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برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی 

 ایران: مدل سیستم معادالت همزمان

  1خندانابوالقاسم گل

 23/06/1399تاريخ پذيرش:                                                   21/05/1399تاريخ ارسال: 

 چکیده
شود که نقش مهمی در ايجاد های استراتژيک آن کشور محسوب میبخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش

صادی را های مختلفی بهکند و از کانالامنیت داخلی و خارجی ايفا می شد اقت ستقیم ر ستقیم و غیرم صورت م
واجهه با تهديدات امنیتی کند. قرار گرفتن ايران در موقعیت حساااا  و اساااتراتژيک خاورمیانه و ممتأثر می

کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده 
شد  ستقیم و کل مخارج دفاعی بر ر ستقیم، غیرم صلی اين تحقیق برآورد اثرات م ستا، هدف ا شود. در اين را

اين منظور از يک الگوی سیستم معادالت همزمان باشد. به می 1368-1397اقتصادی ايران طی دوره زمانی 
عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتايج ای، بهاستفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله

 ای که با يکگونهباشد؛ بهدهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت میبرآورد مدل نشان می
يافت. در  خواهد افزايش درصد 17/0 حدود اقتصادی رشد مستقیم طوربه کشور، دفاعی بار در افزايش درصد

ستقیم مخارج دفاعی بر پس شد.انداز و تراز تجاری منفی و معنادار میمقابل، اثر غیرم برآورد اثر کل مخارج  با
شان می صادی نیز ن شد اقت صد يک دهد که بادفاعی بر ر شد ،GDP از دفاعی مخارج سهم در افزايش در  ر

 يابد.می کاهش درصد 09/0 حدود کشور اقتصادی

 ، رشد اقتصادی، سیستم معادالت همزمان.مخارج دفاعیهای کلیدی: واژه

  

                                                           
 ل.لرستان، خرم آباد، ايران. نويسنده مسئو دانشگاهدانشکده مديريت و اقتصاد، ، یاقتصادعلوم دکتری   1

(com.gmail@golkhandana) 

 فصلنامه اقتصاد دفاع
 فاعدگروه منابع و اقتصاد  -دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

 9-33، صص 1399 تابستان، شانزدهم، شماره پنجمسال 
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 ... برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد                                                                                 10

 . مقدمه1
های عمومی در اکثر کشورهاست. اين مخارج، نقش مهمی مخارج دفاعی يکی از اقالم مهم و قابل توجه هزينه

کند. طور مستقیم و غیرمستقیم نیز رشد اقتصادی را متأثر میکند و بهدر ايجاد امنیت داخلی و خارجی ايفا می
گذاری و اشتغال، رشد اقتصادی ح سرمايهتواند از طريق افزايش تقاضای کل و باالبردن سطمخارج دفاعی می
، رشد اقتصادی را افزايش 1«سازیبخشه»تواند از طريق اثر های دفاعی میچنین، هزينهرا افزايش دهد. هم

ونقل، بنادر و ها، حملهای فیزيکی و اجتماعی مانند جادهها در زيرساختدهد. اين اثر ناشی از تأثیر اين هزينه
چنین افزايش امنیت و صادرات ادوات و تجهیزات نظامی است که برای بخش غیرنظامی همتحقیق و آموزش و 

، بر اسا  (. در مقابل2014، 3و چانگ و همکاران 1986، 2شود )دگرباشد و منجر به رشد اقتصادی میمفید می
در مخارج  افزايش مخارج دفاعی، با توجه به محدوديت بودجه دولت، سبب کاهش، 4اسلحه يا رفاهنظريه 

های چه هزينهبعالوه، چنان (.1394خندان، مواليی و گل) 5شود )اثر جايگزينی(آموزشی و بهداشتی دولت می
چنین اين توسعه، معموالًصرف واردت تجهیزات و ادوات نظامی شود )که در کشورهای درحال اًنظامی عمدت

با توجه به (. 2013، 6دهد )میوادی را کاهش میاست(، با توجه به تأثیر منفی آن بر تراز تجاری، رشد اقتص
ای پیچیده و چندبعدی است توان گفت که ارتباط بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی، مسئلهمباحث يادشده می

 که در خصوص آن پاسخی آشکار و قاطع، قابل ارائه نیست.

رويارويی با تهديدات  )خاورمیانه( و دلیل قرارگرفتن در منطقه حسا  و استراتژيک غرب آسیادر ايران نیز به
ای (، سهم عمدهامنیتی بعضی از کشورهای خارجی )چه کشورهای داخل منطقه و چه کشورهای خارج از منطقه

ررسی اثر توان گفت که بشود. بر اين اسا  میاز مخارج بخش عمومی به بخش دفاعی اختصاص داده می
ف اصلی اين مقاله ای برخوردار است. در اين راستا هدیت ويژهمخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ايران از اهم

دی ايران طی دوره بررسی و برآورد آثار مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی )به تفکیک( بر رشد اقتصا
 باشد.می 1368-1397زمانی 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 . مبانی نظری1-2

ساندلر سا  اين ( نشان داده1رمستقیم مخارج دفاعی را همانند شکل )اثرات مستقیم و غی 7هارتلی و  اند. بر ا
 توان اثرات خارجی دفاع را بر اقتصاد مشاهده کرد.شکل می

 

                                                           
1. Spin-Off 

2 Deger 

3 Chang et al 

4. Guns or Butter 

5. Crowding Out Effect 

6 Myo 
7 Hartley & Sandler 
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 ( اثرات مخارج دفاعی1شکل شماره )

  1995مأخذ: هارتلی و ساندلر، 

صاد دفاع»شده در علم ترين مباحث مطرحيکی از مهم ست که آيا بخش نظامی «اقت سش ا سخ به اين پر ، پا
ای با استفاده از بر اين اسا  مطالعات گسترده کند يا نه؟)دفاعی( به فرآيند رشد و توسعه اقتصادی کمک می

 .های مختلف شکل گرفته استها و مدلروش

 مخارج دفاعی

خرید عناصر تولید )نیروی کار، سرمایه، 

 انرژی، مواد خام، خدمات، مدیریت و ...(

 سرمایه کار

 نیروهای مسلح صنعت دفاعی صنعت دفاعی نیروهای مسلح

 R&Dتولید 

 تولید تجهیزات دفاعی

 تولید نهایی )امنیت ملی، دفاع(

گذاری، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، تراز تجاری تأثیر بر اقتصاد )سرمایه

المللی، توسعه اقتصادی و ...(بین  
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سعی کرده ضا مورد گروهی از اين مطالعات  ستفاده از بعد تقا صادی با ا شد اقت اند تا اثر مخارج نظامی را بر ر
با  های سمت تقاضادهند. مدلهای کینزی اسا  اين گروه از مطالعات را تشکیل میمدل 1بررسی قرار دهند.

صاد، بر روی ناديده ضه اقت صادی  مخارج« گزينیاثر جای»گرفتن طرف عر شد اقت نظامی با مخارج محرک ر
گذاری و مخارج مربوط به ساارمايه انسااانی )مانند: مخارج آموزشاای و بهداشااتی( تأکید مانند مخارج ساارمايه

اند های نظامی روی رشااد اقتصااادی بودهها متمايل به يافتن اثرات منفی هزينهاند. در نتیجه، اين مدلداشااته
، گروهی از مطالعات، تأثیر مخارج نظامی را بر رشااد اقتصااادی با اسااتفاده از )دسااته اول(. در مقابل اين گروه

سی قرار داده صاد مورد برر ضه اقت ضه معتقدند که مخارج نظامی از طريق مدل 2اند.سمت عر سمت عر های 
سانی و منابع طبیعی( و تکنولوژی به سرمايه ان سرمايه فیزيکی،  سی تولید )نظیر:  سا و کارگیری فاکتورهای ا
شه»اثر چنین هم سريع می ،«سازیبخ صادی را ت شد اقت شد. مدلسطح تولید بالقوه را افزايش و ر های بخ

های عرضااه متمايل به يافتن دهند. در نتیجه، مدلنئوکالساایکی اسااا  اين گروه از مطالعات را تشااکیل می
 3شااده توسااس بیسااواز و رمئهارا« مدل فدر» اند.های دفاعی بر روی رشااد اقتصااادی بودهاثرات مثبت هزينه

های اين ترين مدلمهم( 1996) 4توسااس نايت و همکارانشااده ارائه« يافتهمدل سااولوی تعمیم»( و 1986)
 ب(.1398خندان، دهند )دسته دوم( )گلمطالعات را تشکیل می

که اند؛ در حالیبودههای دفاعی روی رشد اقتصادی های نئوکالسیکی متمايل به يافتن اثرات مثبت هزينهمدل
ستهای کینزی، بیشمدل شکل، وجو میتر اثرات منفی را ج ستم معادالت »کردند. برای رفع اين م سی مدل 
سمت معرفی مدل تحقیق، بهبه« زمانهم شد )که در ق ست(.کار گرفته  شده ا شريح  سمیت طور کامل ت  5ا
به معادالت( از اولین افرادی بود که مدل1980) بههم های مربوط  کار برد. اين معادالت هم اثرات زمان را 

شد و هم اثرات طرف عرضه را در قالب معادله رشد طرف تقاضا را در چارچوب تقاضای کل کینزی شامل می
ها از طريق تشااريح ارتباطات موجود بین متغیرها، اگرچه اين مدل نئوکالساایکی و برگرفته از تابع تولید کل.

طور کامل جا که بهکنند؛ اما از آنهای نظامی را فراهم میبین رشد اقتصادی و هزينه تصويری کامل از ارتباط
اند باشند، مورد انتقاد قرار گرفتههای موردی میتر متکی به استداللای نیستند و بیشهای پايهبر نظريهمبتنی

سوم(. سته  سته چهارم( با ترکیب منافع و هزينه )د سته ديگری از مطالعات )د های مخارج نظامی، رابطه بین د
شد اقتصادی را غیرخطی و به به اين معنا که نخست با  6اند.معکو  درنظر گرفته Uشکل مخارج نظامی و ر

تر اساات و رشااد اقتصااادی نیز های آن بیشافزايش اندازه بخش نظامی، ساارعت افزايش منافع آن از هزينه

                                                           
)Khalid و خلید و رزاق  ) ,2002Atesoglu(، آتسوگلو ),.1984Faini et al(. مانند مطالعات: فینی و همکاران 1

& Razaq, 2015). 
سواز و رم 2  و موالییو  ) ,.1996Knight et al(، نایت و همکاران ) ,1986Biswas & Ram(. مانند مطالعات: بی

 .(Mowlaei & Golkhandan, 2015) خندانگل
3 Biswas & Ram 
4 Knight et al 
5 Smith 

 .(الف1394) خندانو گل ( ,2001Stroup & Heckelman). مانند مطالعات: استروپ و هکلمن 6
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بد. اما با بیشافزايش می ندازه بخش های ترشااادن هزينهيا مخارج نظامی از منافع آن، همگام با افزايش ا
 (. 2001، 1هکلمن و يابد )استروپنظامی، رشد اقتصادی کاهش می

صورت غیرخطی دسته پنجم اين مطالعات در رويکردی جديد، رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج نظامی را به
افزايش  کنند. بر اين اسا ،تشريح می« للیالمسطح تهديدات بین»يک کشور و « درجه امنیت»و بر اسا  

ستانه، موجب میسطح تهديدات بین سطح آ سهم مخارج المللی به باالتر از يک  شور از افزايش  شود که ک
 (. اين دساااته از مطالعات بر اساااا  تحقیقات تجربی2012، 2لوين و ای نظامی منتفع گردد )آلپتکینبودجه

کنند که تأثیر مخارج نظامی بر رشد اند. اين محققان فرض می( شکل گرفته2006و  2003) 3آيزنمن و گلیک
صورت صادی، يک تابع غیرخطی از تهديدات نظامی مؤثر  ساير نیروهای اقت شورهای بیگانه و  سس ک گرفته تو

سترده، افزايش مخارج نظامی می صورت وجود تهديدات خارجی گ ست و در  شد اخارجی ا صادی تواند به ر قت
شان می کمک کند. صريح جديد ن سبت دهد که تولید بهاين ت سیله میزان تأمین امنیت و يا مخارج نظامی، ن و

شورها )مانند نظر میگیرد. بهبه تهديدات خارجی تحت تأثیر قرار می سیاری از ک صريح برای ب سد که اين ت ر
شورهای درحال صريحاتی که در آن هزينهک سبت به ت سعه( ن سطح تولید را نظامی از طريق فنهای تو آوری، 
تر اسااات. البته پیرو مطالعه تر و منطقیيافته(، قابل قبولدهد )مانند مدل ساااولوی تعمیمتحت تأثیر قرار می

های نظامی بر رشاااد اند تا اثر هزينهآيزنمن و گلیک، برخی از مطالعات تجربی جديدتر ساااعی کرده تجربی
صادی را با توجه به اثر ت صادی و اقت ساد(، مانند نهادهای اقت عاملی متغیرها و عوامل ديگری )به جز امنیت و ف

 ب(.1398خندان، سیاسی و منابع طبیعی مورد بررسی قرار دهند )گل
های بر رشاااد ها در زمینه تأثیر هزينههای مربوط و نتايج غالب آنها، مدل(، فلوچارت کانال2در شاااکل )

 اقتصادی، ترسیم شده است.

                                                           
1 Stroup & Heckelman 
2 Alptekin & Levine 
3 Aizenman & Glick 
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های نظامی بر رشد ها در زمینه تأثیر هزينههای مربوط و نتايج غالب آنها، مدل(  فلوچارت کانال2شکل شماره )
 1اقتصادی

 (96: 1398خندان )مأخذ: گل

                                                           
 ها و نتايج به کتاب زير مراجعه کنید:ها، مدلمنظور آشنايی کامل با اين کانال. به1
سم. خندان،گل صاد دفاع )تقرب تجربی(: تأثیر مخار. گزيده(ب1398) ابوالقا ضوعات در علم اقت ج دفاعی بر عملکرد کالن ای از مو

 نش.تهران، انتشارات نارون دا دوم، جلد اقتصادی.
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 . پیشینه تحقیق2-2

 مطالعات خارجی:الف. 
صحرای آفريقا طی دوره زمانی اثر هزينه( 2010) 1دون شورهای  صادی ک شد اقت -2006های نظامی را بر ر
پويا به اين نتیجه رسیده است که اين اثرگذاری منفی و اقتصادسنجی پانل فنونبررسی و با استفاده از  1988

ست.  سی اثر هزينه2011) 2ويجورا و وبمعنادار ا صادی ( در برر شد اقت سیا  5های نظامی بر ر شور جنوب آ ک
اند که اين به اين نتیجه رساایده ،انباشااتگی پانلیو با اسااتفاده از رهیافت هم 1988-2007ی زمانی طی دوره

های تحلیل( با استفاده از يک مدل سمت تقاضا و 2013) 3. شهباز و همکاراناثرگذاری مثبت، اما ناچیز است. 
سیدههم شتگی به اين نتیجه ر صادی کشور پاکستان انبا شد اقت اند که مخارج دفاعی اثر منفی و معناداری بر ر

های نظامی بر رشد ( در بررسی تأثیر هزينه2014) 4داشته است. دادی و همکاران 1972-2008های طی سال
ستفاده از يک مدل  شور ايتالیا، با ا صادی ک سیدهبه اين  LSTRاقت صورت اند که اين اثرگذاری بهنتیجه ر

ست. علی و آثر Uغیرخطی و  ستم معادالت هم2014) 5معکو  ا سی ستفاده از يک  سه ( با ا شامل  زمان 
اند که اثر مستقیم و نشان داده 2SLSانداز و مخارج نظامی و روش اقتصادسنجی معادله: رشد اقتصادی، پس

ص شد اقت ستقیم مخارج دفاعی بر ر ستان طی دوره زمانی غیرم شور پاک ست.  1988-2013ادی ک منفی بوده ا
ستفاده از يک (2015خندان )گل و مواليی نشان  GMM اقتصادسنجی روش و يافتهتعمیم سولوی مدل با ا
-2012 هایسال طی خاورمیانه غیرنفتی و نفتی کشورهای اقتصادی رشد بر نظامی هایهزينه اند که اثرداده
 کشورهای با قیا  در نفتی کشورهای برای منفی اثرگذاری اين میزان چنین،هم معنادار است.منفی و  1990
 آمريکا،: کشور سه اقتصادی رشد بر را دفاعی مخارج نامتقارن تأثیر (2017) 6دار و احد .است تربزرگ غیرنفتی
 مورد غیرخطی ARDL روش و 1992-2014 زمانی دوره فصاالی هایداده از اسااتفاده با روساایه و انگلیس
 کشورهای اقتصادی رشد بر دفاعی مخارج تأثیر که دهدمی نشان مطالعه اين نتايج. اندداده قرار تجربی بررسی
ست مثبت روسیه کشور برای اثرگذاری اين اما منفی؛ بلندمدت در انگلیس و آمريکا  تأتیر (2019خندان )گل .ا
 تحقیق اين هایيافته. است کرده بررسی 1990-2014 هایسال طی ايران اقتصادی رشد بر را دفاعی مخارج
 و مدتکوتاه در دفاعی مخارج که دهدمی نشااان VECM الگوی و تقاضااا ساامت مدل يک کارگیریبه با

شد بر را معناداری و مثبت اثر بلندمدت، صادی ر شته اقت ست دا  را نظامی مخارج تأثیر (2019) 7احمد و راجو. ا
شد بر صادی ر شور سه اقت ستان، ک ستان هندو سی مورد 1980-2017 زمانی دوره طی چین و پاک  قرار برر
های سری گرنجری در داده علیت آزمون و انباشتگیهم هایتحلیل از استفاده با تحقیق اين هایيافته. اندداده

                                                           
1 Dune 
2 Wijeweera & Webb 
3 Shahbaz et al 
4 Daddi et al 
5 Ali & Ather 
6 Ahad & Dar 
7 Raju & Ahmed 
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 داشته و اقتصادی رشد بر مثبت تأثیر دوره بلندمدت در کشور سه هر در دفاعی مخارج که دهدمی نشان زمانی
 . است بوده تأثیر بدون مدت،کوتاه در

 ب. مطالعات داخلی:
شان داده1386پورصادق و همکاران ) سهم هزينه( ن های نظامی در تولید ناخالص داخلی منجر اند که افزايش 

شده است. مواليی  1353-1384ای هبه بهبود تراز تجاری و در نتیجه افزايش رشد اقتصادی ايران طی سال
اند که يوهانسن نشان دادهيافته و روش اقتصادسنجی ( با استفاده از يک مدل سولوی تعمیم1393) همکارانو 

صادی  شد اقت سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی، منجر به ر سالدر بلندمدت افزايش  های ايران طی 
ست. گل 1389-1338 سنجی ( 1393خندان )شده ا صاد ستفاده از يک مدل فدر رم و روش اقت -SYSبا ا

GMM ست که تأثیر هزينه شان داده ا شورهای درحالن صادی ک شد اقت سعه منفی و اين های نظامی بر ر تو
اند که يک درصد ( نشان داده1394خندان و همکاران )يافته مثبت است. گلاثرگذاری برای کشورهای توسعه

شو شورهای اين منطقه را طی دوره زمانی افزايش در بار دفاعی ک صادی ک شد اقت -2014رهای منطقه منا، ر
 داده نشان LSTR مدل يک از استفاده با( الف1394) خنداندرصد کاهش داده است. گل 04/0، حدود 1995
 زمانی یدوره طی ايران در اقتصادی رشد و نظامی مخارج بین معکو  U شکل فرضیه تأيید ضمن که است

( 1396خندان )فطر  و گل .است GDP از 021/0 حدود کشور در نظامی مخارج بهینه مقدار ،1391-1338
ضیه تجربی آزمون به سلحه فر شورهای برای رفاه( يا) و ا سس باال، درآمد با ک  زمانی یدوره طی پائین، و متو

 رشاااد بر نظامی هایهزينه معنادار و مثبت اثر دهندهنشاااان تحقیق اين هایيافته. اندپرداخته 2014-1995
 رشااد بر نظامی هایهزينه معنادار و منفی اثر ،(رفاه و اساالحه فرضاایه) باال درآمد با کشااورهای در اقتصااادی
 رشااد بر نظامی هایهزينه معنایبی اثر و( رفاه يا اساالحه فرضاایه) پائین درآمد با کشااورهای در اقتصااادی
صادی شورهای در اقت سس درآمد با ک ضیه) متو شدمی( خنثی فر صور )گل .با ( با 1398خندان و محمديان من

ستفاده از داده شان داده NARDLو برآوردگر  1358-1395 هایسال آماری هایا  و مدتکوتاه اند که درن
 منفی هایتکانه تأثیر اما داده؛ افزايش را اقتصاااادی رشاااد دفاعی، بودجه منفی و مثبت هایتکانه بلندمدت،
شتر ست مثبت هایتکانه از بی سا  ( بر1398خندان )گل(. نامتقارن تأثیر تأيید) ا  و گلیک و آيزنمن مطالعات ا
 سطح به ايران اقتصادی رشد بر دفاعی بار تأثیر که نشان داده است يوسلیو -يوهانسن انباشتگیهم روش

 مخارج منفی اثر خارجی، تهديدات سااطح افزايش با که ایگونهبه اساات؛ وابسااته خارجی تهديدات شاااخص
شت انتظار توانمی و يابدمی کاهش اقتصادی رشد بر دفاعی  مقدار از خارجی تهديدات سطح گذشت با که دا
ستانه شد بر دفاعی مخارج تأثیر آن، آ صادی ر ضر در  .گردد نیز مثبت کشور اقت وجه تمايز و نوآوری مطالعه حا

سی و  شته در برر ستقیم مخارج دفاعی بر اندازهقیا  با مطالعات داخلی گذ ستقیم و غیرم گیری جداگانه آثار م
 باشد.چنین محاسبه کمی برآيند اين دو اثر )اثر خالص( میرشد اقتصادی ايران و هم
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 . مدل و روش شناسی پژوهش3
ستم معادالت همدر اين مطالعه به سی صادی ايران از مدل  شد اقت سی اثر مخارج دفاعی بر ر  1زمانمنظور برر

ست. شده ا ستفاده  سمیت  ا زمان را های مربوط به معادالت همگرانی بود که مدلاز اولین پژوهش(1980)ا
ضه به ضای کل کینزی و هم اثرات طرف عر ضا را در چارچوب تقا کار برد. اين معادالت هم اثرات طرف تقا

 شد.میرا در قالب معادله رشد نئوکالسیکی و برگرفته از تابع تولید کل شامل 
 2، دون و محمد)( 1986، دگر )(1983)الگوی مذکور توسااس تعدادی از اقتصاااددانان نظیر دگر و اساامیت  

های دفاعی را از ها اثرات مساااتقیم احتمالی هزينهگساااترش يافت. اين مدل( 1997) 3و آنتوناکیس( 1995)
صادی اندازه شد اقت ضای کل کینزی، روی ر ساير اثرات، نظیر اثر تعديل و  اند.گیری کردهطريق تحريک تقا

ستقیم و منفی کاهش در پس سرمايهاثر غیرم شت در اين مدل گذاری، تراز پرداختانداز،  ها، آموزش و بهدا
ست. اگرچه اين مدل شده ا صويری مفروض درنظر گرفته  شريح ارتباطات موجود بین متغیرها ت ها از طريق ت

نه باط بین رشاااد و هزي مل از ارت ظامکا ما از آنی را فراهم میهای ن ند، ا بهکن که  مل مبتنیجا  کا بر طور 
اند باشاااند، مورد انتقاد قرار گرفتههای موردی میتر متکی به اساااتداللای نیساااتند و بیشهای پايهنظريه
طور نمونه اين شاااوند. بهها دارند، جبران میهايی که اين مدل. اين انتقادها با مزيتالف(1398خندان، )گل
شکالتی نظیر اثرات بیرونی )علیت(، هملمد سانی واريانس که در مدلها بر م ای معادلههای تکزمانی و هم

 کنند.دفاع اثر بگذارند، غلبه می-ممکن است بر روابس رشد

شتار با توجه به مدل ارائهمدل معادالت هم ضیحی در اين نو سس زمان تو شامل چهار ( 1986دگر )شده تو
 شرح و توضیحات ذيل است:ها  بهمشخصات آنمعادله است که 

 الف. مدل تقاضا

های انتخاب عمومی، رفتار اداری، : مدل4های تقاضاااای مختلفی درخصاااوص مخارج نظامی وجود داردمدل
توان تمامی موارد های عمومی مربوط به مخارج عمومی دفاع که میهای تسلیحاتی و يا مدلها، رقابتپیمان

 صورت زير نشان داد:توان بهگنجاند. اين مدل را در يک شکل ساده میذکرشده را در آن 

M = M(GDPC.NG. TB.M−1. DUM)     (1                                            )     
 اند:صورت زير تعريف شدهکه در معادله فوق متغیرها به

 M :سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی؛ 
GDPC ناخالص داخلی واقعی سرانه؛: تولید 

NGمخارج غیرنظامی دولت؛ : 

                                                           
1. Simultaneously Equations Model (SEM) 
2 Dunne & Mohammad 
3 Antonakis 

 ها به کتاب زير مراجعه کنید:منظور آشنايی کامل با اين مدلبه . 4
کننده رقابت تسلیحاتی و عوامل تعیینای از موضوعات در علم اقتصاد دفاع )تقرب تجربی(: . گزيده(الف1398) ابوالقاسم. خندان،گل

 تهران، انتشارات نارون دانش. ،اول جلد .مخارج دفاعی
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 TBسهم موازنه )تراز( تجاری در :GDP ؛ 

1-M مخارج نظامی با يک وقفه؛ : 
DUM :.متغیر مجازی برای نشان دادن اثرات احتمالی هجوم بیگانگان به کشور 
های مربوط به مالیه عمومی، شااود و بر اسااا  نظريهعنوان کاالی عمومی محسااوب میهای دفاع بههزينه

سأله بههای دفاعی کامال با درآمد ملی در ارتباط میسطوح هزينه شد. اين م ضريب مثبت با سیله   GDPCو
سنی و عزيزنژاد،  ست )ح شور در مقابل، زمانی (.198: 1386قابل تحلیل ا صی از امنیت که يک ک به درجه خا

ماند و در نتیجه، اين امر موجب کاهش سااهم ثابت می اًرسااد، همراه با افزايش درآمد، بودجه دفاعی تقريبمی
رود انتظار می. بنابراين، عالمت برآوردی اين متغیر، نامشخص است.(1997آنتوناکیس، شود )مخارج دفاعی می

شته باشد. چراکه، با  عنوان هزينه فرصتکه مخارج غیرنظامی، به مخارج دفاعی، اثر منفی بر مخارج دفاعی دا
فرض ثبات میزان بودجه کشااور، با افزايش سااهم هريک از مخارج مربوط به بخش غیردفاعی، مخارج بخش 

شااده، يابد. هرچند که در مورد عالمت ضااريب برآوردی اين متغیر با توجه به مطالعات انجامدفاع کاهش می
 م نظر قطعی داشت.توان اعالنمی

، از لحاظ نظری مبهم و نامعلوم اساات. اما، برای کشااورهای واردکننده GDPعالمت سااهم تراز تجاری از 
توان گفت که اثر منفی متغیر تراز تجاری بر بار توساااعه، میتجهیزات دفاعی و دارای صااانايع دفاعی درحال

های نظامی مخارج نظامی برای توجیه اثر هزينهوقفه  الف(.1398خندان، رساااد )گلنظر میدفاعی، منطقی به
شااده اساات و انتظار بر آنساات که عالمت ضااريب  های دفاعی انتخابگذشااته و يا تعهدات مربوط به برنامه

های برای تشااريح عوامل ساایاساای و راهبردی نیز که نقش مهمی در تعیین هزينه برآوردی آن مثبت باشااد.
 اده شده است.دفاعی دارند، از متغیر مجازی استف

 ب. مدل عرضه

 بخش عرضه شامل سه معادله به صورت زير است:
 . معادله رشد1

 Kگر تولید، بیان Yاساات. در تابع مذکور،  Y=f(K,L,T)معادله رشااد، برگرفته از تابع تولید ساانتی يعنی: 
. با (Deger & Smith, 1983)ضريب تکنولوژی است  Tدهنده نیروی کار و نشان Lگر سرمايه، بیان

ستفاده از تابع تولید کاب ست، میيافته که دارای نرخداگال  تعديل -ا شد خطی ا شد تابع های ر توان نرخ ر
سانی و متغیرهايی که در بازدهی عامل  سرمايه ان شد نیروی کار و  سرمايه، نرخ ر شد موجودی  تولید، نرخ ر

شد تأثیر می سهم موازنه تجاری در ر سرمايه نیز يا از GDP (TB)گذارند )مانند  شد  (، را برآورد کرد. نرخ ر
شود. سهم مخارج نظامی در تولید و يا از طريق جريان سرمايه خارجی تأمین می (S)طريق پس انداز داخلی 

کار رفته اساات. تولید آوردن اثرات منبع تجهیز مخارج نظامی در مدل بهدسااتبرای به (M)ناخالص داخلی 
افتادگی ناشی از واردات تکنولوژی را دربر نیز اثرات مربوط به جبران عقب (GDPC)ناخالص داخلی سرانه 

سطح بااليی از ظرفیت گیرد. بهمی سیدن به  سرانه باالتر در حال ر شورهای با درآمد  طور کلی، از آنجا که ک
 شکل زير نشان داد:توان رابطه رشد را بهباشند، میرشد اقتصادی می
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Y = f(S.M. GDPC. L. TB) (2                                                                                 )  

 انداز. معادله پس2
 باشد:انداز برگرفته از ارتباط تولید و هزينه میمعادله پس

Y = C + I + M − TB (3                                                                                  )                                   

رشااد  : نرخI: نرخ رشااد مخارج مصاارف عمومی و خصااوصاای، C: نرخ رشااد تولید، Yکه در رابطه فوق  
شد مخارج نظامی و Mگذاری ناخالص، سرمايه سهم ت: TB: نرخ ر شد تراز تجاری )يا  راز تجاری از نرخ ر
GDP) شود:صورت زير بیان میانداز بهپس است. بعد از اعمال اصالحات الزم، رابطه تابع 

S = f(Y.M. NG. INF. TB)  (4                                                                                 )  
دادن اثرات تورم روی متغیر وابسااته درنظر گرفته شااده اساات. دگر برای نشااان INFدر رابطه فوق متغیر 

(Deger, 1986b) طور قطع، بر شود و بهانداز میفرض کرده است که تورم منجر به کاهش اجباری پس
های رود تأثیر هزينهانداز تأثیرگذار اسااات؛ اما انتظار میگذارد. البته رشاااد تولید نیز بر پسانداز تأثیر میپس

صورتیغیرنظامی بر روی پس شد. در  شینی بهانداز مبهم و نامعلوم با ضريب درکه اثر جان ستی عمل کند، 
سیت هزينه شد. تراز تجاری نیز از طريق ضريب فزآينده درآمد ملی بر پسحسا انداز های نظامی بايد منفی با

 (. 1991، 1گذارد )شیتزاثر می

 . معادله تراز تجاری3

. اگر تقاضاای تواند توساس مخارج نظامی بخش عمومی تحت تأثیر قرار گیردتراز تجاری يک کشاور نیز می
ا افزايش کل افزايش يابد و عرضااه داخلی نیز کم کشااش باشااد، مخارج مذکور موجب کاهش صااادرات و ي

سئله اثر منفی مخارج نظامی را ايجاد میواردات می کنند ( ادعا می1986)کند. دگر و آنتوناکیس شود. اين م
طور مثبت بر به ص داخلیکه اگر کشوری از بخش صادرات حمايت کند، با افزايش صادرات، رشد تولید ناخال

ين تأثیرگذاری اگزينی واردات پیروی کند، چه از روش جایموازنه تجاری تأثیر خواهد گذاشااات. اما چنان
ست؛ که انتظار می شده ا شد. ترود اثر منفی بر منفی خواهد بود. متغیر تورم نیز وارد مدل  شته با راز تجاری دا

تر شوند و در نتیجه انکاالهای داخلی نسبت به کاالهای خارجی گر زيرا با افزايش تورم، انتظار بر آنست که
رابطه زير بیان و  توان براسااا  معادلهصااادرات کاهش و واردات افزايش يابد. فرم تبعی تراز تجاری را می

 تشريح کرد:

TB = f(Y.M. INF) (5                                                                      )                      

های توان رابطهطور جداگانه، میپس از معرفی هريک از معادالت بخش تقاضااا و عرضااه مخارج دفاعی به
 صورت زير نشان داد:زمان را در يک دستگاه معادالت چهارگانه و بههم
 

                                                           
1 Scheetz 
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 معادالت مربوط به سیستم معادالت همزمان (1جدول شماره )
Y معادله رشد = α0 + α1S + α2M+ α3GDPC + α4L + α5TB + α6Z1 + ε1 
S اندازمعادله پس = β0 + β1M+ β2TB + β3NG + β4INF + β5Y + β6Z2 + ε2 

TB معادله تراز تجاری = γ0 + γ1M+ γ2Y + γ3INF + γ4Z3 + ε3 
معادله تقاضای مخارج 

 نظامی
M = δ0 + δ1GDPC + δ2NG + δ3TB + δ4M−1 + δ5Z4 + ε4 

 

صورت با وقفه نیز وارد توانند، بهشايان ذکر است که برخی از متغیرهای مستقل هر يک از معادالت فوق می
شوند )به شد با يک وقفه وارد میعنوان مثال در اين مطالعه، پسمدل  شوند(. انداز و تراز تجاری در معادله ر

که در  Z)با توجه به بردارهای  تری باشااادتواند شاااامل متغیرهای توضااایحی بیشچنین، هر مدل میهم
شان می سته را ن ساير عوامل مؤثر بر متغیر واب ستدالل 1986طور مثال، دگر )دهد(. بهمعادالت فوق  ( با اين ا

ست، می شوری که از بايد به لحاظ تحلیلی، رابطهکه چون دفاع کااليی عمومی ا ای مثبت با اندازه جمعیت ک
شد؛  شته با شود، دا ضای مخارج نظامی نمود. همآن بايد دفاع  ، 4Zچنین، بردار جمعیت را نیز وارد معادله تقا

سته به متغیرهای راهبردی و مرتبس با امنیت نیز می شد؛ که در اين مطالعه به پیروی از مطالعات تجربی واب با
ستاد سکا (، از بار نظامی يا همان متوسس سهم مخارج نظامی از تولید 1397خندان و علیزاده )و گل (2016)1ا

المللی )شاااخص عنوان شاااخص تهديدات بینبه )MEMIL/GDP(ناخالص داخلی کشااورهای خاورمیانه 
 معکو  امنیت( استفاده شده است.

ستدالل میدگر  ستگاه معادالت چهارگکند که پس از برآورد هما ترتیب اطالعات ت بهانه باال، معادالزمان د
 دهند:زير را در اختیار قرار می
سازی )نوسازی و بسیج )تجهیز( منابع( های نظامی بر رشد اقتصادی از طريق بخشهالف. تأثیر مستقیم هزينه

 ؛α2با ضريب 

 ؛β1انداز با ضريب ب. تأثیر غیرمستقیم مخارج نظامی از طريق نرخ پس
ج. مدل صااريح )آشااکار( مالحظات اقتصاااد باز و تأثیر غیرمسااتقیم مخارج نظامی از طريق تراز تجاری با 

 ؛γ1ضريب 
 زايی مخارج نظامی )عوامل مؤثر بر آن(.د. درون

ص شد اقت ستقیم )اثر خالص يا کل( مخارج )بار( نظامی بر ر ستقیم و غیرم تواند از ادی نیز میمجموع اثرات م
 صورت زير بدست آيد.گذاری معادالت( و بهن معادالت باال )جایزماطريق حل هم

 انداز در معادله رشد اقتصادی خواهیم داشت:گذاری معادله پسبا جای

Y = α0 + α1S + α2M+ α3GDPC + α4L + α5TB + α6Z11 = α0 +

α1[β0 + β1M+ β2TB + β5Y +⋯ ] + α2M+ α5TB +⋯ = ⋯+
M(α1β1 + α2) + TB(α1β2 + α5) + Y(α1β5) (6                                   )       

                                                           
1 Skogstad 
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 شده باال داريم:گذاری معادله تراز تجاری نیز در رابطه سادهبا جای

(7) 

Y = ⋯+M(α1β1 + α2) + γ0
+ [γ1M+ γ2Y + γ3INF + γ4Z3 + ε3](α1β2
+ α5) + Y(α1β5)
= M(α1β1 + α2) + M(γ1α1β2 + γ1α5)
+ Y(α1β5) + Y(γ2α1β2 + γ2α5) + ⋯
⇒ [(1 − (γ2α1β2 + γ2α5)]Y
= M(γ1α1β2 + γ1α5+α1β1 + α2) ⇒ Y

=
α2 + α1[β1 + β2γ1]+γ1α5
1 − (γ2α1β2 + γ2α5)

M 

 آيد:دست میبر اسا  رابطه فوق، میزان اثر کل مخارج )بار( نظامی بر رشد اقتصادی از طريق رابطه زير به 

dY

dM
=

α2 + α1[β1 + β2γ1]+γ1α5
1 − (α1β5 + γ2α1β2 + γ2α5)

 

به آن  ندازه عبارت فوق تغییر )که  به ا ید  ظامی، در کل، میزان تول حد افزايش در مخارج ن با يک وا در واقع 

بودن آن بستگی به مقدار ضرايب يابد؛ که شدت و منفی و يا مثبتگويند( می 1«متقاطعضریب فزآینده »

توسعه، توان عالمت آن را تا حدودی برای کشورهای درحالزمان دارد. البته میبرآوردی سیستم معادالت هم
جربی بینی کرد. صااورت کساار ضااريب فزآينده فوق، معموال منفی اساات؛ چراکه بر اسااا  مطالعات تپیش
توجهی منفی میزان قابل، بهβ1انداز، يعنی شده، نشان داده شده که ضريب مخارج نظامی در معادله پسانجام

انداز گويای اين واقعیت اسااات که بار نظامی موجب کاهش تمايل اسااات. تأثیر منفی مخارج نظامی بر پس
آوری از خارج در بخش توسعه انتقال فنالجا که در کشورهای درحچنین، از آنشود. همانداز میاقتصاد به پس

، نیز منفی است. بر اين اسا  و با توجه γ1نظامی بسیار اندک است، تأثیر مخارج نظامی بر تراز تجاری يعنی 

ضريب نرخ پس ضريب تراز تجاری، يعنی  α1انداز، يعنی به تأثیرات مثبت  صادی، می α5و  شد اقت توان بر ر
سوم و  سر فوق منفی میگفت که جمالت دوم،  صورت ک ستقیم بار چهارم  شد و با فرض تأثیر مثبت اثر م با

ست(، به شده ا رسد که مقادير نظر مینظامی بر رشد اقتصادی )که البته در برخی از مطالعات منفی نیز برآورد 
، مخرج کسر شدهمنفی به اين مقدار مثبت غلبه کنند. با تحلیلی مشابه و بر اسا  نتايج مطالعات تجربی انجام

شورهای درحالضريب فزآينده فوق مثبت می سر برای ک شد؛ بنابراين عالمت کل اين ک سعه، غالبا منفی با تو
 است. 

 متغیرها،  3زايیيا برون 2زايیبرآورد روابس به روش حداقل مربعات معمولی مشکالتی مانند عدم توجه به درون

                                                           
1. Intercept Multiplier 
2. Endogeneity 

3. Exogeneity 

(8) 
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سانی واريانس خطیهمگیری ارتباط احتمالی بین متغیرها، عدم اندازه بین متغیرها که منجر به تخمین  1و ناهم

زمان شود، را در پی خواهد داشت. برای غلبه بر اين مشکالت، الزم است از سیستم معادالت همدار میتورش

برای برآورد ساایسااتم  (SLS3) 2ایمرحلهاسااتفاده شااود. در اين راسااتا معموال از روش حداقل مربعات سااه

ستفاده میزمعادالت هم سمیت )شود. اين روش اولینمان ا ستفاده قرار گرفت. 1983بار توسس دگر و ا ( مورد ا
دهد و که از جنبه نظری برآوردهای سازگارتری از پارامترهای معادله رشد ارائه میعالوه بر اين 3SLSروش 

سازد، از اين مزيت عمده نیز برخوردار است که بدين لحاظ اثر مستقیم دفاع بر رشد اقتصادی را مشخص می
يای اين روش نساابت به سااازد. يکی ديگر از مزاتخمین اثر کل متغیر دفاعی را بر رشااد اقتصااادی ممکن می

زمان معادالت به ظاهر نامرتبس توان از آن برای برآورد همهای ديگر برآورد معادالت، اين اساات که میروش
گیرد. چنین، اين روش ارتباطات احتمالی بین اجزای اختالل )خطا( هر معادله را در نظر مینیز استفاده کرد. هم
ستم، به سی ضرايب، از آزمون منظور آزمون معنادادر اين  ستفاده می tربودن  سی ا ساير معیارهای برر شود و 

دلیل ارتباط اجزای ، خطای اسااتاندارد و غیره( بهF نیکويی برازش رگرساایون برآوردی )مانند ضااريب تعیین،
 خطای معادالت، کاربرد زيادی ندارد. 

شد، مدل معادالت همهمان دو بخش عرضه و تقاضای اقتصاد،  زمان، با ترکیبطور که پیش از اين نیز گفته 
ستقیم آن را نیز از طريق  صادی، اثر غیرم شد اقت ضمن ايجاد امکان برآورد اثر خالص بار دفاعی )نظامی( بر ر

سرمايهتغییر در پس شان میانداز،  شت ن شتغال، آموزش و بهدا جا که اين دهد. اما از آنگذاری، تراز تجاری، ا
باشااند، های موردی میتر متکی به اسااتداللای نیسااتند و بیشهای پايهنظريه برطور کامل مبتنیها بهمدل

ها شااامل شااود، اين مدلکه معادله رشااد از يک چهارچوب نظری منتج میاند. در حالیمورد انتقاد قرار گرفته
صادی نمی شد اقت سانی بر ر سرمايه ان سی اثر  شند. البته، اين انتقادها با مزيتبرر ها دارند، ين مدلهايی که ابا

زمانی و همساااانی ها بر مشاااکالتی نظیر اثرات بیرونی )علیت(، همطور نمونه اين مدلشاااوند. بهجبران می
يکی از اين  کنند.دفاع اثر بگذارند، غلبه می-ای ممکن است بر روابس رشدمعادلههای تکواريانس که در مدل

( مورد بررساای قرار گرفته 1995) 3در مطالعه رمشااود و ، رفع میSEMها و مشااکالت که توسااس محدويت

باشااد. اگر رشااد اقتصااادی بر بار نظامی می 4«بازخورد»اساات، بحث مربوط به علیت و امکان وجود اثرات 

شد، در اين سیونی تک معادلهاثرگذار با صادی، دارای اريب صورت برآورد رگر شد اقت ای تأثیر بار نظامی بر ر
طور مثال، اگر اين رابطه بازخورد مثبت باشاااد، ضاااريب برآوردشاااده بار نظامی، دارای )تورش( خواهد بود. به

ست. در برخی از مطالعات تجربی برای رفع اين مشکل،  )بیشسمت باال)اريب( به 5تورش تر از مقدار واقعی( ا
سازی نیز ممکن است، کماکان رشد اقتصادی بر روی وقفه بار نظامی رگر  شده است؛ اما با اعمال اين مدل

ی دارد. تورش وجود داشته باشد؛ چراکه وقفه رشد اقتصادی نیز وابستگی شديدی به رشد اقتصادی دوره جار

                                                           
1. Heteroscedasticity 

2. Three Stage Least Square (3SLS) 
3 Ram 
4. Feedback 
5. Bias 
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ها در تبیین رابطه دفاع و رشاااد اقتصاااادی زمان هنوز هم از بهترين مدلبر اين اساااا ، مدل معادالت هم
 آيند. حساب میبه

آوری جمع 1368-1397ی زمانی های آماری متغیرهای تحقیق طی دورهشايان ذکر است که اطالعات و داده
شاخصهای بانک مرکسايتاند و به اين منظور از وبشده و مؤسسه  (WDI)های توسعه جهانی زی ج.ا.ا، 
ستکهلم بین ست. (SIPRI)المللی تحقیقات صلح ا شده ا ستفاده   عنوانبه چهآن که چنین بايستی گفتهم ا
 صنايع در مسلح نیروهای مستقیم گذاریسرمايه به مربوط هایداده شود، فاقدگرفته می نظر در دفاعی مخارج
 بودجه مصااارف در ردّی و شااوندمی تأمین غیردولتی منابع از عمدتاً که اساات خود عمومی مخارج و دفاعی
 دلیل محرمانه بودن است.های اين متغیر بههای مهم در دادهعنوان يکی از محدوديتاين مطلب به .ندارند

 . تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش4
 . آزمون مانایی1-4

های سااری زمانی در انجام اين پژوهش اسااتفاده شااده اساات، قبل از هر اقدامی بايد دادهبا توجه به اينکه از 
استفاده  )ADF( 1مانايی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد. در اين راستا از آزمون مانايی ديکی فولرتعمیم يافته

جز شود، بهمشاهده می ADF( نشان داده شده است. بر اسا  سطوح احتمال آماره 2و نتايج آن در جدول )
 انباشته از درجه يک هستند.، ساير متغیرهای هم(S/GDP)انداز از تولید ناخالص داخلی متغیر سهم پس

 يافتهريشه واحد ديکی فولر تعمیم ( نتايج آزمون2جدول شماره )

 ، به تفاضل اشاره دارد. Δتوسس معیار شوارتز انتخاب شده است و عالمت  ADFوقفه انتخابی برای آماره  *

 مأخذ: محاسبات تحقیق.

 

                                                           
14. Augmented Dicky Fuller  

ut  +∑ θiΔyt−1
p
i=1  +ytδ  +α + βt = Δ𝑦𝑡  ADF: 

 متغیر ADF(Prob) متغیر ADF(Prob) درجه مانايی

I(1) 000/0 Δ(MIL/GDP) 106/0 MIL/GDP 

I(1) 000/0 Δ(Non-DE) 488/0 Non-MIL 

I(1) 000/0 Δ(Ln(GDP/POP)) 281/0 Ln(GDP/POP) 

I(1) 000/0 Δ(TB/GDP) 351/0 TB/GDP 

I(1) 001/0 )MEΔ(MIL/GDP 255/0 MEMIL/GDP 

I(1) 000/0 Δ(RER) 181/0 Y 

I(0) - Δ(S/GDP) 044/0 S/GDP 

I(1) 021/0 Δ(L) 551/0 L 

I(1) 000/0 Δ(INF) 115/0 INF 
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 انباشتگی. آزمون هم2-4
منظور پرهیز از رگرسیون ساختگی يا کاذب، مانا نیستند، بهکه بسیاری از متغیرهای مدل در سطح، به دلیل اين

ها ، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل1گرنجر_انباشاااتگی انگلبعد از برآورد، با اساااتفاده از آزمون هم
سیون  ستند، بحث رگر سطح مانا ه شده در  سی قرار گرفت. چون اجزاء اخالل هر چهار مدل برآورد مورد برر

 کاذب منتفی است. بنابراين نتايج برآورد مدل، کاذب نیست.ساختگی يا 

 . آزمون اریب همزمانی3-4
زا هساااتند و احتمال وجود همبساااتگی با جمله پساااماند وجود دارد، آزمون جا که برخی متغیرها دروناز آن
ید وجود های پسماند ضروری است. در صورت تأيزا و جملهزمانی برای بررسی همبستگی متغیرهای درونهم
صااورت اسااتفاده از روش اسااتفاده کرد، در غیر اين OLSهای ديگری به جای روش زمانی بايد از روشهم

زمانی مورد اسااتفاده قرار هايی که برای بررساای اريب همحداقل مربعات معمولی مجاز اساات. يکی از آزمون
باشااد. در می OLSجداگانه اساات. آزمون هاساامن نیازمند انجام دو رگرساایون  2گیرد، آزمون هاساامنمی

زا و ابزاری رگر  زا است، بر همه متغیرهای برونرود متغیر دروننخستین رگرسیون، متغیری را که گمان می
سماند )باقیمانده( آن را به ست میکرده و پ سماندهای د سیون دوم، با در نظر گرفتن پ سپس در رگر آوريم و 

چه ضريب متغیر دهیم. چنانیر توضیحی، رگرسیون قبل را تشکیل میعنوان متغدست آمده از مرحله اول بهبه
شد، به معنی اريب هم( از لحاظ آماری معنیOLSدست آمده از اولین توضیحی جديد )پسماند به زمانی دار با

ضیه  سی در پژوهش، فر سمن برای معادالت مورد برر ست. انجام آزمون ها زمانی بین مبنی بر وجود هم 1Hا
 استفاده کرد. OLSتوان از روش کند و بنابراين نمیمتغیرهای ياد شده را تأيید می

 3. آزمون قطری بودن4-4
کوواريانس _نسبرای تعیین روش برآورد به فرم ساایسااتمی يا تک معادله، آزمون قطری بودن ماتريس واريا

وجود در سیستم مهای پسماند معادالت مال همبستگی بین جملهشود. اين آزمون با هدف بررسی احتانجام می
امرتبس باشاااند و های پساااماند در ظاهر با هم نجا که اين احتمال وجود دارد که جملهشاااود. از آنانجام می
گیرد )رضااايی و همکاران، زمانی نباشااند، آزمون قطری بودن مورد اسااتفاده قرار میها دچار اريب هممعادله
های پساااماند در مورد کوواريانس جمله_تايج آزمون قطری بودن نشاااان داد که ماتريس واريانس(. ن1394

توان از ت، میساایسااتم معادالت مورد بررساای، قطری نیساات. در نتیجه به منظور برآورد پارامترهای معادال
 برآوردهای سیستمی استفاده کرد.

 

                                                           
1. Engle Granger 

16. Hausma Test 

17. Diagonality Test 
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 1. مسأله تشخیص4-5
 Gگیرد. در يک الگو با مورد بررساای قرار می 3ایو مرتبه 2ترتیبیجهت انجام آزمون تشااخیص، دو شاارط 

 kزا و متغیر درون gای با زا اسااات، اگر از معادلهمتغیر برون Kزا و متغیر درون Gمعادله همزمان، که دارای 
متغیرهای بیشااتر يا برابر تعداد  (K-k)کار گرفته نشااده شااده بهزا، تعداد متغیرهای از پیش تعیینمتغیر برون
ست. به (g-1)زای معادله منهای يک درون سايی ا شنا شد، آنگاه معادله قابل  شرط ترتیبی به با عبارت ديگر، 
که  ∆ای زمانی صادق است که، اگر و فقس اگر ماتريس چنین شرط مرتبهباشد. هممی ≤g-1  K-kصورت

ه در معادالت ديگر اساات، دارای کار گرفته شاادشااامل ضاارايب متغیرهای حذف شااده از يک معادله، اما به

برقرار باشاااد  (∆) G  =rank -1عبارت ديگر معادله ای برابر تعداد معادالت منهای يک باشاااد. بهمرتبه
ای برای ساایسااتم (. با توجه به توضاایحات باال، هر دو شاارط ترتیبی و مرتبه282: 1386)صااديقی و الولر، 

 توان معادله را برآورد کرد.معادالت برقرار است و سیستم دقیقا مشخص است و می
 ای( بررسی شرط درجه3جدول شماره )

 قابلیت شناسايی g-1 K-k شماره معادله

 دقیقا شناسا 3=5-2 3=4-1 (1)

 دقیقا شناسا 3=5-2 3=4-1 (2)

 فراشناسا 4=5-1 2=3-1 (3)

 فراشناسا 2=5-3 1=2-1 (4)

 مأخذ: محاسبات تحقیق.

 . برآورد الگو6-4
توان چنین مساااأله تشاااخیص، اکنون میزمانی، قطری بودن و همهای مانايی، اريب همبعد از انجام آزمون
ای که روش حداقل مربعات ساااه مرحلهصاااورت سااایساااتمی برآورد کرد. با توجه به اينمعادالت فوق را به

(3SLS) ست. نتدر بین روش شده ا ستفاده  ستمی کارايی بااليی دارد، از آن ا سی صل از برآورد های  ايج حا
داری با دهد که تمام متغیرها رابطه معنی( آورده شاااده اسااات. نتايج نشاااان می4اين معادالت در جدول )

سیستم معادالت همزمان به دلیل تغییر متغیرهای درون نهايت، از در محدوده صفر تا منفی بی 2Rزا دارند. در 

Rcnآماره 
2 = [1 −

MSE

σY
2 ست، بهشناخ 4نگر_که با نام کارتر [ شده ا ستفاده ته  عنوان معیار خوبی برازش ا

ست. نتايج  σ2میانگین مربع خطا معادله تخمینی و  MSEشود که در آن می سته ا سطح متغیر واب واريانس 
صل از برازش اين آماره نیز بیانگر برازش خوب مدل ست. نتايج بهحا سی ا آمده برای آماره دستهای مورد برر

 نیز حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در پسماندها است. (D.W)واتسون -دوربین

                                                           
18. Identification Problem 

19. Order Condition 

20. Rank Condition 

1.Carter_Nagar 
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 3SLS( نتايج برآورد مدل به روش 4جدول شماره )

 tآماره  ضريب برآوردی متغیر نوع معادله

 -Ln(GDP/POP) 048/0- 561/1 معادله مخارج دفاعی

Non-MIL 128/5- 124/1- 

TB/GDP 352/0 552/1 
MEMIL/GDP 554/0 288/4 

MIL/GDP(-1) 848/0 885/2 

C 188/3- 428/0- 

 MIL/GDP 168/0 656/2 معادله رشد

S/GDP 295/0 651/2 

TB/GDP 092/0 226/2 

Ln(GDP/POP) 831/0 482/6 

L 028/0- 892/0- 

C 372/4 246/2 

 -MIL/GDP 851/0- 463/2 اندازمعادله پس

Y 088/0 348/0 

TB 125/0 966/1 

Non-MIL 441/0 241/0 

INF 152/0- 896/2- 

C 114/12 568/4 

 -MIL/GDP 108/0- 125/2 معادله تراز تجاری

Y 284/0 108/5 

INF 055/0 955/0 

C 241/5- 158/2- 

Rcn نگر-آماره کارتر
2 = 0.941 

 D.W=1.92 واتسون-آماره خودهمبستگی دوربین

 مأخذ: محاسبات تحقیق.

 توان گفت که عواملی مانند تولید ناخالص با توجه به نتايج جدول فوق برای معادله مخارج دفاعی، می
سهم مخارج غیردفاعی از  سرانه،  سهم موازنه تجاری از  GDPداخلی  ، از لحاظ آماری تأثیر GDPو 
اقتصااادی نقش توان گفت که متغیرهای اند. بر اين اسااا  میمعناداری را بر بار دفاعی کشااور نداشااته

منصاااور و ساااو با نتايج مطالعات: محمديانچندانی در تعیین بار دفاعی کشاااور ندارند. اين نتیجه هم
توان رابطه باشااد. در مقابل، می( می1395خندان )( و گل1397خندان و علیزاده )(، گل1394خندان )گل

شورهای خاورمیانه )به سس بار دفاعی ک سلیحاتی و مثبت و معنادار قوی بین متو شاخص رقابت ت عنوان 
توان چنین شاااخص تهديدات امنیتی منطقه( و بار دفاعی کشااور را مشاااهده کرد. بر اين اسااا  میهم
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گفت که يک درصد افزايش در متوسس بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا، بار دفاعی کشور ايران را 
صد افزايش خواهد داد که حاکی از وجود يک ر 55/0حدود  شورهای اين در سلیحاتی قوی بین ک قابت ت

باشد. بر ( می1396خندان )شده گلسو با نتیجه مطالعه تجربی انجامآمده همدستمنطقه است. نتیجه به
طور کلی مسائل امنیتی توان گفت که تهديدات کشورهای بیگانه و احتمال بروز جنگ و بهاين اسا  می

ستراتژيک(، مهم سی )ا سیا ست. تأثیر وقفه بار دفاعی عیینترين عامل تو  کننده مخارج دفاعی در ايران ا
شان ست که ن ست که اثر هزينهنیز بر بار دفاعی دوره جاری مثبت و معنادر ا ضوع ا های دهنده اين مو

شته و يا تعهدات مربوط به برنامه ست )گلدفاعی گذ خندان های دفاعی بر بار دفاعی دوره جاری مثبت ا
 (.1398و باغستانی، 

 شان می شد ن صل از معادله ر سهم مخارج دفاعی از نتايج حا ، اثر مثبت و معناداری را بر GDPدهد که 
ضريب اين متغیر  ست. مقدار  شته ا شور دا صادی ک شد اقت ست. از آن 168/0ر شده ا جا که واحد برآورد 

صد میاندازه سب در شد، میگیری اين دو متغیر بر ح صد افزايشبا در بار دفاعی  توان گفت که يک در
شور، به شور را حدود ک صادی ک شد اقت ستقیم ر شان  17/0طور م صد افزايش خواهد داد. اين نتیجه ن در

دهد که فرضااایه تأثیر مساااتقیم مخارج دفاعی از طريق نوساااازی و بسااایج )تجهیز( منابع )اثر می
ست. همبخشه شان میسازی(، قابل تأيید ا سبچنین، نتايج اين معادله ن ، GDPانداز به ت پسدهد که ن

و تولید ناخالص داخلی ساارانه اثر مثبت و معناداری را بر رشااد اقتصااادی  GDPنساابت تراز تجاری به 
ست، در حالی شته ا شور دا شد ک ضريب اثرگذاری منفی تأثیر معناداری را بر ر شد نیروی کار با  که نرخ ر
ست. به شته ا صادی ندا شرفتهرغم آناقت شتر کشورهای پی سعه که در بی يافته، جمعیت، نیروی کار و و تو

شود، در کشور ايران شواهد و مطالعات عنوان يکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی مطرح میرشد آنها به
شته و بلکه حتی تجربی مختلف نشان می دهد که اين عوامل در تسريع رشد اقتصادی، تأثیر چندانی ندا

 (.1393شوند )مواليی و همکاران، نیز محسوب می در برخی موارد عامل منفی و محدودکننده رشد

 انداز را بر میزان پس دهد که مخارج دفاعی اثر منفی و معناداریانداز نشان مینتايج حاصله از معادله پس
شان می ضريب قابل توجه(. اين نتیجه ن ست )با  شته ا شور دا مخارج دفاعی،  دهد که همراه با افزايشک

ل مردم به اجتماعی و خدمات رفاهی کاهش يافته و در نتیجه تماي-صاااادیمخارج دولت در امور اقت
صرفی از منابع خود افزايش و نرخ پس تواند از اعی میچنین، مخارج دفيابد. همانداز کاهش میمخارج م

نداز ملی شاااود. نرخ تورم، تراز تجاری،طريق ايجاد کساااری بودجه، موجب کاهش نرخ پس مخارج  ا
 اند.انداز کشور داشتهسمعنا بر میزان پمعنا، مثبت و بیترتیب اثر بیرشد تولید نیز، بهغیردفاعی دولت و 

  نتايج حاصاال از معادله تراز تجاری حاکی از آنساات که بار دفاعی کشااور اثر منفی و معناداری را بر تراز
شود. بر ی میتجاری داشته و افزايش آن موجب کاهش سهم موازنه تجاری کشور از تولید ناخالص داخل

سا  می سهم مخارج دفاعی از اين ا صد افزايش در  سهم تراز تجاری از GDPتوان گفت که يک در  ،
GDP  توسااعه مانند ايران که درصااد کاهش خواهد داد. برای کشااورهای درحال 11/0کشااور را حدود
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سوب می صنايع دفاعی درحالتقريبا واردکننده تجهیزات دفاعی مح سعه شود و دارای  شدمیتو ، اثر 1با
(. تأثیر رشااد اقتصااادی و 1395خندان، رسااد )گلنظر میمنفی مخارج دفاعی بر تراز تجاری منطقی به

 معنا بوده است.ترتیب مثبت و بیتورم نیز بر تراز تجاری کشور به

 سا  نتايج به ستبر ا ستم معادالت به روش د سی ستقیم توان گفت که امی 3SLSآمده از برآورد  ثر م
شور مثبت میمخا صادی ک شد اقت ستقیم اين مخارج بررج دفاعی بر ر شد؛ اما اثر غیرم انداز و تراز پس با

شد. نتیجه بهتجاری منفی می ستبا ستقیم مخارج دفاعی بر رد صادی آمده مبنی بر اثر مثبت م شد اقت
ير با و مغا (Galvin,2003)و گالوين  (Deger, 1986a)ساااو با نتايج مطالعاتی نظیر: دگر هم

شد. هممی (Ali & Ather, 2014)نتايج مطالعه علی و آثر  ستچنین نتیجه بهبا آمده مبنی بر اثر د
باشااد. حال با سااو با نتايج اين سااه مطالعه میمنفی غیرمسااتقیم مخارج دفاعی بر رشااد اقتصااادی، هم

ستفاده از رابطه ) ضرايب برآوردی در جدول )8ا ستقیم و کل ) توان اثر(، می4( و با توجه به  برآيند اثر م
 صورت زير محاسبه کرد:غیرمستقیم( مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشور را به

dY

d(
MIL
GDP)

=
0.168 + 0.295(−0.851 + 0.125 ∗ −0.108) + (−0.108 ∗ 0.092)

1 − [(0.295 ∗ 0.088) + (0.284 ∗ 0.295 ∗ 0.125 + 0.284 ∗ 0.092)
= −0.094 

سا  برآورد فوق می ستقیم بار دفاعی )اثر کل( بر بر ا ستقیم و غیرم توان گفت در کل، برآيند اثرات م
سی، منفی و معادل با مقدار عددی  صادی ايران طی دوره مورد برر شد اقت ست. به اين  094/0ر بوده ا

قتصااادی )بار دفاعی(، در کل رشااد ا GDPمعنا که با يک درصااد افزايش در سااهم مخارج دفاعی از 
 درصد کاهش يافته است. 09/0کشور چیزی در حدود 

 گیری. نتیجه5
صادی ايران طی  شد اقت ستقیم و کل مخارج دفاعی بر ر ستقیم، غیرم صلی اين تحقیق برآورد اثرات م هدف ا

بوده است. به اين منظور از يک الگوی سیستم معادالت همزمان شامل چهار معادله:  1367-1397دوره زمانی 
صادی، پس شد اقت ست. روش حمخارج دفاعی، ر شده ا ستفاده  سه مرحلهانداز و تراز تجاری ا ای داقل مربعات 

(3SLS) عنوان روش مناسب برآورد اين سیستم معادالت انتخاب شده است. نتايج برآورد مدل نشان نیز به
از طريق نوسااازی و بساایج )تجهیز( منابع )اثر دهد که اثر مسااتقیم مخارج دفاعی بر رشااد اقتصااادی می

شه شد؛ بهمثبت میسازی(، بخ صد ای که با يکگونهبا شور، دفاعی بار در افزايش در ستقیم طوربه ک شد م  ر

                                                           
سال .1 سلیحات ایران به های اخیر وارداتاگرچه در  ساس آمار بانک جهانی، میزان واردات ت شدت کاهش یافته و بر ا

سال  103سالح ایران از مقدار  سال  4به مقدار  2010میلیون دالر در  ست؛ اما به طور  2017میلیون دالر در  سیده ا ر

  کلی طی دوره مورد بررسی تراز تجاری سالح ایران منفی بوده است.
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صادی صد 17/0 حدود اقت ستقیم مخارج دفاعی بر پس خواهد افزايش در انداز و تراز يافت. در مقابل، اثر غیرم
شد.تجاری منفی و معنادار می شان می با صادی نیز ن شد اقت  يک دهد که بابرآورد اثر کل مخارج دفاعی بر ر

 يابد. می کاهش درصد 09/0 حدود کشور اقتصادی رشد ،GDP از دفاعی مخارج سهم در افزايش درصد
سا  نتايج به ستبر ا شنهاد مید ستمداران و برنامهآمده پی سیا شور، مخارج شود که  ريزان در بخش دفاع ک

شرفته کنند و با افزايش به صنايع نظامی پی سترش  صرف گ سنل دفاعی را  سین و پر کارگیری طراحان، مهند
صص و آموزش ديده با بومی سلح متخ صنايع دفاعی، نیروهای م شتر  زمینه ارتقای کارايی و سازی هر چه بی

شرايطی می شی مثبت در اين بخش را فراهم کنند. تحت چنین  سالح و برخورداری از آثار تراو توان با تولید 
ستگی به قدرت ضمن کاهش واب شور، به جای خريد از خارج،  های نظامی جهان، با ادوات نظامی در داخل ک

ورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری کشور، با آثار ايجاد اشتغال، رونق اقتصادی و صادرات اسلحه به کش
صادی باالتری را فراهم  شد اقت ستقیم آن را جبران و ر صل از بخش نظامی، آثار منفی غیرم شی مثبت حا تراو

چنین، بايسااتی سااطح بهینه مخارج دفاعی در کشااور تعیین شااود تا از اتالف منابع در اين بخش کرد. هم
انداز ملی را مخارج دفاعی غیرضااروری موجبات بهبود تراز تجاری و افزايش پسجلوگیری شااود و با کاهش 
ها بر سیستم معادالت عرضه و شود که در تحقیقات آتی با در نظر گرفتن متغیر تحريمفراهم کرد. پیشنهاد می

متغیرهای  سازی هر چه بیشتر مدل تحقیق برای ايران و يا بررسی رابطه مخارج دفاعی با سايرتقاضا و بومی
 های ديگری مورد مطالعه قرار گیرد. از جنبه مؤثر بر رشد اقتصادی مانند میزان اشتغال، موضوع تحقیق
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 صمد )حسنی صادی )مدل (. هزينه1386، محمدحسین و عزيزنژاد،  شد اقت های دفاعی و تأثیر آن بر ر
ضای کل برای ايران(.  ضه و تقا صادی ايرانعر شهای اقت صلنامه پژوه شف سال نهم،  ص ، 30ماره ، 

212-193              . 

 منابع وفور اثر (. بررساای1394، محمد؛ ياوری، کاظم، عزتی، مرتضاای و اعتصااامی، منصااور )رضااايی 
شد و مالی سرکوب بر( گاز و نفت) طبیعی صادی ر شنامه درآمد.  توزيع بر اثرگذاری کانال از اقت پژوه

         .      89-122ص ، 11، سال چهارم، شماره اقتصاد انرژی ايران

 ، با کشورهای در رفاه( يا) و اسلحه فرضیه آزمون(. 1396) ابوالقاسم خندان، گل محمدحسن و فطر 
 .5-29ص ، 42، شماره نظامی فنون و فصلنامه علوم. پائین و متوسس باال، درآمد

 سم خندان،گل صادی. منظر از ايران در دفاعی بخش یبهینه سطح . تعیین(1394) ابوالقا صلنامه اقت  ف
 .176-212 ص، 60 شماره ،نظامی مديريت

 دوماهنامه اطالعات راهبردیايران،  در های قوی بار دفاعیکنندها(. تعیین1395ابوالقاسم ) خندان،گل ،
 .49-67ص ، 136شماره 

 کشااورهای در تساالیحاتی رقابت از فضااايی اقتصااادساانجی تحلیل .(الف1396) ابوالقاساام خندان،گل 
 .5-27 ص ،39 شماره ،نظامی فنون و علوم فصلنامه فار ، خلیج یحوزه

 ای از موضااوعات در علم اقتصاااد دفاع )تقرب تجربی(: تأثیر گزيده. (ب1398) ابوالقاساام خندان،گل
 تهران، انتشارات نارون دانش. دوم، جلد ،مخارج دفاعی بر عملکرد کالن اقتصادی

 رجی و رشد اقتصادی: مطالعه تجربی ايران.تهديدات خادفاعی، . مخارج (ج1398)ابوالقاسم  خندان،گل 
 .41-69، ص 48امه علوم و فنون نظامی، شماره فصلن

 سم ،گلخندان ستانیو  ابوالقا سعود  ،میبدی باغ ست(. 1398)م صاد گذاریسیا سلیحات اقت  با ايران در ت

 .61-37ص ، 4دفاع،  اقتصاد فصلنامه. ایمنطقه تسلیحاتی هایرقابت به توجه

 گری و رشااد اقتصااادی: (. نظامی1394خندان، داود )خندان، ابوالقاساام؛ خوانساااری، مجتبی و گلگل
شورهای منطقه منا در قالب الگوی پانل صادیپويا.  شواهدی تجربی از ک سعه اقت شد و تو صلنامه ر ، ف

 .31-50ص . 18شماره 

 سم ،خندان گل ضای برآورد(. 1397) محمد ،علیزادهو  ابوالقا  درآمدی کشش و دفاعی بار خطیغیر تقا
ست. المللیبین تهديدات سطح به توجه با ايران در آن شرفت گذاری سیا صادی پی شماره اقت  ص، 6، 

147-177. 
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 سم, گلخندان صور محمديان و ابوالقا صاد آيا(. 1398) صاحبه، من  دفاعی بودجه در کاهش از ايران اقت
 .180-161ص ، 6شماره ، ايران اقتصاد مسائل بررسیشود؟ می منتفع

 صور صاحبه و گلمحمديان من سم )،  های خارجی بر بدهی نظامی هایثر هزينه(. ا1394خندان، ابوالقا
 .139-168ص(، 32، شماره )فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه  ايران،

 ،کشااورهای در اقتصااادی رشااد و نظامی هایهزينه(. 1394)ابوالقاساام  خندان،گل محمد و مواليی 
 ،اقتصاااادی تحقیقات. نامتجانس مختلس هایپانل در گرنجری علیت آزمون رهیافت: اوپک منتخب
 .509-537 ،2شماره 

 ،سم خندان،گل محمد؛ مواليی شد و دفاعی مخارج رابطه .(1393) داود خندان،گل و ابوالقا صادی ر  اقت

     .73-99ص  ،9 شماره ،اقتصادی راهبرد فصلنامهايران،  در
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