و

صادرات ایران با  نوعبه بررسی اثرات متغیرهای کالن اقتصادی و نهادی بر ت "تنوع صادرات ایران )با استفاده از رگرسیون ریج(

یکی از موضوعاتی که  آنان نظر از. اندرگیری الگوی رگرسیون ریج پرداختهکابا به و 2332تا  2312استفاده از اطالعات دوره 

است و به دلیل عدم  ازحد اقتصاد کشور به صادرات نفتدهد، وابستگی بیشپذیری اقتصاد کشور از تحریم تا را افزایش میآسیب

ها به درآمدهای حاصل از صدور این فراورده های نفتی، اقتصاد کشور وابستگی بسیاریتنوع صادرات و تمرکز بر صادرات فرآورده

این پذیرد. نتایج تنوع صادرات از دو جنبه کیفیت نهادهای اقتصادی و متغیرهای کالن اقتصادی تأثیر میاز نظر آنان  .دارد

قادپذیری و های کیفیت قوانین و مقررات، انتگذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخصنشان داد که سرمایهمطالعه 

 اند.داری روی تمرکز صادرات در ایران داشتهگویی اثرات معنیپاسخ

مقایسه تأثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای "در مقاله با عنوان  (2333سبحانی و بیات )

کشورهای صنعتی و نفتی پرداختند .نتایج به مقایسه تأثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه   "صنعتی و نفتی

که تأثیر بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی، که عملکرد  نشان داداز این مطالعه آمده دستبه

براین ها در سطحی مطلوب قرار دارد. بناها نامطلوب است، بیشتر از کشورهای صنعتی است که عملکرد نهادهای آننهادهای آن

تر از یان قانون در کشورهای نفتی به اجرای اصول مربوط به بهبود نهادهای سیاسی و اقتصادی بسیار بیشجرباید اهتمام م

 مجریان قانون در کشورهای صنعتی باشد. 

 تأثیر نهادهای حاکمیتی بر صادرات و واردات کشورهای منتخب عضو"ای با عنوان ( طی مقاله2333قدوسی و همکاران )

 به بررسی تأثیر شاخص نهادهای حاکمیتی همچون های تابلوییبا استفاده از رهیافت داده "(OIC)سازمان کنفرانس اسالمی

بر صادرات و واردات منتخبی از کشورهای عضو  اثربخشی دولت،کیفیت مقررات و کنترل فساد، های حاکمیت قانون،شاخص

 یکنندهأییدنتایج حاصل از تخمین مدل ت پردازد.می 2331-1022نی ،در طول دوره زما(OIC) سازمان کنفرانس اسالمی

های که شاخص صورتینبد باشد.ثیرگذاری نهادهای حاکمیتی بر صادرات و واردات کشورهای موردبررسی در این مطالعه میأت

تأثیر منفی و معناداری بر  اثربخشی دولت و حاکمیت قانون تأثیر مثبت و معنادار و شاخص کنترل فساد دارای کیفیت قوانین،

های کیفیت قوانین، اثربخشی دولت و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و شاخص حاکمیت شاخصهستند. همچنین صادرات 

 .دنباشقانون دارای تأثیر منفی و معناداری بر واردات کشورهای موردبررسی می

گذاری های اقتصادی بر سرمایهنهادها و عملکرد سیاست ای به بررسی اثر کیفیت( در مطالعه2331مداح و دل قندی )

گذاری مستقیم و اوپک پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که واکنش سرمایه 3مستقیم خارجی در کشورهای گروه جی 

سازی های اقتصادی مثل آزادچنین کارایی سیاستمثبت است، هم  3خارجی نسبت به کیفیت نهادها در کشورهای عضو جی

گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود اری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایهجت

 یابد. شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارایی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می

ای در حوزه صادرات های منطقهمل نهادی و همگراییبررسی عوا"ای با عنوان ( طی مقاله2331احمدزاده و همکاران )

با رویکرد تحلیلی و توصیفی عوامل اقتصادی و نهادی تأثیرگذار در صادرات خدمات را در کشورهای منتخب عضو  "خدمات

است که  حاکی از آناین مطالعه . نتایج ردندهای تابلویی کاوش و ارزیابی ک( به روش دادهOICهای اسالمی )سازمان همکاری



  

های اطالعاتی در صادرات خدمات در مجموعه های خارجی و زیرساختتأثیر متغیرهای درآمد سرانه، نرخ مؤثر ارز، ورود سرمایه

دار است و نرخ تورم عاملی بازدارنده برای صادرات خدمات است. به عالوه، عضویت کشورهای کشورهای منتخب مثبت و معنی

داری در صادرات کل خدمات دارد. عملکرد پایین متغیرهای ( تأثیر مثبت و معنیD8( و )ECO)ای های منطقهمذکور در بلوک

ها، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، کنترل فساد و شاخص وزنی حکمرانی در کشورهای موردمطالعه نهادی از قبیل اثربخشی دولت

 .داری در صادرات خدمات داشته استتأثیر منفی و معنی

اثر نهادها بر صادرات غیرنفتی در کشورهای منتخب عضو  "ای با عنوان( طی مقاله2331ماعیلی )شریفی و مالاس

بررسی آثار نهادها از قبیل کارایی و اثربخشی نهادهای دولتی، بار مالی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد به "اوپک

کشور اوپک برای  20های تابلویی برای دل رگرسیون مبتنی بر دادهبر صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب اوپک با استفاده از م

های اثربخشی دولت و حاکمیت قانون اثر منفی شاخص که دهدنشان میاین مطالعه نتایج  پردازند.می 1020تا  1002 های سال

  تخب دارند.نفتی کشورهای منهای کیفیت قوانین و کنترل فساد اثر مثبت و معنادار بر صادرات غیرو شاخص

 (Balavac and Pugh, 2016در مطالعه )در صادرات، نهادها  ییگراای با عنوان رابطه بین درجه باز بودن تجاری، تنوع

صادرات و مؤسسات یا نهادها؛  ییگراو نوسانات تولید در کشورهای در حال گذار، به بررسی و ارزیابی نقش باز بودن تجاری، تنوع

 1020-2331 یهااقتصاد در حال گذار در طی دوره زمانی بین سال 11نوسانات تولید در  بینییشوه برای پعنوان عوامل بالقبه

تواند منجر به کاهش اثرات نوسانات تولید که ناشی از نمی ییگرادهد که تنوعاند. نتایج تجربی این تحقیق نشان میپرداخته

 ییگراو باالتری از تنوعد، البته اگر این کشورها دارای سطوح متوسط درجه باز بودن برای کشورهای در حال گذار است گرد

های این گرایی وجود داشته باشد. عالوه بر این، سایر یافتهتر از تنوعممکن است این اثرات در سطوح پایین وجودینا باشند، اما با

باشد، بلکه اثر باز بودن نها فقط یک مفهوم نمیت های صادرات نهگرایی در حاشیهدهد که تفاوت بین تنوعتحقیق نشان می

   گرایی در صادرات است.تجاری مشروط به تنوع

 (Bournakis and Tsoukis, 2016در مطالعه ) اندازه دولت، نهادها و عملکرد صادراتی در بین کشورهای "ای با عنوان

، به 1001-2330های طی دوره زمانی بین سال ،OECDکشور  23، با استفاده از یک نمونه پانلی مربوط به "OECDعضو 

های نهادی پرداخته است. برای این منظور با استفاده بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادرات، به ویژه اثرات اندازه دولت و ویژگی

ثر غیرخطی بر اندازه دولت یک ا دهند کهنشان می زا تولید شدهاز یک مدل که در آن کاالها در داخل کشور به صورت درون

از  ٪21-20منجر به حداکثر شدن اندازه دولت )درآمدهای مالیاتی( چیزی در حدود  نیز صادرات از طرفی عملکرد صادراتی دارد؛

که بازار محصول و بازار نیروی کار ارتباط منفی های این تحقیق نشان داد یافتههمچنین  .شودتولید ناخالص داخلی آن کشور می

 د.ناتی داربا عملکرد صادر

 (Elhiraika and Mbate, 2014 )کشور آفریقایی  13ترین عوامل مؤثر بر تنوع صادرات در ای به بررسی مهمدر مطالعه

کنند که تنوع تولید و صادرات برای داشتن رشد اقتصادی پایدار و تغییرات اقتصادی برای کشورهای بیان میها پردازند.آنمی

گذاری عمومی، سرمایه انسانی و ها، سرمایهمطالعه نشان داد که درآمد سرانه، زیرساختاین ج نتای آفریقایی الزامی است.

 باشند.چهارچوب نهادی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات می

 (Sung and Song, 2014در مطالعه ) های های صادرات تکنولوژیهای دولت بر پویاییچگونه سیاست"ای با عنوان

مدت پویا بین ، به بررسی روابط بلند و کوتاه"وتحلیل بخشیباشد: یک تجزیهتجدید پذیر اثرگذار میهای مربوط به انرژی

های پانلی پویا و داده ساالنه مربوط ( با استفاده از دادهRETهای تجدید پذیر )های انرژیآوریهای دولت و صادرات فنسیاست

( برای VECMتصحیح خطای برداری ) ها در این مطالعه از مدلآن. اندپرداخته 2331-1003کشور در طول دوره زمانی  23به 



  

و  یاهای زیست تودهآوری( برای فنGDPهای دولتی، صادرات و تولید ناخالص داخلی )آزمون کردن رابطه پویای بین سیاست

این مطالعه نشان  نتایج .انددهاستفاده کرهای انرژی خورشیدی آوری( برای فنVARروش خودهمبستگی برداری ) و از انرژی باد

های مختلف بازخورد فرد بوده، که نشان دادن وجود مکانیسمدهد که هر یک از زیر بخش تا دارای یک روند و مسیر منحصربهمی

کشش، صادرات و  یا تولید ناخالص داخلی در  -های بازارفشار، سیاست -های تکنولوژی مثبت بر اساس تعامل میان سیاست

 باشد.مدت و بلندمدت میکوتاه

(de Mendonça and et al, 2014در مطالعه ) به بررسی اثر "نهادها و مبادالت دو طرفه کشاورزی"ای با عنوان ،

وتحلیل انجام شده در این تحقیق بر اساس باشد. تجزیههای نهادی بین کشورها بر جریان تجاری محصوالت کشاورزی میتفاوت

( انجام شده است. نمونه موردبررسی در این مطالعه Anderson and Wincoop, 2003ته شده توسط )مدل جاذبه به کار گرف

بر  این مطالعهاستفاده شده است. نتایج  1020تا سال  1001های های دوره زمانی بین سالباشد که از دادهکشور می 13شامل 

باشد. دار و منفی بر تجارت کشاورزی میا دارای اثرات معنیهای نهادی بین کشورهدهد که تفاوتمینشان اساس نمونه منتخب 

 باشد. عالوه بر این، تفاوت بیشتر در کیفیت نهادهای بین کشورها، اثرات محدودتری بر تجارت می

(Francois and Manchin, 2013) با استفاده از یک مدل پانلی "نهادها، زیرساخت تا و تجارت"ای با عنوان در مطالعه ،

برای این منظور از روش برآوردگرهای  ها. آناندانبه، به بررسی تأثیر زیرساخت تا و کیفیت نهادها بر الگوهای تجارت پرداختهدوج

دهد که تجارت بستگی به کیفیت نهادی و دسترسی صادرکنندگان و های این تحقیق نشان می. یافتهاندکردهپواسون استفاده 

که در این تحقیق بر صادرات کشورهای در حال توسعه باطات و توسعه زیرساخت تا دارد. درحالیونقل و ارتواردکنندگان به حمل

به بازارهای  آنهای در قسمت جنوب، منجر به محدود شدن دسترسی نهادها و زیرساخت تریینتأکید شده است، کیفیت پا

دهد که سیاست تا در کشورهای در حال توسعه بر یاین تحقیق نشان م ازآمده دستشود. نتایج بهصادراتی شمال آن کشور می

حمایت کافی از فرآیند تسهیل تجارت ارائه در این کشورها که  است در حالیاین دسترسی به بازارهای این کشور بستگی دارد 

 .شودنمی

 (Li and et al, 2013) ئوری و شواهدی از کیفیت نهادهای قانونی داخلی و عملکرد صادراتی: ت"ای با عنوان در مطالعه

باشد یا اند که آیا کیفیت نهادهای حقوقی داخلی برای عملکرد صادرات مهم می، به بررسی این موضوع پرداخته"کشور چین

چگونه تفاوت در دسترسی تا و امتیازات ارائه شده توسط نهادهای غیررسمی بر رابطه بین کیفیت نهادهای قانونی و و خیر؟ 

های تجارت و نظریه ر است؟ برای پاسخ به این سؤال، در این مطالعه یک چارچوب نظری در رابطه با نظریهعملکرد صادرات اثرگذا

شهرستان در  210شرکت و اطالعات با کیفیت قانونی برای  233.000از اطالعات موجود برای بیش از و توسعه نهادی ارائه شده 

های صادراتی، های حقوقی با کیفیت باالتر در محلشود که سیستممی در این مطالعه نشان دادهاستفاده شده است.  کشور چین

که شرکای تجاری با سطوح باالتری از عدم قطعیت خارجی و داخلی مرتبط با عملکرد صادراتی باالتر بوده، به خصوص هنگامی

ی به نهادهای غیررسمی محلی هایی که دسترسی کمترشود که شرکتمواجه باشند. عالوه بر این در این تحقیق نشان داده می

 . باشندیهای مبادله و فواید فرصت طلبانه بیشتری مواجه مدارند نسبت به نهادهای قانونی بهتر توسعه یافته، با کاهش هزینه

 

 روش تحقیق 

 الگوی پژوهش

آوری مطالب باشد. برای جمعاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی می

 تحقیق این آماری نامه تا استفاده شده است جامعهای نظیر کتب، مقاالت، پایانمربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه



  

شامل ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان،  عضو اکو کشورهای

های این تحقیق از سایت دادهمیالدی هست و  1022تا  1002ه زمانی موردبررسی در این پژوهش ازبکستان هست. همچنین دور

 . گردآوری شده است 2المللی پولبین و صندوک  3بانک جهانی

 ( به صورت زیر است:Bournakis and Tsoukis, 2016) مطالعهالگوی استفاده شده در این تحقیق برگرفته از 

 

 که در آن:

 :ستهمتغیر واب

 اکوعضو عنوان شاخص عملکرد صادراتی کشورهای به tدر سال  c کشوردر میزان صادرات  دهندهنشان :

 مستقل: هایمتغیر

و پاسخگویی، حاکمیت  ارهارنظرحق ) tو در سال  cی در کشور نهاد هایعنوان متغیربه حکمرانی خوبهای شاخص:  

 .فساد( کنترلو  سیاسی، قوانین و مقررات ، ثباتکارایی دولت، قانون

عنوان شاخص به tو در سال  cدر زمان در کشور  مالیات دریافتی و مالیات دریافتی به توان دو: و  

 های مالی غیرخطیسیاست

 متغیرهای کنترل:

 tو در سال  cدر کشور هزینه تحقیق و توسعه : 

 tو در سال  cدر کشور شاخص هزینه نیروی کار )دستمزد( : 

 tو در سال  cدر کشور  جامعه )نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی(مخارج سهم  : 

 

 یاقتصادسنجی شناسروش 

 نتایج آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 0

پیش از برآورد الگو الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد استفاده در تخمین تا ملورد آزملون قلرار گیلرد. زیلرا نامانلایی 

 شود.های تابلویی باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میهای سری زمانی و چه در مورد دادهمتغیرها چه در مورد داده

 3و هلادری3، فیشلر1، برتونلگ1، ایلم، پسلران و شلین1های لوین لین چوزمونهای تابلویی از آبرای بررسی مانایی در داده

در ایلن شلود. (. در این پژوهش برای آزمون مانایی از آزمون لوین لین چو استفاده می2332فطرس و همکاران، شود )استفاده می

است. مانلایی متغیرهلای تحقیلق در گلروه  مبتنی بر مانایی متغیرها مخالف، مبتنی بر عدم مانایی و فرضیه صفرآزمون تا فرضیه 

 .شده استاکو بررسی عضو کشورهای 
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 (: نتایج مانایی متغیرها0جدول )

 نتیجه احتمال آماره لوین لین و چو نماد متغیر

 EXPORT -1.85618 0.0317 (0)I صادرات

 RULC -4.42331 0.0000 (0)I کار یروین نهیهز

 VOICE -5.89808 0.0000 (0)I ییحق ارهارنظر و پاسخگو

 POLITICAL -6.93263 0.0000 (0)I سیاسی ثبات

 GOVERNMENT -6.04549 0.0000 (0)I کارایی دولت

 REG -3.36155 0.0004 (0)I قانون تیحاکم

 RULE -10.5618 0.0000 (0)I قوانین و مقررات

 CORR -4.15726 0.0000 (0)I فساد کنترل

 RAD -3.40351 0.0003 (0)I و توسعه قیتحق نهیهز

 TAX -5.58618 0.0000 (0)I مالیات دریافتی

 TAX2 -1.84400 0.0326 (0)I به توان دو مالیات دریافتی

 SOC -44.0153 0.0000 (0)I سهم جامعه

 منبع: محاسبات تحقیق        

 همه متغیرهای تحقیق در سطح مانا هستند. دهد( نشان می2جدول ) نتایجی که طورهمان

 

 01لیمر Fآزمون . 4

( بلرای هلر 1لیمر در جدول ) Fها انجام گیرد. نتایج آزمون های آماری الزم برای تبیین نوع دادهابتدا الزم است آزمون

بلودن داده تلا و فرضلیه ( pool)تلفیقی  دهندهنشاندر این آزمون فرضیه صفر  .های پژوهش نشان داده شده استیک از مدل

( نشلان داده شلده اسلت  1طور که در جدول )همان ( بودن داده تا است.randomیقی یا تصادفی )غیر تلف دهندهنشانمخالف 

هلا بلرای ملدل پلژوهش رد بلودن داده (pool)است، بنابراین فرض صفر آزمون مبنی بلر تلفیقلی 01/0احتمال آماره کمتر از 

 شود.می

 لیمر F(: نتایج آزمون 4جدول )

 نتیجه احتمال آماره آماره نوع آزمون

F روش تابلویی 0.0002 17.157329 لیمر 

 های پژوهشمنبع: یافته                                

 

 00آزمون هاسمن. 3

در این آزمون فرضلیه  های تابلویی انجام گیرد.لیمر، الزم است آزمون هاسمن برای تعیین نوع داده Fبا توجه به آزمون 

( بلودن داده randomدهنده تصادفی بودن )بودن داده تا و فرضیه مخالف نشان( fixed effect)اثرات ثابت  دهندهنشانصفر 

پس فرضیه صفر  درصد کمتر است 1شود مقدار احتمال مربوط به این آماره از ( مشاهده می3طور که در جدول )همان تا است.

هسلتند. بنلابراین ملدل  تصادفیتابلویی با اثرات ها، دهد که دادهنتیجه آزمون هاسمن برای مدل پژوهش نشان می شود.رد می

 شود. های تابلویی با اثرات ثابت تخمین زده میپژوهش بر روی  متغیرهای موردنظر بر اساس رویکرد داده
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 (: نتایج آزمون هاسمن3جدول )

 نتیجه احتمال آماره درجه آزادی آماره نوع آزمون

 اثرات ثابت 0.0000 11 47.260885 هاسمن

 های پژوهشمنبع: یافته                    

ها و اطمینان از صحت الگوی بلرازش شلده، نتلایج نهلایی کارگیری دادههای آماری الزم، به منظور تعیین بهپس از انجام آزمون

 گردد.ارائه می بخش بعدیهای پژوهش در حاصل از تخمین مدل

 اهو یافتهنتایج 

هلای تلابلویی بلا اثلرات تصلادفی مون هاسمن، مدل پژوهش بلر اسلاس رویکلرد دادهلیمر و آز Fبر اساس نتایج آزمون 

 توضلیح تلوان که نشان از رگرسیون F( ارائه شده است. مقدار 2تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول  )

 مدل درصد این 33اطمینان  طحس در گفت توانمی است، که 02/0آماره کمتر از  است، برای این مدل احتمال مدل دهندگی

 اجزاء بین که است مطلب این مؤید ( نیز13/1واتسون ) دوربین آماره مالحظه مقدار همچنین است. اعتبار دارای و بوده معنادار

 و هسلت 33/0 نیلیتع بیمقدار ضرهمچنین  قرار دارد. 1/1و  1/2فاصله  در مقدار این ندارد، زیرا وجود خودهمبستگی اخالل

درصلد نشلان  33 زانیلمدل را به م یدهندگ حیاستفاده شده در آن قدرت توض یرهایباشد و متغاز برازش خوب الگو مینشان 

 دهد.می

 (: نتایج مربوط به تخمین مدل پژوهش )متغیر وابسته: صادرات(2جدول )

 های پژوهشمنبع:یافته

میزان یعنی بر متغیر وابسته  و پاسخگویی دهد که اثر متغیر مستقل حق ارهارنظرنتایج تحقیق نشان میطور که همان

حاکی از آن است که در کشورهای موردمطالعه شاخص حق  تأثیر مثبت دارد ولی اثر آن معنادار نیست وصادرات کشورهای اکو 

 ارهارنظر و پاسخگویی تأثیرگذاری الزم بر روی صادرات نداشته است. 

 احتمال tآماره  خطای استاندارد ضریب نماد نام متغیر

 C 1.974911 1.163261 1.697737 0.1176 عرض از مبدأ

 RULC -0.466509 0.133128 -3.504212 0.0049 کار یروین نهیهز

 VOICE 0.545104 0.584722 0.932245 0.3712 ییحق ارهارنظر و پاسخگو

 POLITICAL 1.363113 0.616437 2.211276 0.0491 سیاسی ثبات

 GOVERNMENT 0.685139 0.331792 2.064967 0.0633 کارایی دولت

 REG 0.360711 0.153488 2.350089 0.0372 قانون تیکمحا

 RULE 0.853305 1.190668 0.716661 0.4885 قوانین و مقررات

 CORR 0.468102 0.245327 1.908073 0.0828 فساد کنترل

 RAD 1.132015 0.206911 5.471015 0.0000 و توسعه قیتحق نهیهز

 TAX -0.102335 0.031264 -3.273253 0.0057 مالیات دریافتی

 TAX2 -1.515412 0.667989 -2.268618 0.0450 به توان دو مالیات دریافتی

 SOC -0.586811 0.100422 -5.843547 0.0001 سهم جامعه

 F :0.000000معناداری آماره                         F :20.50161 آماره                    2.239722آزمون دوربین واتسون:    

 0.981323شده: ضریب تعیین تعدیل                   0.986182ریب تعیین: ض



  

بله میلزان دهد که اثر متغیر مستقل ثبات سیاسی بر متغیر وابسته میزان صادرات کشورهای اکو همچنین نتایج تحقیق نشان می

ی از این موضوع است که افزایش ثبات سیاسی و آرامش و کاهش ریسک سیاسی تولیلد مثبت و معنادار است و حاک 1.363113

گذاری و تولید و در نتیجله افلزایش احتملال صلادرات در تواند مناسبات سرمایههای نهادی کشورهای عضو اکو میو تقویت بنیان

ملداح و دل این اثر قبالً در مطالعلات واهد شد.این گروه کشورها را تقویت کرده و منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر خ

میلزان  اثر متغیر مسلتقل کلارایی دوللت بلر متغیلر وابسلته نیز تأییدشده است. ( 2331احمدزاده و همکاران )و ( 2331قندی )

ش معنادار است و حاکی از این موضوع است کله افلزایدر سطح ده درصد مثبت و  0.685139 به میزانصادرات  کشورهای اکو 

گذاری و تواند مناسبات سلرمایههای نهادی کشورهای عضو اکو میکارایی دولت و بهبود ساختارهای بخش عمومی و تقویت بنیان

تولید و در نتیجه افزایش احتمال صادرات در این گروه کشورها را تقویت کرده و منجر به افلزایش صلادرات کشلورهای ملوردنظر 

 ( و در راستای طرفداران مداخله دولت در اقتصاد است.2333لعه قدوسی و همکاران ). این نتیجه قبال در مطاخواهد شد

میزان دهد که اثر متغیر مستقل حاکمیت قانون بر متغیر وابسته میزان صادرات  کشورهای اکو به نتایج تحقیق نشان می

و کاهش و ریسک سیاسی تولید و  مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که افزایش حاکمیت قانون 0.360711

گذاری و تولید و در نتیجه افزایش احتمال صادرات در این گروه تواند سرمایههای نهادی کشورهای عضو اکو میتقویت بنیان

 کشورها را تقویت کرده و منجر به افزایش صادرات کشورهای موردنظر خواهد شد. 

فساد بر متغیر وابسته میزان صادرات  کشورهای اکو به کنترل شاخص دهد که اثر متغیر مستقل نتایج تحقیق نشان می

معنادار است و حاکی از این موضوع است که افزایش شاخص فساد منجر به در سطح ده درصد منفی و  0.468102میزان 

دهد که به ا افزایش میشده و در نتیجه هزینه مبادله را در این کشورههای نهادی کشورهای عضو اکو اعتمادی و تخریب بنیانبی

و در نتیجه کاهش صادرات کشورهای موردنظر  را در پی را دچار مشکل کرده گذاری و تولید تواند ترتیبات سرمایهمیدنبال آن 

 خواهد داشت.

دهد که اثر متغیر مستقل شاخص قوانین و مقررات بر متغیر وابسته میزان صادرات همچنین نتایج تحقیق نشان می

متناقض و دست و پاگیر و یا قوانین ناکارا برگردد  بعضاًتواند به قوانین دلیل این امر می .معنادار استغیراکو مثبت و کشورهای 

 که نتوانسته است تأثیرگذاری الزم را بر صادرات داشته باشد.

میزان کشورهای اکو به میزان صادرات  دهد که اثر متغیر مستقل مالیات دریافتی بر متغیر وابستهنتایج تحقیق نشان می

 را دیتولهزینه تواند منفی و معنادار است و حاکی از این موضوع است که افزایش مالیات کشورهای عضو اکو می 0.102335

 اثر متغیر مستقل شاخص مالیات دریافتی به توان دواما و منجر به کاهش صادرات کشورهای موردنظر خواهد شد. افزایش داده 

منفی و معنادار است و حاکی از این موضوع است که رابطه بین نرخ  1.515412به میزان کشورهای اکو  دراتبر میزان صا نیز

های اولیه اثر منفی بر صادرات و در های مالیات در نرخدهد افزایشو نشان می مالیات و صادرات به صورت سهمی گون هست

 شود. یهای باالتر، شدت اثرگذاری بر کاهش صادرات بیشتر منرخ

دهد که اثر متغیر کنترل هزینه تحقیق و توسعه بر متغیر وابسته میزان صادرات  همچنین نتایج تحقیق نشان می

های تحقیق و توسعه مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که افزایش هزینه 1.132015میزان کشورهای اکو به 

این نتیجه تا  نتیجه افزایش تولید و صادرات در کشورهای موردمطالعه خواهد شد. وری و ثبت اختراع و درمنجر به افزایش بهره

اثر متغیر کنترل شاخص هزینه  از طرف دیگر است.( Bournakis and Tsoukis, 2016)حدود زیادی تأییدکننده نظریات 

نفی و معنادار است و حاکی از این م 0.466509به میزان کشورهای اکو  نیروی کار )دستمزد( بر متغیر وابسته میزان صادرات



  

های تولید و در نتیجه کاهش تولید و صادرات در موضوع است که افزایش هزینه نیروی کار )دستمزد( منجر به افزایش هزینه

 تأیید گردیده است. (1021بورناکیس و تسوکیس )اثر این متغیر نیز قبالً در مطالعه  کشورهای موردمطالعه خواهد شد.

که اثر متغیر کنترل سهم جامعه )نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی( بر  ه مهم دیگر در این پژوهش این استاما نتیج

منفی و معنادار است و حاکی از این موضوع است که افزایش  0.586811میزان کشورهای اکو به  متغیر وابسته میزان صادرات

در نتیجه کاهش تولید مازاد در جامعه برای صادرات تقاضا شده رف و نسبت مصرف به تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش مص

کاهش صادرات در  از جمله کاالهای صادراتی شده و نهایتاً باعث کاالها یتمامافزایش قیمت منجر که این عامل  خواهد شد

 کشورهای موردمطالعه خواهد شد.

 

 بحث و نتیجه گیری

یرپذیری از نوسانات تأثای در کاهش یژهوک محصول خاص مانند نفت اهمیت توجه به صادرات و عدم تمرکز بر صادرات ی

سیاسی و اقتصادی جهانی دارد. در این مطالعه ارتباط بین صادرات با متغیرهای کالن اقتصادی و کیفیت نهادهای دولتی 

کشورهای اکو  میزان صادراتبر متغیر وابسته  حکمرانی خوبمستقل  هایثر متغیرکدهد انتایج تحقیق نشان میسنجیده شد. 

کالن اقتصادی کشورهای عضو اکو جهت افزایش صادرات کشورهای  شود مدیرانپیشنهاد میبنابراین مثبت و معنادار است، 

گردد که با افزایش آزادی د. توصیه میرا در نظر بگیرنحکمرانی خوب های های مبتنی بر تقویت شاخصموردمطالعه، سیاست

م به مشارکت، افزایش کارایی دولت، حاکمیت قانون، کنترل فساد و بهبود قوانین و مقررات مربوطه به افزایش بیان و تشویق مرد

 در کشورهای خود کمک کنند.  صادراترشد پایدار و رونق 

ر اثر متغیر مستقل مالیات دریافتی و مالیات دریافتی به توان دو )سیاست مالی غیرخطی( ب کهدهدنتایج تحقیق نشان می

های عضو شود مدیران کالن اقتصادی کشورپیشنهاد می بنابراین متغیر وابسته میزان صادرات کشورهای اکو منفی و معنادار است،

های تولیدی و های مبتنی بر مدیریت و کاهش نرخ مالیات از بخشمطالعه، سیاست اکو جهت افزایش صادرات کشورهای مورد

 صادراتی را در نظر بگیرند.

دهد اثر متغیر کنترل هزینه تحقیق و توسعه بر میزان صادرات با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می همچنین

خود کشورهای عضو اکو جهت افزایش صادرات  گذاران اقتصادیسیاستشود کشورهای اکو مثبت و معنادار است، پیشنهاد می

توجه  ،پذیریقدرت رقابت شیافزا لذا به منظور در نظر بگیرند. های مبتنی بر تقویت و افزایش هزینه تحقیق و توسعه راسیاست

 نوآوری و دانش حاصل از شیتواند موجب افزایم و نوآوری که تیبه منظور بسترسازی فضای خالق خوبی به شاخص حکمران

محور و دانش اقتصاد کیبه سمت  عضو اکوحرکت کشورهای  لیتسه ضرورت جدی است. کیو توسعه گردد  قیتحق هایفعالیت

بسترساز  یو آموزش یپژوهش هایاستیکالن اقتصادی هماهنگ با س هایاستیس اتخاذ به ژهیکاهش شکاف فناوری، توجه و

 نقش مکمل جادیجهت ا یانسان هیسرما و توسعه و بهبود قیدر جهت گسترش بازار تحق اقتصادی نیبرای فعال زهیانگ شیافزا

 است. توسعه و قیهای تحقبر فعالیت یمبتن صادرات زین و یخارج میمستق گذاریهیسرما برای

طبق انتظارات  اثر متغیر شاخص هزینه نیروی کار )دستمزد( بر متغیر وابسته میزان صادرات  کشورهای اکو اما

ت کشورهای عضو اکو جهت افزایش صادرا اقتصادی گذارانسیاستشود منفی و معنادار است، پیشنهاد می های اقتصادیتئوری

فضای  طورکلیبه های مبتنی بر کاهش شاخص هزینه نیروی کار )دستمزد( را در نظر بگیرند.کشورهای موردمطالعه، سیاست

 کشور باید به سمت تولید، خدمات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حرکت نماید. 



  

ت مصرف به تولید ناخالص دهد اثر متغیر کنترل سهم جامعه )نسبهمچنین با توجه به اینکه نتایج تحقیق نشان می

عنوان شاخص عملکرد صادراتی کشورهای اکو منفی و معنادار است، داخلی( بر متغیر وابسته میزان صادرات  کشورهای اکو به

فشار تقاضا را اتخاذ  های مبتنی بر کاهشسیاست ،کشورهای عضو اکو جهت افزایش صادراتدر  سیاست گذرانشود پیشنهاد می

 .نمایند
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