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مخارج دفاعی یکی از اقالم مهم و قابلتوجه هزینههای دفژاعی در اکثژر کشژورهژا اسژت و نقژش
مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا میکند و بهطژور مسژتقیم و غیرمسژتقیم نیژز باعژ
ثبات و رشد اقتصادی در هر جامعهای میشود .بدیهی است هراه کشژوری مژورد تهدیژد بیشژتر
داخلی و خارجی قرار گیرد و امنیژت آن بژهخطژر بیافتژد ،مجبژور بژه تخصژیص سژهم بیشژتر از
هزینههای عمومی برای تقویت بنیه دفاعی خود میشود و این امر ممکن اسژت منجژر بژه تقلیژل
تخصیص درآمد ملی برای سرمایهگژذاریهژای اقتصژادی و اجتمژاعی شژود و رشژد اقتصژادی را
کاهش دهد .قرار گرفتن ایران در منطقهای استراتژیک ازیکسو و باال بودن سژهم مخژارج دفژاعی
در بودجه دولت از سویی دیگر ،لزوم بررسی اثر مخارج دفژاعی بژر رشژد اقتصژادی را مهژم جلژوه
میدهد .در این راستا ضمن معرفی مهمترین مدلهژای مطژر شژده در زمینژه مخژارج دفژاعی و
رشد اقتصادی ،از یک مدل رشد سلوی تعمیمیافته (اراههشده توسط نایت ،لژوهیزا و ویالنژوا) بژرای
تخمین رابطه بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی ایران طژی دوره زمژانی  3113-3139اسژتفاده
شده است .یافتههای این تحقیق با استفاده از آزمونهای همانباشژتگی یوهانسژن ژ یوسژیلیوس و
علیت گرنجری تودا و یامژاموتو ،نشژان دهنژده اثژر مثبژت مخژارج دفژاعی بژر رشژد اقتصژادی در
بلندمدت و رابطه علیّت دوطرفه بین این متغیرهاست؛ بنابراین ،گراژه درنظژر گژرفتن سژهمی از
بودجه سالیانه دولت برای مخارج نظژامی امژری اجتنژابناپژذیر اسژت ،لژیکن افژراط در آن دارای
اثرات منفی در رشد اقتصادی بوده و زمینههای رکود تورمی را در کشور ایجاد میکند.
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واژههای کلیدی :مخنرج دفنع رشد اقتصند ،مدل سالو ،تعمایمهنفتا
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 استادیار دانشگاه بوعلی سینا ،گروه اقتصاد
golkhandana@gmail.com
** دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشگاه بوعلیسینا
*** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک

مقدمه
رااط ای مخنرج دولت (ک مخنرج دفنع اخش از آن اسات) و رشاد اقتصاند،
همواره موضوع مهم در مینن احههن و سینستهن ،اقتصند ،اوده اسات .امنیات
هک کنال ،عموم است و همننگویا کا آداک اسامیت مطامح کامده اسات هما
دولتهن تالش م کنند تن ان صمف مخنرج دفنع

امنیت شاهمویدان خاود را تاأمی
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کنند .ا تبع امنیت م توان اقتصند دفنع را زهممجموع ا ،از اقتصاند اخاش عماوم

1. Smith
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 .2براسا گاارش ساالنه مؤسسه بیناهمللی تح ی ات صل استکهل ( )2712در اکثر کشورها حدود  3تـا 9
درصد از توهید ناخاهص داخلی صرف هاینه های نظامی می شود .همچنین میاان هاینههای نظامی جهان97 ،
درصد نسبت به دهه گذشته افاایع داشته است ).(SIPRI Yearbook, 2012

دایست .ان توج ا اثمات خنرج امنیت ت وهت توان دفنع هک کشور اما ،دهگام
کشورهن حنئو اهمیت است؛ ا اه معن ک مسالح شادن هاک کشاور ااما ،دهگام
کشورهن م تواید پینمدهن ،مثبت هن منف ا همماه داشت انشد .امموزه سینساتهانه
ک از سو ،دول مختلف اعمنل م شاود حانک از آن اسات کا دولاتهان تاالش
م کنند تن توان دفنع خود را ا شکل رقنات انال ابمید تن هم از امنیت داخل و هام
از امنیت خنرج امخوردار انشند .درضم افواهش مخنرج یظنم م تواید ان هادف
افواهش تولید محصوالت یظنم ا منظور حفظ است الل مل و جلاوگیم ،از واردات
و وااستگ صننهع یظنم ا خنرج و دریتیج اهجند اشتینل ااما ،اخشا از ییامو،
کنر در داخل کشور اوده و حت زمین هن ،صندرات آن ا خنرج و دریهنهت افواهش
تولید ینخنل

داخل و رشد اقتصند ،را فماهم کند (اسمیت.)7991 1

2

قمار گمفت اهمان در منط ا ،حسنس و استماتههک و روهنروه ان تهدهدات امنیتا

اعض از کشورهن ،خنرج ازهکسو و انال اودن سهم مخنرج دفنع از تولید ینخانل
داخل  1از سو ،دهگم انعه شده تن مطنلع و امرس اثمات اقتصند ،مخنرج دفانع اام
رشد اقتصند ،اهمان از اهمیت خنص امخاوردار انشاد .مطنلعانت ایجانکشاده در ماورد
مخنرج دفنع و رشد اقتصند ،عمدتنً حول دو محور اصل متممکو اوده هک شاننخت
اثم هوهن هن ،دفنع ام رشد اقتصند ،و دهگم ،تحلیل رااط علت و معلاول میانن اها
دو .مطنلعنت داخل ایجنک شده در اه زمین ایادک ااوده و ایشاتم آیهان فنقاد هاک مادل
اماسنس مبنی یظم ،هستند .لاا مطنلع حنضم سع دارد ان تادوه هاک مادل اماسانس
مبنی یظم ،اثم مخنرج دفنع ام رشد اقتصند ،اهمان را از هم دو جنبا ماورد تحلیال و
امرس قمار دهد .در اه راستن م نل حنضم در پان اخاش تنظایم شاده اسات .پاس از
م دم اخش دوک م نل ا اداینت موضوع م پمدازد؛ اخش سوک ا مدل و روش تح یاق
اخش پنهنی ییو جمعاند ،و یتیج گیم ،آمده است.
 .1مروری بر ادبیات تحقیق
 .1-1مبانی نظری

اقتصند دفنع 2شنخ ا ،جدهد از مطنلعنت اقتصند ،است ک مدهمهت مخنرج دفانع
ط دوره هن ،جنگ و صالح را مطنلعا و آثانر خانرج اها مخانرج را اام سانهم
اخشهن ،اقتصند تجوه وتحلیل م کند .ا طورکل مخنرج دفنع اا عناوان مخانرج
کنالهن ،عموم هک اقتصند دریظم گمفت م شوید ول اقتصند دفنع رااطا مخانرج
دفنع و رشد اقتصند ،را از طمهق کنینلهن ،مختلف تحلیل م کند (آیدو.)0229 3
شکل شمنره ( )7خالص مفید ،از اقتصند دفانع را یشانن ما دهاد .یماودار ااناله
قسمت وپ شکل شمنره ( )7یشنندهنده محادودهت اودجا دولات در تخصای
 .1محاسبات این تح یق با استفاده از دادههای بانک مرکای جمهوری اسالمی ایـران و سـایر گـاارشهـای
اقتصادی طی دوره  ،1332-1325نشان میدهد متوس سه مخارج دفاعی از توهید ناخاهص داخلی ت ریبـاً 9
درصد است که ساالنه بهطور متوس با نرخ ت ریبی  9درصد رشد میکند.
2. Defense Economy
3. Ando
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اختصنا دارد؛ در اخش وهنرک ا امآورد مدل و تحلیل یتنه پمداخت شده اسات و در
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درآمد مل ای مخانرج دفانع و یمدفانع اسات .حانل اگام دولات تصامیم اا
سممنه گاار ،ایشتم رو ،قسمت دفنع داشت انشد انهاد مخانرج دفانع خاود را
افواهش دهد .اه عمل انعه افواهش ذخیمه (ایبنشت) یظنم م شود کا اا وسایل
یمودار پنهین قسمت وپ شکل شمنره ( )7یشنن داده شده اسات .افاواهش ذخیامه
یظنم

مطناق یمودار پانهین قسامت راسات شاکل شامنره ( )7امنیات را افاواهش

م دهد .امن افواهش امنیت انعه کنهش مخنرج یمیظنم خواهد شد .یمودار ااناله
قسمت راست شکل شمنره ( )7یشنندهنده اه موضوع است (ایور رفیق و جوهان

1

 .)711 :0270ام اه اسنس دو دست یظمه عمده در ماورد مخانرج دفانع و رشاد
اقتصند ،مطمح م شود .اماسنس یظمه یخست افواهش مخنرج دفنع از طمهق اثام
جنهگوهن  2مخنرج یمدفنع منیناد مخانرج ساممنه گااار ،آموزشا و اهداشات
انعه کنهش رشد اقتصند ،م شود .امن یظمه دوک معت د است ک افاواهش مخانرج
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یظنم ان اساتفنده از ییامو ،کانر مجامب ساممنه گااار،هان ،مننسا
جنگ افوارهن ،دفنع

صاندرات

اهجند امنیت و ا طورکل افواهش سطح ت نضن رشد اقتصند،

را افواهش م دهد( .هلدهمهم اوکنل و کسکی

3

.)0277

شکل شماره ( .)3مخارج دفاعی
مخارج غیردفاعی

مخارج غیردفاعی

امنیت
ذخیره نظامی

مخارج دفاعی

ذخیره نظامی
امنیت

مخارج دفاعی

میخذ :انور و همکاران131 :2132 ،

1. Anwar, Rafique and Joiya
2. Crowding Out Effect
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3. Yildirim, Ocal and Keskin

رااطة مینن هوهن هن ،دفنع و رشد اقتصند ،را ما تاوان اماسانس مثانل کالسایکِ
«جنهگوهن اسلح ان رفنه» 1ییو تشمهح کمد .ام اه اسنس خمهد اسلح اان توجا اا
کمبود ارز منناع موجود را اما ،وارد کمدن کنالهن ،واسط ا ،و ساممنه گااار ،در
راستن ،اهبود رشد اقتصند ،الندمدت پنهدار کنهش ما دهاد (ینراهانن و اسامیت

2

.)0 :0229
اعض از یظمهنت اقتصند ،امنیت را یوع کنال ،عموم م داید ک دارا ،وههگا
تفکیکپاهم ،و یمرقنات در مصمف است (اسامیت  .)7932اها وههگا هان موجا
شده است تن تأمی منل هوهن هن ،دفنع توسط اخشهن ،یمدفنع توجی پااهم شاود.
ا عبنرت دهگم اخش دفنع ک ا ل

تولیدکننده یوع کنال ،عموم خنل

اسات اان

سنهم اخشهن ،یمدولت اقتصند شبنهت وندای یدارد .لاا اما ،تأمی منل فعنلیتهان،
م تواید کنهش یمخ رشد اقتصند ،را ا همماه داشت انشد .گمو اه کنهش ییاو اان آثانر
تماوش مثبت اهجندشده از اخاش دفانع

ما توایاد جبامان شاود (هانرتل

3

.)0221

ازاه رو در مطنلعنت متعدد ،اثم مخنرج دفنع ام رشد اقتصاند ،مثبات ارزهانا شاده
است .ا منظور امرس اثم هوهن هن ،دفنع اام رشاد اقتصاند ،اماسانس مبانی یظام،
مدلهن ،مختلف طماح شده است .اه مدلهن را م توان ا دو دست ت سیماند ،کامد.
مدلهن ،کینو ،سمت ت نضن و مدلهن ،سمت عمض  .ازجمل مدلهن ،کیناو ،سامت
ت نضن م توان ا مدل آتسوگلو ( )0220و از جمل مدلهن ،سمت عمضا ما تاوان اا
مدلهن ،فدر ا رک ( )7931و سلو ،تعمایمهنفتا ( )7991اشانره کامد .اها مادلهان از
مهمتمه و پمکنرامدتمه مدلهن ،امرس رااطا هوهنا هان ،دفانع و رشاد اقتصاند،
هستند ک در ادام مورد امرس قمار م گیمید.
 .1-1-1مدل آتسوگلو

هک از مهمتمه و سندهتمه مدلهن ،سمت ت نضن اا منظاور امرسا اثام مخانرج
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اه اخش الزک است ک هک یظنک منلینت اجبنر ،ام سنهم اخشهن تحمیل شود .اه امام

1. Guns Versus Butter Trade Off
2. Narayan and Smith
3. Hartly
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دفنع ام رشد اقتصند ،مدل آتسوگلو )0220( 1است .در اه مدل ان دریظم گمفت
مخنرج دفنع ا عنوان هک متییم سمت ت نضن (ان تفکیک مخنرج دولت ا دو اخش
دفنع و یمدفنع ) هک مدل سنده اقتصند کالن کینو ،ا صورت زهم معمفا شاده
است:
()7
Yt =Ct + It + xT + GEt + MEt

ک در اه مدل:
خنل

تولید ح ی

مصمف ح ی

صندرات ح ی

ساممنه گااار ،ح ی ا

مخنرج یمدفانع دولات اا صاورت ح ی ا و
است .متییمهن ،سمت راست معندل ( )7ییاو

مخنرج دفنع دولت ا صورت ح ی
ا صورت زهم تعیی م شوید:
()0
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(

)

در معندالت فوق:

,

) ,

,

یامخ اهامه ح ی ا و

منلینت ح ی ا

(
a i φ θ α δ

bو

f

پنرامتمهن ،مثبت هستند .ان ثنات دریظام گامفت یامخ اهامه اا پیامو ،از آتساوگلو
و اضنف کمدن جاو اخاالل

( )0220و حل همزمنن معندالت ( )7و ( )0اما،
خواهیم داشت:
()8
ک در اه رااط :
,

)

)
)

(
(

(

,

)

(

,

(

)

معندل ( )8هک مدل کالن اقتصند ،جدهاد اسات کا تولیاد را وااسات اا مخانرج
دفنع

یمدفنع و یمخ اهمه معمف م کند (هنلیسیوگلو.)791 :0221 2

 .1-1-2مدل فدر ـ رام

در ونرووب یهوکالسیک

مدل هن ،طمف عمض اما ،اینن رااطة ای دفنع و رشاد
1. Atesoglu Model
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2. Halicioglu

توسط بیسواز و رام )7931( 1توسع هنفتند .اده شکل ک آیهن مادل فادر ()7938
در مورد تأثیم صندرات ام رشد اقتصند ،را ان اثم مخنرج دفنع اام رشاد اقتصاند،
تطبیق دادید .مدل دواخش فدر ا راک 2شنمل اخش مصمف خصوص ) (Cو اخاش
دفنع ) (Mاست ک مجموع اه دو اخش تولید ) (Yرا حنصل م کند:
()1
سممنه و ییمو ،کنر در اه دو اخش ت سیم م شوید ا گوی ا ،ک :
()1
,

اخش  Mدارا ،اثمات یممست یم ام اخش  Cاست؛ لاا توااع تولید ااما ،دو اخاش
()1
(

)

)

,

(

در اه مدل فمض ام آن است ک هک اختالف اهمهور ،اای یهاندههان اان اخاش
وجود دارد ک توسط

C

 μیشنن داده م شود:

()1
در روااط انال ایدهسهن K ،و  Lایانیگم مشاتق جوئا تاناع تولیاد امحسا

یهانده

مماوط ) (K,Lدر اخش موردیظم هستند .حنل ان مشتقگیم ،از معندلا ( )1و اساتفنده
از رااط هن )1( )1( ،و ( )1م تاوان مادل زهام را یتیجا گمفات (دان اسامیت و
وهلنبوکل:)111 :0221 3
()3
در اه مدل:

̇

̇

رشد تولید ینخنل

داخل

)

(

̇

̇

کشش تولید یسبت ا ییامو ،کانر
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ماکور ا صورت زهم است:

1. Biwas and Ram
2. Feder-Ram
3. Dunne, Smith and Willenbockel
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در اخش

̇ C

رشد ییامو ،کانر

سممنه گاار ،ا تولید
̇

تولیاد یهانه ساممنه در اخاش

C

مشتق جوئ تناع مصامف یسابت اا مخانرج دفانع و

اثم مست یم اخش دفنع ام رشد اقتصند ،است.
حنل اگم اثم یممست یم اخاش  Mرا اام اخاش  Cاا صاورت )

دریظم اگیمهم ان توج ا اهنک
مبدأ

یسابت

(

و ان اسط مدل و اضانف کامدن عامض از

و ییو کمکمدن اثمات یممست یم اخش دفنع ) (θاز اثمات مست یم

)

( آیهن

ام رشد اقتصند ،و تفکیککمدن اثمات یممست یم از مست یم ا مادل زهام خاواهیم
رسید (هوایگ و مینتو:)7997 1
()9
) ̇(
̇

(

)

̇

̇
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دریهنهت مدل قنال امآورد دواخش فدر ا راک را م توان ا صورت زهم یشنن داد:
()72

) ̇(
̇

̇

در مدل فوق اخش دفنع ) (Mتأثیم ،یممست یم ام اخاش مصامف خصوصا
ا صورت

) ̇(

̇
)(C

خواهد داشت .مشنهده تأثیم یممسات یم مخانرج دفانع اام سانهم

اخشهن عالوهام تبیی اثم مست یم مخنرج دفنع ام رشد اقتصاند ،در مادل فادر ا
رک علت محبوایت آن در ای پهوهشگمان اقتصند دفنع است.
 .1-1-3مدل سلوی تعمیمیافته

مدل سلو ،تعمیمهنفت  2توسط مانکیو رومر و ورل )7990( 3مطمح شده و ا منظور
امرس اثم مخنرج دفنع ام رشد اقتصند ،توسط نارت لوئیزا و ورالنـوا)7991( 4

ا کنر گمفت شده است .در اه مدل فمض اسنس آن است ک سهم مخانرج یظانم
از تولید از طمهق اثم سطح اام کانراه

تولیاد را متاأثم ما کناد (دان اسامیت و
1. Huang and Mintz
2. Augmented Solow Model
3. Mankiw, Romer, and Weil
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4. Knight ,Loayza and Villanueva

وهلنبوکل  .)111 :0221ی ط شموع اه مدل استفنده از هک تناع تولید یهوکالسایک
ا صورت کنب ا داگالس ان انزده ثنات یسبت ا م ینس تولید و متییمهن ،تولیاد
)(Y

سممنه

)(K

پیشمفت فن هن کنراه ییمو ،کنر ) (Aو ییمو ،کنر ) (Lاست:

()77
)( )(

0<α <1

)(

)(

ییمو ،کنر و پیشمفت فن طبق رااط هن ،زهم رشد م کنند:
()70
)(

) (

) (A

)(

) (

,

در رااط هن ،فوق  :nیمخ امونزا ،رشد ییمو ،کنر  :gیمخ امونزا ،رشد فنانور،

وm

سهم مخنرج یظنم از تولید است .اماسنس معندل سمت راست رااط ( )70کانراه تنهان
تولید ان کشش  θام کانراه اثام ما گااارد (ینهات لاوئیوا و وهالیاوا  .)7991همچنای
اماسنس اه معندل تیییم در سهم مخنرج یظنم از تولید ) (mام سطح اثم م گااارد و یا
ام رشد .اه تیییم مسیم رشد متعندل اقتصند را تیییم م دهد هعن سطح تولید سامای در
هم ی ط از زمنن افواهش م هناد امن یمخ رشد تولید سامای رو ،مسایم رشاد متعاندل را
تیییم یم دهد (دان اسمیت و وهلنبوکل .)0221
اگم یمخ پسایداز سممنه (درصد ،از تولید ک اا ساممنه گااار ،اختصانا
داده م شود) ا صورت

یشنن داده شود م توان معندلا اصال الگاو ،ساولو را

اما ،هم واحد ییمو ،کنر مؤثم ا صورت زهم استخماج کمد:
()78
)( )

ک در آن

و

ا تمتی

(

) (̇

)(

سممنه فیوهک سمای مؤثم و تولید سمای ماؤثم

است .سطح وضعیت پنهدار  kییو از رااطا زهام محنساب ما شاود (دان اسامیت و
وهلنبوکل :)78 :0221
()71
]

رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران  محمد موالیی ،ابوالقاسم گلخندان و داود گلخندان

ا یمخ رشد امونزا ،فننور ،وااست ییست و تیییم در ساهم مخانرج یظانم دولات از

[
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ان جنهگوهن رااط ( )71در تناع تولید و گمفت لگنرهتم م توان ا معندلا ا ،ااما،
درآمد سمای ا شکل زهم دست هنفت:
()71

)(

) ()

) () (

) (

(

]

)(
)(

[

معندل ( )71یشنن م دهد ک وگوی درآمد سمای ا یامخ رشاد ییامو ،کانر ماؤثم
ا عالوه استهالک یمخ پس ایداز اما ،سممنه و مخنرج یظنم سمای وااست م شود.
دریهنهت مدل قنال اامآورد سالو ،تعمایمهنفتا در ماورد مخانرج یظانم و رشاد
اقتصند ،را م توان ا صورت زهم یشنن داد:
()71

)(

) () (

1

) ()

(

]

)(
)(

[

 .1-2پیشینه تحقیق
فصلنامه علمی ا پژوهشی راهبرد اقتصادی  سال سوم  شماره نهم  تابستان3131

تح ی نت اولی مماوط ا تأثیم مخنرج دفنع اام رشاد اقتصاند ،اا مطنلعا بنـوا

2

( )7918امم گمدد .و ،اثم مثبت ای مخنرج دفنع و رشاد اقتصاند ،را ااما11 ،
کشور کمتمتوسع هنفت ط سنلهن 7912-7911 ،امرسا کامد .مطنلعا و ،ساب
شد اعدهن مطنلعانت دهگام ،در اها زمینا اان اساتفنده از مادل و ،و روشهان،
توسع هنفت تم ایجنک شود ک در ادام امخ از مطنلعنت ایجنکشاده در اها زمینا در
خنرج و داخل کشور ارائ شده است.
ورجوررا و وب )0270(3ان استفنده از مدلهن ،سمت عمض و ت نضن ،فادر ا
راک و کینو اثم مخنرج دفنع ام رشد اقتصند ،سمهالیکن را اما ،انزه زمانی -0221
 7911ان استفنده از روش حداقل مماعنت معمول ) (OLSتخمی زدهاید .آیهان یتیجا
گمفت اید ک مدل کینو ،یسبت ا مدل فدر ا راک اما ،تشمهح رااط مخانرج یظانم
 .1اهبته این مدل را می توان با تفکیک سرمایه به انواع مختلف سرمایه انسانی و فیایکی نیا بازنویسـی کـرد.
همچنین این مدل را میتوان بهوسیله بس تیلور در اطراف وضعیت پایدار  ،kبهصورت مدل پانهپویا نوشـت.
برای اطالعات بیشتر در این زمینه به نایت ،هوایاا و ویالنوا ( )1558و دان ،اسمیت و ویلنبوکه ( )2779مراجعه
کنید.
2. Benoit

87

3. Wijeweera and Webb

و رشد اقتصند ،اه کشور مننس تم است و اثم مخنرج دفانع اام رشاد اقتصاند،
اه کشور در الندمدت مثبت امن ینویو م انشد.
رلدرررم ،اوکال و کسکین )0277( 1اثم مخنرج دفنع ام رشد اقتصاند788 ،
کشور دیین را ط سنلهن 0222-0223 ،امرس کمدهاید .آیهن ان استفنده از مدلهان،
سااولو و فاادر ا راک در مااورد مخاانرج دفاانع و رشااد اقتصااند ،و اهاامهگیاام ،از
روشهن ،اقتصندسنج  OLSو  GS-2SLSیشنن دادهاید ک مخنرج دفنع اثم ،مثبات
ام رشد اقتصند ،خواهد داشت.
دان )0272(2در م نل ا ،اثم هوهن هن ،یظانم اام رشاد کشاورهن ،صاحما،
افمه ن را اما ،دوره زمنی  0221-7933امرس کمده است .و ،اان اساتفنده از هاک
مدل سولو ،تعمیمهنفت و در قنل

تکنیک اقتصندسنج پنیل پوهن یشانن داده اسات

انور ،رفیق و جورا ( )0270اثم مخنرج دفنع اام رشاد اقتصاند ،پنکساتنن را
ط دوره  7932-0272مورد مطنلع قمار دادهاید .آیهن ان استفنده از هک مادل کیناو،
و تکنیکهن ،اقتصندسنج همایبنشتگ هوهنیس و آزماون علیات گمیجام ،یشانن
دادهاید ک ای مخنرج دفنع و رشد اقتصند ،هک رااطا تعاندل الندمادت وجاود
دارد و رشد اقتصند ،علیت گمیجم ،مخنرج دفنع است.
شهباز ،افزا و شبیر )0278( 3در م نلا ا ،اا دیبانل هانفت پنساخ ااما ،اها
پمسش هستند ک آهن مخنرج دفنع انعه رشد اقتصند ،پنکساتنن طا دوره زمانی
 7910-0223شده است هن خیم؟ آیهان از مادل سامت ت نضان ،آتساوگلو در ماورد
مخنرج دفنع و رشد اقتصند ،و تحلیل هن ،اقتصندسانج هامایبنشاتگ و علیّات
استفنده کمدید .یتنه اه مطنلع حنک از رااط منفا اای مخانرج یظانم و رشاد
اقتصند ،در الندمدت و همچنی وجود علیت هکطمف از سمت مخنرج یظانم اا
رشد اقتصند ،است.
در مورد تأثیم مخنرج دفنع ام رشاد اقتصاند ،تح ی انت مختلفا در جهانن

رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران  محمد موالیی ،ابوالقاسم گلخندان و داود گلخندان

ک اثم هوهن هن ،یظنم ام رشد اقتصند ،کشورهن ،اه منط منف اوده است.

1. Yildirim, Ocal and Keskin
2. Dunne
3. Shahbaz, Afza and Shabbir

83

ایجنک شده است ک امخ از آیهن تأثیم مخنرج یظنم را ام رشاد اقتصاند ،مثبات و
امخ منف دایسات ایاد .اا عناوان مثانل :النـدئو )7931( 1و بیسـوا  )7998(2در
مطنلعنت خود درانره کشورهن ،کمتمتوسع هنفت ) (LDCیشنن دادهاید ک ای مخانرج

یظنم و رشد اقتصند ،رااطا مثبات وجاود دارد .لبوورـک 3و آرشـا
شورتز )7997(4معت دید ک اثم مخانرج دفانع اام رشاد اقتصاند ،در کشاورهان،
کمتمتوسااع هنفت ا منف ا اساات .درضاام عاادها ،از مح اانن منین اد آتســوگلو و
مولر )7992(5و مگنارر و همکنران )7991(6معت دیاد اثام مخانرج یظانم اام رشاد
( )7931و

اقتصند ،کشورهن ،عضو ینتو ا وههه اممهکن مثبت اوده اسات (هانرتل و ساندلم

7

.)7991
در اهمان مطنلعنت ایدک در زمین رااط مخنرج دفنع و رشد اقتصاند ،ایجانک
شده است ک مهمتمه آیهن ا شمح زهم است:
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حسنی و عزرزنژاد ( )7831در مطنلع ا ،ا امرس هوهن دفنع و تأثیم آن اام
رشد اقتصند ،اهامان طا دوره زمانی  7812-7830پمداختا ایاد .در اها مطنلعا
ا منظور طماح الگوه اما ،تعیی اثامات اقتصاند ،هوهنا هان ،دفانع اام رشاد
اقتصند ،دستگنه ان وهنر معندل و ان استفنده از روشهان ،تاکمعندلا ا OLS( ،و
 )2SLSو روش دستگنه معندالت همزمنن ) (3SLSااما ،تشامهح رواااط موجاود اای
متییمهن مورد تخمی قمار گمفت است .هنفت هن ،پهوهش حنک از اه است ک هام
اثم مست یم هوهن هن ،دفانع اام رشاد اقتصاند ،و هام اثامات یممسات یم آن اام
پسایداز و تماز تجنر ،کشور ا طور قنالتوجه منف است.
حسنیصدرآبادی و کاشمری ( )7831م نل ا ،ان عنوان تاأثیم مخانرج دفانع
ام رشد اقتصند ،و اثم یممست یم آن ام مصمف خصوص در اهامان (امرسا مادل
1. Landau
2. Bisswas
3. Lebovic and Ishag
4. Scheetz
5. Atesoglu and Mueller
6. Macnair etal
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7. Hartley and Sandler

طمف عمض اقتصند) ارائ دادهاید .در اه تح یق ان مالحظ طامف عمضا اقتصاند
مدل وهنراخش فدر ک شنمل اخشهان ،مصامف خصوصا

دولتا

یمدفانع

صندرات و دفنع است مورد استفنده قامار گمفتا و ضام امرسا تاأثیم مخانرج
دفنع ام رشد اقتصند ،اثمات یممست یم اخش دفنع ام اخش مصمف خصوص
ارزهنا شده است .یتنه اه تح یق ان استفنده از دادههن ،دوره زمانی 7818-7831
و روش حداقل مماعنت معمول ) (OLSیشنن م دهد ک اثام مسات یم تاأثیم مخانرج
دفنع ام رشد اقتصند ،مثبت و اثم یممست یم اخاش دفانع اام اخاش مصامف
خصوص

منف است.

فرزانگان ( )0277در مطنلع ا ،اثم مخنرج یظنم را ام رشاد اقتصاند ،اهامان
اما ،انزه زمنی  7919-0221امرس کمده است .در اه مطنلع از تکنیکهن ،تاناع
گمیجم ،استفنده شده است .یتنه اه مطنلع حانک از رااطا علیات هاکطمفا از
سمت مخنرج یظنم ا رشد اقتصند ،است؛ و رشد اقتصاند ،ییاو اا شاوکهان،
وارده از سمت مخنرج یظنم واکنش مثبت یشنن م دهد.
از جمعاند ،یتنه تح ی نت انال یتیج م شود ک مخنرج یظنم اثم مسات یم و
یممست یم ام رشد اقتصند ،کشورهن دارد .گمو هدف اصل مخنرج یظانم حفاظ
امنیت داخل و خنرج کشور است و اها امام تاأثیم زهاند ،در ثبانت سینسا و
اقتصند ،و در یتیج میل ا سممنه گاار ،در کشور دارد؛ لیک اگم ساممنه گااار،
در صننهع یظنم ان هدف صندرات و کس

درآمدهن ،ارز ،انشد اثام آن اام رشاد

اقتصند ،مثبات و اگام مخانرج یظانم در حاد افماطا صامف خمهاد سانخت و
یگهدار ،تسلیحنت یظنم شود دارا ،اثم منف ام رشد اقتصند ،م انشد.
 .2مدل و روش تحقیق
 .2-1معرفی مدل و دادهها

در اه م نل ا منظور امرس تأثیم مخنرج دفنع اام رشاد اقتصاند ،اهامان از مادل

رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران  محمد موالیی ،ابوالقاسم گلخندان و داود گلخندان

عکسالعمل تحمهک ) (IRFو تحلیل تجوه وارهنیس ) (VDAو همچنی آزمون علیت

سلو ،تعمیمهنفت اما ،دادههن ،اقتصند اهمان استفنده شده است ان اها تفانوت کا
متییم مجنز ،سنلهن ،جنگ ییو ا آن اضنف شده است .دلیال اصال ایتخانب اها
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مدل امخاوردار ،آن از مبنان ،تهورهاک قاو ،و عادک اساتفنده از آن در مطنلعانت
داخل گاشت است؛ انناماه
()71

مدل یهنه ا صورت رااط ( )71درم آهد:
]

]

[

]

[

[

در رااط انال:
) :Ln(GDP/Lلگنرهتم طبیع سمای تولید ینخنل
شنخ

داخل جمعیت فعنل ا عنوان

ایدازه گیم ،رشد اقتصند :Ln(N) ،لگنرهتم طبیع مجموع یامخهان ،رشاد

جمعیت فعنل رشد فنانور ،و اساتهالک ) (n+g+δاسات .در اها تح یاق اماسانس
مطنلعنت ینهت لاوئیوا و وهالیاوا ( )7991و دان ( )0270مجماوع یامخهان ،رشاد
فننور ،و استهالک مسنو ،ان م دار ثناات  2/21دریظام گمفتا شاده اسات؛ هعنا :
N=n+0.05؛
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) :Ln(INV/GDPلگنرهتم طبیع یسبت تشکیل سممنه ثنات ینخانل
اخش منشی آالت و تجهیوات و اخش سنختمنن ا تولید ینخنل
شنخ

ایدازهگیم ،یسبت پسایداز سممنه

)

داخلا در

داخل

(؛

) :Ln(D/GDPلگنرهتم طبیع یسبت مخنرج دفانع اا تولیاد ینخانل
ا عنوان شنخ

ا عناوان
داخلا

ایدازهگیم ،اثم مخنرج یظنم ام رشد اقتصند(m) ،؛
 :متییم موهوم جنگ تحمیل ک در سنلهن 7819-7811 ،عدد هاک

و اما ،ا ی سنلهن عدد صفم را م گیمد.
دادههن ،متییمهن ،اه تح یق ط انزه زمانی  7883-7839و اا قیماتهان،
ثنات سنل  7811دریظم گمفت شدهاید .مأخا اه دادههن گوارش اقتصند ،و تمازینما
انیک ممکو ،و سنهت هن ،انیک ممکو ،جمهور ،اسالم اهمان و ممکو آمانر اهامان
است .اما ،تجوه وتحلیلهان ،آمانر ،و اقتصندسانج ییاو از یامکافاوار

Eviews7.0

استفنده شده است.
 .2-2روش تحقیق

در اه ا مطنلع ا اااما ،شننساانه رااط ا الندماادت ااای متییمهاان ،ماادل از روش

همایبنشتگ ( 1هم جمعا ) هوهنیسا

ا هوسایلیوس اساتفنده شاده اسات .در عمال

استفنده از تکنیک همایبنشتگ از روشهن ،مختلف همچون ایگل ا گمایجم ایگل ا
هو ییو امکنن پااهم اسات امان روش هوهنیسا

ا هوسایلیوس اا عناوان روش امتام

م تواید روااط الندمدت را در صورت وجود دو هن وند متییم شننسنه و تعیی کند
(ایدرس .)7991 2اه روش مبتن ام هک مدل خودرگمسیوناامدار 3(VAR) ،اسات
ک در آن تعیی تعداد امدارهن ،همایبنشتگ از طمهق حداکثم راستیمانه صاورت
م گیمد .هک الگو ،خودرگمسیون امدار ،ک دارا n ،متییم درونزا و  kوقف زمنی
اما ،هم متییم است در شکل منتمهس ا صورت زهم یمنهش داده م شود:
()73
∑+

+

منتمهس ) (n×nضماه

الگو و

اما ،پیوید دادن رفتنر کوتنهمدت
( )79را در قنل

امدار ) )n×1مماوط ا متییمهن ،الگو

امدار مماوط ا جمالت اخالل الگو است .اکنون
ا م ندهم تعندل الندمدت آن ما تاوان رااطا

الگو ،تصحیح خطن ،امدار 4(VECM) ،ا صورت زهم درآورد:

()79
+

∑

+

Δ

ک در رااط فوق  Δیشننگم تفنضل ممتب اول و:
∑ , Π = -I +

∑ = -I +

منتمهس  Πحنو ،اطالعنت مماوط ا روااط تعندل الندمدت است (ا شامط آیکا اها
منتمهس دارا ،رتب کنمل یبنشد) .ان تعیی رتب اها مانتمهس ما تاوان تعاداد امدارهان،
هاامایبنشااتگ را تعیاای کاامد (یوفمساات

 .)701 :7839روش حااداکثم درسااتیماانه

هوهنیس ا هوسلیوس ان استفنده از دو آمنره آزمون اثم

5

(

( و حاداکثم م اندهم وهاهه

6

1. Co-integration
2. Enders
3. Vector Auto Regressive

رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران  محمد موالیی ،ابوالقاسم گلخندان و داود گلخندان

در اه رااط

امدار ) (n×1ضماه

ثنات و

=

4. Vector Error Correction Model
5. Trace Test
6. Maximum Eigen Value Test
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(

( رااط هن روااط تعندل الندمدت ای متییمهن ،الگو را تعیی م کند.
پس از شننسنه رااط تعندل الندمدت ای متییمهن ،الگو ا منظاور شننسانه

رااط علیت ای اه متییمهن از آزمون علیت تودا و هنمنموتو )7991( 1اساتفنده شاده
است .روشهن ،زهند ،اما ،امرس رااط عل ای متییمهن وجود دارد ک م تاوان
ا روش هن ،گمیجم سیمو و ...اشنره کمد .امن پیش از استفنده از اه روشهن انهد از
آزمونهن ،همجمع استفنده کمد .وننیچ رااط همجمع ای متییمهن تأهیاد شاود
آزمون علیت گمیجم کنراه خود را از دست خواهاد داد .تاودا و هنمانموتو در سانل
 7991هک روش سنده ا صورت تخمای هاک مادل

خودرگمسایون اامدار(VAR) ،

تعدهل هنفت اما ،امرس رااط علیت گمیجم ،پیشنهند دادهاید .آیهن استدالل م کنناد
ک اه روش حت در شماهط وجود هک رااط همجمعا اای متییمهان ییاو معتبام
است .در اه روش ااتدا انهد تعداد وقف هن ) (kاهین مادل خودرگمسایون اامدار ،و
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سپس درج پنهنه مانکوهمم
وقف هن،

)

+

( را تعیای کامد و هاک مادل  VARرا اان تعاداد

)

 (kتشکیل داد (شنن و سانن .)7993 2البتا فماهناد ایتخانب وقفا

زمنی معتبم است ک در آن (

) انشد.

k

الگو VAR ،پن متییمه معمف شده در مدل سولو ،تعمیمهنفت اانال را ما تاوان
ا صورت جبم منتمهس زهم یوشت:
()02
)
)
)
])

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

(
(
(
(

]

[

] [

[

] [
]

در رااط انال

جو عمضازمبدأ است و ضماه

) (

]

[

]

[

]]
]

[
[

]

[

]

[

[

[

دارا ،تفسیم زهم هستند:
1. Toda and Yamamoto
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2. Shan and Sun

∑

اما ،متییم  Xاست .در

ک  Lا مفهوک عملگم وقف اوده و دارا ،تعمهف
رااط منتمهس انال
از اه قنل

) (

ییو جو تصندف و از یوع ا تشنش سفید است.

منتمهس م توان معندل مماوط ا رشد اقتصند ،را اا شاکل زهام

یشنن داد:
()07

∑

]

∑

[
]

[

]
∑

]

[

[

∑

ا منظور ایجنک آزمون علیت از سامت مخانرج دفانع ) (D/GDPاا رشاد اقتصاند،
) (GDP/POPپس از تخمی معندل فوق فمضی زهم را آزمون م کنیم:

کن،مماع مجنیب ان درج آزاد ،اماام ان تعداد محدودهتهن ،صفم است (صامد.)7813 ،
پاهمش فمضی صفم فوق اا معنان ،آن اسات کا مخانرج دفانع علات گمیجام ،رشاد
اقتصند ،ییست و رد فمضی صفم فوق یشنن م دهد کا مخانرج دفانع علات گمیجام،
رشد اقتصند ،است .استدالل علیت در مورد سنهم متییمهن ییو ا همی صورت است.
 .3برآورد مدل و تحلیل نتایج
پیش از امآورد مدل ا روش آزمون همایبنشتگ هوهنیس

ااتدا انهد یسبت اا منیانه و

ینمنینه سم،هن ،زمنی مورداستفنده در مدل اطمیننن حنصل شود .عالوهام اه ا منظاور
ایجنک آزمون علیت گمیجم ،تودا و هنمنموتو اطالع از درج منیانه متییمهان الزک اسات.
انناماه انهد پیش از ذکم یتنه آزمونهن درج منیانه متییمهان تعیای شاود .ااما ،اها
منظور از آزمون دهک

ا فولم تعمیمهنفت ) 1(ADFدرحنلت ک در آن مدل دارا ،عامض از

مبدأ و متییم روید است استفنده شده است .یتنه اه آزمون در جدول شمنره ( )7آماده
است .اماسنس یتنه اه جدول و سطوح احتمنل محنسب شده کلی متییمهان در ساطح 1
درصد ینمنین اوده امن پس از هکانر تفنضلگیم ،اا صاورت منیان درآمادهایاد؛ لااا کلیا
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آمنره آزمون مورد استفنده آمنره والد تعمیمهنفت اشامیت ) (MWaldاسات کا دارا ،توزهاع

متییمهن منین (همایبنشت ) از ممتب ) I(1هستند.
1. Augmented Dicky Fuller
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جدول شماره ( .)3نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته
∑+

+

= α + βt + δ

ADF: Δ

متغیر

)ADF(Prob

متغیر

)ADF(Prob

درجه مانایی

)Ln(GDP/POP

7/25
7/81
7/93
7/791

)ΔLn(GDP/POP

7/71
7/77
7/77
7/77

)I(1

LnN
)Ln(INV/GDP
)Ln(D/GDP

ΔLnN
)ΔLn(INV/GDP
Ln(D/GDP) Δ

*وقف ایتخنا اما ،آمنره  ADFاز طمهق معینر شوارتو ایتخنب شده
منبع :محنسبنت تح یق

)I(1
)I(1
)I(1

است.

تحلیلهن ،همایبنشتگ هوهنیس و آزمون علیت تودا و هنمنموتو مستلوک تعیی طول
وقف اهین در الگو VAR ،است .در اه مطنلع اما ،تعیی طول وقف اهین در مدل
از معینرهن ،حداکثم راستیمنه

مورد امرس

)(LR

خطن ،یهنه پیشاینا

)(FPE

آکنئیک ( ،)AICشوارتو ا ایوه ) (SCو هننن ا کوئی ) (HQاستفنده شده است .یتانه
محنسب م دار اه معینرهن در جدول شمنره ( )0آمده است .اماسانس یتانه جادول
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شمنره ( )0وقف اهین الگو  7ایتخنب م

شود.

جدول شماره ( .)4نتایج تعیین وقفة بهینه مدل در الگوی VAR
وقفه
7
1
2
3

LR

FPE

AIC

SC

HQ

NA

-8e1
*-3e 1/33
-5 e 9/13
-5e 9/39

7/32
-9/18
*-5/33
-9/78

7/02
*-1/76
-2/00
-1/89

7/93
*-2/62
-9/22
-3/02

*454/67
30/28
20/81

منبع :محنسبنت تح یق

حنل ان استفنده از روش هوهنیس ا امآورد ضاماه

الندمادت الگاو ما پامدازهم.

اده منظور ااتدا انهد ان استفنده از آزمون اثام و آزماون حاداکثم م ادار وهاهه تعاداد
امدارهن ،همایبنشتکننده (همجمع) را مشخ

کنیم .یتنه اه آزمونهن در جادول

شمنره ( )8آمده است .ان توج ا یتنه آزمونهن ،اثام و ااورگتامه م ادار وهاهه
وجود  7امدار همایبنشتگ در سطح  1درصد تأهید م شود.
جدول شماره ( .)1نتایج آزمونهای همانباشتگی

1

R=0
R=1

2

R=2

3

R=3

4

آزمون حداکثر م دار ویژه
آماره آزمون
25/90
R
12/70
R
2/19
R
2/75
R

منبع :محنسبنت تح یق

م دار بحرانی
20/92
21/13
19/28
3/29

R 1

R=0
R 1

R 2

R 2

R 3

R 3

R 4

آزمون اثر
آماره آزمون
90/02
22/31
17/29
2/75

م دار بحرانی
90/28
25/27
19/95
3/29

امدار همایبنشتگ یممنلشده ا همماه ایحماف معینر متییمهان در جادول شامنره ()1
آمده است .اه امدار یشنن دهنده رااط تعندل الندمدت است ک ای متییمهن ،الگو
امقمار است .عالمت ضماه
تجما

محنسب شاده اان توجا اا مبانی یظام ،و مطنلعانت

ایتظنر من را در تخمی روااط الندمدت امآورده م کنند .از ت سایم ضاماه

متییمهن ام ایحماف معینر م ندهم آمنره  tا دست م آهاد کا معناندار ااودن ضاماه
متییمهن را در سطح  91درصد یشنن م دهد .محنساب آمانره  tیشانن ما دهاد کلیاة
ضماه

محنسب شده در اه سطح معنندارید.
جدول شماره ( .)2نتایج برآورد بردار همانباشتگی نرمالشده برای متغیرهای مدل
)Ln(GDP/L

LnN

)Ln(INV/GDP

)Ln(D/GDP

( Cعرض از مبدأ)

-1

-7/99
()7/13

7/25
()7/22

7/32
()7/11

-9/98

اماسنس یتنه جدول شمنره ( )1م توان رااط تعندل الندمدت ای متییمهن ،مدل
را ا صورت زهم یشنن داد:
()00

]

]

[

]

[

[

یتنه ا دستآمده یشنن م دهد ک رشاد اقتصاند ،از مخانرج دفانع تاأثیم مثبات
م پاهمد ا طور،ک رشد  7درصد ،سهم مخنرج دفنع از تولید ینخنل

داخلا

در الندمدت  2/80درصد رشد اقتصند ،را افواهش م دهد .یتیج اا دساتآماده در
زمین اثم مثبت مخنرج دفنع ام رشاد اقتصاند ،اان یتیجا حسـنی صـدرآبادی و
کاشمری ( )7831همسوه یودهک دارد؛ آیهن ان استفنده از هک مادل فادر ا راک اا
اه یتیج رسیدهاید .اه یتنه یشنن م دهد ک اخش دفنع توایست است اان اهجاند
امنیاات در کشااور ااام رشااد اقتصااند ،اثاام ،مثباات داشاات انشااد .ضاامه
سممنه گاار ،ا تولید ینخنل

یساابت

داخل ییو مثبت و مطناق ایتظنر است و یشنندهناده

آن است ک وننیچ یسبت سممنه گاار ،ا تولید ینخنل
هناد در الندمدت سمای تولید ینخنل

داخل  7درصد افاواهش

داخل جمعیت فعنل (رشد اقتصاند2/39 )،

درصد افواهش م هناد .اثم مثبت سممنه گاار ،اام رشاد اقتصاند ،ت مهبانً در تمانک
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*م ندهم داخل پمایتو یشنندهنده ایحماف معینر هستند.
منبع :محنسبنت تح یق
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مطنلعنت داخل ایجنکشده یتیج گیم ،شده اسات .در ماورد متییام ( Nیامخ رشاد
جمعیت فعنل  )2/21 +افواهش  7درصد ،آن موجا

کانهش رشاد اقتصاند ،در

الندمدت ا میوان  2/11درصد م شود.
ا ر م آیک در ایشتم کشورهن ،پیشمفت و توسع هنفت جمعیت ییمو ،کانر و
رشد آیهن ا عنوان هک از عوامل اصل رشاد اقتصاند ،مطامح ما شاود در اهامان
شواهد و مطنلعنت مختلف یشنن م دهد ک اها عوامال اام رشاد اقتصاند ،تاأثیم
وندای یداشت است؛ الکا حتا در امخا ماوارد عنمال محدودکنناده رشاد ییاو
محسوب شده است .هک از واقعیتهن ،اقتصند اهمان در ماورد ییامو ،کانر فعانل
ایکنر ،آشکنر و پنهنن و کمکنر ،ییمو ،کنر است؛ ا یحو،ک م توان ایتظنر داشت
طبق قنیون انزده یوول
مشخ

ان افواهش هک عنمل تولید و اساتفنده آن اایش از هاک حاد

ی تنهن اه عنمل تأثیم ،ام رشد اقتصند ،یداشت انشد؛ الک حت تولید ییو
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کنهش هناد .تقوی و محمدی ( )7831و صفدری کررم و خسروی ( )7831ییو اثم
رشد جمعیت فعنل ام رشد اقتصند ،را منف ا دست آوردهاید.
پس از شننسنه رااط الندمدت ای متییمهن ،مدل ا امرس رااط علیت ای
اه متییمهن اان اساتفنده از آزماون علیات گمیجام ،تاودا و هنمانموتو ما پامدازهم.
آزمونهن ،اهستنه اما ،کلیة متییمهن ،مدل ماورد امرسا در جادول شامنره ()7
یشنن داد ک اه متییمهن در سطح ینمنین اوده و حاداکثم درجا ایبنشاتگ آیهان هاک
است .تعداد وقف هن ،اهین مدل ییو اماسنس جدول شمنره ( )0هاک محنساب شاده
است؛ انناماه ممتب ) (VARآزمون علیت گمیجم ،تودا و هنمنموتو هعنا

)=2

+

 (kاست .ازآیجنک هدف امرس رااط مخنرج دفنع و رشد اقتصند ،اسات یتانه
آزمون علیت گمیجم ،تودا و هنمنموتو را ف ط اما ،اه دو متییم ذکم کمدهاهام .اها
یتنه در جدول شمنره ( ) 1آماده اسات .اماسانس یتانه اها جادول (آمانره والاد
تعمیمهنفت و سطوح احتمنل محنسب شده) فمضی صفم مبن ام عدک رااط علیت ای
متییمهن ،مخنرج دفنع و رشاد اقتصاند ،را در ساطح  72درصاد رد ما کنایم و
فمضی م نال مبن ام وجود رااط علیت دوطمف ای اه دو متییم پاهمفت ما شاود؛
انناماه روید مثبت مخنرج دفنع در اقتصند اهمان م تواید رشد اقتصند ،کشاور را
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از طمهق افواهش سمای تولید ینخنل

داخل جمعیت فعنل موج

شود و همچنای

داخل جمعیت فعنل رشد مخانرج دفانع در اقتصاند

افواهش سمای تولید ینخنل
اهمان را درپ خواهد داشت.

جدول شماره ( .)5نتایج آزمون علیت گرنجری تودا و یاماموتو بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی
وقفه بهینه

) (فرضیه صفر

)

)(k

وقفه آزمون

(k+

آماره واهد تعمی یافته

احتمال

*9/01

7/7591

**22/70

7/7777

)(M - Wald

مخارج دفاعی ) (D/GDPعلیت گرنجری
رشد اقتصادی ) (GDP/Lنیست
رشد اقتصادی ) (GDP/Lعلیت گرنجری
مخارج دفاعی ) (D/GDPنیست

* عالمتهن ،و
درصد است.
منبع :محنسبنت تح یق

1

ا تمتی

1+1=2

)(Prob

جهت علیت

یشنندهنده معنندار ،در سطح  1درصاد  72درصاد و 77

در صورت عدک ثبنت الگو،

VAR

یتنه ا دست آمده قنال اطمیننن ییساتند (کیاو اک

استفنده م کنیم .اه یمودار معکوس رهش هن ،مشخصا هاک فماهناد  ARرا یشانن
م دهد .اگم قدرمطلق تمنک اه رهش هن کووکتام از واحاد انشاند و داخال داهامه
واحد قمار گیمید مدل  VARتخمی زدهشده پنهدار است (فمزایگنن  .)0277یماودار
شمنره ( )7یشنن م دهد ک معکوس هم رهش هن ،مشخصا داخال داهامه واحاد
قمار م گیمید و مدل  VARتخمین اه تح یق شمط پنهدار ،را تأمی م کند.
نمودار شماره ( .)3پایداری مدل

VAR
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

منبع :فمزایگنن 11 :0277

1. Q.M.S
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اس .)0272 1ا منظور امرس پنهادار ،مادل  VARتخمای زدهشاده از یماودار

AR
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نتیجهگیری
در راستن ،امرس تأثیم الندمدت مخنرج دفنع ام رشد اقتصند ،اهمان در اه م نل
از روش هام ایبنشاتگ هوهنیسا

ا هوسالیوس و آزماون علیات گمیجام ،تاودا و

هنمنموتو استفنده شده است .از معمف مهمتمه مدلهن ،مطمحشاده در زمینا رشاد
اقتصند ،و مخنرج دفنع

از مدل سلو ،تعمیمهنفت (ارائ شده توسط ینهت لوئیوا و

وهالیوا  )7991و دادههن ،آمنر ،سنلهن 7883-7839 ،استفنده شده است.
یتنه آزمون دهک

ا فولم تعمیمهنفت ) (ADFاما ،متییمهن ،مادل حانک از آن

است ک هم متییمهن ) I(1و از درج ایبنشتگ واحد امخوردارید .همچنی اماسانس
آزمون همایبنشتگ هوهنیس ا هوسلیوس وجود هک اامدار هامایبنشاتگ اای اها
متییمهن تأهید م شود .یتنه ضماه

اه امدار پس از یممنل کمدن مؤهد اها مطلا

است ک در الند مدت رااط متییمهن ،یسبت مخنرج دفنع ا تولید ینخنل
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و مجموع یمخهن ،رشاد جمعیات فعانل رشاد تکنولاوژ ،و اساتهالک اان رشاد
اقتصند ،منف و معنندار است؛ امن سممنه گاار ،ان رشاد اقتصاند ،رااطا مثبات و
معنندار ،دارد .یتنه حنصل از آزمون علیت تودا و هنمنموتو ییو یشانندهناده رااطا
علیت دوطمف ای یسبت مخنرج دفنع ا تولید ینخانل

داخلا رشاد اقتصاند،

است.
اهمان ا علت موقعیت سوقالجیش خود در منط خنورمینی و جمعیت یسابتنً
زهند و انیة اقتصند ،قو( ،ا عنوان هک از صندرکنندگنن اورگ یفت و گانز جهانن)
و همچنی هک کشور ای الا

ط ده هن ،اخیم همواره ماورد تهدهاد کشاورهان،

خنرج اوده است .جنگ تحمیل عماق علی اهمان ان حمنهت از کشورهن ،خانرج
و تحمهم اقتصند ،ازجمل اقدامنت خصمنی علی اهمان اوده است؛ لاا طبیعا اسات
ک در شماهط احمان اخش قنالمالحظ ا ،از اودج دولات اا هوهنا هان ،یظانم
تخصی

هناد .انن ام آمنر ممکو آمنر اهمان هوهن هن ،امور دفنع مل کشاور از 7/81

درصد تولید ینخنل

داخل در سنل  7811ا  0/11درصد در سانل  7839افاواهش

هنفت است ک اینیگم سیم صعود ،هوهن هن ،دفنع مل در اهامان اسات (ممکاو آمانر
اهمان  .)320 :7892گمو مهمتمه هدف از افواهش هوهن هن ،دفنع
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داخل

داخل و خنرج اوده است لیک همگنه تخصی

حفظ امنیات

اودجا کشاور اا هوهنا هان،

دفنع منجم ا کنهش منناع منل اما ،سممنه گاار ،در اخشهن ،اقتصاند ،شاود
اثم منف ام رشد اقتصند ،خواهد داشت؛ لاا ف ط دریظم گمفت حد اهین و متاوازن
اما ،سممنه گااار ،در اماور دفانع و سانهم اخاشهان ،اقتصاند ،ما توایاد در
تخصی

اهین امکنینت منل و دریتیج اهبود رشد اقتصند ،کشور مؤثم انشد.

ا طورکل

هک از آثنر مخنرج یظنم

اهجند امنیت در داخل و خنرج از کشور

است ک م تواید ا طور مست یم و یممست یم انعه افواهش ثبنت و رشاد اقتصاند،
شود .ا عبنرت دهگم همگنه دولت اتواید اسالح و ادوات جنگا را خاود تولیاد و
حت ا کشاورهن ،دهگام صاندر کناد ضام حااف واردات اسالح از خانرج و
جلوگیم ،از خموج ارز از کشور م تواید درآمد ارز ،قنالتوجه ا دست آورد ک
اثم مثبت ام تماز پمداختهن ،خنرج و رشد اقتصند ،دارد (اثم مسات یم) .هکا از
افواهش سممنه گاار ،داخل و خنرج در کشاور ما انشاد و اها امام منجام اا
افواهش اشتینل تولید ینخنل

داخلا و دریهنهات رشاد اقتصاند ،ما شاود (اثام

یممست یم) .البت در صورت افواهش یممتعنرف مخنرج دفنع ممک اسات دولات
ان محدودهتهنه در تأمی منناع منل روا رو شود و اه امم سممنه گاار ،در امور
یمیظنم را دونر مشکل م کند ک یتیج آن کنهش رشد اقتصند ،اسات؛ اناناماه
توصی هن ،سینست زهم اما ،استفنده اهین از هوهن هن ،دفنع پیشنهند م شود:
 .7مخنرج یظانم اخاش قناالتاوجه از اودجا سانلینی دولات را اا خاود
اختصنا م دهد ک یندهده گمفت آن امکننپاهم ییست زهما قدرت یظانم امنیات
داخل را در کشور ا وجاود ما آورد و عنمال جلاوگیم ،از تهدهادهان ،خانرج
م انشد؛ لیک افواهش یممتعنرف مخنرج یظنم منیع تخصی

درآماد ملا ااما،

سممنه گاار،هن ،اقتصند ،و اجتمنع است؛ لاا دولت م توایاد اان اهباود رواااط
خنرج در سنه تعنمل مثبت ان سنهم کشورهن از شدت تهدهدهن ،خنرج اکنهاد و
ادون یینز ا افواهش مخنرج یظنم

امنیت را در کشور افواهش دهد.

 .0تولید اسلح و ادوات یظنم در داخل کشور ا اا جان ،خمهاد از خانرج ا
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علل افواهش مخنرج یظنم اهجاند امنیات در داخال کشاور اسات و آثانر مثبات آن

ضم کنهش وااستگ یظنم کشور اا قادرتهان ،یظانم جهانن انعاه اهجاند
اشتینل رویق اقتصند ،و افواهش درآمد مل و رشد اقتصند ،م شود.
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 .8صندرات اسلح ا کشورهن ،مختلف جهنن هک از منناع درآمدزا اسات و
انعه اهبود تماز پمداختهن ،خنرج و افواهش رشد اقتصند ،م شود.
 .1استفنده اهین از مخنرج دفنع منیع کانهش امکنیانت محادود کشاور ااما،
سممنه گاار ،در سنهم اخشهن ،مهم اقتصند ،م شود و تنهان تحات اها شاماهط
است ک رشد اقتصند ،دارا ،روید افواهش خواهد اود.
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