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 چکیده
 از آن به دستیابی همچنین و کشورها توسعه هایشاخص ترينمهم از يکی همواره باال و پايدار اقتصادی رشد
 به عوامل اين از استفاده و آن بر مؤثر عوامل بررسی لذا .بود خواهد و بوده هادولت اقتصادی اهداف ترينمهم
 از آن نتااي   و پژوهشگران عالقه مورد موضوعات از يکی اقتصادی رشد هدف به نیل جهت در ابزاری عنوان
 رفاه مهم هایشاخص از نیز دفاعی آمادگی و امنیت طرفی از .باشدمی ذارانگسیاست برای مهم مسائل جمله
 دو ايان  باین  تعاادلی  باه  دستیابی .گرددمی محسوب...  و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، مختلف ابعاد در مردم
 تا است تالش در حاضر پژوهش در پژوهشگر. باشدمی پژوهش اين هدف آنها رابطه چگونگی بررسی و هدف
 رابطه اين آيا .است شکل چه به دفاعی آمادگی و امنیت و اقتصادی رشد بین رابطه که دهد پاسخ سؤال ينبد
 حاصال  از زمینه، اين در موجود هایشاخص بررسی از پس راستا همین در است؟ متفاوت مختلف کشورها در

 دفااعی  آماادگی  و نیات ام از پروکسی عنوان به درصد، صورت به ،GDP به نظامی هایهزينه میزان تقسیم
 تقسیم نظامی تجهیزات عمده واردکننده و صادرکننده دسته دو به رو کشورها پژوهش اين .است شده استفاده

 Eviews افازار  نارم  از اساتفاده  باا  و جساته  بهاره  تخمین جهت( پنل) تابلويی هایداده روش از و کندمی
-2360 هاای ساال  باین  پژوهش در استفاده مورد یزمان محدوده است ذکر به الزم .دهدمی انجام را تخمین
 هایهزينه افزايش که است آن از حاکی تحقیق نتاي  .است گرفته انجام کشور 22 برای تخمین و بوده 2330
 رشاد  کااهش  باه  منجار  نظاامی  تجهیازات  صادرکننده کشورهای در اقتصادی رشد افزايش به منجر نظامی

 .گرددمی نظامی اتتجهیز کننده وارد کشورهای در اقتصادی

 .تابلويی هایدادهامنیت، مخارج نظامی، رشد اقتصادی، روش  واژگان کلیدی:

                                                           
 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین )ع( 6
 ، نويسنده مسئولکارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران 2
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 . مقدمه1

 اقتصااد  عملکاردی  هاای شاخص ترينمهم از اقتصادی، رشد نرخ و سرانه درآمد داخلی، ناخالص تولید میزان
 نرخ است، جامعه افراد اقتصادی رفاه متوسط میزان بیانگر سرانه، درآمد و تولید میزان که حالی در .است کالن
 رفاه سطح کاهش يا بهبود سرعت آن تبع به و داخلی ناخالص تولید کاهش يا افزايش سرعت اقتصادی، رشد
 و تولیاد  تأثیر تحت عموماً نیز فقر و بیکاری چون هايیشاخص عالوه به. دهدمی نشان را مردم برخورداری و

 فقار  سطح و بیکاری نرخ کاهش به بلندمدت در باالتر، اقتصادی رشد که نحوی به دارند، قرار اقتصادی رشد
 رشاد  نرخ و بیشتر تولید به دستیابی جامعه، هر در اقتصادی رشد و تولید میزان اهمیت به عنايت با. انجامدمی

 .رگذارناد تأثی اقتصاادی  رشاد  متغیر بر زيادی بسیار عوامل .است بوده هاملت و هادولت دغدغه همواره باالتر،
 رشد غیرمستقیم طوربه توانمی آنها، بر اثرگذاری و آنها کنترل با که اند اهمیت حائز جهت اين از عوامل اين

 درصدد مطالعه اين .است دفاعی آمادگی و ملی امنیت متغیرها اين از يکی .بخشید بهبود و کنترل را اقتصادی
 .دهد قرار ارزيابی مورد اقتصادی رشد بر را دفاعی آمادگی و ملی امنیت تأثیر تا است

 پایش  شاغلی  هاای گزيناه  افزايش مردم، معاش وضعیت در آشکار بهبود باعث که جهات آن از اقتصادی رشد
 قادرت  افازايش  همچناین  و مردم بین ابتکار قوه کارگیریبه ،فرساطاقت مشاغل از بشر نیازیبی افراد، روی

 .است بوده هادولت اهداف ترينمهم از يکی و عجوام مطلوب همواره ،شودمی نظامی و سیاسی

 جملاه  از ابعااد  هماه  در گیاری چشام  طور به امنیت آن در که افتدمی اتفاق فضايی در همواره اقتصادی رشد
 و توساعه  باین  کاه  اناد عقیاده  ايان  بر نظرانصاحب .باشد فرماحکم...  و اجتماعی نظامی، سیاسی، اقتصادی،
 رشد آيد،می وجودبه ثبات و آرامش امنیت، سايه در که حالدرعین. دارد وجود متقابل یارابطه و تعامل امنیت،

کیفای اسات،    مؤلفهاز آنجايی که امنیت يک  .(6923 روحانی،) کندمی پیدا مفهوم و معنی نیز پايدار توسعه و
 هایشاخص شناسايی به پژوهش اين آن تعیین گردد. گیریاندازهدرنتیجه نیاز است تا يک متغیر کمی جهت 

 .پردازدمی اقتصادی رشد بر آن اثرات بررسی جهت دفاعی آمادگی و امنیت

 اقتصاادی  رشد بر امنیت و آمادگی دفاعی اثرات بررسی گفته شد هدف اصلی اين مطالعه ترپیشهمانطور که 
 کشاور  اگار  ولای  ،دگردمی کشورها آن در امنیت ايجاد به منجر نظامی هایهزينه افزايش اول نگاه در .است
 از .داد خواهاد  کااهش  را امنیات  امر اين نمايد، نظامی بخش در مذکور کشور هزينه از بیش ایهزينه دشمن
 بهباود  باه  آثاار  ايان  بررسای  کاه  دارد جامعاه  در زياادی  بسایار  اقتصاادی  آثاار  نظاامی  هاای هزيناه  طرفی
 اقتصااد  بر ناپذيریجبران مضرات نظامی هایهزينه مطالعه بدون افزايش .کرد خواهد کمک هاگذاریسیاست
 .کرد خواهد وارد کشورها

لاذا   .باشاند مای همواره به دنبال بهبود رشاد اقتصاادی خاود     هادولتنیز بدان اشاره شد  ترپیشهمانطور که 
دارای اهمیت بسایار زيااد    مؤلفهبر رشد اقتصادی بر اين  مؤثرعوامل  تأثیرگذاریو بررسی چگونگی  شناسايی

 .باشدمیاهداف اين مطالعه  تريناصلیکه از  شدبامی
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

 گیریاندازهامنیت ملی و تعیین شاخص برای . 2-1

 یاسای، س ی،ابعااد مختلاف نظاام    ی، داراشاود می ياد یمل امنیتاز آن تحت عنوان  عموماًکشورها که  امنیت
 يدابعاد قادرت و شاا   ترينمهماز  يکی یطور قطع، قدرت نظام. به باشدمیو... یايیجغراف ی،اجتماع ی،اقتصاد
 ینظاام  توانمنادی  ی،ملا  امنیات  يینها یاراز کارشناسان، مع یاری. به اعتقاد بسرودمیآن به شمار  ينآشکارتر
فاراوان و   یو خاارج  یداخل تهديدهایآنها مورد  یتامن آن درکه  برندمیبسر  یطیکشورها در مح يرااست؛ ز

قدرت کشورها به شامار رفتاه و    يینها یاسآنها، مق يهقهر هایسالحبودن  مؤثر رواينار دارد، از قر یشگیهم
 ینظاام  یکه در حوزه قدرت و توانمند یمسائل ترينمهماز  يکیمهم است.  یار( آنها بسی)هژمون یبرتر یبرا

 یاسابه قادرت نظاام   و امکاان مح  یبر قدرت نظاام  مؤثر یو شناخت عناصر و فاکتورها یمطرح است، بررس
انجام شده در تحقیقات پیشین انديشمندان اين حوزه در جهت کمای کاردن    هایبررسیبعد از کشورها است. 

 تارين نزدياک مفهوم کلی امنیت ملی و آمادگی دفاعی، محقق بدين نتیجه رسیده کاه شااخص قادرت ملای     
قادرت کشاورها هماواره     یریگهموضوع سنجش و انداز متغیر اصلی پژوهش است. گیریاندازهشاخص برای 

 درصادد  یاز ن يشامندان اند یقدرت، برخ یهامنابع و سرچشمه یو در کنار بررس است بوده يشمندانمدنظر اند
اناد بار   نظران و محققان توانستهاز صاحب یچارچوب برخ يناند. در اقدرت کشورها برآمده يابیسنجش و ارز
 يگااه و جا کنناد يساه رت کشورها را بسنجند و آنهاا را باا هام مقا   قد یزانم یرها،متغ واز عوامل  یااساس پاره

 ياا چناد شااخص مهام،     يگار، د یقدرت به نسبت. درمجموع، قدرت دهند نشانکشورها و مناطق را در جهان 
 یدهکشاور سانج   ياک قدرت  یدکنندهاز مجموعه عناصر تول یمعدل يعنی شود،می یدهسطح قدرت به هم سنج

 .(6923 ی،)زرقان ودشمی

اسات کاه در    یمشاکالت  یهجهات شاب  یاریاز بس ینظام یتوانمند گیریاندازهمشکالت و مسائل سنجش و 
 یسانجش قادرت ملا    ینهشده در زمانجام یهامجموعه تالش یطور کلبه وجود دارد. یقدرت مل گیریاندازه

 تاوان یم یقدرت ملسنجش  یرهمتغ چند یهاو مدل متغیره تک یهاکشورها را در قالب دو دسته شامل مدل
 (.6923 ی،)زرقان کرد بندیتقسیم

جارمن   یفاورد کل یلهوسا شده باه ارائه یهابه مدل یسنجش قدرت مل یرهچندمتغ يا یبیترک یهاگروه مدل در
(Muir, 1975فوکس، ر ،)يرماو  يچارد (Muir, 1975  ( و ساوئل کاوهن )Cohen,1994 ) تاوان مای 

 .دهدیم قدرت را نشان یرهمتغ چند ایهمدل ينترممهزير (. جدول 6923 ی،)زرقان کرد اشاره

 ( مدل های چند متغیره سنجش قدرت ملی6شماره ) جدول

 سال کاررفته در مدلبه یرهایتعداد متغ لطراح مد

 6301 یدنجنگ یزهو انگ يیاجرا یتصالح ی،اقتصاد یت: در قالب سه عامل ظرفیرمتغ 21 کالوس نور

 6393 یتو تراکم جمع یتسرانه جمع ی،ناخالص داخل یدل: تویرمتغ 9 یوکمبالکوک و ن

 6392 ینظام یروهایو تعداد ن ينهفوالد، هز یدتول ی،مصرف انرژ یت،: جمعیرمتغ 1 ینگرس يويدد
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 يسفر ينهو
حجم تجارت  ی،دفاع هایينهدرآمد حکومت، هز یت،جمع ین،: وسعت سرزمیرمتغ 1

 مسلح یروهایو اندازه ن المللیینب
6392 

 يرمو يچاردر
 یهافوالد، تعداد نفرات ارتش و تعداد موشک یدتول یت،: وسعت، جمعیرمتغ 0

 یماپقاره
6390 

 سوئل کوهن
و  یقدرصد صادرات تحق ی،صنعت یدتول ی،کشاورز یدانداز، تولپس یزان: میرمتغ 63

 توسعه، تعداد دانشمندان، تعداد مهندسان، تعداد اختراعات
6336 

 2333 و ... یانسان یروی: در سه دسته منابع، نیرغمت 20 یو بل یستل

 ينو گلاد اشاتا   ياوس د کینزلای  ،تامپساون  يلیاام کالد، و ينیسنظران ازجمله آاز صاحب یبرخ يگرد یاز سو
(Goldstein, 1999از شاخص )تعاداد   ی،ناخاالص ملا   یاد محدود مانند درآمد سرانه، تول متغیره تک یها
کشاورها   یسطح قدرت مل يشگرنماد و نما وانعنآن به يرو نظا یح تکنولوژسط ی،نظام ينههز ی،نظام یروین

آن  يسهکشور و مقا ياملت  يک هایيیو توانا هایتقابل یبه انعکاس تمام یزن يکردرو ينکه ا اندکرده استفاده
فتاه  کاررباه  یهاو شاخص یرهامتغ ينتراز مهم یبرخ زير(. جدول Kadera, 2004) نیست قادر يگرانبا د
 .دهدیم را نشان یقدرت مل جشسن متغیره تک يکرددر رو

 یسنجش قدرت مل متغیره تک یالگوها( 2شماره )جدول 

 نام شاخص نوع شاخص طراح مدل

 یدرآمد مل یاقتصاد يويسد ینزلیک

 یناخالص مل یدتول یاقتصاد ینکو رونال مک یشچارلز ه

 برق یسوخت و انرژکل مصرف  یاقتصاد بروس راست و اسکار مورگسترن

 یناخالص مل یدتول یاقتصاد ینجوشا گلداشت

 ینظام یرویو ن یمندتوان ینظام يوشکالد و کارل د نیسیآ

 ینظام یرویو ن ینظام ينههز ینظام یوکمبنورمن آلکوک و آلن ن

 يايیدر یرویاندازه ن ینظام تامپسون يلسامو و یجورج مدلسک

 تارين نزدياک اين زمینه و نتاي  بدست آمده از آنها، هزيناه هاای نظاامی    پس از بررسی تحقیقات موجود در 
در ايان   .باشاد مای  مؤلفاه مناسبی بارای ايان    ینمايندهپروکسی به امنیت و قدرت دفاعی يک کشور بوده و 

 نظامی به عنوان پروکسی امنیت و آمادگی دفاعی کشورها استفاده شده است. هایهزينهپژوهش نیز از 

 اقتصادی رشد بر ملی امنیت و نظامی هایهزینه اثرگذاری زممکانی. 2-2
به دو معادله عرضه و تقاضا نیز  بندیتقسیماز طريق  توانمیدفاعی را  هایهزينهرابطه بین رشد اقتصادی و 

 بررسی کرد که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.
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 . مدل سمت عرضه2-2-1

در اکثر مطالعات رايا    .گیردمی نشأترشد اقتصادی از تابع تولید کل  توضیح رابطه سمت عرضه بین دفاع و

 .شودمی، به عنوان تابعی از عوامل تولید و تکنولوژی در نظر گرفته Yتولید و يا درآمد ملی 

 

L  ،نیروی کار کلK شاود میبه عنوان شاخص تکنولوژی در نظر گرفته   سرمايه کل و (Deger 

& Smith, 1983). 

، پارامتر تکنولوژی ممکن است به همراه عوامل تولید تجسام شاود کاه در ايان حالات متغیاری باه ناام         
باه ساطح تکنولاوژی و     مؤثرنیروی کار  .گیردمیبه جای نیروی کار معمول قرار  مؤثرنیروی کار  دهندهنشان

لوژی به صورت جداگانه آورده شود، در ايان  اگر تکنو  که طورینیروی کار مرتبط است به 

مال تولیاد   ولی به طور جداگانه بر يک عا گذاردمی تأثیربر رابطه بین عوامل تولید با خروجی تولید  Tcحالت 
 .(Mueller& Atesoglu, 1993)نخواهد گذاشت  تأثیرخاص 

 :آيدمیبعد از ديفرانسیل کامل گرفتن از معادله فوق، معادله زير بدست 

 

 

اگر عامل زمان را در معادله ابتدايی وارد نمايیم و به عبارتی همه متغیرها تابعی از زمان گردند، بعد از بررسای  
 تغییرات نسبی به معادله نرخ رشد دست خواهیم يافت.

 

 است. در معادله فوق 

که  شودمیر حالتی منجر به نتیجه اين تجزيه د معادله رشد تولید را به چند بخش تقسیم کرد. توانمیسپس 
K  به  درآمد ملی هایحساب تقسیم کنیم. غیرنظامیدو بخش سرمايه نظامی و  بهرا به عنوان عامل سرمايه

 شود. گیریاندازهبه سهم اين اجزا بر رشد  تواندمیطور تجربی 

رابطه بین رشد و دفاع مثبت  که رودمیبه عنوان يک رابطه جزئی، در رويکرد تابع تولید سمت عرضه، انتظار 
 هایهزينهکه دفاع و  آيدمیکه رشد اقتصادی از تولیدی بدست  گیردمی نشأتاين استدالل از آنجايی  باشد.
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افزايش در بخش دفاعی منجر به افازايش در تولیاد و درآماد     دفاعی به عنوان بخشی از آن آورده شده است.
 .گرددمیشده  گیریاندازهملی 

از رابطه بین رشد اقتصاادی و دفااعی، مرباوه باه کاريسات کاه فادر و رم         ترجذابپايه عرضه  يک مدل بر
اين رويکارد بارای ياک شابکه از پیامادهای خاارجی میاان         .اندداده( انجام 6321) رم( و بیسواس و 6329)

باا بخاش خصوصای، بخاش عماومی       بخشای ساه برای توضیح بیشتر يک مدل  بدست آمده است. هابخش
 .گرددمیمی و بخش نظامی ارائه غیرنظا

 

 

 

 تولید بخش خصوصی است. Cتولید نظامی و  D، غیرنظامینشان دهنده تولید بخش عمومی  Nکه در آن 

 در معادالت فوق: 
  پیامد خارجی مثبتی برای تولید نظامی دارد. غیرنظامیتولید 

  پیامد خارجی مثبتی برای تولید بخش خصوصی دارد. غیرنظامیتولید 

 .تولید نظامی پیامد خارجی مثبتی برای تولید بخش خصوصی دارد 

سارمايه   یکنناده تقويات  هایفعالیتپیامدهای خارجی ممکن است آموزش، تعلیم و تربیت، تغذيه و يا ديگر 
که فعالیت يک بخش، تولیدات بخش ديگار را   آيدمی وجود بهپیامد خارجی مثبت زمانی  گیرد. نشأتانسانی 

 بهبود بخشد.

 . مدل سمت تقاضا2-2-2

، ياا تولیاد   Yآن تولیاد حقیقای،    سمت تقاضا مبتنی بر ارائه کینزين ها از تقاضای کل است کاه در  هایمدل
 تقاضا برای کاالها و خدمات است. ی، حاصل جمع اجزای حقیقQ تولید در حالت اشتغال کامل() بالقوه

 معادله زير مثالی از يک تقاضای کینزی است:

 

خصوصای و عماومی،    گذاریسرمايه Iمصرف کل،  Cشکاف بین تولید حقیقی و بالقوه است.  Wن که در آ
M نظامی حقیقی و  هایهزينهB .يکی از مسائلی که مدل تقاضا کینزی باا آن دسات باه     تراز تجاری است
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قوه تقسایم  ( در پژوهش خود متغیرها را بر تولیاد باال  6323) رون اسمیت گريبان است، مسئله اثر تراکم است.
 و معادله زير بدست می آيد. کندمی

 

پس از چند دگرگونی اسمیت به معادله زير  است. Qحروف کوچک نشان دهنده نسبت آن متغیر به  آن درکه 
 .رسدمی

 

 نرخ رشد تولید حقیقی است. gنرخ بیکاری و  uها پارامترهای مرتبط با مصرف، که در آن 

 .شاود مای  گاذاری سارمايه نظامی منجر به تراکم  هایهزينهگرفته از  نشأتتولید بالقوه  يک افزايش در سهم
نظاامی و   هاای هزيناه اسمیت به يک رابطاه منفای باین     OECDکشور عضو  61پس از بررسی اطالعات 

 دست يافت. گذاریسرمايه

ن مطالعه نیاز در نظار گرفتاه    که به عنوان مقاله پايه اي ( انجام دادند6329) اسمیتنتیجه پژوهشی که دگر و 
 :باشدمیشده است، مدل زير 

 

آن بهره  زم به ذکر است در بخش روش پژوهش به تفصیل در رابطه با مدل فوق و روشی که اين مطالعه ازال
 بحث خواهد شد. جويدمی

 پیشینه پژوهش. 2-3

لعات داخلی و مطالعاات خاارجی   در دو قسمت مطا گرفته انجام حوزه اين در سابقاً مطالعاتی که اين بخش در
 ارائه خواهد شد.

 . مطالعات داخلی2-3-1

 مصارف  و اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج تأثیر بررسی به ایمطالعه در( 6921) کاشمری و صدرآبادی حسنی
 عرضاه  طارف  بامالحظاه  منظاور  ايان  بارای . پرداختند 6909-6929 زمانی دوره طی ايران کشور خصوصی
 استفاده مورد بودند دفاعی و مصرفی هایبخش شامل هريک که فدر چهاربخشی و وبخشید مدل دو اقتصاد،
 اثار  کار، نیروی ،گذاریسرمايه صادرات، چون اقتصادی کالن متغیرهای تأثیر که داد نشان نتاي . گرفتند قرار
 خشای چهارب مادل  .اسات  مثبت کشور اقتصادی رشد بر دفاعی غیر دولتی بخش کل اثر و دفاعی بخش کل

 .باشدمی شرح بدين است شده استفاده پژوهش اين در که فدری
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رشد  به تولید ناخالص داخلی،  گذاریسرمايهنسبت  رشد تولید ناخالص داخلی  که در معادله فوق 

اثار   ثر کل بخش صاادرات و  ا اثر کل بخش دولتی غیر دفاعی،  نیروی کار، 

 کل بخش دفاعی است.

 اياران  اقتصادی توسعه رشد بر دفاعی مخارج اثر ایمطالعه در( 6921) شاهی افتخاری و کاشمری پورصادق،
 2336 ساال  سپتامبر 66 واقعه و تحمیلی جنگ سال هشت گرفتن نظر در با 6909-6921 زمانی دوره طی را

 ،هاا پرداخات  تاراز  دفااعی،  بخش تأثیر که است شده استفاده سنتی تولید مدل از منظور بدين .کردند بررسی
 داد نشان برآورد از حاصل نتاي . دهدمی نشان اقتصادی رشد بر را سپتامبر واقعه و جنگ کار، نیروی ،اندازپس
 دفااعی  مخارج سهم ايشافز عبارتی به. اندداشته اقتصادی رشد بر زيادی تأثیر تجاری تراز دفاعی مخارج که
 چاین،  کشورهای در رشد بهبود بر مثبت اثری و شده تجاری تراز شدن بهتر به منجر داخلی ناخالص تولید در

 هاای ويژگی پايه بر تجربی نتاي . است پرداخته انباشتگی هم و علیت هایآزمون پايه بر پاکستان و نپال هند،
 دهاد مای  نشان 6322-2339 زمانی دوره هایداده برای گانهسه مدل يک از استفاده با انباشتگی هم و ادغام
 هم آزمون همچنین .دارد وجود عمومی هایبدهی و اقتصادی رشد دفاعی، مخارج میان بلندمدت ایرابطه که

 .بگاذارد  اثر ديگر کشورهای دفاعی مخارج بر تواندمی خاص کشور يک دفاعی مخارج که داد نشان انباشتگی
 است. شده استفاده زير لگاريتمی معادله از پژوهش اين در

 

 است. تکنولوژی T و کار نیروی L نظامی، هایهزينه M ،اندازپس S فوق معادله در که

 رشاد  بار  دفااعی  مخاارج  غیرمساتقیم  و مساتقیم  اقتصاادی  اثرات ایمطالعه در( 6931) همکاران و عباسیان
 بار  مبتنای  مادلی  منظاور،  بدين. اندکرده وتحلیلجزيهت و ارزيابی 6909 -6933 دوره طی را کشور اقتصادی
 ایدومرحلاه  مربعاات  حاداقل  روش از اساتفاده  باا  کاه  اسات  شده ارائه( SEM) زمان هم معادالت سیستم

(2SLS )ایمرحلاه  ساه  مربعاات  حاداقل  روش و ایمعادلاه  تک برآوردهای برای (3SLS ) بارآورد  بارای 
 معاادالت  مادل . اسات  شاده  آزمون و بررسی کشور اقتصادی رشد رب دفاعی مخارج اثرات معادالت، زمانهم

 مادل  ياک  شاامل  اسمیت، و سن دگر، توسط شده ارائه مدل به توجه با پژوهش اين در رفته کار به همزمان
 اسات،  تجااری  تاراز  و اناداز پاس  رشاد،  معادلاه  سه دارای که عرضه مدل يک و معادله يک دارای که تقاضا
 هساتند  استراتژيک بلکه نبوده اقتصادی ايران، دفاعی مخارج اصلی عوامل که است آن بیانگر نتاي  .باشدمی
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 روی آن غیرمساتقیم  اثارات  نیاز  و اقتصاادی  رشاد  روی دفاعی مخارج مستقیم اثر همچنین،(. جنگ تهديد)
 .هستند معنادار و منفی تجاری، موازنه و اندازپس

 در گیاری جهت ضمن تا کرده سعی شده، تهیه تحلیلی ا توصیفی روش به که ایمطالعه در( 6931) پور وطن
 ديگار عبارتبه يا ايران اسالمی جمهوری اقتصادی امنیت بر آن منفی عوارض و آثار از برخی نقیصه، اين رفع

 بررسی و کاوش مورد قاچاق با مبارزه امر با مرتبط هایگذاریسیاست به کمک هدف با آن اقتصادی تأثیرات
 و اجتمااعی  اقتصاادی،  سااله  23 اناداز چشم سند تحقق که ما کشور در که است آن از حاکی  نتاي .دهد قرار

 از يکای  تولیاد،  تقويات  کاه ) سند اين الزامات بر مبتنی استراتژيک هایجنبه به پرداختن ضرورت و فرهنگی
 هديادهای ت ،شاوند مای  قلماداد  حیااتی  اهادافی  اقتصاادی  توساعه  راهکار اجرای نیز و( هاستآن تريناصلی

 عناوان به توانندمی اخص، طور به کاال قاچاق و -است ديگر زمان هر از ترشکننده که -اعم طور به اقتصادی
 و کنناد؛  مواجاه  مشکل با يا داشته باز اهداف اين به دستیابی از را حاکم نظام اقتصادی، عیار تمام تهديد يک
 .بکشانند ضعف به ملی امنیت بر اثرگذار هایمؤلفه از يکی عنوان به را اقتصادی قدرت نهايت در

 . مطالعات خارجی2-3-2

 کمتار  کشاورهای  در اقتصادی رشد و نظامی هایهزينه رابطه بررسی به ایمطالعه در( 6329) اسمیت و دگر
 اثار  يک نظامی هایهزينه که دارندمی بیان OECD کشورهای برای آماری شواهد .اندپرداخته يافته توسعه
 برخالف اما .شد خواهد اقتصادی رشد نرخ کاهش به منجر آن تبعبه که دارد سرمايه تشکیل بر یاساس منفی
 .دارناد مای  بیاان  را مذکور رابطه از معکوسی نتاي  آماری شواهد يافته توسعه کمتر کشورهای در فوق، نتیجه
 ايان  .باشاند مای  يکديگر با مستقیم رابطه دارای اقتصادی رشد و نظامی هایهزينه که دهدمی نشان هايافته
 ايان  در آماده  بدسات  نتااي   .دهدمی قرار بررسی مورد را کشورها اين بین رابطه در تفاوت اين داليل مطالعه
 آنهاا  .اسات  گرفتاه  قارار  ملال  ساازمان  ريزیبرنامه کمیته توجه مورد ایتوسعه هایريزیبرنامه جهت مقاله

 نظاامی  هایهزينه صرف را خود مالی منابع از ایفزاينده و يادز بسیار مبلغ سوم جهان کشورهای که معتقدند
 معادله و اندازپس معادله رشد، معادله شامل .است شده استفاده معادله سه با مدلی از پژوهش اين در. کنندمی

 .است زير شکل به حاضر تحقیق در شده استفاده رشد معادله .نظامی هایهزينه

 

 نیز حاضر تحقیق در شده استفاده مدل شد، پرداخته بدان نظری مبانی بخش نتهایا در و ترپیش که همانطور
 .باشدمی 6329 سال در اسمیت و دگر پژوهش از برگرفته

 اين در آنها .اندپرداخته نظامی هایهزينه و اقتصادی رشد رابطه بررسی به مطالعه در( 2331) همکاران و دون
 هاای هزيناه  آنهاا  در کاه  رشدی هایمدل تخمین در اقتصادی و ريکتئو مشکالت و مسائل از برخی مطالعه
 متاداول،  اقتصاادی  ادبیاات  کاه  درحاالی  .دهناد مای  قارار  بررسای  مورد را شودمی گرفته نظر در هم نظامی
 يک عنوانبه فاکتور اين دفاع اقتصاد ادبیات در ولی کنندنمی وارد خود رشد هایمدل در را نظامی هایهزينه
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 کاه  نظاامی  هایهزينه عامل که کندمی استدالل پژوهش اين .است شده رشد هایمدل وارد یرگذارتأث عامل
 پاژوهش  اين .دارد آمده بدست نتیجه بر زيادی بسیاری ثیر، تأاست گرفته قرار استفاده مورد رام-فدر مدل در
 و کناد مای  بررسای  جزئای  رطو به و دقت به را مشکالتش و هامحدوديت داده، قرار ارزيابی مورد را مدل اين
 مشاکالت  ايان  حال  برای جايگزين مدل دو همچنین آنها .داردمی پیشنهاد آنها از بردن بین از برای را راهی

 .دهندمی پیشنهاد
 يافته تعمیم سولو مدل .6
 يافته تعمیم بارو مدل .2

 .دهندمی ارائه نظامی نههزي و اقتصادی رشد بین ارتباه سازیمدل برای عمومی پیشنهاد چند درنهايت آنها

-6333 هاای ساال  باین  قبرس کشور روی موردی مطالعه يک در( 2331) زرنگاسب و ناکسکیسب کولیاس،
 رشاد  و دفااعی  مخاارج  بین دوطرفه علی رابطه يک که دادند نشان گرانجر، علیت آزمون از استفاده با 6311

 اقتصاادی  رشاد  افازايش  موجاب  دفااعی  مخارج افزايش ديگر، بیانی به. دارد وجود کشور اين برای اقتصادی
 مخاارج  باین  رابطاه  وجاود  امکاان  ساال،  همین در ديگری مطالعه در همچنین ايشان. برعکس و شد خواهد
 باا . کردناد  بررسی 6316-2333 هایسال برای اروپا اتحاديه عضو کشور 60 برای را اقتصادی رشد و دفاعی
 از مثبات  علای  رابطاه  ياک  ماوارد  اغلب در که رسیدند نتیجه اين به انباشتگی، هم و علیت آزمون از استفاده
 نتیجاه  اين به ايشان. نیست برقرار عکس جهت در و دارد وجود دفاعی مخارج سمت به اقتصادی رشد سمت
 میازان  چاه  کاه  گیارد مای  تصامیم  خود، اقتصادی شرايط به توجه با اروپا اتحاديه کشورهای اکثر که رسیدند
 .کنند عیدفا هایهزينه صرف

 و خاورمیانه کشورهای از پانل يک در اقتصادی رشد بر را دفاعی مخارج اثر( 2330) اوکال و سزگین يلديريم،
-6333 هاای ساال  بارای  پويا پانل هایداده تخمین روش از استفاده با ايشان. دادند قرار بررسی مورد ترکیه
 آنهاا  اقتصاادی  رشاد  بر معناداری و مثبت تأثیر کشورها اين در دفاعی مخارج که رسیدند نتیجه اين به 6323
 .دارد

 پرداختاه  هناد  کشاور  اقتصاادی  رشد بر دفاعی مخارج اثرات و علل بررسی به خود مطالعه در( 2333) ناهويو
. اقتصاادی  تأثیرات و ایهسته مسئله امنیت، مشکل: است شده متمرکز موضوع اين بر جنبه سه از وی. است
 و ريچاردساو  العمال عکاس  و عمل مدل از استفاده با را پاکستان و هند بین تسلیحاتی مسابقه وجود ابتدا وی

 تسالیحاتی  مساابقه  يک وجود از حمايت مبنیبر قوی شواهدی تجربی نتاي . کرد بررسی انباشتگی هم تحلیل
 کاه  دهاد مای  نشان نتاي  دوم،. کرد ارائه محاسباتی، و ساختاری شکست وجود با پاکستان و هند میان پايدار
 خاارجی  هاای جنگ و پاکستان تهديد سیاسی، وضع درآمد، سطح تأثیر تحت عمده طوربه هند دفاعی مخارج

 در و هناد  در اقتصاادی  رشاد  و دفااعی  مخاارج  باین  رابطه بررسی در سوم،. دارد قرار مدتکوتاه و درازمدت
 مخاارج  معناادار  و منفای  اثر وجود ،توسعه حال در کشور 91 پانل و مقطعی هایداده برای ترگسترده ایدامنه
 .است شده تأيید مورد دو هر در اقتصادی رشد بر دفاعی
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 کشاورهای  در اقتصاادی  رشاد  و دفااعی  مخارج بین رابطه بررسی به ایمطالعه در( 2363) پرادهان پراکاش
 پاياه  بار  ربای تج نتااي  . اسات  پرداختاه  انباشتگی هم و علیت هایآزمون پايه بر پاکستان و نپال هند، چین،
 6322-2339 زماانی  دوره هاای داده بارای  گاناه سه مدل يک از استفاده با انباشتگی هم و ادغام هایويژگی
. دارد وجاود  عماومی  هاای بادهی  و اقتصاادی  رشد دفاعی، مخارج میان بلندمدت ایرابطه که دهدمی نشان

 دفااعی  مخاارج  بار  تواناد مای  خااص  کشاور  يک دفاعی مخارج که داد نشان انباشتگی هم آزمون همچنین
 .بگذارد اثر ديگر کشورهای

 باه  اداماه  در که است گرفته انجام اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج تأثیر بررسی زمینه در نیز ديگری مطالعات
 & Kelin, 2004; Alexander 1995; Sandler) پرداخات  خاواهیم  آنهاا  از مختصاری  توضایح 

Hartley, 1995). ارتباه تا است شده سعی اقتصادسنجی مختلف هایروش از استفاده با هابررسی اين در 
 مشخص نظری مبانی بدون مطالعات اين از برخی .بگیرد قرار آزمون مورد اقتصادی رشد و دفاعی مخارج بین
 .دارد اشااره  نظاری  موضوعات به ضمنی طوربه آنها استفاده مورد متغیرهای و هاويژگی غالباً گرچه .باشندمی
 تعیاین  زيار  نکاات  اقتصاادی،  هاینظريه بندیطبقه لحاظ به نظر مورد هایمدل در گرايشی، چنین بر وهعال

-Morales: )باشاادماای موردبحااث موضااوع بااا رابطااه در اسااتفاده مااورد هااایماادل ساااختار کننااده

Ramos,2002) 
 حاال  در کشاورهای  از بزرگای  گاروه  بررسی برای کشورها زمانی مقطع اطالعات بر مبتنی الگويی از استفاده
 .کشورها جداگانه بررسی برای زمانی هایسری اطالعات بر مبتنی الگوی و توسعه
 همزماان  معادالت از متشکل سیستم نوع يا ایمعادله تک ارتباه شده خالصه نوع از يا هامدل اين از استفاده
 .ایمرحله سه مجذورات حداقل روش مانند

 ياا  اقتصاادی  رشاد  تاابع  دفااعی،  مخارج آيا که سؤال اين به پاسخی يافتن برای علیت هایآزمون از استفاده
 .است دفاعی مخارج از تابعی اقتصادی رشد برعکس،

 کشاورهای  بارای  را خود مطالعه او .برد کار به خود مطالعه برای را( 6321) فدر مدل 6330 سال در الکساندر
OECD نماود،  مشااهده  را اقتصاادی  رشد بر دفاعی جمخار منفی اثر و داد انجام 6311-22 هایسال طی 
 ,Alexander) داشات  اقتصاادی  رشاد  بار  کمای  اثار  ولای  آماد  دسات  باه  منفای  شاده  ذکار  اثر هرچند

W.R.1995.) 

 بین علیتی رابطه هیچ استرالیا کشور برای گرينجر علیت آزمون از استفاده با 6330 سال در هاسلهارت و مادن
 کشاور  بارای  گرينجار  مادل  از جستن بهره با 6339 سال در کولیاس .فتندنیا اقتصادی رشد و دفاعی مخارج
 نکاارد پیاادا اقتصااادی رشااد و دفاااعی مخااارج بااین را علیتاای رابطااه 6301-39 هااایسااال طاای يونااان

(Nikoladou, Eftychia, 1998.) 
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 التاین  ایآمريکا  و آسایا  بارای  رم و فادر  بخشی سه مدل از استفاده با 6339 سال در ساندلر و پای مورداچ،
 اثار  التاین  آمريکاای  در نیاز  و است مثبت آسیايی کشورهای اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج اثر که دريافتند
 (.Morales-Ramos,2002) باشدمی بیشتر اقتصادی رشد بر دولت دفاعی غیر مخارج

 در 6303-31 هایسال طی را اسرائیل کشور بنويت، مدل شبیه مدلی از استفاده با 6332 سال در استوک بین
 دفااعی  مخاارج  و اقتصاادی  رشاد  ضرر به 6313-90 هایسال دفاعی خارجم که نمود مشاهده و گرفت نظر
 (.Morales-Ramos,2002) است بوده اقتصادی رشد نفع به 6391-21 هایسال

 طی جنوبی قایآفري کشور برای رم و بیسواز رم، هایمدل از استفاده با 6333 سال در ماکريداکیس و کولیاس
 آوردناد  دسات  باه  را اقتصاادی  رشاد  بار  دفااعی  مخاارج  تولیادی  بخاش  منفای  اثار  ،6390-23 هاای سال
(Nikolaidou E. E. Athanassiou, c.Kollias and S. Zografakis, 1998). 

 در کاه  دريافات  6293-6323 هاای ساال  کبیر بريتانیای برای تولید تابع مدل از استفاده با 2336 سال در لی
 ,Sy, Catherine & Baloaloa) اناد  نداشاته  اثاری  اقتصاادی  رشاد  بار  فااعی د مخاارج  63 قارن 

Maricris,2003). 

-2333 هاای ساال  طای  آمريکاا  کشاور  بارای  گرينجر جديد کالن مدل از استفاده با 2332 سال در آتسوگلو
 .(Atesoglu and Mueller,2002) داد نشان را اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج مثبت اثر ،6319

 6390-32 هاای ساال  طی فارسخلی  کشورهای برای گرينجر مدل از گرفتن بهره با 2332 سال در الیوسف
 داشاته  عمومیات  تواناد نمی کشورها اين در اقتصادی رشد و دفاعی مخارج بین علیت رابطه که نمود مشاهده
 .(Sy, Catherine, Baloaloa & Maricris, 2003) .باشد

 را مادلی  توانست بنويت، مدل همانند تقاضا و عرضه مدل يک از استفاده با 2332 سال رد چانگ و لی شای،
 & Sy, Catherine, Baloaloa) کناد  بیاان  اقتصاادی  رشاد  بار  دفااعی  مخاارج  اثر بینیپیش برای

Maricris, 2003). 

-33 هایسال یط آمريکا کشور برای سولو رشد غیرخطی مدل از استفاده با 2331 سال در رتشولر و کارسما
 ولای  است مثبت دفاعی، هایهزينه از ترپايین سطح در اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج اثر که دريافت 6323
 (.Dunne and Nikolaidou,2005) نشد مشاهده مثبت اثر اين دفاعی، مخارج باالی سطوح در

 منفای  اثار  ،6393-31 هاای ساال  طی پرو کشور برای تقاضا و عرضه مدل از استفاده با 2331 سال در کلین
 گرينجار  مادل  از اساتفاده  با 2331 سال در پاالز و کاراگول .آورد دست به را اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج
 را ترکیاه  اقتصاادی  رشاد  بر دفاعی مخارج منفی اثر توانستند ،6330-2333 هایسال طی ترکیه کشور برای
 (.Dunne and Nikolaidou,2005) دهند نشان
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 6302-2333 هاای ساال  طی چین کشور برای گرينجر مدل از استفاده با 2330 سال در يانگ و آنگهو لی،
 Dunne and) شااوندماای اقتصااادی رشااد بااه منجاار چااین در دفاااعی مخااارج کااه نمودنااد مشاااهده

Nikolaidou,2005.) 

 شاده  انجاام  اتیمطالعا  نیاز  اقتصادی کالن متغیرهای برخی و اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج تأثیر زمینه در
 اثار  ،6313-22 هاای ساال  طای  آمريکاا  کشاور  برای گرينجر مدل از استفاده با 63339 سال در گولد .است

 مخاارج  بین را بلندمدتی اثر وی همچنین که حالی در نیافت، گذاریسرمايه و دفاعی مخارج بین را بلندمدتی
 (.Ozsoy & Onur,2000) نمود مشاهده مصرف بخش و دفاعی

 ،6301-33 هاای سال طی ترکیه کشور برای «دگر» تقاضا و عرضه مدل از استفاده با 2336 سال در سزگین
 بار  داریمعنای  اثر دفاعی مخارج که داد نشان طرفی از و دريافت را اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج مثبت اثر
 .(Sezgin & Selami,2001) ندارد تجاری تراز و اندازپس

 ،6391-31 هاای سال طی انگلستان برای OLS روش به گیری رگرسیون يک از هاستفاد با( 2336) اسکات
 خصوصای  گاذاری سارمايه  بارای  بیرونای  اثر صورت به اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج اثر که نمود مشاهده
 (.Brauer, 2004) شودمی اعمال

 آلماان،  فرانسه، ستان،انگل کشورهای برای گرينجر تقاضای و عرضه مدل با 2332 سال در راموس و مورالس
 کاه  ایگونهبه داد، نشان اقتصادی رشد بر دفاعی بخش به توجه با را توسعه و تحقیق واحد اثر آمريکا و ژاپن
 رشاد  بار  اثاری  و داشت آلمان در گذاریسرمايه و فرانسه اقتصادی رشد بر مثبت اثری توسعه و تحقیق واحد

 (.Morales-Ramos,2002) داد نشان خود از آمريکا و ژاپن اقتصادی

 مخاارج  منفای  اثار  توساعه،  حاال  در کشور 11 برای تقاضا و عرضه مدل از استفاده با 2339 سال در گالوين
 بیشاتر  تاأثیر  اين متوسط درآمد با کشورهای در ولی نمود، مشاهده اندازپس نسبت و اقتصادی رشد بر دفاعی
 (.Dunne & Nikolaidou,2005) بود

 آسیا آفريقا، کشورهای دفاعی غیر هایجنگ اثر سولو، رشد مدل از استفاده با 2332 سال در ساندلر و مورداچ
 بسایار  منفای  اثار  دفااعی  غیار  هاای جنگ که دريافتند و کردند بررسی اقتصادی رشد بر را التین آمريکای و

 .(Dunne & Nikolaidou,2005) اندداشته سرانه درآمد رشد بر زيادی

 مطالعاه  میاناه  شارق  و ترکیهکشورهای  برای فدر مدل از استفاده با 2330 سال در الاوک و سزگین يلديريم،
 باه  نسابت  بیشاتری  وریبهاره  دفااعی  بخاش  آنها بررسی در .دادند انجام 6323-33 هایسال برای را خود
 (Dunne & Nikolaidou,2005) داشت خصوصی بخش وریبهره
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 نتیجاه  اين به گذاریسرمايه مدل از استفاده با کلمبیا کشور یبرا 2339 سال در آرديال الورا و آلیاس آندرس
 داشات  خواهاد  هماراه  باه  را تولیاد  و گاذاری سارمايه  در افازايش  دفااعی،  مخاارج  افازايش  که يافتند دست

(Hartly, 2005). 

 آرژانتاین،  کشاورهای  زماانی  سری هایداده برای را «دگر» نوع از ای معادله سه مدلی 6336 سال در چییتز
 داشات  گاذاری سارمايه  بار  منفای  تأثیری دفاعی مخارج که کرد مطرح 6392-13 هایسال طی پرو و شیلی

(Hartly, 2005). 

 پژوهش شناسی. روش3

نظاامی برگزياده    هایهزينهانجام شده فرم تبعی زير جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی و  هایبررسیپس از 
 .باشدمی( 6329) دگروهش اسمیت و الزم به ذکر است مدل زير برگرفته از پژ شد.

 

 که در آن:

gنرخ رشد تولید = 
 مبدأ= ثابت عرض از 

s =داخلی اندازپس 

m  =نظامی هایهزينه 

n نرخ رشد جمعیت = 

a نسبت جريان سرمايه خارجی خالص به تولید داخلی = 

y تولید سرانه = 

r نرخ رشد کشاورزی = 
 بت= ضرايب ثا

آماری متفاوت منجر به  هاینمونهنکته حائز اهمیت اينجاست که هر مدل و تخمینی با متغیرهای يکسان در 
 مسئلهمراحل هر پژوهش جهت بررسی يک پديده و حل يک  ترينمهمنتاي  متفاوتی نیز خواهد شد. يکی از 

درسات منجار باه     بندیدستهو  در اين موضوع نوع نگاه به جامعه .باشدمیانتخاب يک جامعه آماری درست 
 تاأثیر در همین راستا، در اين پژوهش که در تالش است تا چگاونگی   بدست آمدن نتايجی دقیق خواهد شد.

که به عنوان يک پروکسی برای امنیت و آمادگی دفاعی در نظر گرفته شده است، بر رشاد   نظامی هایهزينه
دسته واردکنناده عماده تجهیازات نظاامی و صاادرکننده       اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد کشورها را به دو

کشورهای صادرکننده تجهیزات نظاامی در ايان تحقیاق شاامل:      عمده تجهیزات نظامی تقسیم گرديده است.
کانادا، چین، فرانسه، آلمان، جمهوری اسالمی ايران، ايتالیا، هلند، روسیه، اسپانیا، سوئد، رژيم اشاغالگر قادس،   

راين، انگلستان و اياالت متحده امريکا بوده و کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی نیاز  سوئیس، ترکیه، اوک
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استرالیا، آذربايجان، هندوستان، اندونزی، عراق، مراکش، عمان، پاکستان، عربستان، سنگاپور، ايااالت متحاده   
 .باشندمیعربی و ويتنام 

ه بین رشد اقتصادی و هزينه نظامی در ايان قالاب   متفاوت بودن مبانی نظری ارتبا بندیتقسیمدلیل اين نوع 
، لاذا ناوع اساتفاده از    گیردمینهايی( قرار ) مصرفیاز آنجايی که تجهیزات نظامی در زمره کاالهای  .باشدمی

در کشورهايی از  آثار متفاوت اقتصادی به همراه داشته باشد. تواندمیآنها از جهت صادراتی بودن با نبودن آن 
آنها کاال را تولید کارده و باه    برهزينه، با صرف کنندمیاسالمی ايران که اين کاالها را صادر  جمله جمهوری

 گوناه اين توانمیلذا اين هزينه در نهايت منجر به کسب درآمد گشته و  .رساندمیکشورهای ديگر به فروش 
ايان موضاوع در    واهاد شاد.  باعث بهبود رشد اقتصادی در اين دست کشورها خ هاهزينهانتظار داشت که اين 

حالی است که در کشورهای وارد کننده اين کاالها، عکس اين اتفاق رخ خواهاد داد و نتیجتااً امکاان ارتبااه     
 نظامی وجود دارد. هایهزينهمعکوس بین رشد اقتصادی و 

ايساتا  تابلويی  هایدادهدر نظر گرفته شده برای تخمین مدل روش  اقتصادسنجیم به ذکر است که روش الز
 .باشدمی

 ها و تجزیه و تحلیل داده هایافته. 4

 آزمون ریشه واحد. 4-1
مختلاف ضاروری    هاای تحلیال احتمال تغییر تابع توزيع متغیرها در طول زمان، لزوم بررسی ايان تاابع را در   

ر تغییار  عدم توجه به اين امر در الگوهای مختلف ضرايبی را به دست دهد که در واقع، هم اث بساچه .سازدمی
در  تابع توزيع و هم اثر تغییر مقدار متغیر را دربر داشته باشد و به عبارت ديگر رواباط کااذبی را منجار گاردد.    

حقیقت از آنجا که يکی از ابعاد الگوهای تلفیقی، زمان است، لذا ضروری است کاه پایش از بارآورد ضارايب     
حاصل از آزمون ريشه واحد برای همه متغیرها  نتاي  الگوها سکون متغیرهای لحاظ شده در مدل بررسی شود.

 در دو دسته کشورهای واردکننده و صادرکننده تجهیزات نظامی در زير آورده شده است.

 . آزمون ریشه واحد برای متغیرهای کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی4-1-1

، کشورهايی است کاه تاا ساال    گفته شد منظور از کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی ترپیشهمانطور که 
 .اندداشتهتجهیزات نظامی را  وارداتبیشترين میزان  2361

بارای هماه متغیرهاا گازارش      مبدأدر زير نتاي  آزمون ريشه واحد ديکی فولر تعمیم يافته با روند و عرض از 
 .گرددمی
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 ات نظامیتجهیز آزمون ريشه واحد ديکی فولر برای کشورهای وارد کننده( 9شماره )جدول 

ADF (Intercept & Trend) 

  در سطح يک دوره تفاضل دو دوره تفاضل

Prob. Statistic Prob. Statistic Prob. Statistic Variable 

    393239 9193316 Economic Growth 

393206 1290123 396322 9391623 396239 2390019 Military Exp on 

GDP 
    393333 6329911 Population Growth 

  393333 0296192 393312 9393193 Growth Of 

agriculture 

  393336 0093306 396391 2991211 Inflation 

  393363 1291619 393332 9692119 GDP Per Capital 

393332 0096922 391616 2299221 392303 2996166 Capital Formation 

On GDP 

داست، متغیرهای رشد جمعیت و رشد اقتصادی در سطح مانا بوده و ساير متغیار  همانطور که از جدول فوق پی
متغیرهای هزينه نظامی و نرخ تشکیل سرمايه، در تفاضل اول هم  نیاز به تفاضل گیری برای مانا شدن دارند.

گیری مرتبه دوم  در نهايت بعد از تفاضل و نیاز به تفاضل گیری مرتبه باالتر برای مانايی دارند. باشندمینامانا 
 .اندشدهاز متغیرهای نامانا، متغیرها مانا 

 ی:نظام یزاتکننده تجه صادر یکشورها یرهایمتغ یواحد برا یشهآزمون ر. 4-1-2

بارای هماه متغیرهاا گازارش      مبدأدر زير نتاي  آزمون ريشه واحد ديکی فولر تعمیم يافته با روند و عرض از 
 .گرددمی

 تجهیزات نظامی يشه واحد ديکی فولر برای کشورهای صادر کنندهآزمون ر (1شماره ) جدول
ADF (Intercept & Trend) 

  در سطح يک دوره تفاضل

Prob. Statistic Prob. Statistic Variable 

  393291 1190162 Economic Growth 

393393 0692192 390393 2392329 Military Exp on GDP 

  393333 9393111 Population Growth 

  393333 2393912 Growth Of agriculture 

393036 1999129 396209 9393233 Inflation 

  393629 1392219 GDP Per Capital 

  393133 1199939 Capital Formation On GDP 
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 0اری نظاامی و تاورم در ساطح معنااد     هاای هزينههمانطور که از جدول فوق پیداست، تمامی متغیرها به جز 
نظامی و تورم با اندکی اغماض در ساطح   هایهزينهدر نهايت متغیرهای  درصد، در سطح معنادار خواهند بود.

 تفاضل گیری معنادار خواهند شد. باريکدرصد، با  0معناداری 

 . آزمون هم انباشتگی1-2
ی رابطه بلندمدت و از بین ريشه واحد، جهت بررسی وجود برقرار هایآزمونبا توجه به نتاي  به دست آمده از 

راه اول وارد کردن متغیرها در مادل باا تفاضال اسات. در ايان       بردن خطر رگرسیون کاذب دو راه وجود دارد.
در ايان   راه دوم بررسی وجود هام انباشاتگی در مادل اسات.     .رودمیاولیه از دست  هایسال هایدادهحالت 

 متغیرهاا هم انباشته بودن يا نبودن  Eviews افزارنرمد در موجو اقتصادسنجی هایآزمونحالت با استفاده از 
 صاورت باه در صورت وجود هم انباشتگی بین متغیرها، نیااز باه ورود متغیرهاا     .دهیممیرا مورد ارزيابی قرار 

 تفاضل نبوده و خطر رگرسیون کاذب نیز مدل را تهديد نخواهد کرد.

 آزمون هم انباشتگی (0شماره ) جدول

Pedroni Residual Cointegration Test 

  کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی تجهیزات نظامیکشورهای وارد کننده 

Prob. Statistic Prob. Statistic  

693333 -19193661 393921 -29322031 Panel v-Statistic 

693333 09929310 393333 99933936 Panel rho-Statistic 

393322 29992211 39333333 -99332231 Panel PP-Statistic 

393333 -99633993 39333333 -19031229 Panel ADF-Statistic 

693333 19391112 693333 09919629 Group rho-Statistic 

39333333 -62933190 39333333 -22911262 Group PP-Statistic 

393331 -99922233 39333333 -29369931 Group ADF-Statistic 

درصاد اسات و    0آماره گزارش شده در هر دو دسته کشور زيار   9از  تا 1همانطور که از آزمون فوق پیداست 
لذا رابطه بلندمادت باین متغیرهاا وجاود      .باشدمیدرنتیجه آزمون نشان از وجود رابطه هم انباشتگی در مدل 

 .باشدنمیداشته و نیاز به وارد کردن متغیرها به صورت تفاضل 

 مدل یینها ینو تخم ینمربوط به تخم هایمونآز. 4-3
مرباوه باه آن خواهاد     هایآزمونپس از بررسی مانايی و هم انباشتگی مدل، نوبت به تخمین نهايی مدل و 

تر گفته شد، جهت تدقیق هرچه بیشتر نتاي  و دستیابی به ضرايب و روابط صحیح، دو همانطور که پیش رسید.
در ادامه تخماین مادل    صادر کننده و وارد کننده رشد اقتصادی پرداخته شد.تخمین جداگانه برای کشورهای 

بدست آمده از پژوهش برای اين دو دسته به طور جداگانه ارائاه   هایگزارشمربوه به آن و  هایآزموننل، اپ
 خواهد شد.
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بدين  هیم پرداخت.خوا 9و مدل پولد 2برای تشخیص بین اثرات ثابت 6در همین راستا ابتدا به انجام آزمون چاو
فرضیه  و سپس آزمون را انجام خواهیم داد. زنیممیوهله اول مدل را به صورت اثرات ثابت تخمین  در منظور

حاال   صفر اين آزمون اين است که تخمین پولد برآورد درستی از مدل است و مدل اثرات ثابت رد خواهد شد.
 ف از کشورها خواهیم پرداخت.همانطور که گفته شد به تخمین مدل برای دودسته مختل

 لیمر Fآزمون چاو؛  (1شماره )جدول 
  کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی کشورهای صادر کننده تجهیزات نظامی

PROB. STATISTIC PROB. STATISTIC EFFECT TEST 

393336 99221921 39333333 29990292 CROSS SECTION-F 

39333333 109929129 39333333 969221992 CROSS SECTION  

، در ساطح  %0دست آمده از ساطح  ب  .probبودن ترپايینهمانطور که از نتاي  آزمون فوق پیداست، به دلیل 
رد و تخماین   pooledبرای هر دو دسته از کشورها رد شده و در نتیجه تخماین   0Hفرض  %30معناداری 

fixed  شودمیبا تسامح پذيرفته. 

 یمخواه یاثرات ثابت و اثرات تصادف ینب یصتشخ یاز انجام آزمون چاو، به انجام آزمون هاسمن براحال بعد 
 نمود. یمارائه خواه يلرا در جدول ذ ي پرداخت و نتا

 آزمون هاسمن( 9ل شماره )جدو

  کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی کشورهای صادر کننده تجهیزات نظامی

PROB. ISTICSSTAT PROB. STATISTICS TEST SUMMERY 

393313 639636260 393322 639309321 
CROSS SECTION 

RANDOM 

خواهاد شاد و    يرفتاه در برابر مادل اثارات ثابات پذ    یاست که مدل اثرات تصادف ينآزمون ا ينصفر ا یهفرض
 0H یهفرض %03 یدر سطح معنادار ینتخم دودر جداول فوق قابل مشاهده است در هر  ي همانطور که از نتا
 یمخواه ثابتمدل با اثرات  خمیندر ادامه به ت .شودمیرد  یمدل پانل با اثرات تصادف یجهرد شده است و درنت

 پرداخت.

 

 

                                                           
1 Chow test 
2 Fixed 
3 Pooled 
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 تخمین مدل با اثرات ثابت برای واردکنندگان تجهیزات نظامی (2شماره )جدول 

 تخمین مدل با اثرات ثابت

  کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی ده تجهیزات نظامیکشورهای صادر کنن

Prob. Coefficient Prob. Coefficient Variable 

393333 -61996312 391623 69126066 Constant 

393660 29939069 393333 29226291- Military Exp on GDP 

390231 -39912296 393662 39313612 Population Growth 

390992 39363936 393110 39662322 Growth Of agriculture 

393333 -39291919 393910 39629621 Inflation 

393619 -2992E-39 399621 9916-E-32 GDP Per Capital 

393333 39110219 393332 39912206 Capital Formation On 

GDP 

ردکننده تجهیزات نظاامی تولیاد ناخاالص    که در کشورهای وا دهدمینتاي  بدست آمده از تخمین مدل نشان 
 دارمعنای ضرايب بدست آمده نیز حاکی از رابطه مثبات و   داخلی سرانه رابطه معناداری با رشد اقتصادی ندارد.

، تورم و نرخ تشکیل سرمايه با رشد اقتصادی و رابطه منفای  کشاورزیرشد جمعیت، رشد ارزش افزوده بخش 
 با رشد اقتصادی در اين کشورها دارد. GDPی به نظام هایهزينهنسبت  دارمعنیو 

و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی رابطاه   جمعیت رشداز طرفی در کشورهای صادرکننده تجهیزات نظامی 
نرخ تشکیل سرمايه  دارمعنیضرايب بدست آمده نیز حاکی از رابطه مثبت و  معناداری با رشد اقتصادی ندارند.

تولید ناخالص داخلی سرانه و  دارمعنیبا رشد اقتصادی و رابطه منفی و  GDPه نظامی ب هایهزينهنسبت  و
 تورم با رشد اقتصادی در اين کشورها دارد.

 ( آماره تخمین مدل اثرات ثابت3شماره )جدول 

 کشورهای وارد کننده تجهیزات نظامی کشورهای صادر کننده تجهیزات نظامی

39010910 R-squared 39019616 R-squared 

39122633 Adjusted R-squared 39033093 Adjusted R-squared 
29191632 F-statistic 29069623 F-statistic 
39333333 Prob(F-statistic) 39333333 Prob(F-statistic) 

آن برای کشورهای واردکننده و صادرکننده تجهیزات نظامی نشاان از   .Probو  Fنتاي  بدست آمده از آماره 
 ياا از ناوع نارخ و    استفاده شده در مادل  یرهایکه متغ يیاز آنجاالزم به ذکر است  کل مدل دارد. دارینیمع

 .رودنمیباال  2Rدر آنها وجود ندارد، انتظار  یروند زمان یو به عبارت باشندمیدرصد 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه. 5

 گیرینتیجه. 5-1

 و امنیات  قدرت، گیریاندازه برای زيادی بسیار هایشاخص شد، بدان پرداخته ادبیات پژوهش در که همانطور
 نتیجاه  بادين  زمیناه  ايان  در گرفتاه  صورت مشابه هایپژوهش بررسی با. دارد وجود کشورها دفاعی آمادگی

 در لاذا  .اسات  مؤلفه اين برای پروکسی بهترين نوعی به و ترين آل ايده نظامی، هایهزينه که رسید توانمی
 دفااعی  آماادگی  و امنیات  پروکسی عنوان به GDP به نظامی هایهزينه نسبت متغیر از نیز مذکور پژوهش
 .است شده استفاده

 رابطه پژوهش اين. است شده استفاده ،اندکرده ابداع 6329 سال در که اسمیت و دگر مدل از پژوهش اين در
 نظاامی  هایهزينه نسبت ورم،ت جمعیت، رشد کشاورزی، بخش افزوده ارزش رشد سرمايه، تشکیل متغیرهای

 و نظامی تجهیزات واردکننده کشور دسته دو برای را اقتصادی رشد با سرانه داخلی ناخالص تولید و GDP به
 کاه  پاژوهش  ايان  بررسای  مورد رابطه اصلی بخش اين در داد قرار ارزيابی مورد نظامی تجهیزات صادرکننده

 در سارعت به اقتصادشان که کشورهايی .پردازيممی بیشتر تاس نظامی هایهزينه و اقتصادی رشد بین رابطه
 نظاامی  هاای قابلیات  خاود،  نظاامی  هاای هزيناه  افازايش  با توانندمی بالقوه طور به است شدن صنعتی حال
 .نمايند کسب را توجهیقابل

 عادی وضعیت در بهتر عبارت به گیرندمی قرار هم مقابل در صادراتی و وارداتی کاالی اقتصادی رشد منظر از
 اثرات دلیل به وارداتی کاالی و اقتصادی رشد افزايش به منجر صادراتی کاالی شرايط ساير ثبات و اقتصادی

 که است ذکر به الزم. گرددمی اقتصادی رشد کاهش به منجر زندمی اشتغال و داخل تولید بر که منفی و سوء
 ايان  .ایسرمايه يا و ایواسطه نه باشد؛ مصرفی عنو از مذکور کاالی که است حالتی به مربوه فوق استدالل
 .باشدمی استدالل همین تأيیدکننده نیز پژوهش

 رابطاه  کاالهاا  اين صادرکننده کشورهای در ،باشدمی مصرفی کاالی نوع از غالباً نظامی تجهیزات که آنجا از
 نظاامی  هایهزينه افزايش با که معنی بدان .است شده حاصل نظامی هایهزينه و اقتصادی رشد بین مثبتی
 کشورهای در رابطه اين بودن منفی توجه جالب نکته .يافت خواهد افزايش نیز اقتصادی رشد کشورها، اين در

 .باشدمی پژوهش فرضیات و استدالل یکننده تأيید آمده بدست نتاي  .است نظامی تجهیزات واردکننده

 پیشنهادها. 5-2
 تجهیازات  صاادرکننده  کشاورهای  جمله از ايران اسالمی جمهوری هک آنجا از اقتصادی، ديدگاه از •
 رشاد  بیشاتر  هرچاه  بهباود  باه  منجار  بخش اين به شده داده اختصاص بودجه و هزينه افزايش است، نظامی

 .گرددمی مطلوب توسعه سطح به رسیدن درنهايت و اقتصادی
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 باا  .است بوده کشور غیرنفتی اتصادر افزايش گذشته سال چند در دولت اهداف و هابرنامه از يکی •
 رفاتن  باین  از باه  منجار  بخاش  ايان  در گذاریسرمايه نظامی، صنايع بخش در موجود هایپتانسیل به توجه
 از ایعماده  بخاش  نظاامی  کاالهای صادرات آتی، سالیان در بساچه و گشته زمینه اين در موجود هاینگرانی
 .دهد تشکیل را کشور غیرنفتی صادرات

 .اسات  باوده  کشاور  آن خاارجی  و داخلی ثبات و امنیت از نمودی همواره کشور يک ظامین قدرت •
 کشاور،  امنیات  و قادرت  باردن  بااال  آن نتیجاه  در و نظاامی  هایهزينه بردن باال با ايران اسالمی جمهوری

 .آورد فراهم خارجی گذارانسرمايه ورود برای را فضا تواندمی

 اين از که کشورهايی .شودمی برده نام استراتژيک کاالی يک انعنو به نظامی کاالهای از همواره •
 جمهاوری  .باشاند مای  دارا جهاانی  حتای  و ایمنطقاه  مناسابات  در ایعمده نقش معموالً هستند قدرت نظیر

 نقاش  خاود،  نظاامی  وضاعیت  بهتار  هرچه تقويت با تواندمی رشد حال در کشور يک عنوان به ايران اسالمی
 .گردد تبديل سازتصمیم کشوری به خود بهتر، عبارت به و کند ايفا هاگیریصمیمت اين در تریپررنگ

 وضاع  بیشاتر  هرچاه  بهباود  باا  .است استراتژيک کاالی يک نظامی کاالی شد گفته که همانطور •
 يان ا از را کشاورها  برخی همچنین و داد کاهش ديگر کشورهای از را خود نظامی وابستگی از توانمی نظامی
 .کرد خود ستهواب نظر

 شااخص  قبیل از دفاعی آمادگی و امنیت برای ديگری شاخص آتی تحقیقات در گردد می پیشنهاد •
 قارار  بررسای  ماورد  هاشاخص اين با دفاعی آمادگی و امنیت و رشد رابطه و( CINC) ملی قابلیت از مرکب
 .گیرد

 و نمايناد  اساتفاده  نسابی  نیات ام مانند مفاهیمی از آتی تحقیقات در پژوهشگران گرددمی پیشنهاد •
 .باشند نداشته منطقه در آن قدرت با رابطه در گیرینتیجه و کشور يک نظامی هایهزينه به مطلق نگاه

 تواندمی متغیر دو اين بین طرفه دو رابطه وجود بررسی و نظامی هایهزينه بر اقتصادی رشد نقش •
 .باشد پژوهش برای جذاب و مهم موضوعات از

 توساعه  درحاال  و يافتاه  توساعه  کشورهای به را کشورها بندیدسته نوع توانمی آتی یقاتتحق در •
 .داد تغییر
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