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های دفاعي و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن بدهي معمای امنیت، هزينه

 منا: رويکرد پانل ديتای همزمانخارجي در کشورهای 
 

 * اله تيموريحبيبو  * حجت ايزدخواستي
 

 12/11/1398تاريخ پذيرش:           13/11/1396تاريخ وصول: 
 

 چکیده
گیری رقابت تسلیحاتي در بین کشورها ممکن است منجر به بروز معمای امنیت و در شکل

اگرچه دولت در هر کشوری موظف به تأمین بر اين اساس،  .شودنهايت، کاهش رشد اقتصادی 

در هر کشور برای ساير  دفاعيهای سطحي از امنیت برای شهروندان خود است، اما هزينه

کشورهای منطقه نیز حائز اهمیت است. بنابراين، اين تحقیق در قالب الگوی رشد سولوی 

ی با در نظر گرفتن های دفاعي و رشد اقتصادتعمیم يافته، به تحلیل معمای امنیت، هزينه

نتايج در قالب  ،پردازد. در اين راستا( مي0991-4102بدهي خارجي در کشورهای منا در دوره )

افزار ای و با استفاده از نرمسیستم معادالت همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله

ر ايش دبیانگر اين است که يک درصد افزتجربي اند. نتايج برآورد شده استاتااقتصادسنجي 

درصدی رشد اقتصادی  01/1های دفاعي به تولید ناخالص داخلي، باعث کاهش نسبت هزينه

شده است. نتايج همچنین بیانگر اين است که يک درصد افزايش در نسبت بدهي خارجي به 

درصد کاهش داده است. به عالوه، يک درصد  11/1تولید ناخالص داخلي، رشد اقتصادی را 

درصد  91/1را های دفاعي به تولید ناخالص داخلي صادی نسبت هزينهافزايش در رشد اقت

افزايش داده است و يک درصد افزايش در نسبت بدهي خارجي به تولید ناخالص داخلي نیز 

درصد افزايش داده است. همچنین،  01/1های نظامي به تولید ناخالص داخلي را نسبت هزينه

داخلي باعث افزايش مخارج دفاعي کشور مجاور شده  هم مرزی با کشورهای درگیر جنگ

 است. 

 JEL:  C33  ،O11 ،O53 ،H3 بندیطبقه
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 مقدمه  -0

 يکي از وظايف دولت در اقتصاد، تأمين امنيت به منظور فراهم شدن زمينه 

گذاري، اشتغال و رشد اقتصادي است؛ بر اين اساس، سطح اوليه مخارج نظامي سرمايه

ي داخلي، ورود هايگذارهيسرماتواند باعث افزايش به منظور تأمين امنيت مي

، افزايش اشتغال، تحريک تقاضا و رونق اقتصادي تينها دري خارجي و هايگذارهيسرما

ر اين اساس، اگرچه دولت در هر کشوري موظف (. ب1391و همکاران،  اصغر پورشود )

و  دفاعيهاي به تأمين سطحي از امنيت براي شهروندان خود است، اما هزينه

يافته در هر کشور براي ساير کشورهاي منطقه نيز حائز اهميت هاي تخصيصبودجه

د. کننهاي دفاعي احساس امنيت کمتري مياست و ساير کشورها با همان مقدار هزينه

ي آن رقابت تسليحاتي است ين قضيه به معماي امنيت شهرت يافته و نتيجها

 يبهينهگري عالوه بر تخصيص غيرنظامي ن،(. بنابراي131-139؛ 1381، 1)پوآست

 گيري رقابت تسليحاتي، انباشت بدهي و کاهش رشد اقتصادي منابع، باعث شکل

( نيز در راستاي تأمين ICM)1هاي نظامي و صنعتيشود. در اين راستا، مجتمعمي

ي کردن جنگ در کشورها هستند. در نتيجه، از يک طرف با دائممنافع خود به دنبال 

هاي فروش توليدات نظامي خود به کشورها و از سوي ديگر با بدهکار کردن دولت

خريدار تسليحات نظامي باعث کاهش رشد اقتصادي، افزايش رقابت تسليحاتي، ترويج 

(. 1392کاهش استقالل سياسي و اقتصادي کشورها هستند )شهنازي، گري و نظامي

اي هگيري رقابت تسليحاتي در بين کشورها، باعث جايگزيني هزينهبر اين اساس، شکل

شود و باعث خواهد شد تا عالوه بر هاي عمراني، آموزش و بهداشت مينظامي با هزينه

گيري بحران بدهي، منجر به بدهکار شدن کشورهاي خريدار تسليحات نظامي و شکل

افزايش کسري بودجه دولت و بروز معماي امنيت و در نهايت، کاهش رشد اقتصادي 

عالوه، در کشورهاي در حال توسعه، خريد تجهيزات نظامي و رقابت تسليحاتي  شود. به

اي در توليد ساير کاالها، باعث با کاالهاي وارداتي و واسطه شدن نيگزيجااز طريق 

ه ک بيانگر اين هستند تجربي نيز شواهدخواهد شد. ذاري منفي بر رشد اقتصادي اثرگ

                                                           
1 Poast 

يک ائتالف نهادينه ميان ( در آمريکا Industrial Complex–Military) صنعتي -هاي نظاميمجتمع 1

 رود که به عنوانقوه مجريه( به شمار مي-)کنگره  )پنتاگون( و حکومت )صنعت(، نظاميان کاران دفاعيپيمان

ن اد. در چنين سيستمي از يک سو نظامينکنبا انگيزه سوددهي فعاليت مي کارتلي بر ضد منافع عمومي و صرفاً

از سوي ديگر صنعت دفاعي نيز  دفاعي خود به صنعت وابسته هستند و براي فراهم کردن احتياجات نظامي و

  مد خود به حکومت وابسته است. آبراي استمرار در
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 يشافزا يخدمات بدهافزايش  يقاز طرهاي قبل، تسليحاتي در دورهواردات  يبار مال

 (. 1983، 3)برزوسکا است يافته

يافته به تحليل معماي امنيت، در اين تحقيق در قالب الگوي رشد سولوي تعميم

دفاعي و  رشد اقتصادي با در نظر گرفتن بدهي خارجي در کشورهاي منا  هايهزينه

نتايج در قالب سيستم  ،. در اين راستا2شود( پرداخته مي1991-1112در دوره )

و با استفاده  (2SLS)اي معادالت همزمان پانل ديتا و روش حداقل مربعات دو مرحله

نوآوري تحقيق، توجه به مقوله معماي  اند.برآورد شده  Stataافزار اقتصادسنجياز نرم

امنيت و مخارج دفاعي در تصريح الگوي رشد اقتصادي به صورت همزمان و لحاظ 

هاي داخلي در معادله مربوط کردن متغير مجازي هم مرزي با کشورهاي داراي جنگ

 به مخارج دفاعي است.

ق شينه تحقي، در بخش دوم به بيان ادبيات موضوع و در بخش سوم به پيدر ادامه

شود. در بخش چهارم، حقايق آشکار شده بيان شده است. در بخش پنجم، پرداخته مي

شود. در بخش ششم، برآورد و تجزيه و تحليل الگو صورت الگوي تحقيق طرح مي

 گيري و ارائه پيشنهادات سياستي پرداخته شده است. گرفته است. در نهايت، به نتيجه

 

 تحقیق ادبیات موضوع و پیشینه -4

هاي دفاعي به منظور تأمين امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي ضروري افزايش هزينه

کنند. اين صنعتي نقش مهمي بازي ميـ هاي نظامي است، در اين راستا، مجتمع

ي کردن جنگ در کشورهاي مختلف به منظور تأمين منافع دائمها به دنبال شرکت

ا فروش توليدات نظامي خود به کشورها و از خود هستند. در نتيجه، از يک طرف ب

هاي خريدار تسليحات نظامي باعث کاهش رشد سوي ديگر با بدهکار کردن دولت

گري و همچنين کاهش استقالل سياسي اقتصادي، افزايش رقابت تسليحاتي و نظامي

 (.1392شوند )شهنازي، و اقتصادي کشورهاي منطقه مي

که چگونه معماي امنيت منجر به رقابت شود اين است سوالي که مطرح مي

هاي شود؟ به عبارت ديگر، ميزان باالتر هزينهتسليحاتي در بين کشورهاي مختلف مي

                                                           
3 Brzoska 

با توجه به حساسيت و محرمانه بودن مخارج نظامي و دفاعي برخي کشورها با تأخير داده هاي مربوطه را  2

 .اندانتخاب شده 1112ها تا دوره گزارش مي کنند و به ناچار داده
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ديگر تأثير چگونه بر اقتصاد کشور  GDPعنوان درصدي از  نظامي يک کشور به

يت (، به تشريح معماي امن1گذارد؟ به منظور پاسخ به اين سؤال، بر اساس نمودار )مي

از يک مرز امکانات توليد  [b]شود. ربع و الگوسازي رقابت تسليحاتي پرداخته مي

اي از هاي توليد اقتصاد کشور الف، در مورد مجموعهکند تا محدوديتاستفاده مي

فناوري، منابع کمياب، سرمايه و سرمايه انساني را نشان دهد. فرض شده است که فقط 

 [c]تواند توليد شود. ربع ه )کاالهاي غيرنظامي( ميدو کاال اسلحه )تسليحات( يا کر

طور خاص، اين خط، دهد. بهخط جريان ذخيره تسليحات را براي کشور الف نشان مي

 هاي توليديدهد، شامل سالحهاي تحت تملک کشور الف را نشان ميتعداد کل سالح

اند. سپس اين هاستفاد هاي سال قبل که هنوز قابلاضافه موجودي سالحامسال  به 

دهد. تابع امنيت ملي کشور الف را نشان مي [d]يافته است. ربع انتقال [d]مقدار به ربع 

هاي کشور الف و سطح امنيت ملموس اين تابع امنيت ملي رابطه بين موجودي سالح

دهد. فرض بازدهي نهايي نزولي براي امنيت به معناي آن است که کشور را نشان مي

دهد که کشور الف عه حاصل از کاالهاي غيرنظامي و امنيت را نشان ميمجمو [a]ربع 

هاي ممکن تمام مجموعه [a]در ربع  ،PPFتواند به دست آورد. مرز امکانات توليد، مي

هاي توليدي و حجم دهد که از سالحکاالهاي غيرنظامي و امنيت ملموس را نشان مي

ترجيحات کشور الف را براي  ICتفاوتي، اند. منحني بيآمدهدستاقتصاد به

هر حال،  دهد. بههاي خاصي از کاالهاي غيرنظامي و امنيت ملي نشان ميمجموعه

کشور الف مانند هر کشور ديگري، همواره به مقداري کاالهاي غيرنظامي و مقداري 

اوتي تفيک کشور عقاليي بايد بر روي باالترين منحني بي .امنيت نياز خواهد داشت

در ربع  Aمماس باشد. نقطه  PPFتفاوتي که بر ار بگيرد، يعني منحني بيممکن قر

[a] تفاوتي با دهد که منحني بيموقعيتي را نشان ميPPF  کره و امنيت مماس شده

 است.
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 معماي امنيت و الگوسازي رقابت تسليحاتي  :0نمودار 

 

 
 (131: 1381مأخذ: پوآست )

 

هاي )رقيب کشور الف در منطقه( موجودي سالحشود که کشور ب سپس فرض مي

 گذارد،که چگونه اين افزايش بر کشور الف تأثير ميخود را افزايش دهد. براي درک اين

هاي شود که اوالً از آنجا که کشور ب اکنون سالح( مشاهده مي1با توجه به نمودار )

اد ن اندازه امنيت ايجبيشتري دارد، ميزان مشابهي از تسليحات براي کشور الف به هما

شود. از طرف پايين منتقل مي به[ d]نخواهد کرد. بنابراين، تابع امنيت ملي در ربع 

ت و هاي بالقوه امنيآنجا که اين انتقال تابع امنيت کشور الف به سمت پايين، مجموعه

کره و امنيت در  PPFدهد، کاالهاي غيرنظامي موجود براي کشور الف را تغيير مي

دهد که سطحي از امنيت شود. اين تغيير نشان ميطرف داخل منتقل مي به [a]ربع 

ر يافتني نيستند. در نتيجه کشور الف نيز بدستملموس که قابل حصول بودند، ديگر 

اين نتيجه بيانگر اين  [b]در ربع  گيرد.قرار مي 2ICتر تفاوتي پايينروي منحني بي

اين  گيرد. برتر صورت ميکره  با سالح بيش است  که فشارهايي در جهت جايگزيني

اساس، هر انتخاب تسليحاتي بر روي انتخاب کشورهاي ديگر اثرگذار است و نتيجه آن 

 با توجه به معماي امنيت، رقابت تسليحاتي است.

بنابراين، با توجه به ضرورت بحث امنيت، بدهي خارجي و رشد اقتصادي، در ادامه 

 د:شورج دفاعي، بدهي خارجي و رشد اقتصادي پرداخته ميبه تحليل روابط بين مخا
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 الف( روابط متقابل بين مخارج دفاعي و رشد اقتصادي:

توان بر اساس دو نظريه مورد بررسي قرار تأثير مخارج دفاعي بر رشد اقتصادي را مي

داد. بر اساس نظريه اول، گسترش مخارج نظامي با توجه به محدوديت بودجه دولت، 

طريق اثر جايگزيني اين مخارج با مخارج غيرنظامي بخش عمومي )مانند مخارج از 

هاي خارجي و گسترش حجم پول، ها و بدهيآموزشي و بهداشتي(، افزايش ماليات

 (. عالوه بر اين،1111، 1شود )يلديريم و همکارانباعث کاهش رشد اقتصادي مي

ات و ادوات نظامي شود، با توجه هاي نظامي عمدتاً صرف واردات تجهيزچنانچه هزينه

خندان تواند رشد اقتصادي را کاهش دهد )گلبه تأثير منفي آن بر روي تراز تجاري، مي

(. نظريه دوم معتقد است که افزايش مخارج نظامي با استفاده از 1392و همکاران، 

افزارهاي دفاعي، ايجاد هاي مناسب، صادرات جنگگذارينيروي کار مجرب، سرمايه

ريم و يلدي) دهدطورکلي افزايش سطح تقاضا، رشد اقتصادي را افزايش ميامنيت و به

توان بيان کرد که در مراحل بندي نظريات ياد شده ميدر جمع (.1111همکاران، 

اعث ب در حوزه دفاع، آثار مثبت آن از جمله امنيت و تحريک تقاضا گذارياوليه سرمايه

رسد شود، سپس در يک نقطه به حد بهينه خود ميميافزايش توليد و رشد اقتصادي 

 شود.هاي نظامي در رشد اقتصادي نمايان ميو بعد از آن آثار سرريز منفي هزينه

 : منحني الفر مخارج نظامي و رشد اقتصادي4نمودار 

 
 (1393خندان و همکاران )مأخذ: گل          

 

هاي نظامي از توانايي بيشتري براي انجام هزينه تربزرگ GDPاز طرفي کشورهاي با 

برخوردارند و در صورت ثابت بودن ساير شرايط )مثل عدم تهديد خارجي يا داخلي( 

دهند. اين يک رابطه منطقي هاي نظامي را افزايش ميمتناسب با رشد اقتصادي هزينه

                                                           
5 Yildirim, et al. 
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طه صحه است و مطالعاتي که بررسي روابط عليت پرداخته شده است بر اين راب

 هاي نظامي شده است.باعث افزايش هزينه GDPگذارند، به اين صورت که رشد مي

 ب( روابط متقابل بين بدهي خارجي و رشد اقتصادي:

طورکلي سه ديدگاه براي استفاده از منابع خارجي وجود دارد. ديدگاه اول منابع به

ساس اين ديدگاه، کنند. بر اخارجي را جهت رشد و پيشرفت اقتصادي مهم تلقي مي

توانند از عهده تأمين مالي انداز اندک نميواسطه نرخ پس توسعه به کشورهاي در حال

اي برآيند. عالوه بر موارد يادشده مخارج مربوط به استهالک و تعويض کاالهاي سرمايه

توسعه، امکان استفاده درست از منابع موجود به دليل ضعف علمي در کشورهاي درحال

است. در نتيجه براي چنين کشورهايي، منابع خارجي براي رسيدن به رشد  نيز کم

هايي است که آل، امري مهم و اساسي است. ديدگاه دوم شامل نظريهاقتصادي ايده

باشند. بنابراين هاي خارجي جزء جدا ناشدني عوامل رشد و توسعه نميمعتقدند کمک

رط الزم يا کافي جهت رهايي از هاي خارجي شتوسعه، کمک براي کشورهاي در حال

هاي فقر نيست، در عوض چنانچه شرايط الزم براي توسعه فراهم باشند و پروژه

هاي خارجي شده باشد، رشد و توسعه بدون کمکباالسري اجتماعي و اقتصادي انجام

پذير است. همچنين اگر شرايط يادشده فراهم نباشد توسعه اقتصادي، حتي با امکان

روند. گروه سوم پذير نبوده و منابع خارجي به هدر مياي خارجي امکانهحضور کمک

دانند؛ اما معتقدند با هاي خارجي را شرط کافي براي رشد اقتصادي نميشامل کمک

گردد. اين مديريت صحيح بدهي خارجي، امکان رشد و توسعه اقتصادي ميسر مي

ي صادراتي و جلوگيري از هاي دريافتي به توليد کاالهامديريت شامل تخصيص وام

هاي خارجي (. گرچه بدهي1392هاي دريافتي است )زمانيان و همکاران، اتالف کمک

هاي خارجي، حد بدهي از رساند؛ ولي تراکم بيشلزوماً به رشد اقتصادي آسيبي نمي

حد پول ملي و همچنين  از گذاري بيشموجب برهم خوردن رابطه مبادله، ارزش

 (.1: 1119، 6شود )نارايان و اسميتي کشورها ميکاهش رشد اقتصاد

هاي خارجي و ظرفيت کشورها ي مستقيمي با مقادير بدهيي کشورها، رابطهاندازه

هاي خارجي دارد. يک کشور بزرگ ) بر اساس شاخص توليد ناخالص در جذب بدهي

جهاني  دي تجاري و مالي بيشتري با اقتصا( رابطهداخلي و با ثابت بودن ساير شرايط

 GDPوسيله تر که بهشود که اقتصادهاي بزرگخواهد داشت و در کل فرض مي
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(؛ اما در کل، 1989، 1شوند تقاضاي بيشتري براي وام خارجي دارند )لونيمشخص مي

 توليد ناخالص داخلي ممکن است اثرات متفاوتي بر بدهي خارجي داشته باشد از يک

تواند اثر مثبت بر بدهي خارجي داشته يل ميطرف، افزايش در سطح توليد به دو دل

ترس دس(. دليل اول اينکه افزايش در سطح توليد، سقف بدهي قابل1112، 8باشد )لين

هاي را در کشورهاي بدهکار افزايش خواهد داد. دوم، در نظر گرفتن قرض و وام

 هاينتوانند تضميوجود ريسک عدم بازپرداخت، کشورهاي ثروتمند مي المللي بابين

(. از طرف ديگر، افزايش در توليد 1119بيشتري را ارائه بدهند )نارايان و اسميت، 

هاي خارجي را کاهش دهد. توانايي کشورهاي ناخالص داخلي ممکن است بدهي

ي هاي خارجي بيشتر است و اين اشاره به يک رابطهثروتمند در بازپرداخت بدهي

 الف(. 1112، 9)دان و همکاران هاي خارجي داردمنفي بين درآمد و بدهي

 هاي نظامي و بدهي خارجي:ج( روابط متقابل بين هزينه

هاي نظامي باال، نقش مصارف نظامي به خاطر اثرهاي نامطلوب در کشورهاي با هزينه

شود، مهم است. استقراض هاي خارجي وارد ميي اقتصادي که از طرف بدهيبالقوه

المللي مواجه هاي بيننظامي اگر با محدوديت بدهيهاي در جهت تأمين مالي هزينه

، 11شود، اثر منفي بر نرخ رشد اقتصادي کشورها خواهد داشت )لوني و فردريکسن

1986.) 

صورت مستقيم و غيرمستقيم بر هاي نظامي بهي تأثير هزينهدر مورد نحوه

خود جزئي  هاي نظاميتوان به سه نکته اشاره کرد؛ اول، هزينههاي خارجي ميبدهي

د؛ شوها هرسال بودجه خاصي تصويب ميهاي دولتي است که براي اين هزينهاز هزينه

ها باشد، ممکن است کشور با کسري بودجه اگر درآمدهاي مالياتي کمتر از هزينه

مواجه شده و براي تأمين مالي نياز به استقراض باشد و براي جبران اين کسري، از 

صورت مستقيم از شود. دولت ممکن است بهستفاده ميمنابع داخلي و يا خارجي ا

صورت غيرمستقيم با منابع خارجي استقراض کند و يا وادار به استقراض خارجي به

شده است. دوم، در مراجعه به سيستم مالي داخلي باشد که از منابع خارجي گرفته

ي اندازه کافور بهصورت واردات اسلحه و ابزارآالت نظامي نياز به ارز هست و اگر در کش
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، 11شود )دان و همکارانارز موجود نباشد، اين ارز از طريق قرض از خارج تأمين مي

ه شود، نياز بالف(. سوم براي توليد تسليحاتي که در داخل کشور توليد مي 1112

اي از خارج است که وابستگي به واردات کاالهاي واسطه و ي کاالهاي واسطهتهيه

معمول  طور ي تسليحات نظامي، بهه براي کشورهاي توليدکنندهآالت پيشرفتماشين

: 1112، 11سنسن -اهميت است و اين نيز تقاضا براي ارز را به دنبال دارد )گونالک  با

تواند موجب ايجاد بدهي خارجي يم( و در صورت ناکافي بودن منابع ارزي کشور 121

 شود.

ه و يدکنندکشور تول ه اينکه يکبپرداخت  تراز يبر رو ينظام هايينههز يرتأث

گي کند يا خير، بستيم يافترا در ينظام يهاکمک يا باشد يا خير وسالح صادرکننده 

در حال توسعه  يدر کشورهاي نظام يدهد که بدهيشواهد نشان م ين،عالوه بر ادارد. 

 يخدمات بده يقاز طر يقبلهاي دوره يهاواردات سالح يتوجه است و بار مال قابل

 (.1983)برزوسکا،  است يافته يشافزا

تواند به بحران بدهي و کسري حساب جاري استقراض خارجي مي اوالًبنابراين 

منجر شود و تهديدي براي استقالل سياسي و اقتصادي کشورهاي بدهکار باشد. دوم 

 يري وجوه استقراضي از نگاه مديريت منابع مهم است. درکارگبهاينکه، نحوه مصرف و 

رت مصرف وجوه در جهت مخارج مصرفي و خريد تسليحات نظامي و عدم جبران صو

را  شود و رشد فساد دولتيانداز داخلي، باعث تخصيص غير بهينه منابع ميشکاف پس

گري عالوه بر تغيير در پرتفوي بودجه دولت همراه خواهد داشت. در نتيجه نظاميبه 

هاي دولتي به دنبال دارد گيرييمتصم و منحني امکانات توليد، دخالت نظاميان در

 (.1313)لطفيان، 

تر باشد يا حاکميتش بيشتر مورد سؤال قرار به طور کلي، هرچقدر دولتي ضعيف

ر شود( بايد دگيرد، حداقل مصرف سياسي )مصرفي که به مقاصد سياسي انجام مي

ب نشدن مجدد هاي اجتماعي و انتخاسطح باالتري واقع شود تا خطرات کودتا، ناآرامي

تر جهت افزايش مصرف هايي نيازمند وام بيشکاهش يابد. در حقيقت، چنين دولت

هاي هاي ضعيف برخالف دولتداخلي و حفظ ثبات سياسي هستند. بنابراين، دولت

هاي مصرفي بيشتر و از طرف ديگر تمايل کمتر به قوي، از يک طرف محتاج وام

ها به مقاصد مصرفي با عدم تصاص بيش از حد وامها دارند. معموالً اخبازپرداخت وام
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(. به طور خالصه، 1312گردد ) مهرآرا، تمايل دولت به بازپرداخت بدهي همراه مي

تواند توان بيان کرد که هرچند سطح اوليه مخارج دفاعي به منظور تأمين امنيت ميمي

، تينها دررجي و ي خاهايگذارهيسرماي داخلي، ورود هايگذارهيسرماباعث افزايش 

ص گري منجر به تخصيافزايش اشتغال، تحريک تقاضا و رونق اقتصادي شود؛ اما نظامي

گيري رقابت تسليحاتي، بدهي خارجي شود و از طريق شکلي منابع ميبهينهغير

 شود. دهد و در نهايت منجر به کاهش رشد اقتصادي ميکشورها را افزايش مي

 

 پیشینه تحقیق -1

 خارجيپیشینه 

هاي نظامي بر رشد اي به تحليل تأثير هزينه( در مقاله1111) 13مايلونيديز

هاي ( و داده1991زاي بارو )اقتصادي کشورهاي اروپايي بر اساس مدل رشد درون

هاي اند. نتايج تجربي بيانگر تأثير منفي هزينه( پرداخته1961ـ  1111پانل طي دوره )

 روپايي است. نظامي بررشد اقتصادي کشورهاي ا

هاي نظامي و تجارت اسلحه اي به بررسي اثرات هزينه( در مقاله1111) 12ياکوولو

 يافتهکشور با استفاده از مدل رشد سولوي تعميم 18و تأثير اين دو بر رشد اقتصادي 

اند. نتايج تجربي ( پرداخته1961ـ  1111طي دوره ) GMMو با استفاده از روش 

هاي نظامي تأثير منفي کشورهاي صادرکننده اسلحه، هزينهبيانگر اين است که در 

 کمتري بر روي رشد اقتصادي داشته است.
يافته به اي با استفاده از مدل رشد سولوي تعميم( در مقاله1113) 11هو و چن

توسعه با استفاده از کشور در حال 31هاي نظامي بر رشد اقتصادي بررسي تأثير هزينه

( 1911 - 1119طي دوره زماني ) (GMM)يافته  روش گشتاورهاي تعميم

ر هاي دفاعي يک اثبيانگر اين است که هزينه اند. نتايج تجربي حاصل از آنپرداخته

  منفي و معنادار بر رشد اقتصادي در کشورهاي مورد بررسي داشته است.

( در تحقيقي با استفاده از مدل تصحيح خطاي برداري 1113) 16ساکيدريت 

(VECM) مدت و بلندمدتاند. نتايج تجربي بيانگر اين است که در کوتاهرداختهپ 

طرفه از سمت صادرات بر رشد اقتصادي و از سمت رشد اقتصادي به رابطه عليت يک 
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علي و معلولي بين صادرات  که هيچ رابطههاي خارجي وجود دارد، درحاليسمت بدهي

هاي از سمت رشد اقتصادي بر بدهي و بدهي وجود ندارد. در بلندمدت نيز رابطه عليت

خارجي وجود دارد، يعني با بزرگ شدن اقتصاد، ظرفيت کشور براي جذب بدهي 

 يافته است.خارجي افزايش 

ـ  1111هاي )( در تحقيقي با استفاده از داده1112) 11اسپيلپوتي و وام ووکاس

ت، رجي و جمعي( و در نظر گرفتن سياست مالي مؤثر بر رشد اقتصادي، رقابت خا1911

هاي دولت بر رشد اقتصادي يونان اثر مثبتي داشته اند که بدهيبه اين نتيجه رسيده

 است.

اي به بررسي رابطه بين مخارج نظامي و ( در مقاله1111) 18اسنر و ايپککاگري

هاي ( بين سالPooled-OLSهاي خارجي در قالب الگوي پنل ديتا و از روش )بدهي

اند و نتايج حاکي از اثر مثبت توسعه پرداختهکشور در حال  36( براي 1113-1996)

 هاي خارجي اين کشورهاست.مخارج نظامي بر بدهي

اي با استفاده از آزمون عليت گرينجري ( در مقاله1111) 19گوک منوقلو و همکاران

هاي نظامي و رشد اقتصادي ي بلندمدت بين هزينهجمعي يوهانسون به بررسي رابطه

اند. نتايج حاصل شده بيانگر اين است که ( پرداخته1998 - 1113ه در دوره )در ترکي

 هاي نظامي وجود دارد. عليت تنها از طرف رشد اقتصادي به هزينه

هاي نظامي و بار بدهي اي رابطه علي هزينه( در مقاله1111) 11زانگ و همکاران

ديتا در دوره زماني  و تحليل عليت پانلرا از طريق يک تجزيه  OECDکشور  11در 

هاي طرفه از هزينهاند. نتايج تجربي بيانگر عليت يک( بررسي کرده1998 - 1112)

متحده، عليت هاي خارجي براي کشورهاي ژاپن، پرتغال و اياالتنظامي به بدهي

هاي نظامي در کشورهاي  کانادا و بريتانيا و عليت دو طرفه از بار بدهي به هزينهيک

 انيا و ديگر کشورهاي مورد بررسي وجود  داشته است.طرفه در اسپ

(، به بررسي رابطه بين مخارج نظامي و رشد اقتصادي در ترکيه 1116) 11مناپري

هاي خودتوضيح برداري و تصحيح خطاي برداري پرداخته و يونان با استفاده از روش

 عناداري دراست. نتايج حاصل از آن بيانگر اين است که مخارج نظامي اثر منفي و م
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مدت و بلندمدت بر رشد اقتصادي ترکيه داشته است. در مقابل، مخارج نظامي کوتاه

 اثرات معناداري بر رشد اقتصادي در يونان نداشته است.

(، در مقاله به بررسي رابطه بين تکنولوژي نظامي، 1118) 11هدريکسون و همکاران

حاصل از آن بيانگر اين است که اند. نتايج انباشت سرمايه و رشد اقتصادي پرداخته

 بين مخارج نظامي و توليد بخش خصوصي در بلندمدت رابطه مثبت وجود دارد.

 پیشینه داخلي

بررسي بدهي خارجي و رشد "( در تحقيقي با عنوان 1396ران )فالحي و همکا

هاي دهبا استفاده از دا "هاي کالن اقتصادياقتصادي در ايران: با تاکيد بر نقش سياست

( و با رويکرد هم انباشتگي مبتني بر مدل خودتوضيح برداري 1981-1113هاي )سال

به بررسي اثر بدهي خارجي بر  (ARDL to cointegration)هاي گسترده با وقفه

گر تاثير منفي بدهي خارجي بر رشد اقتصادي اند. نتايج نشانرشد اقتصادي پرداخته

سياستي و بدهي خارجي در مدل رشد در باشد. اما متغير ترکيبي شاخص ايران مي

مدت و بلندمدت تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي دارد. اين نتايج نشان مقاطع زماني کوتاه

 هاي اقتصادي ايران،ثباتي در سياستهاي ناکارامد اقتصادي و بيدهد که سياستمي

 باشد.موجب عملکرد ضعيف در استفاده از منابع خارجي مي

افروزي اقتصاد سياسي ضرورت جنگ "اي تحت عنوان در مقاله( 1391شهنازي )

با روش تحليل  "هاي ناسازگار و تعيين استراتژي مقابله در جهان اسالم در تمدن

صنعتي جهت ايجاد -هاي نظاميرسد که مجتمعاسنادي و علي، به اين نتيجه مي

زنند افروزي مينگتقاضاي پايدار براي ابزارهاي نظامي ساخته شده خود يا دست به ج

يا حوادث کوچک را تهديدي براي امنيت آمريکا تلقي و از آن فرصتي براي فروش 

ر حوزه هاي آمريکا دکنند. بنابراين تئوري اقتصادي و سياسي فعاليتاسلحه ايجاد مي

خلق و حفظ دشمن مجازي و ايجاد جنگ دائمي در جريان اسالم "الملل روابط بين

 ."است

هاي خارجي بدهي اثر بررسي "اي با عنوان ( در مقاله1392کاران )زمانيان و هم

با استفاده از روش گشتاورهاي  "توسعهبر رشد اقتصادي کشورهاي در حال

هاي ( به برآورد اثرات بدهي1113 - 1113دوره )در دروه زماني   (GMM)يافتهتعميم

کشورهاي منتخب در  اي ازخارجي و کسري بودجه بر رشد اقتصادي ايران و مجموعه

                                                           
22 Hendrickson et al. 
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مدت و هاي خارجي بلنداند. نتايج تجربي بيانگر تأثير منفي بدهيتوسعه پرداختهحال

مدت بر رشد اقتصادي کشورهاي کسري بودجه، و تأثير مثبت بدهي خارجي کوتاه

 توسعه بوده است. منتخب در حال

رشد اقتصادي: گري و نظامي "اي با عنوان ( در مقاله1393) خندان و همکارانگل

 با استفاده از الگوي سولوي "شواهد تجربي از کشورهاي منا در قالب الگوي پانل پويا 

به بررسي اثر  (GMM)يافته يافته و روش اقتصادسنجي گشتاورهاي تعميمتعميم

 - 1111ي منا طي دوره زماني )مخارج نظامي بر رشد اقتصادي کشورهاي منطقه

هاي نظامي بر رشد هاي تجربي بيانگر اثر منفي هزينهاند. يافته( پرداخته1991

 ي منا است. اقتصادي کشورهاي منطقه

اي اثر سهم مخارج بودجه "اي با عنوان ( در مقاله1391پتانالر و باجالن )کريمي

هاي با استفاده از الگوي رگرسيوني با وقفه "نظامي بر رشد اقتصادي در ايران 

( به تحليل اثرات اثر سهم مخارج نظامي بر رشد 1361-91شده در طي دوره )توزيع

دهد که بين رشد اند. نتايج حاصل از پژوهش نشان مياقتصادي در ايران پرداخته

معکوس وجود  Uناخالص داخلي يک رابطه  اي از توليداقتصادي و سهم مخارج بودجه

 13/1حدود کند، دارد و سهمي از مخارج نظامي که رشد اقتصادي را حداکثر مي

ناخالص داخلي هست که از مقدار متوسط آن در طي دوره مورد بررسي  درصد از توليد

 تر است. (، پايين91/1)

ترکيب اجزاي مخارج دولت و "با عنوان  اي( در مقاله1381حسيني و همکاران )

به بررسي چگونگي تأثيرگذاري هريک از اجزاي مخارج  "اقتصادي تأثير آن بر رشد

عمومي دولت بر روند رشد اقتصادي ايران در  قالب مدل رشد بارو و با استفاده بودجه 

( 1311-1383زمان طي دوره زماني )از روش اقتصادسنجي سيستم معادالت هم

اند. نتايج تجربي بيانگر اثر مثبت مخارج عمومي و اثر منفي مخارج دفاعي و پرداخته

 اجتماعي بر رشد اقتصادي بوده است.

 

 يق آشکار شدهحقا -2

هاي ميزان هزينه 1112بر اساس گزارش موسسه بين المللي صلح استکهلم در سال 

به  1113ميليارد دالر بوده است که نسبت به سال  196نظامي در خاورميانه معادل 

هاي نظامي در شمال آفريقا درصد رشد داشته است. در همين سال، هزينه 1/1اندازه 

درصد رشد داشته است. اين  6/1است که نسبت به سال قبل ميليارد دالر بوده  1/11
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هاي نظامي در جهان در دوره مذکور روندي کاهشي معادل در حالي است که هزينه

( ميانگين 1در جدول ) درصد را تجربه کرده است. -6/1ميليارد دالر يعني  1161

 است. در مناطق مختلف جهان نشان داده شده  (%GDP)هاي نظامي نسبت هزينه

 
 در مناطق مختلف جهان (%GDP) هاي نظامي: ميانگين نسبت هزينه0جدول 

 هاي گزارش شده  بانک جهانيهاي تحقيق با استفاده از دادهمأخذ: يافته

 

هاي نظامي (، ميانگين نسبت هزينه1هاي گزارش شده در جدول )بر اساس داده

(GDP%( در کشورهاي منطقه منا در دوره )بعد از جهان عرب، 1991-1112 )

هاي نظامي (، متوسط سهم هزينه2چنين، در نمودار )بيشترين مقدار را دارند. هم

(GDP% ) ( 1991-1112در دوره )متوسط رشد اقتصادي کشورهاي منطقه منا و

 نشان داده شده است. 

 ( در منطقه منا%GDPهاي نظامي )روند ميانگين رشد اقتصادي و ميانگين هزينه: 4نمودار 

 
 بانک جهاني داده هايمأخذ: محاسبات تحقيق با استفاده از        

 

 هاالگوی تحقیق و داده -1

در الگوي مورد بررسي، ابتدا تابع توليد به صورت تابعي از نيروي کار، انباشت سرمايه 

 شود:و سطح تکنولوژي در نظر گرفته مي

(1                                                                                       ) 
1

t t tY K A L
 

  

0

5

10

Military expenditure (% of GDP) GDP growth (annual %)

جهان  ايران

 عرب

منطقه 

 منا

اروپا و 

آسياي 

 مرکزي

آسيا شرقي 

 و اقيانوسيه

آمريکاي 

 التين

آمريکاي 

 شمالي

  جهان

 دوره

231/1 212/6 111/6 11/1 21/1 21/1 11/3 116/1 1111-1991 

11/1 19/1 96/2 83/1 11/1 19/1 13/3 38/1 1112-1111 
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سطح  Aنيروي کار و Lانباشت سرمايه ، Kتوليد ناخالص داخلي، Yکه در آن

سرمايه نسبت به توليد است. تعليم و کشش  تکنولوژي )دانش يا پيشرفت فني( و

ها و همچنين آن آموزش نيروهاي مسلح )نظامي( و افزايش سطح دانش و مهارت

گسترش فعاليت تحقيق و توسعه &R D هاي و انتقال نيروي کار مجرب به بخش

 .(1111، 13دهد )ميلونيديسوري را تغيير ميغيرنظامي و خصوصي، ميزان بهره

وري اثر گذار است )دان و همکاران، همچنين، تغيير در سهم مخارج دفاعي روي بهره

انداز، به منظور تشکيل سرمايه (. از طرف ديگر، در صورتي که امکان افزايش پس1111

گذاري خارجي و و دستيابي به نرخ رشد مورد نظر مقدور نباشد، از طريق سرمايه

انداز به اندازه کافي باال باشد، به حل کرد. اگر نرخ پس توان اين مساله رااستقراض مي

اي نياز به ارز خارجي است که اي و واسطهدليل ضرورت واردات کاالهاي سرمايه

(. بنابراين، 1111، 12کند )کارکوي و همکارانناپذير مياستقراض خارجي را اجتناب

. در جهاني شدن اقتصاد، وري اثرگذار خواهد بودتغيير در بدهي خارجي نيز روي بهره

عالوه بر جريان فيزيکي کاالها، جريان مالي نيز لحاظ شده است. بر اين اساس، افزايش 

گذاري مستقيم خارجي نيز از طريق انتقال شاخص جهاني شدن اقتصاد و سرمايه

وري اثرگذار باشند. بنابراين، نرخ رشد تکنولوژي و نيروي کار بر بهره توانندفناوري مي

 ه به صورت روابط زير تعريف مي شوند: ب

(1                                                       )( )

0

g t

t t t t tA A e fdi me ed eg                                 

(3                                                                )                  n( )

0

t

tL L e      

 گذاري مستقيم خارجي، به ترتيب سرمايه egو fdi،me،edکه در آن

هاي نظامي، بدهي خارجي و جهاني شدن اقتصاد )جريان تجارتي و مالي جهاني( هزينه

نرخ رشد نيروي کار است. در نهايت، با جايگذاري  nنرخ رشد تکنولوژي و gهستند و

 ( خواهيم داشت:1( در تابع توليد در رابطه )3) ( و1روابط )

(2           )                     
1

n( ) ( )

0 0

t g t

t t t t t tY K L e A e fdi me ed eg


    


 

 ديفرانسيلي بنيادي رشد خواهيم داشت:همچنين، بر اساس معادله 

 (1    )       
.

( 1)lnkln
( ) (g n )ee

e e e

k
k sk n g k se

t

  
        


             

                                                           
23 Mylonidis  
24 Karakoy, et al. 
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Y،است. همچنين اندازنرخ پس sهاکه در آن
y

AL
 ،توليد سرانه موثر 

K
k

AL
  سرمايه سرانه موثر و پارامتر  نرخ استهالک است. سطح سرمايه وضعيت

 شود:، به صورت زير حاصل مي11يکنواخت

(6                         )                                      
1/1

ss s
k

n g







 
  

  
  

( در 6)( بر نيروي کار و سپس جايگذاري رابطه 2از تقسيم تابع توليد در رابطه )

 آن خواهيم داشت: 

 (1                 )       
/1

( )

0

ss g t

t t t t

s
y A e fdi me ed eg

n g

 

   





 
  

  
 

 ( خواهيم داشت:1گيري از رابطه )با لگاريتم

(8          )
     

0ln ln ln(n ) ln ( ) ln(fdi )
1 1

ln ln ln

ss

t

t t t

y s g A g t

me ed eg

 
 

 

  

      
 

  

 

 توليد سرانه ty(، توليد سرانه در وضعيت يکنواخت است. با اين فرض که8رابطه )

باشد، به طور تقريبي سرعت همگرايي به سمت مسير يکنواخت بر اساس  tدر زمان 

 شود:رابطه زير تعريف مي

(9                                                            )
ln

(lny lny )sst
t

d y

dt
   

n)که در آن  g )(1 )     ( از زمان صفر تا 9گيري از معادله ). با انتگرال

t :خواهيم داشت 

(11                 )                               
0ln ln (1 e )lnyt t ss

ty e y     

  
lnبا جايگذاري ssy ( در رابطه8از رابطه ) (و مرتب کردن آن، خواهيم داشت:11 ) 

                                                           
 نرخ با متغيرها هاآن امتداد در که است يتعادل يمسيرهاي State) -(Steady يکنواخت وضعيت تعادل 11

 يبرخ. کنديم رشد صفر ثابت نرخ با متغير هر آن در که است ايستا حالت تعميم اصطالح اين. ندکن رشد يثابت

 .گوينديم نيز پايدار رشد يا متوازن رشد يکنواخت وضعيت به محققان
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 سازي خواهيم داشت:با مرتب کردن و ساده

(11  )0 0 1 0 2 3 4
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eها بهکه در آن  t ،1بستگي دارند. بر اساس مباني نظري  ضريب توليد

سال ابتداي دوره مورد بررسي منفي است و بيانگر همگرايي در رشد کشورهاي مورد 

 بررسي است.

هاي دفاعي با توجه به مباني نظري مطرح شده در قسمت ادبيات موضوع هزينه

تقيم غيرمسهاي خارجي که مستقيم يا نيز در هر کشوري به توليد ناخالص داخلي و وام

 بدهي و مصارف شود، يا به داليلي چون بحرانصرف خريدهاي تسليحاتي نظامي مي

کشوري که درگير جنگ داخلي است،  يابند، بستگي دارد.سياسي افزايش مي

کند، اين امر معموالً ناشي از کاهش تجارت و کشورهاي همسايه را متأثر مي

يک سال را  GDPالً دوازده درصد از گذاري خارجي است و اين کشورها معموسرمايه

وآست، پباشند ) کنند تا بتوانند از انتقال مناقشه در دوربراي مخارج نظامي هزينه مي

هاي دفاعي به صورت زير در نظر بر اين اساس، معادله مربوط به هزينه (.119؛ 1381

 شود:گرفته مي

 (16     )        
0 1 2 3 4

0

ln(me ) ln( ) ln(ed ) ( )t
t t t t

y
emr d u

y
          

نرخ  emr(،%GDP) بدهي خارجي ed(،%GDP) هاي دفاعيهزينه meکه در آن

متغير مجازي همسايگي با کشور درگير جنگ  dاشتغال در بخش توليد غيرنظامي و 

 داخلي است.

هاي نظامي همگي  از سايت بانک جهاني گرفته شده هاي ياد شده بجز هزينهداده

الملل استکهلم تعريف موسسه تحقيقاتي صلح بيناست. الزم به ذکر است که 

(SIPRIاز هزينه )و دادها  گرفته شده است زمينهاز تعريف ناتو در اين  ،هاي نظامي

هاي جاري و هاي نظامي شامل تمام هزينههزينهشوند. بر اين اساس تخمين زده مي
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اي در نيروهاي مسلح، از جمله نيروهاي حافظ صلح است که شامل سرمايه

هاي دفاعي، نيروهاي هاي دولتي مشغول در پروژههاي دفاع و ساير سازمانوزارتخانه

 و -ديده و مجهز باشدبا اين قضاوت که براي عمليات نظامي آموزش  -نظامي شبه

هايي شامل پرسنل نظامي و مدني، نظامي است. همچنين هزينه -هاي فضايي فعاليت

ه در نظر گرفتاز جمله بازنشستگي پرسنل نظامي و خدمات اجتماعي براي پرسنل 

. به طور کلي ايجاد و نگهداري صنايع دفاعي، انجام تحقيق و توسعه نظامي و شودمي

شود. با اين هاي نظامي( را شامل ميينهکمک نظامي )در مورد کشور کمک کننده هز

توان براي همه کشورها اعمال کرد، زيرا اين امر به اطالع دقيق حال، اين تعريف را نمي

 هاي نظامي غيرقانوني وجود دارداز آنچه که در مورد بودجه نظامي و اقالم هزينه

 ((.SIPRIاستکهلم ) المللي)موسسه تحقيقات صلح بين شود مشروط مي

کند: اين مورد شامل بازپرداخت گونه تعريف مي بانک جهاني بدهي خارجي را اين

اصل بدهي بلندمدت )بدهي که دوره بازپرداخت آن بيش از يک سال است( و 

 باشد.مي (IMF)هاي مربوط به صندوق بين المللي پول بازپرداخت وام

نبود مراکز آماري ) به هاي نظامي به داليلي چون محرمانه بودن يا از آنجا که داده

دليل جنگ داخلي يا خارجي و ...( و ساير داليل احتمالي ممکن است گزارش نشوند 

دهي هاي نظامي و بو از طرفي تحقيق به دنبال بررسي سه متغير رشد اقتصادي، هزينه

ها را دارا باشند به تعداد هشت کشور تنزل خارجي بوده، کشورهايي که همه داده

 اند.کرده
 

 و تحلیل نتايج برآورد الگو -1

هاي سيستم معادالت همزمان اين است که متغير وابسته در يک يکي از مشخصه

 شود و ممکناي ديگر از سيستم ظاهر ميمعادله به عنوان متغير توضيحي در معادله

اي که در آن به عنوان متغير توضيحي وارد شده است است با جمله پسماند معادله

 و فرض کالسيکهمبسته باشد  cov , 0u x 1381، 16)گجراتي را نقض کند :

(. در چنين شرايطي استفاده از برآوردگرهاي حداقل مربعات معمولي منجر 819-818

ل نهايت ميشود و حتي اگر حجم نمونه به سمت بياريب و ناسازگار ميبه نتايج نا 

ولي با مقادير حقيقي جامعه برابر کند، باز هم برآوردگرهاي حداقل مربعات معم

شود. پيش از برآورد الگو الزم است جهت پرهيز از برآورد رگرسيون کاذب نسبت نمي

                                                           
26 Gujarati 
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به پايايي متغيرها اطمينان حاصل نمود. آزمون پايايي متغيرهاي مورد نظر در الگو با 

نتايج  هاي پنل انجام شده است.( براي دادLLC)11لوين و لين و چواستفاده از آزمون 

دهد که تمامي متغيرها در سطح و بدون (، نشان مي1ارائه شده در جدول )

 گيري پايا هستند. تفاضل

 
 آزمون پايايي متغيرهاي الگو :4جدول 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته   

 

 شود. براي اينزايي متغيرها استفاده مياز آزمون اريب همزماني براي بررسي درون

( را با استفاده از lmeکار ابتدا لگاريتم نسبت مخارج دفاعي به توليد ناخالص داخلي )

زاي سيستم برآورد نموده و مقادير باقيمانده ناشي از تخمين به همه متغيرهاي برون

شود. سپس، معادله رشد ( درنظر گرفته ميresidجداگانه ) صورت يک متغير

به عنوان ) residا استفاده از همه متغيرهاي در نظر گرفته شده و متغير اقتصادي ب

( residشود. حال اگر ضريب متغير جديد )برآورد مي (يک متغير توضيحي جديد

ا زدار باشد، به معني اين است که مخارج نظامي در معادله رشد اقتصادي درونمعني

زايي رشد اقتصادي براي معادله مخارج نظامي نيز عمليات مشابه  باشد. براي درونمي

                                                           
27 Levin, Lin & Chu 

 وضعيت پايايي آزمون پايايي نام متغير

Prob مقدار بحراني آماره آزمون 

0ln( )ty y 1118/1 2211/3- 1119/1- (0)I 

0ln y 1311/1 628/3- 8112/1- (0)I 

ln(n .06) 11/1 2111/11- 6611/2- (0)I 

ln( )tk 
1111/1 1111/6- 9113/1- (0)I 

ln(fdi )t
 11/1 1111/12- 1818/11- (0)I 

ln(me )t
 1219/1 1316/6- 1186/1- (0)I 

ln(ed )t
 1113/1 1116/6- 1182/3- (0)I 

ln(eg )t
 1161/1 1626/1- 2111/1- (0)I 

temr 
1111/1 2616/2- 1111/1- (0)I 
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زايي مخارج . با انجام عمليات فوق، درون(1391)رحماني و همکاران، شودانجام مي

 گيرند.نظامي و رشد اقتصادي مورد تأييد قرار مي
 

 آزمون درونزايي مخارج نظامي و رشد اقتصادي :1جدول 

 هاي تحقيق: يافتهمأخذ    
 

زاي مدل، تعداد کل متغيرهاي برون K، که در آندر يک مدل با معادالت همزمان

)اما خارج از معادله مورد نظر است و 1)m k  زاي موجود تعداد متغيرهاي درون

1Kدر معادله منهاي يک است. اگر  m k    باشد، امکان تعيين ضرايب ساختاري

 اي براي شناسايي معادله موردنظر استشرط درجهوجود دارد. اين شرط معروف به 

( هر دو معادله بيش از حد 2(. بر اساس نتايج جدول )682-681: 1392 سوري،)

 مشخص هستند. 
 

 همزمانمعادالت  ايبررسي شرط درجه: 2جدول 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته  
 

شود که هيچ ترکيب خطي بين ضرايب اي در صورتي تأمين ميهمچنين، شرط رتبه

متغيرهاي خارج از معادله مورد نظر وجود نداشته باشد. بدين منظور الزم است که 

 آنماتريسي از ضرايب متغيرهاي خارج از معادله موردنظر تشکيل داده و دترمينان 

اي الزم است که ماتريس مورد نظر حداقل يک بررسي شود. براي تأمين شرط رتبه

دترمينان   1 1M M    مخالف صفر داشته باشد؛ به عبارت ديگر، رتبه ماتريس

مذکور برابر 1M  (، 1(. بر اساس نتايج جدول )686-681: 1392سوري،) باشد

اي و بنابراين، با تأمين شورط درجه دترمينان مخالف صفر وجود دارد. حداقل يک

( 2SLSاي )توان معادالت مربوطه  را با روش حداقل مربعات دو مرحلهاي ميرتبه

 برآورد نمود.

 

 
 

P-value  آمارهt متغيرنام  ضريب 

111/1 21/1- 12/1 
1resid  

111/1 11/6- 18/1- 
2resid  

) معادله )K k ( 1)m  
 قابليت تشخيص

 بيش از حد مشخص (1-1= )1 (8-6= ) 1 اول

 بيش از حد مشخص (1-1= )1 (8-3= ) 1 دوم
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 همزمانمعادالت  ايبررسي شرط رتبه :1جدول 

 مأخذ: يافته هاي تحقيق
 

 (2SLS) اينتايج حاصل از برآورد معادالت همزمان با روش حداقل مربعات دو مرحله

 ( گزارش شده است.1( و )6)در جداول 
 

 نتايج حاصل از برآورد معادله رشد اقتصادي :1جدول 

 هاي تحقيقمأخذ: يافته

 دفاعينتايج حاصل از برآورد معادله مخارج  :7 جدول

 هاي تحقيقمأخذ: يافته
 

(، بيانگر اين است که ضريب 6نتايج حاصل از برآورد الگوي رشد اقتصادي در جدول )

توليد سال ابتداي دوره مورد بررسي منفي و منطبق با مباني نظري است و بيانگر 

همگرايي در رشد کشورهاي منطقه منا است؛ به اين مفهوم که فاصله محصول سرانه 

)0ln 1 متغير )ty y 
0ln( )y ln(n .06) ln( )tk ln(fdi )t

 ln(me )t
 ln(ed )t

 ln(eg )t
 emr 1d 

 معادله اول
0 1 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 0 0 

 معادله دوم
0 

1 0 0 0 0 1 
3 0 

6 
4 

 احتمال tآماره  انحراف معيار ضريب متغير توضيحي

0ln(y ) 128/1- 113/1 21/6- 11/1 

ln(n .06) 121/1- 116/1 61/1- 119/1 

ln( )tk 131/1 139/1 18/1 11/1 

ln(fdi )t
 116/1 1181/1 11/3 113/1 

ln(me )t
 113/1- 136/1 81/1- 111/1 

ln(ed )t
 111/1- 1136/1 18/3- 11/1 

ln(eg )t
 111/1 1291/1 16/3 111/1 

 61/1 -11/1 161/1 -131/1 عرض از مبدا

2111/1 =2R 

 احتمال tآماره  انحراف معيار ضريب متغير توضيحي

ln( )t oy y 96/1 161/1 68/3 11/1 

ln(ed )t
 13/1 116/1 98/2 11/1 

temr 111/1- 1111/1 31/11- 11/1 

d 123/1 161/1 13/2 11/1 

 11/1 26/16 111/1 11/1 عرض از مبدا

3139/1 =2R 
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ن کمتر شده تا جايي که اين مجموعه کشورها کارگر در اين گروه کشورها به مرور زما

تر رسند. به بيان ديگر، کشورهاي با درآمد سرانه اوليه پايينبه شرايط يکنواخت مي

 تري نسبت به کشورهاي با درآمد سرانه اوليه باالتر هستند. داراي نرخ رشد سريع

ln(n يک درصد افزايش در متغير .06)  درصد کاهش  121/1رشد اقتصادي را

هاي اقتصاد اين کشورها در مورد نيروي کار فعال، بيکاري داده است. يکي از واقعيت

 18دست آمده با نتايج هو و چن کاري نيروي کار است. نتيجه بهآشکار و پنهان و کم

 ( در کشورهاي صحراي آفريقا1111( در کشورهاي درحال توسعه و نتايج دان )1113)

 منطبق است. 

، مطابق با مباني (k)ضريب نسبت انباشت سرمايه داخلي به توليد ناخالص داخلي

نظري و داراي ضريب مثبت و معنادار است؛ به طوري که يک درصد افزايش در آن 

درصد رشد اقتصادي شده است. در بين متغيرهاي مؤثر بر رشد  131/1باعث افزايش

باشد و اهميت متغير سرمايه بر رشد ها مياين متغير تأثيرگذارترين آناقتصادي 

 دهد.اقتصادي نشان مي

است؛  111/1هاي دفاعي به توليد ناخالص داخلي، منفي و ضريب نسبت هزينه

هاي نظامي به توليد ناخالص داخلي به طوري که يک درصد افزايش در نسبت هزينه

گيري درصد شده است. اين نتيجه 111/1زان باعث کاهش در رشد اقتصادي به مي

هاي نظامي در منطقه منا )با توجه به محدوديت مؤيد آن است که افزايش هزينه

هاي آموزشي، بهداشتي و ها بجاي هزينهبودجه( از طريق جايگزين نمودن اين هزينه

ر ثوري عوامل توليد شاغل در بخش نظامي و همچنين ااي، پايين بودن بهرهسرمايه

ها روي تراز تجاري )کشورهاي حوزه منا عموماً واردکننده تجهيزات منفي اين هزينه

دهد. بر اين اساس، نظامي هستند( رشد اقتصادي کشورهاي مورد بررسي را کاهش مي

هاي نظامي به منظور تأمين امنيت يک ضرورت است، اما به داليلي اگرچه هزينه

گذاري بيش از حد در اين بخش، اثرات رمايهگيري رقابت تسليحاتي و سهمچون شکل

 منفي بر رشد اقتصادي داشته است. 

هاي خارجي به توليد ناخالص داخلي بر رشد اقتصادي تأثير متغير نسبت بدهي

است. به اين معنا که يک درصد افزايش  111/1کشورهاي مورد مطالعه منفي و معادل 

درصد کاهش در  111/1خلي باعث هاي خارجي به توليد ناخالص دادر نسبت بدهي

 دگذاري مستقيم خارجي به توليرشد اقتصادي شده است. ضريب متغير نسبت سرمايه

                                                           
28 Hou & Chen 
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رغم مثبت بودن داراي مقادير نسبتاً کمتري نسبت به ساير ، بهناخالص داخلي

رغم پيامدهاي خارجي مثبت و اثرات سرريز آن، متغيرهاست. سرمايه خارجي علي

تنها تأثير مضاعفي بر کشورهاي ميزبان داشته باشد، اما ضريب آن نه رود انتظار مي

گذاري داخلي است و يک درصد افزايش در نسبت کوچک است بلکه کمتر از سرمايه

باعث افزايش رشد به ميزان  ناخالص داخلي گذاري مستقيم خارجي به توليدسرمايه

 درصد شده است. 116/1

ابل انتظار بود و بيشتر مطالعات انجام شده ضريب شاخص جهاني شدن اقتصاد، ق

اند. ضريب برآوردي جهاني شدن تأثير آن را بر رشد اقتصادي مثبت ارزيابي کرده

 111/1است و يک درصد افزايش در جهاني شدن اقتصاد باعث  111/1اقتصاد معادل 

 درصد افزايش در رشد اقتصادي شده است. 

(، بيانگر 1هاي دفاعي در جدول )هزينه همچنين، نتايج حاصل از برآورد الگوي

هاي نظامي شده است و يک اين است که نرخ رشد اقتصادي باعث  افزايش هزينه

هاي نظامي به توليد درصد افزايش در رشد اقتصادي باعث افزايش در نسبت هزينه

درصد شده است. بنابراين، تحقيقات صورت گرفته در  91/1ناخالص داخلي به ميزان 

 کنند. ورد عليت از سمت رشد اقتصادي را تاييد مياين م

 13/1ضريب نسبت بدهي خارجي به توليد ناخالص داخلي نيز مثبت و برابر با 

هاي خارجي به توليد ناخالص برآورد شده است و يک درصد افزايش در نسبت بدهي

ي خلهاي دفاعي به توليد ناخالص دادرصد افزايش در نسبت هزينه 13/1داخلي باعث 

توالي هاي مهاي سالتواند بيانگر بحران بدهي و کسري بودجهشده است. اين تأثير مي

هاي داخلي شده در اقتصادهاي کشورهاي مطالعه شده باشد که منجر به نارضايتي

اند. از ها براي حفظ مشروعيت خود به تجهيزات نظامي روي آوردهاست و حکومت

هي يک چرخه علت و معلولي بين بدهي و طرفي پس از به وجود آمدن بحران بد

ال گانه کارايي، انتقرسد شروط سهگيرد. بنابراين، به نظر ميمخارج دفاعي صورت مي

و تبديل براي موثر واقع شدن استقراض خارجي بر رشد اقتصادي در کشورهاي 

 گيرنده محقق نشده است. وام

وده هاي نظامي نيز منفي بتأثير نرخ اشتغال در بخش توليدي نيروي کار بر هزينه

 اي نظامي بههاست و هر يک درصد افزايش در نرخ اشتغال باعث کاهش نسبت هزينه

تواند درصد شده است. افزايش نرخ اشتغال مي 111/1به ميزان توليد ناخالص داخلي 

دام افتادن  هاي تروريستي بکاهد و افراد را تا حدود زيادي از بهاز يارگيري گروهک
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هاي تکفيري رايج در منطقه منا دور کند. همچنين افزايش نرخ در دام ايدئولوژيافراد 

هاي اقتصادي را کاهش دهد. با وجود نرخ اشتغال باال، تواند نارضايتياشتغال مي

 . 19يابندهاي نيروهاي انتظامي نيز کاهش مييابد و هزينهبزهکاري کاهش مي

( نيز تأثير اق )درگير با جنگ داخليوريه و عري سمتغير مجازي کشورها همسايه

لي  داشته است و ضريب هاي نظامي به توليد ناخالص داخمثبت بر نسبت هزينه

است. کشورهاي ايران، لبنان و اردن براي جلوگيري از ورود  123/1 برآوردي آن

هاي شوند. بنابراين، اثرات جنگهاي نظامي ميمناقشات به داخل کشور متحمل هزينه

شوند. شايد اين اثرات داخلي در کشوري که درگير جنگ داخلي است قرنطينه نمي

روند. در  از مرزها فراتر ميبه بروز جنگ در ديگر کشورها منجر نشوند، اما معموالً

جنگ داخلي  درصد حاشيه مرزي هر کشور گرفتار 1/1طور متوسط چنين شرايطي به

يک سال را براي مخارج نظامي  GDPشود و اين کشورها معموالً دوازده درصد از مي

 (.119؛ 1381از انتقال مناقشه در امان باشند )پوآست،  کنند تا بتوانندهزينه مي

 

 گیری و پیشنهادات سیاستيیجهنت -7

ي داخلي و ورود هايگذارهيسرماسطح اوليه مخارج نظامي به منظور تأمين امنيت 

، افزايش اشتغال، تحريک تقاضا و رونق اقتصادي تينها دري خارجي و هايگذارهيسرما

عث ي منابع بابهينهتخصيص غير ليبه دلگري در هر منطقه ضروري است. اما، نظامي

گيري رقابت تسليحاتي، انباشت بدهي و شود و باعث شکلار سوء اقتصادي ميآث

( نيز MIC) هاي نظامي و صنعتيشود. در اين راستا، مجتمعکاهش رشد اقتصادي مي

ي کردن جنگ در کشورها و فروش توليدات دائماستاي تأمين منافع خود به دنبال در ر

هاي خريدار تسليحات نظامي کردن دولتنظامي خود هستند. از سوي ديگر با بدهکار 

 گري و کاهشباعث کاهش رشد اقتصادي، افزايش رقابت تسليحاتي، ترويج نظامي

استقالل سياسي و اقتصادي کشورها خواهند شد. بنابراين، در اين تحقيق در قالب 

رشد  هاي دفاعي ويک الگوي رشد سولوي تعميم يافته به تحليل معماي امنيت، هزينه

( 1991-1112ادي با در نظر گرفتن بدهي خارجي در کشورهاي منا در دوره )اقتص

نتايج در قالب سيستم معادالت همزمان پانل ديتا و  ،پرداخته شده است. در اين راستا

  Stataافزار اقتصادسنجيو با استفاده از نرم (2SLS)اي روش حداقل مربعات دومرحله

                                                           
 (. 1381توان مراجعه کرد به: پواست، پائول )در اين زمينه مي 19



 113...  هاي دفاعي و رشد اقتصادي با در نظر گرفتن بدهي خارجي در کشورهاي منا:معماي امنيت، هزينه  

 

هاي ده بيانگر اين است که مخارج دفاعي و بدهياند. نتايج تجربي حاصل شبرآورد شده

منا تأثير منفي داشته است. اين نتيجه  منطقهخارجي بر رشد اقتصادي کشورهاي 

خندان (، و گل1396(، فالحي و همکاران )1111(، ياکوولو )1116منطبق با مناپري )

خارجي است. همچنين، با افزايش رشد اقتصادي و افزايش بدهي  (1393) و همکاران

در منطقه منا، به صورت همزمان مخارج دفاعي نيز افزايش يافته است. در نتيجه 

شود. اين نتيجه منطبق با نظريه مربوط به معماي امنيت در اين کشورها تأييد مي

( است. نتايج همچنين بيانگر اين است که وقوع جنگ 1111گوک منوقلو و همکاران )

رج نظامي ساير کشورهاي همسايه درگير جنگ در يک منطقه نيز باعث افزايش مخا

 شود که از يکريزان پيشنهاد ميشده است. بر اين اساس به سياستگذاران و برنامه

هاي رفاهي، اقتصادي، عمومي طرف منابع حاصل از افزايش رشد اقتصادي را در حوزه

يگر، ف دو دفاعي الزم به منظور تأمين امنيت را به صورت بهينه تخصيص دهند. از طر

اي و کاهش وابستگي به استقراض خارجي به منظور هاي منطقهدر چارچوب پيمان

تأمين مالي منابع مورد نياز براي خريد تجهيزات نظامي از بروز معماي امنيت 

ازي سهاي اسلحهتواند تا حدودي از گسترش نفوذ شرکتجلوگيري کنند. اين امر مي

ظام ناي و تفرقه افکني هاي داخلي و فرقهجنگ(، رقابت تسليحاتي و بروز MICغرب )

 سلطه جلوگيري کند. 
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