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چکیذٌ:
ىعارج دفاؾی در ایؼان ةَدنیم كؼار گؼفحً در ىضیط ةی دتات ظاورىیاٌَ و ىّازَ ةا جِغیغات
اىٍیحی ةؿضی از کكّرُای زِان ،ةعف كاةمجّزِی از کم ىعارج ؾيّىی را جكکیم ىیدُغ .از
ایً رو ،قٍاؿایی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ جلاضای ىعارج دفاؾی در ایؼان ةَنضاظ جّمیَُای ؿیاؿحی از
اُيیث ویژهای ةؼظّردار اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،آنچَ ةَؾٍّان ؿؤال امهی ایً جضلیق ىعؼح
ىیقّد آٌـث کَ ؾّاىم جؿییًکٍٍغه ىعارج دفاؾی (اكحنادی ،ازحياؾی و اؿحؼاجژیک) در
ایؼان ،ظی ؿالُای  1338-1391کغاىٍغ؟ ةَ ایً ىٍؼّر یک ىغل ؾيّىی ىعارج دفاؾی ةؼای
ایؼان ظؼاصی و ةَ ىٍؼّر ةؼآورد آن از روش اكحنادؿٍسی ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَُای جّزیؿی
) (ARDLاؿحفاده قغه اؿثٌ .حایر ةؼآورد ىغل ٌكان ىیدُغ کَ در ةیً ىحغیؼُای اكحنادی،
رقغ اكحنادی ،ىعارج غیؼدفاؾی (ةَؾٍّان ُؽیٍَ فؼمث ىعارج دفاؾی) و جؼاز جساری ادؼ ىٍفی
ةؼ ةار دفاؾی ایؼان داقحَاٌغ .زيؿیث ةَؾٍّان یک ىحغیؼ ازحياؾی ،در ؿعش ىؿٍاداری
پاییً جؼی ٌـتث ةَ ؿایؼ ىحغیؼُا ،ادؼ ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان داقحَ اؿث کَ ٌكان ىیدُغ
دفاع یک کاالی ؾيّىی ىیةاقغ .در ةیً ىحغیؼُای راُتؼدی ،ىحغیؼُای ىسازی زٍگ جضيیهی
و ادؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر ،ىعاةق اٌحؼار جأدیؼ ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان
داقحَ اٌغ .ىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ظاورىیاٌَ ٌیؽ ةؼ ةار دفاؾی ایؼان ادؼ ىذتث داقحَ اؿث
کَ صاکی از وزّد یک ركاةث جـهیضاجی ةیً ایؼان و ایً کكّرُا ىیةاقغُ .وچٍیً ،ىحغیؼ
ىسازی جفکیک ٌؼام زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی ،ادؼ ىٍفی ةؼ ةار دفاؾی کكّر ایؼان
داقحَ اؿث .ةؼ اؿاس ایً ٌحایر ىیجّان گفث کَ ؾّاىم امهی ىعارج دفاؾی در ایؼان ،راُتؼدی
ُـحٍغ.
ياشٌَای کلیذی
مخارج دفاػی ،تُذیذ ،ایران ،خًدرگرسیًن با يقفٍَای تًزیؼی ).(ARDL

 -1داٌكسّی دوره دکحؼی اكحناد داٌكگاه نؼؿحان

Email: golkhandana.a@gmail.com
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مقذمٍ
پایان زٍگ ؿؼد ،اىیغُایی را ةؼای کاُف ةّدزَ دفاؾی (ٌؼاىی) در گّقَ و کٍار دٌیا ایساد
کؼد .اگؼچَ آىار کهی ،صکایث از گؼایف ؾيّىی ةؼای کاُف ىعارج دفاؾی در ؿؼاؿؼ زِان
دارد ،اىا ٍُّز کكّرُایی ُـحٍغ کَ ُؼ ؿانَ ؿِو ؾيغهای از کم ىعارج ؾيّىی را ةَدنیم
ىـائم اىٍیحی ،ةؼای اىّر دفاؾی مؼف ىیکٍٍغ (صـٍی و ؾؽیؽٌژاد .)194 :1386 ،ایؼان ٌيٌَّ
یکی از ایً کكّرُاؿث .ایؼان در ىضیط ةیدتات ظاورىیاٌَ كؼار دارد کَ ظی ؿالُای گػقحَ،
ةا جِغیغات اىٍیحی گـحؼدهای از ظؼف کكّرُایی ٌؼیؼ :ایاالت ىحضغه آىؼیکا و اؿؼائیم ىّازَ
ةّده اؿث و ُكث ؿال زٍگ جضيیهی ةا کكّر ؾؼاق را ٌیؽ پكث ؿؼ گػاقحَ اؿث .ىسيّع ایً
ؾّاىم ؿتب قغه اؿث جا ُيّاره ةَ ٌاچار ةعف ؾيغهای از کم ىعارج ؾيّىی در ایؼان ،ةَ
ةعف دفاؾی اظحناص یاةغ .قکم ( )1ىحّؿط ؿِو ةعفُای ىعحهف را از کم ىعارج ؾيّىی
در ایؼان ظی دورهی زىاٌی ٌ 1338-1391كان ىیدُغ .ةؼ اؿاس ایً قکم در ةیً ةعفُای
ىعحهف ،ىحّؿط ؿِو ةعف دفاؾی ةا ىلغاری ةیف از صغود  24درمغ ،در كیاس ةا ؿایؼ
ةعفُا ،ةیفجؼیً ىلغار ةّده اؿث؛ کَ ایً ىّضّع ٌكاندٍُغه اُيیث ةاالی ةعف دفاؾی در
کكّر ایؼان اؿث.
قکم ( :)1ىحّؿط ؿِو ةعفُای ىعحهف از کم ىعارج ؾيّىی ()1338-1391
دفاع%24.3138165

امًر
سایر %4.1721244
اقتصادی19.4872992
امًر تفریحی ي
%
فرَىگی%3.0349157
مسکه%6.2033395

امًر
ػمًمی13.3137487

رفاٌ ػمًمی
%8.7788004

%
امىیت%7.2616037
آمًزش%7.8258078

بُذاشت5.6085441
%

ىأظػ :ةاٌک ىؼکؽی زيِّری اؿالىی ایؼان

ٌکحَ ىِو آٌـث کَ ةا فؼض دتات ىیؽان ةّدزَ ؾيّىی کكّر ،افؽایف ؿِو ةعف دفاع از کم
ىعارج ؾيّىی ،ؿتب کاُف ؿِو ؿایؼ ةعفُای ىضؼك رقغ اكحنادی ،ىاٌٍغ :ةعفُای
آىّزش ،رفاه ازحياؾی و ةِغاقث ىیقّد .ةٍاةؼایً ،جؿییً ؿعش ةِیٍَ ىعارج دفاؾی ىیجّاٌغ
ٌلف ىِيی در ىغیؼیث و جعنیل ةِیٍَ اىکاٌات ىانی ةعف ؾيّىی و در ٌحیسَ رقغ
اكحنادی کكّر داقحَ ةاقغ .جؿییً ؿعش ةِیٍَ ىعارج دفاؾی ٌیؽ ةغون قٍاؿایی ؾّاىم و
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فاکحّرُای جأدیؼگػار ةؼ ایً ىعارج ،اىکانپػیؼ ٌيیةاقغ .نػا ىیجّان ةا قٍاؿایی ؾّاىم اؿاؿی
و ىِو جأدیؼگػار ةؼ ىعارج دفاؾی در ایؼان ،اىکاٌات ةعف ؾيّىی را ةَمّرت ةِیٍَجؼی
جعنیل داد.
امىیت ملی
ُيانگٌَّ کَ كغرت ٌؼاىی را در ةؼ ىیگیؼد ،جّان ازحياؾی و اكحنادی را ٌیؽ قاىم ىیقّد.
یک اكحناد ؿانو ٌلف دوگاٌَای را ةازی ىیکٍغ :از یک ؿّ ةَؾٍّان یکی از ارزشُای ىّرد
جّزة ىهث ةؼای دؿثیاةی ةَ اىٍیث اؿث و از ؿّی دیگؼ ،اةؽاری اؿث ةؼای کـب كغرت
ٌؼاىی .ةَ ویژه ،ةعف ٌؼاىی ةؼای جلّیث ٌؼاىیان و اةؽار زٍگی ىّرد ٌیاز آٌان ةَ ةعف
غیؼٌؼاىی اكحناد واةـحَ اؿث .ةیفجؼ ىّاكؽٌ ،یؼوُای ٌؼاىی ىٍاةؿی را زػب ىیکٍٍغ کَ پؾ
از آن ةؼای ىنؼف و ؿؼىایَ گػاری در دؿحؼس ٌیـحٍغ .در زىان زٍگ ،ةا در ظعؼ گؼفحً
ىّزّدیث کكّرٌ ،یازُای ٌؼاىی در اونّیث كؼار ىیگیؼد .اىا در زىان مهش ،ایً ٌیازُا ىيکً
اؿث در ىلاةم ظّاؿحَُای دیگؼ ىحّازن قّد .ىفِّم جضهیهی در ایً راةعٌَ ،ؼؼیَ «ُؽیٍَ
فؼمث» 1اؿث کَ ُؽیٍَ فؿانیثُای ٌؼاىی ةا کاالُا و ظغىات غیؼٌؼاىی قاىم کاالُای
ؿؼىایَای ،ىؿیً ىیقّد کَ ىیجّان ةا اؿحفاده از ُيان ىٍاةؽ جّنیغ کؼد .در ةؿضی ؿعّح،
ُؽیٍَُای ٌؼاىی ةَزای كغرجيٍغ کؼدن ةیفجؼ ،ىیجّاٌغ ىّزب ضؿف یک ىهث قّد؛ زیؼا
ؿٍگیٍی ُؽیٍَُای اكحنادی ،ارزش ُؼگٌَّ اؿحفادهای از ٌیؼوی ٌؼاىی را جضثانكؿاع كؼار
ىیدُغ (رپی .)1372 ،ةٍاةؼایً در ىّرد ةَکارگیؼی ىٍاةؽ ةؼای جأىیً اىٍیث ىهی،
جنيیوگیؼٌغگان ةایغ جّزَ کٍٍغ کَ چَ ؾّاىهی ةؼ ُؽیٍَُای ةعف ٌؼاىی ىؤدؼجؼٌغ جا ةحّاٌٍغ
ایً ىٍاةؽ را در مّرت نؽوم ،ةَظّر ةِیٍَجؼ ةَ ایً ةعف اظحناص دٍُغ.
ةا جّزَ ةَ جّضیضات فّق آٌچَ ةَؾٍّان ؿؤال امهی ایً جضلیق ىعؼح ىیقّد آٌـث کَ:
«ؾّاىم جؿییً کٍٍغه ىعارج دفاؾی (قاىم :اكحنادی ،ازحياؾی و راُتؼدی) ةَمّرت ٌـتحی از
جّنیغ ٌاظانل داظهی (GDP) 2یا ُيان ةار دفاؾی در ایؼان ،ظی ؿالُای 1338-1391
کغاىٍغ؟»
ةؼ اؿاس ىتاٌی ٌؼؼی و ىعانؿات جسؼةی ،ةَظّر کهی ةیً ؾّاىم اكحنادی جؿییًکٍٍغه ىعارج
دفاؾی :درآىغ ،دؼوت ،جؼاز جساری و ؿایؼ کيیثُای کالن اكحنادی ىّرد ٌؼؼ اؿث و در گؼوه
1. Opportunity Cost
2
. Gross Domestic Product
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ؾّاىم ازحياؾی ،ةیفجؼ ،زيؿیث یک کكّر ىّرد ٌؼؼ ىیةاقغ .قؼایط ؿیاؿی ،زٍگ ،اٌّاع
جِغیغُا ،ركاةثُا و ُيکاری ُای اكحنادیٌّ ،ع رژیو صاکو و ٌؼائؼ آن ٌیؽ در گؼوه ؾّاىم
راُتؼدی ىّرد جأکیغ كؼار ىیگیؼد (ةیضایی .)49 :1380 ،ةؼ اؿاس ایً جّضیضات و ةا جّزَ ةَ
ىـائهی از كتیم :كؼار گؼفحً کكّر ایؼان در ىضیط ةیدتات ظاورىیاٌَ ،ىّازَ ةا جِغیغات اىٍیحی
ةیگاٌگان و كؼار گؼفحً در قؼایط ظاص زٍگ جضيیهی ةا کكّر ؾؼاق ،فؼضیَ امهی ایً جضلیق
ةَمّرت زیؼ جغویً و ىحنّر قغه اؿث:
«ؾّاىم امهی افؽایف ةار دفاؾی در ایؼان ظی دوره زىاٌی  ،1338-1391راُتؼدی ىیةاقٍغ».
اُغاف ایً جضلیق ٌیؽ ةَمّرت زیؼ ىیةاقغ:
َذف اصلی تحقیق

 قٍاؿایی ؾّاىم جؿییًکٍٍغه ةار دفاؾی در ایؼان ،ظی ؿالُای
اُغاف فؼؾی جضلیق
 قٍاؿایی ٌّع ادؼگػاری ىحغیؼُای اكحنادی ةؼ ةار دفاؾی ایؼان ظی دوره زىاٌی -1391
.1338
 قٍاؿایی ٌّع ادؼگػاری ىحغیؼُای ازحياؾی ةؼ ةار دفاؾی ایؼان ظی دوره زىاٌی -1391
.1338
 قٍاؿایی ٌّع ادؼگػاری ىحغیؼُای ؿیاؿی و راُتؼدی ةؼ ةار دفاؾی ایؼان ظی دوره زىاٌی
.1338-1391
.1338-1391

مباوی وظری

ىغلُای جلاضای ىعحهفی در ظنّص ُؽیٍَُای دفاؾی وزّد دارد :ىغلُای اٌحعاب ؾيّىی،
رفحار اداری ،پیيانُا ،ركاةثُای جـهیضاجی و یا ىغلُای ؾيّىی ىؼةّط ةَ ُؽیٍَُای ؾيّىی
دفاع کَ ىیجّان جياىی ىّارد ةاال را در آن گٍساٌغ ) .(Dunne, 1996اغهب ىعانؿات جسؼةی ،روی
ىغلُای ركاةث جـهیضاجی و ىغلُای کهی ُؽیٍَ ؾيّىی دفاع ىحيؼکؽ قغهاٌغ.
اونیً ىغل جّؿط ریچاردؿّن ) (Richardson, 1960ىؿؼفی و جکيیم قغه اؿث و ؿپؾ ىضللان
دیگؼ ؾّاىم دیگؼی را ةَ آن افؽودٌغ .ایٍحؼیهیگیحّر ) ،(Intriligater, 1975نّی ) (Levy, 1984و
ةؼیحّ ) (Brito, 1990ىغل ُای ركاةث جـهیضاجی را ةا اؿحفاده از ٌؼؼیَ ةارٌی و ىؿؼفی ىلیاسُای
جّاٌایی اؿحؼاجژیک گـحؼش دادٌغ .ىضللان ،ایً ىغلُا را در رویارویی جؼكُا ةا یٌّاٌیان ةَکار
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گؼفحٍغ جا در ىّرد وزّد ركاةث جـهیضاجی ةیً دو کكّر جضلیق کٍٍغ( .صـٍی و ؾؽیؽٌژاد،
.)197 :1386
گؼوه دوم ىعانؿات (ىغلُای ؾيّىی ُؽیٍَُای دفاع) ةؼ پایَ اكحناد ٌؼؼی یا ؾّاىم ؿیاؿی
ُؽیٍَ دفاؾی جيؼکؽ دارٌغ .ةَؾتارجی ،جياىی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ُؽیٍَ دفاؾی (اكحنادی ،ؿیاؿی و
اؿحؼاجژیک) را ىغٌؼؼ كؼار داده و ؿؿی ةؼ اؿحفاده از آنُا در جضهیمُای جسؼةی دارٌغ.
ةؼ اؿاس ٌؼؼات ؿٍحی اكحنادی ،چِار گؼوه از ؾّاىم در جؿییً ىعارج دفاؾی کكّرُا (ةَویژه
کكّرُای در صال جّؿؿَ) ،یا ةَؾتارت دیگؼ ىكعل کؼدن جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی آنُا،
ىّدؼٌغ کَ ؾتارجٍغ از:
 قاظل ُای جّؿؿَ اكحنادی (ىاٌٍغ :درآىغ ؿؼاٌَ ،قاظل ةازةّدن اكحناد ،ؿِو زيؿیث
قِؼی ،رقغ زيؿیث قِؼی)؛
 ىضغودیثُای ةّدزَ ای (ةؼای دونث) و ىٍاةؽ اكحنادی (ةؼای کم کكّرُا) (ىاٌٍغ :ؿِو
مادرات ىؿغٌی ،رقغ ذظیؼه ارز ظارزیٌ ،ؼخ رقغ )GDP؛
 ؾّاىم ؿیاؿی و ٌؼاىی (ىاٌٍغ :ىحغیؼ ىسازی زٍگ ،ىحغیؼ ىسازی کكّر مادرکٍٍغه ٌفث؛
ٌّع رژیو و اؿحفاده از ظكٌّث ،جيؼکؽ در ؾؼضَ جـهیضات ٌؼاىی)؛
 ؾّاىم ؿاظحاری ؾيّىی (ؿِو زيؿیث زیؼ  14ؿال ،ؿِو  FDIدر ؿؼىایَگػاری ،جيؼکؽ
ؿؼىایَگػاران ( )FDIةیضایی.)1380 ،
در ؿال  1970و ؿالُای دَُ  80ىعانؿات ىحؿغدی در زىیٍَ جؿییً ىعارج دفاؾی کكّرُا
اٌسام گؼفثُ .ؼ چٍغ کَ ىضللان ایً ىعانؿات ةیان کؼدهاٌغ کَ ةؼای اٌحعاب ىحغیؼُای
جؿییًکٍٍغه ىعارج ٌؼاىی ،کٍغ و کاو و دكث ؾهيی الزم را ىٍؼّر داقحَاٌغ و ىحغیؼُای در ٌؼؼ
گؼفحَ قغه ةَؾٍّان رگؼؿیّن صائؽ رجتَای كاةم از ٌؼؼ ىٍعق ذاجی و آزىّنُای اٌسامگؼفحَ ةؼ
روی آنُا اؿث ،اىا ٌحایر ٌِایی ایً جضلیلات ٌكان داده اؿث کَ ةَ نضاظ ىّضّع ىّرد ةؼرؿی
كاكغ اُيیث الزم ىیةاقٍغ .ةَؾٍّان ىذال دگؼ ) (Deger, 1986در ىغل ظّد کم زيؿیث کكّر
را ةا ایً اؿحغالل ىٍؼّر ٌيّد کَ چّن دفاع کاالیی ؾيّىی اؿث ةایغ ةَ نضاظ جضهیهی،
راةعَای ىذتث ةا اٌغازه اكحناد کكّری کَ ةایغ از آن دفاع قّد داقحَ ةاقغ؛ اىا از ىغل
ٌحیسَای ىؿٍیدار در ایً ظنّص ةَدؿث ٌیاىغ .در ىذانی دیگؼ ىیؽنؾ و ٌیـاٌک & (Maizels
) Nissank, 1987در ىغل ظّد ىحغیؼی ةَؾٍّان ٌيایٍغه درزَ جيؼکؽ ؿؼىایَگػاران ظارزی
ىٍؼّر داقحٍغ؛ زیؼا ؾلیغه داقحٍغ کَ ایً ىحغیؼ ةؼ ؾالكَ ؿؼىایَگػاران ظارزی زِث
ؿؼىایَگػاری در کكّر ىّرد ٌؼؼ دالنث دارد و ٌكاندٍُغه آن اؿث کَ ةَ ٌؼؼ ؿؼىایَگػاران
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ظارزی ىعارج ٌؼاىی کافی در کكّر ةؼای صفغ اىٍیث ؿؼىایَُای آنُا اٌسام گؼفحَ اؿث ،اىا
ٌحایر ٌِایی جضلیلات آنُا راةعَای ىؿٍیداری ةیً ىعارج ٌؼاىی و ایً ىحغیؼ را آقکار
ٌـاظث .ةا جّزَ ةَ ىسيّع زِات ایٍعّر ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ کَ گؼچَ ؾّاىم ؿیاؿی و ٌؼاىی
ٌلف ىِيی در جنيیوگیؼیُای دفاؾی دارد ،اىا ىحغیؼُای ىؼةّط ةَ ىضغودیثُای ةّدزَای،
ىانی و اكحنادی ىضّریجؼیً ؾّاىم جؿییًکٍٍغه ىعارج ٌؼاىی ىیةاقٍغ .از ىیان ىعانؿات
اٌسام گؼفحَ ىعانؿَ دگؼ )ٌ (Deger, 1986كان ىیدُغ کَ ارجتاظی ىذتث و صائؽ اُيیحی ةیً
ىحغیؼُای ىعارج دفاؾی و درآىغ وزّد دارد .ةؼ اؿاس ایً ٌحیسَگیؼی ىیجّان ادؾا کؼد کَ
دفاع کاالیی اؿث نّکؾ ،کَ ُيؼاه ةا افؽایف درآىغ ،جلاضای آن ٌیؽ افؽایف ىییاةغ و اصحياالً
زّاىؽ ٌیؽ ىاٌٍغ ظاٌّارُا اؾحلاد دارٌغ کَ اگؼ دؼوجيٍغجؼ قٌّغ ةَ ؿیـحو پیچیغهجؼ دفاؾی ٌیاز
ظّاُغ داقث .ةا وزّد ایً ،زىاٌیکَ یک کكّر ةَ درزَ ظامی از اىٍیث ىیرؿغُ ،يؼاه ةا
افؽایف درآىغ و ةانحتؽ رقغ اكحنادی ،ةّدزَ دفاؾی جلؼیت ًا داةث ىیىاٌغ و در ٌحیسَ ،ایً اىؼ
ىّزب کاُف ؿِو ىعارج دفاؾی ىیقّد ).(Antonakis, 1997
در ةؼرؿیُای ةؿغی کَ در دَُ  1980و اوائم دَُ  1990اٌسام گؼفحَ ،جالش قغه اؿث ةا
روش ٌیيَ جسؼةی ادؼ ؾّاىهی چّن ٌؼاىیقغن رژیو ،ىكؼوؾیث دونثُا و ؾغم دتات ؿیاؿی و
ازحياؾی ةؼ ىیؽان یا ةار ىعارج ٌؼاىی کكّرُا ىّرد جسؽیَ و جضهیم كؼار گیؼدٌ .حایر صامم از
ایً ٌّع جضهیمُای ٌیيَ جسؼةی ٌكان ىیدُغ کَ ایً اصحيال وزّد دارد کَ ٌؼاىیقغن یک
کكّر ىّزب جيایم در زِث ىعارج دفاؾی ةیكحؼی قّد؛ اىا ایً روٌغ ىیجّاٌغ از ظؼیق
ىضغودیثُای اكحنادی جعفیف یافحَ یا جغییؼ زِث دُغ .صحی رژیوُای دیکحاجّری ٌیؽ
ٌیازىٍغ زهب ىضتّةیث ىؼدىٍغ و اکذؼاً دونثُای ىضتّب ىؼدم را ةؼ روی کار ىیآورٌغ .ةغیً
زِث ةؼای ایًگٌَّ رژیوُا ٌیؽ غفهث از ٌاٍُساریُای جّؿؿَای اىکانپػیؼ ٌیـث و ایً ؾّاىم
ىضغودکٍٍغه روٌغ فؽایٍغه ةّدزَ ٌؼاىی و دفاؾی کكّرُا ىیةاقٍغ.
در ىّرد راةعَ ةیً ىكؼوؾیث دونثُا و ىعارج دفاؾی ىّضّؾی ىّرد ةؼرؿی ةَ گٌَّ زیؼ
جضهیم ىیقّد  :امّ ًال کكّرُا در ىّاكؽ ةؼظّرد ةا جِغیغُای داظهی ،ظارزی ،یا ىعحهط داظهی
و ظارزی جيایم دارٌغ کَ ةؼای ىلاةهَ ةا آنُا ىعارج ٌؼاىی ظّد را افؽایف دٍُغ .اىا ىیؽان ایً
افؽایف در کكّرُای دارای ىكؼوؾیث ةاال ،ىحّؿط و پائیً ةـیار ىحفاوت اؿث.
ةؼای ىكعل قغن ایً جفاوت ىضللی ةَ ٌام رزؿحیً ) (Rothstein, 1987ؿَ گؼوه کكّرُا ةا
ىكؼوؾیث ةاال ،ىحّؿط و پاییً را ةا ؿَ وضؿیث ةؼظّرد ةا جِغیغُای ظارزی ،ىعحهط و داظهی
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جؼکیب و جلـیوةٍغی ٌيّد و ىیاٌگیً ؿِو ىعارج ٌؼاىی آنُا ةَ ىعارج دونث را در ُؼ یک از
گؼوهُای  9گاٌَ ىضاؿتَ کؼد و ٌحایر را ةَمّرت زغول زیؼ ارائَ ٌيّد:
زغول ( :)1ؿِو ىعارج ٌؼاىی ةَ ىعارج دونث ةؼای گؼوهُای ىعحهف کكّرُا ةؼ صـب درمغ (اواؿط دَُ )1980
جِغیغُای ظارزی
جِغیغُای ىعحهط
جِغیغُای داظهی

ىكؼوؾیث ىحّؿط
ىكؼوؾیث ةاال
34/08
19/3
16/99
14/73
7/58
6/34
ىأظػRothstein (1987) :

ىكؼوؾیث پائیً
35/77
24/86
12/35

از زغول قياره (ٌ )1حیسَ ىیقّد کَ ُؼ چَ دونثُا ىكؼوؾیث ةیفجؼی داقحَ ةاقٍغ ،کوجؼ
ىٍاةؽ اكحنادی را مؼف اىّر ٌؼاىی ىیکٍٍغ و ُؼ چَ کكّرُا ةیفجؼ ةا جِغیغ ظارزی روةَرو
قٌّغ ،ؿِو ىعارزی در دونث ةیفجؼ ىیقّد.
در ظنّص ةؼرؿی راةعَ ةیً ؾغم داةث ؿیاؿی و ازحياؾی و ىعارج ٌؼاىیٌ ،حایر کيی كاةم
جّزِی در ادةیات ىؼةّظَ ارائَ ٌكغه اؿث؛ اىا ؿؿی قغه اؿث ةا اؿحفاده از جسؽیَ و جضهیمُای
کيی اٌسام قغه در ىّرد راةعَ ةیً رقغ و جّؿؿَ از یک ظؼف و ةیدتاجی از ظؼف دیگؼٌ ،حایسی
جّمیفی در ظنّص ىّضّع ىّرد ةضخ اؿحٍحاج و ارائَ قّد ) .(Alesina & Perotti, 1994ةَظّر
کهی در ایً ىعانؿات ةَىٍؼّر کيی کؼدن ىحغیؼ ةیدتاجی ،قاظنی ىّؿّم ةَ قاظل ةیدتاجی
اكحنادی و ازحياؾی )SPI( 1ىؼکب از ىحغیؼُای ؿیاؿی (جؼاُؼات ،اؾحؼاضُا ،اؿحؿفاُا)،
ىحغیؼُای اكحنادی (رکّد اكحنادی ،جّرم) ،ىحغیؼُای ؿاظحاری (دونث كغرتگؼا یا
دىّکؼاجیک ،ؿِو دونث در آرای ىؼدم) و ىحغیؼُای اداری (جّانی جغییؼ ىغیؼان ازؼایی کكّر)
ىضاؿتَ ىیقّدٌ .حایر ارائَقغه در ىّرد ارجتاط ىعارج ٌؼاىی و ةیدتاجی ؿیاؿی و ازحياؾی را
ىیجّان در زيالت زیؼ ظالمَ ٌيّد:
 وظیو قغن دتات ؿیاؿی و ازحياؾی در کكّر ىیجّاٌغ ةَ افؽایف ىعارج ٌؼاىی ىٍحِی
قّد .ایً ىّضّع ىّكؿی اُيیث ىییاةغ کَ کكّر درگیؼ ىـاةلَ جـهیضاجی ةّده و ةا
کكّرُای ىحعامو ُوزّار ةاقغ کَ درمغدٌغ از قؼایط کكّر ةِؼهةؼداری کٍٍغ.
 اٌحلال وضؿیث کكّر از دىّکؼاجیک ةَ ٌؼاىی و ةؼؾکؾ ،اصحيال ةَوزّد آىغن صانث
ةیدتاجی را افؽایف ىیدُغ .در چٍیً دورهُایی ىیجّان جنّر کؼد کَ ىعارج ٌؼاىی قحاب
فؽایٍغهای ةَظّد ىی گیؼد .در قؼایعی کَ دونث ٌؼاىی مضٍَ را جؼك کٍغ ،دونثُای
غی ؼٌؼاىی جيایم دارٌغ کَ ىاقیً زٍگی کكّر را جا صغ كاةم كتّنی ةَ ىٍاةؽ دیگؼی جتغیم
)1. Sociopolitical Instability Index (SPI
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کٍٍغ .در ُؼ دو صانث ىی جّان گفث کَ در ىؼاصم اٌحلانی غانتاً افؽایف در ىعارج ٌؼاىی
ىكاُغه ىیقّد.
مذل ریاضی تابغ تقاضای مخارج وظامی

در انگّی اؿحاٌغارد ٌئّکالؿیک ىؼجتط ةا جلاضای ىعارج ٌؼاىی ،فؼض ةؼ ایً اؿث کَ در
زاىؿَ دونث ىیکّقغ جا رفاه زاىؿَ ( )Wةَ صغاکذؼ ةؼؿغ .ایً رفاه جاةؿی اؿث از :اىٍیث (،)S
ىحغیؼُای اكحنادی ٌؼیؼ :کم ىنؼف ( ،)Cزيؿیث ( )Nو ؿایؼ ىحغیؼُای ىؼةّط ( )ZWکَ ZW
جؿییًکٍٍغه چگٌّگی اٌحلال جاةؽ رفاه اؿث:
( )1ؾهث ىٍؼّر قغن زيؿیث در جاةؽ رفاه ایً اؿث کَ گؼچَ دفاع،
کاالیی اؿث ؾيّىی ،اىا ىنؼف کاالیی ظنّمی جهلی ىیقّد و ا زایً رو ىنؼف ؿؼاٌَ در جاةؽ
رفاه ،ىحغیؼی ةا اُيیث ىضـّب ىیقّد .ىـأنَ ةَ صغاکذؼ رؿاٌغن جاةؽ رفاه ىٍّط ةَ در ٌؼؼ
گؼفحً ىضغودیث ةّدزَ و جاةؽ ىكعنی ةؼای اىٍیث اؿث .ؿادهجؼیً قکم ىضغودیث ةّدزَ
را ىیجّان ةَمّرت زیؼ ٌكان داد:
كیيثُای ىنارف واكؿی  Pcو  Pmدرآىغ کم اؿيی )2(Y ،در ایً راةعَ
) اؿث .اىٍیث را ىیجّان ةَىٍؽنَ وضؿیحی ةؼای کكّر  )Cو ىنؼف واكؿی ظنّمی (ٌMؼاىی (
کَ در ىؿؼض ُیچ ٌّع ظعؼ و جِغیغ ةَ صيهَ ٌتاقغ ،جؿؼیف کؼد .اىٍیث ٌیؽ ىاٌٍغ ىعهّةیث و
رفاه ،ىحغیؼی ىكاُغه ٌكغٌی اؿث و ؿؿی ىیقّد در جّاةؽ اكحنادؿٍسی ةا ةؼظی ىحغیؼُای
ؿٍسفپػیؼ ىاٌٍغ جؿغاد ٌیؼوُای ٌؼاىی کكّر و ؿایؼ کكّرُا و ُوچٍیً ؿایؼ ىحغیؼُای
کَ جؿییًکٍٍغه جغییؼ وضؿیث در ىضیط اىٍیحی اؿث ،زاٌكیً قّدZS:راُتؼدی ىؼةّط ةَ
()3

ُغف ةضخ کٌٍّی ایً اؿث کَ ةا روش جؿادل زؽئی ،ىیؽان ٌیؼوی ٌؼاىی ةِیٍَ یک کكّر ةا
فؼض ىكعل ةّدن ٌیؼوُای ٌؼاىی کكّرُای دیگؼ جؿییً قّد .نػا از ایً ظؼیق ىیجّان
ىیؽان جلاضا ةؼای ىعارج ٌؼاىی را در صغ ىعهّب ةَدؿث آورد:
()4

ةؼ اؿاس ىغل راةعَ ( )4ؿعش ىعارج ٌؼاىی ةَ ؾّاىهی ُوچّن كیيث کاالُای ٌؼاىی ،درآىغ
(ةَؾٍّان ىحغیؼُای اكحنادی) ،زيؿیث (ةَؾٍّان ىحغیؼُای ازحياؾی) و ىعارج ٌؼاىی ؿایؼ
کكّرُا و ؾّاىم اؿحؼاجژیک واةـحَ اؿث .ذکؼ چٍغ ٌکحَ در ىّرد ایً ىغل ىِو ةَ ٌؼؼ ىیرؿغ:
اول ایًکَ اٌغازهگیؼی كیيث کاالُای ٌؼاىی ،ةاالظل در کكّرُای درصالجّؿؿَ ةـیار دقّار
اؿث و ةَ ُيیً دنیم ةـیاری از ىضللان از وارد کؼدن ایً ىحغیؼ در ىغل مؼف ٌؼؼ کؼدهاٌغ
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) .(Abdelfattah et al., 2013دوم ایًکَ ىیجّان ةا وارد کؼدن ؿایؼ ىحغیؼُای ىؤدؼ ةؼ ؿعش
ىعارج ٌؼاىی ،ىغل فّق را ةـط و گـحؼش داد .ةَؾٍّان ىذال ىضللاٌی ٌؼیؼ :دون و ٌیکالیغو
) (Dunne & Nikolaidou, 2001و ؿهيً ) ،(Solomon, 2005وكفَ ىحغیؼ ىعارج ٌؼاىی ) (M-1را
ٌیؽ ةؼای جّزیَ ادؼ ُؽیٍَُای دفاؾی گػقحَ و یا جؿِغات ىؼةّط ةَ ةؼٌاىَُای دفاؾی وارد ىغل
کؼدهاٌغ .ؿّم ایًکَ ،ؾّاىم راُتؼدی ىغل فّق ىیجّاٌٍغ ةَ قیّهُای ىعحهفی اٌغازهگیؼی
قٌّغ :ةَظّر ىذال ةَ پیؼوی از ىؼداك و ؿٍغنؼ ) ،(Murdoch & Sandler, 2002ىیجّان ةا وارد
کؼدن ىحغیؼ ىیؽان ىعا رج ٌؼاىی ُيـایگان در ىغل ،ةـحَ ةَ ؾالىث ضؼیب ةؼآوردقغهٌّ ،ؾی
ركاةث جـهیضاجی یا اجضاد ةا ایً کكّرُا را ٌحیسَگیؼی کؼد .ةَ ایًمّرت کَ چٍانچَ ضؼیب
ایً ىحغیؼ جعيیٍی ىذتث و ىؿٍادار ةاقغ ،یک ركاةث جـهیضاجی و ىعاميَ ٌؼاىی ةا کكّرُای
ُيـایَ وزّد داقحَ و چٍانچَ ایً ضؼیب جعيیٍی ىٍفی و ىؿٍادار ةاقغ ،ةیً کكّر ىّرد
ةؼرؿی و کكّرُای ُيـایَ ٌّؾی اجضاد ٌؼاىی وزّد دارد .یا ایًکَ ةَ پیؼوی از دون و پیؼنّ -
فؼیيً ) ،(Dunne & Perlo-Freeman, 2001ىیجّان ةا وارد کؼدن ىحغیؼ ىسازی زٍگ ،یک ؾاىم
ىِو راُتؼدی را در افؽایف ىعارج ٌؼاىی کكّرُا اٌغازهگیؼی کؼد .ایً ىحغیؼ ظی ؿالُای کَ
کكّر درگیؼ زٍگ ةّده ،ىلغار یک و یؼای ةلیَ ؿالُای ىّرد ةؼرؿی ىلغار مفؼ را ةَ ظّد
ىیگیؼد .ىحغیؼ دیگؼ ةؼای اٌغازهگیؼی ؾّاىم راُتؼدی ،درزَ دىّکؼاؿی اؿث .ةَظّر کهی،
کكّرُای دىّکؼاجیک ٌـتث ةَ کكّرُای غیؼ دىّکؼاجیک ،ىعارج ٌؼاىی کوجؼی را مؼف
ىیکٍٍغ ).(Maizels & Nissank, 1987, Rosh, 1988
ىغل جلاضای ىعارج ٌؼاىی را ىیجّان ةَ مّرت زاىؽجؼی ىعؼح کؼد و ایً اىکان را ةَ وزّد
آورد کَ اىٍیث فؼضی ةَ صلیلث ٌؽدیکجؼ قّد .ةغیً جؼجیب ةَزای ایً فؼض کَ اىٍیث را
جاةؽ زؼیان ىعارج ٌؼاىی ؿاالٌَ در ٌؼؼ ةگیؼیو ،فؼضیَ واةـحگی اىٍیث ةَ ىّزّدی (یا ذظیؼه)
ٌیؼوُای ٌؼاىی کكّر در ىغل زایگؽیً ىیقّد .ذظیؼه ٌیؼوُای ٌؼاىی (قاىم جسِیؽات و
ٌیؼوی اٌـاٌی) را ىیجّان ةَمّرت ىسيّع ىعارج ٌؼاىی ؿالُای گػقحَ کَ اؿحِالك آن
کـؼ قغه ةاقغ ،جؿؼیف کؼد:
()5

δ

کَ در آن  Kذظیؼه ٌیؼوی ٌؼاىی و ٌ δؼخ اؿحِالك ىیةاقغ .اگؼ ُيیً روش ؿٍسف اىٍیث از
ظؼیق ذظیؼه ٌیؼوی ٌؼاىی را در ىّرد کكّر دقيً ٌیؽ ةَکار ةتؼیو ،جاةؽ اىٍیث کكّر ةَمّرت
زیؼ درظّاُغ آىغ:
()6

–

–
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در ایً راةعَ ،کيیث  M0tةَمّرت راةعَ زیؼ ىكعل ىیقّد:
δ

()7

δ

در ایً صانث ٌیؽ جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی ةَقکم زیؼ اؿث:
α

()8

از آن زا کَ کيیث  Ktکيیحی ذظیؼهای و ىؿيّالً ؿٍسفٌاپػیؼ اؿث ،ىؿادل آن ةؼصـب
ةَمّرت زیؼ در راةعَ جلاضای ىعارج ٌؼاىی زایگؽیً ىیقّد:

Mt

()9

ةا زایگؽیً کؼدن رواةط فّق و ؿادهؿازی ،جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی ٌِایحاً ةَقکم زیؼ در
ىیآیغ:
δ

α

α

δ

()10

ةَظّریکَ ىالصؼَ ىیقّد در ایً راةعَ ،کيیث ذظیؼهای ؿٍسفٌاپػیؼ وزّد ٌغارد و ٌّؾی
ىکاٌیـو پّیا در جاةؽ جلاضا وارد ىیقّد کَ ةا اؿحفاده از آن ىیجّان ٌؼخ اؿحِالك را ةؼآورد
کؼد (ُارجهی و ؿاٌغنؼ.)114 :1383 ،
مطالؼات تجربی

جاکٍّن در زىیٍَ راةعَ رقغ ُؽیٍَُای ٌؼاىی و ىحغیؼُای کالن اكحنادی ةاالظل رقغ
اكحنادی ،چٍغیً ىعانؿَ داظهی اٌسام قغه اؿث (ةَظّر ىذال ىیجّان ةَ ىعانؿَ ىّالیی و
گمظٍغان ( ،)1393گمظٍغان ( ،)1393گمظٍغان و ُيکاران ( ،)1394ىّالیی و گمظٍغان
( )1394و ىضيغیان ىٍنّر و گمظٍغان ( )1394اقاره کؼد)؛ اىا ،ىعانؿَ ظامی کَ مؼفاً ةَ
ةؼرؿی و ةؼآورد جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی در ایؼان ةپؼدازد ،اٌسام ٌكغه اؿث .اىا از ىعانؿات
جسؼةی ظارزی اٌسامقغه در زىیٍَ ىّضّع جضلیق ىیجّان ةَ ىعانؿات زیؼ اقاره کؼد:
مطالؼٍ دين ي ویکالیذي

ایً ىضللیً در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر یٌّان ،ظی دوره زىاٌی ،1960-1996
از فؼم جتؿی زیؼ اؿحفاده کؼده اؿث:
در راةعَ فّق :M :ىعارج دفاؾی کكّر یٌّان؛  :GDPCجّنیغ ٌاظانل داظهی ؿؼاٌَ صلیلی کكّر
یٌّان؛  :POPزيؿیث کكّر یٌّان؛  :NGؿِو ىعارج غیؼدفاؾی از  GDPکكّر یٌّان؛  :TBؿِو
جؼاز جساری از  GDPکكّر یٌّان؛  :NATOؿِو ىعارج دفاؾی از  GDPکكّرُای ؾضّ ٌاجّ؛ :TM
ةار دفاؾی کكّر جؼکیَ؛ ) :M(-1وكفَ ىعارج ٌؼاىی کكّر یٌّان؛  :CYPىحغیؼ ىسازی درگیؼی
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کكّر جؼکیَ ةا كتؼس (ایً ىحغیؼ در ؿال  ،1974ىلغار یک و ةؼای ةلیَ ؿالُا ىلغار مفؼ را
ىیپػیؼد)؛  :POLىحغیؼ ىسازی دونث ٌؼاىی (ایً ىحغیؼ ظی ؿالُای  ،1967-1974ىلغار
یک و ةؼای ةلیَ ؿالُا ىلغار مفؼ را ىیپػیؼد) ىیةاقغٌ (Dunne & Nikolaidou, 2001).حایر
ةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از روش صغاكم ىؼةؿات ىؿيّنیٌ (OLS) 1كان ىیدُغ کَ ادؼ
ىحغیؼُای :ةار دفاؾی کكّر جؼکیَ ،ؿِو ىعارج غیؼدفاؾی از  GDPکكّرُای ؾضّ ٌاجّ و ىحغیؼ
ىسازی درگیؼی کكّر جؼکیَ ةا كتؼس ةؼ ةار دفاؾی کكّر یٌّان ىذتث و ادؼ ىحغیؼُای ؿِو
ىعارج غیؼدفاؾی از  ، GDPجّنیغ ٌاظانل داظهی ؿؼاٌَ صلیلی و ؿِو جؼاز جساری از GDP
کكّر یٌّان ةؼ ةار دفاؾی ایً کكّر ىٍفی اؿثُ .وچٍیً ،ؿایؼ ىحغیؼُا ادؼ ىؿٍاداری ةؼ ةار
دفاؾی کكّر یٌّان ٌغاقحَاٌغ.
مطالؼٍ سسگیه ي یلذیریم

ایً ىضللان در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ ،ظی دوره زىاٌی -1998
 ،1949از ىغل جسؼةی زیؼ اؿحفاده کؼدهاٌغ:
در راةعَ فّق :m :ؿِو ىعارج دفاؾی از جّنیغ ٌاظانل داظهی ) (GDPکكّر جؼکیَ؛ ٌ :yؼخ رقغ
 GDPکكّر جؼکیَ؛  :nىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ؾضّ ٌاجّ؛  :bؿِو جؼاز جساری از  GDPکكّر
جؼکیَ؛  :grةار دفاؾی کكّر یٌّان؛  :ngؿِو ىعارج غیؼدفاؾی دونث از  GDPکكّر جؼکیَ؛ :pop
زيؿیث کكّر جؼکیَ؛  : cypىحغیؼ ىسازی درگیؼی کكّر جؼکیَ ةا كتؼس (ایً ىحغیؼ در ؿال
 ،1974ىلغار یک و ةؼای ةلیَ ؿالُا ىلغار مفؼ را ىیپػیؼد)؛  :Trendروٌغ زىاٌی (-1998
2
 )1949ىی ةاقغٌ .حایر ةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از روش ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَُای جّزیؿی
)ٌ (ARDLكان ىیدُغ کَ ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ در کّجاهىغت ؾيغجاً جّؿط ىعارج دفاؾی
ىحضغان (کكّرُای ٌاجّ) و دقيٍان (کكّر یٌّان) ایً کكّر جؿییً ىیقّد(Sezgin & .
)Yildirim, 2002؛ ةا ایً صال ،ىعارج دفاؾی کكّر یٌّان در ةهٍغىغت ،ةؼ ظالف ىعارج دفاؾی
کكّرُای ؾضّ ٌاجّ ،ادؼ ىؿٍاداری را ةؼ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ ٌغارد و ةٌَؼؼ
ٌيی رؿغ کَ یک ركاةث جـهیضاجی ةیً کكّرُای جؼکیَ و یٌّان در ةهٍغىغت وزّد داقحَ ةاقغ.
ةؼ اؿاس ؿایؼ ٌحایر ،ىحغیؼُای رقغ اكحنادی و جؼاز جساری در کّجاهىغت و ةهٍغىغت ،ادؼ ىٍفی
ةؼ ىعارج دفاؾی کكّر جؼکیَ داقحَ و ىحغیؼ زيؿیث در ةهٍغىغت دارای ادؼ ىذتث ةؼ ایً

1. Ordinary Least Squares
2. Autoregressive Distributed Lag Model
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ىعارج ىیةاقغُ .و چٍیً ،جأدیؼ ىحغیؼ ىعارج غیؼدفاؾی ةؼ ىعارج دفاؾی در ةهٍغىغت و
کّجاهىغت ةیىؿٍا ةّده اؿث.
مطالؼٍ سلمه )(Solomon, 2005؛
ایً ىضلق در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا ،ظی دوره زىاٌی ،1952-2001
از ىغل جسؼةی زیؼ در كانب دادهُای ؿؼی زىاٌی ،اؿحفاده کؼده اؿث:
⁄

در راةعَ فّق :ME :ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا؛  :Mt-1وكفَ ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا؛ :GDP
 GDPصلیلی کكّر کاٌادا؛ ٌ :pm/pcـتث كیيث کاالُای ٌؼاىی ةَ غیؼٌؼاىی کكّر کاٌادا؛
 :QNATOىحّؿط ىعارج دفاؾی کكّرُای ؾضّ ٌاجّ؛  :QUSىعارج دفاؾی کكّر آىؼیکا؛  :Zىعارج
غیؼدفاؾی کكّر کاٌادا ىیةاقغٌ .حایر ةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از روش ظّدرگؼؿیّن ةا
وكفَُای جّزیؿی )ٌ (ARDLكان ىیدُغ کَ ىحغیؼُای وكفَ ىعارج دفاؾی کاٌادا GDP ،صلیلی
کاٌادا ،ىحّؿط ىعارج دفاؾی کكّرُای ؾضّ ٌاجّ و ىعارج دفاؾی کكّر آىؼیکا ،ادؼ ىذتث و
ىؿٍادار و ٌـتث كیيث کاالُای ٌؼا ىی ةَ غیؼٌؼاىی و ىعارج غیؼدفاؾی کكّر کاٌادا ادؼ ىٍفی و
ىؿٍاداری را ةؼ ىعارج دفاؾی کكّر کاٌادا داقحَ اؿث.
مطالؼٍ ویکالیذي )(Nikolaidou, 2008؛
ایً ىضلق در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی کكّرُای اجضادیَ اروپا (قاىم :اٌگهیؾ،
یٌّان ،فؼاٌـَ ،اؿپاٌیا و پؼجلال) ،ظی دوره زىاٌی  ،1961-2005از فؼم جتؿی زیؼ اؿحفاده کؼده
اؿث:
در راةعَ فّق :M :ىعارج ٌؼاىی؛  :M-1وكفَ ىعارج ٌؼاىی؛  GDP :Yصلیلی؛  :Pزيؿیث؛ :G
ىعارج دونحی قاىم ىعارج ٌؼاىی؛  :Nؿِو ىعارج ٌؼاىی از  GDPکكّرُای اروپایی ؾضّ ٌاجّ؛
 :TBؿِو جؼاز جساری از GDP؛  :Zةؼدار ىحغیؼُای ىسازی قاىم جغییؼات ؿیاؿی (راُتؼدی)،
ةضؼانُای اكحنادی و ىالصؼات دفاؾی ىیةاقغٌ .حایر ةؼآورد ىغل فّق ةا اؿحفاده از روش
ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَُای جّزیؿی )ٌ (ARDLكان ىیدُغ کَ قتاُث ةـیار کيی در ؾّاىم
ىؤدؼ ةؼ جلاضای ُؽیٍَُای ٌؼاىی ایً کكّرُا وزّد دارد .ةَؾتارت دیگؼ ،جاةؽ جلاضای ىعارج
دفاؾی ُؼ کكّر ةـحَ ةَ قؼایط اكحنادی ،ؿیاؿی و ؿایؼ ؾّاىم دیگؼ ،ىعحل آن کكّر
ىیةاقغ.
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مطالؼٍ ػبذالفتاح ي َمکاران ()Abdelfattah et al., 2013؛
ایً ىضللیً در جعيیً جاةؽ جلاضای ُؽیٍَُای ٌؼاىی کكّر ىنؼ ،ظی دوره زىاٌی -2009
 ،1960از فؼم جتؿی زیؼ اؿحفاده کؼدهاٌغ:
∑

در راةعَ فّق :MIL :ىعارج ٌؼاىی (ةَ كیيثُای داةث ؿال  2000و ةؼ صـب دالر آىؼیکا)؛
∑ :ىعارج ٌؼاىی ؿایؼ کكّرُا قاىم :اؿؼائیم ،اردن
 :Yنگاریحو  GDPصلیلی کكّر ىنؼ؛
و ؿّریَ؛  :POPنگاریحو زيؿیث کكّر ىنؼ؛  :Zؿایؼ ىحغیؼُای ؿیاؿی ،ىسازی و راُتؼدی
قاىمٌ :ـتث ظانل مادرات ةَ  GDPو قیّه صکّىث 1ىیةاقغٌ .حایر ةؼآورد ىغل فّق ةا
اؿحفاده از روشُای  OLSکاىالً امالحقغه OLS ،(FMOLS) 2پّیا (DOLS) 3و رگؼؿیّن
ُواٌتاقحگی کاٌٌّیٌ ،(CCR) 4كان ىیدُغ کَ ؾّاىم اكحنادی و راُتؼدی در جؿییً ةار ٌؼاىی
کكّر ىنؼ ادؼ ىؿٍاداری دارٌغ .ةَ ایًمّرت کَ جّنیغ ٌاظانل داظهی و ظانل مادرات ،ادؼ
ىٍفی و وكفَ ىعارج ٌؼاىی و ةار ٌؼاىی کكّر اؿؼائیم ،ادؼ ىذتحی ةؼ ىعارج ٌؼاىی ایً کكّر
داقحَاٌغُ .و چٍیً ،ادؼ ىحغیؼُای زيؿیثٌّ ،ع صکّىث و ةار ٌؼاىی کكّرُای اردن و ؿّریَ
ةؼ ةار ٌؼاىی کكّر ىنؼ ةیىؿٍا ةّده اؿث.
مطالؼٍ داچ ي سلمه
ایً ىضللان در جعيیً جاةؽ جلاضای ىعارج ٌؼاىی کكّرُای دارای كغرت ٌؼاىی ىحّؿط در
زِان (قاىم :اؿحؼانیا ،ةهژیک ،کاٌادا ،داٌيارك ،فٍالٌغ ،ایحانیاُ ،هٍغٌ ،ؼوژ و ؿّئغ) ،ظی دوره
زىاٌی  ،1995-2007از ىغل جسؼةی زیؼ در كانب دادهُای جؼکیتی ،اؿحفاده کؼدهاٌغ:
در راةعَ فّق :ME :نگاریحو ىعارج ٌؼاىی؛  :Iنگاریحو  GDPةَؾٍّان پؼوکـی درآىغ؛ :ND
نگاریحو ىعارج غیؼٌؼاىی؛  :ODنگاریحو کيکُای ظارزی جّؿؿَ؛  :Thىحغیؼ جِغیغ کَ
ةَوؿیهَ قاظلُای ىاٌٍغ :ىّقکُای ةیًكارهای اجيی ،کم ىِيات اجيی ،اٌفسار ُـحَای و
ٌـتث ىِيات اجيی قّروی ةَ آىؼیکا ،اٌغازهگیؼی قغه اؿث؛  :Spنگاریحو ىعارج ٌؼاىی
آىؼیکا ةَؾٍّان پؼوکـی ىحضغ كغرجيٍغ ٌؼاىی؛  :iجؿغاد ىلاظؽ (کكّرُا)؛ ٌحایر ةؼآورد ىغل
1

. Polity
. Fully Modiﬁed OLS
3
. Dynamic OLS
4
. Canonical Co-integrating Regression
2
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فّق ةا اؿحفاده از روش ادؼات داةثٌ (FE) 1كان ىیدُغ کَ قاظلُای اٌغازهگیؼی ىحغیؼ
جِغیغ ،درآىغ ،ىحضغ كغرتىٍغ ٌؼاىی و کيکُای ظارزی ادؼ ىذتث و ىؿٍادار و ىعارج
غیؼٌؼاىی ،ادؼ ىٍفی و ىؿٍاداری را ةؼ ىعارج ٌؼاىی کكّرُای ىّرد ىعانؿَ داقحَ اؿث.
)(Duuch & Solomon, 2014

مؼرفی مذل ،متغیرَا ي ريش تحقیق

در ایً ىلانَ ،ةَىٍؼّر ةؼآورد جلاضای ىعارج دفاؾی در ایؼان ،ةَپیؼوی از ىتاٌی ٌؼؼی و
ىعانؿات جسؼةی ٌؼیؼ :ىعانؿَ ؿؽگیً و یهغیؼیو ) (Sezgin & Yildirim, 2002و ةا جّزَ ةَ
ؿاظحار اكحنادی و ؿیاؿی کكّر ایؼان ،از یک ىغل ؾيّىی ىعارج دفاؾی ةَمّرت زیؼ اؿحفاده
قغه اؿث:
()11

در راةعَ فّق ىحغیؼُا ةَمّرت زیؼ جؿؼیف قغهاٌغ:
 :DEؿِو ىعارج دفاؾی از جّنیغ ٌاظانل داظهی ) (GDPةَؾٍّان قاظل ةار دفاؾی (ةؼ صـب
درمغ)؛
ٌ :Growthؼخ رقغ  GDPةَؾٍّان قاظل رقغ اكحنادی (ةؼ صـب درمغ)؛
 :Non-DEؿِو ىعارج غیؼدفاؾی دونث از ( GDPةؼ صـب درمغ)؛
 :TBؿِو جؼاز جساری از  GDPکكّر (ةؼ صـب درمغ)؛
 :POPزيؿیث کكّر (ةؼ صـب ىیهیّن ٌفؼ)؛
 :DEMEىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ىٍعلَ ظاورىیاٌَ (ةؼ صـب درمغ)؛
 :DTىحغیؼ ىسازی ةؼای ٌكاندادن ادؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر (ایً ىحغیؼ در
ؿال ُای اصحيال ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر ،ىلغار یک و ةؼای ةلیَ ؿالُا ىلغار مفؼ را
ىیپػیؼد)؛
 :DRىحغیؼ ىسازی ةؼای جفکیک ٌؼام زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی (ایً ىحغیؼ در
ؿالُای ٌؼام زيِّری اؿالىی ،ىلغار یک و ةؼای ؿالُای ٌؼام قاٍُكاُی ،ىلغار مفؼ را
ىیپػیؼد)؛
 :DWىحغیؼ ىسازی ةؼای ٌكاندادن ادؼات زٍگ (ایً ىحغیؼ در ؿالُای زٍگ ،ىلغار یک و
ةؼای ةلیَ ؿالُا ىلغار مفؼ را ىیپػیؼد)؛
1

. Fixed Effect
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 :tدوره زىاٌی ىّرد ةؼرؿی ()1338-1391؛
 :زؽء ظعا جنادفی؛
اظالؾات ىؼةّط ةَ دادهُای آىاری ىحغیؼُا از ةاٌک ىؼکؽی ج.ا.ا و ىؤؿـَ ةیًانيههی جضلیلات
مهش اؿحکِهو (SIPRI) 1زيؽآوری قغه اؿث .ةَىٍؼّر جسؽیَوجضهیمُای آىاری و
اكحنادؿٍسی ٌیؽ از ٌؼمافؽارُای  Eviewsو  Microfitاؿحفاده اؿث .پیف از جعيیً ىغل ةؼ
اؿاس ىتاٌی ٌؼؼی و ىعانؿات جسؼةی در ىّرد ؾالىث ضؼایب و ٌيیجّان كضاوت كعؿی
داقث .اىا در ىّرد ؾالىث ؿایؼ ضؼایب ىیجّان اٌحؼار داقث کَ:
رویکؼد ىّرد اؿحفاده در ایً ىعانؿَ ةَىٍؼّر ةؼآورد ضؼایب ،ىغل ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَُای
جّزیؿی ) (ARDLىؿؼفی قغه جّؿط پـؼان و ُيکاران ) ،(Pesaran et al., 2001ةؼای ةؼرؿی
ُواٌتاقحگی و ُيچٍیً جعيیً رواةط کّجاهىغت و ةهٍغىغت اؿث .ایً روش ،در ةـیاری از
ىعانؿات جسؼةی ،ةَ ىٍؼّر ةؼآورد جاةؽ جلاضای ىعارج دفاؾیٌ ،ؼیؼ :ؿؽگیً و یهغیؼیو (Sezgin
) & Yildirim, 2002ةؼای کكّر جؼکیَ ،ؿهيً ) (Solomon, 2005ةؼای کكّر کاٌادا و ٌیکالیغو
) (Nikolaidou, 2008ةؼای کكّرُای اجضادیَ اروپا ةَکار ةؼده قغه اؿث.
روش ٌ ARDLـتث ةَ ؿایؼ روشُای آزىّن ُواٌتاقحگی ىؽیثُایی دارد .اول ایًکَ ىیجّان
ایً آزىّن را ،مؼفٌؼؼ از ایً کَ ىحغیؼُای ىغل کاىالً ) I(1و ) I(0یا جؼکیتی از ُؼ دو ةاقٍغ،
ةَکار ةؼد .دوم ایًکَ ،ایً روش پّیاییُای کّجاهىغت را در ةعف جنضیش ظعا وارد ٌيیکٍغ
) .(Banerji et al., 1993ؿّىیً ىؽیث آن اؿث کَ ایً روش را ىیجّان ةا جؿغاد ىكاُغات اٌغك
ٌیؽ ةَکار ةؼد ) (Narayan & Narayan, 2004: 102و در ٌِایث ایًکَ اؿحفاده از ایً روش صحی
زىاٌیکَ ىحغیؼُای جّضیضی درونزا ُـحٍغ ،ىيکً ىیةاقغ ).(Alam & Quazy, 2003: 93
ةَىٍؼّر جضهیم ُواٌتاقحگی کؼاٌَُای پـؼان و ُيکارانٌ ،یازىٍغ جعيیً ىغل جنضیش ظعای
ٌاىلیغ )UECM( 2ةَمّرت زیؼ ُـحیو:
()12
∑
∑

∑
∑

∑
∑

1. Stockholm International Peace Research Institute
1. Unrestricted Error Correction Model
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کَ در آن ضؼایب ةهٍغىغت ،ؾؼض از ىتغأ W ،ةؼدار ازؽاء ةؼونزا ىذم ىحغیؼُای ىسازی و
غیؼه Δ ،ؾيهگؼ جفاضم ،زيهَ اظالل و  pو جؿغاد وكفَُای ةِیٍَ اؿث کَ ةَ کيک ضّاةعی
ىاٌٍغ :آکائیک ) ،(AICقّارجؽ  -ةیؽیً ) ،(SBCصٍان  -کّئیً ) (HQCیا ̅ جؿییً ىیقّد.
ىلادیؼ ةا وكفَ ىحغیؼ واةـحَ و ىلادیؼ ةا وكفَ و زاری ىحغیؼُای ىـحلم ٌیؽ ،پّیاییُای
کّجاهىغت را ٌكان ىیدٍُغ .فؼآیٍغ آزىّن ةاٌغ ةؼای ؾغم وزّد ارجتاط ؿعضی ةیً ىحغیؼ
ىـحلم و ىحغیؼُای واةـحَ از ظؼیق مفؼ كؼار دادن ضؼایب ؿعّح ةا وكفَ ىحغیؼُای ىػکّر در
ىؿادنَ فّق ةَدؿث ىیآیغ .ةٍاةؼایً فؼض مفؼ ىتٍیةؼ ؾغم وزّد ُيگؼایی ةَمّرت زیؼ
جؿؼیف ىیقٌّغ:
در ایً روش ،دو صغ ةضؼاٌی ارائَ قغه اؿث؛ صغ ةاالیی ةؼای ؿؼیُای زىاٌی ) I(1و صغ پاییٍی
ةؼای ؿؼیُای ) .I(0چٍاٌچَ ىلغار آىاره  Fىضاؿتَ قغه از ىلغار صغ ةاالیی ةیكحؼ ةاقغ ،فؼض
مفؼ ؾغم ُيگؼایی رد ىیقّد؛ و چٍاٌچَ ىلغار  Fکيحؼ از صغ پاییٍی ةاقغ ،فؼض مفؼ رد
ٌيیقّد و در مّرجیکَ آىاره  Fدرون ىضغودهُا كؼار گیؼدٌ ،يیجّان ٌحیسَای گؼفث ىگؼ
ایٍکَ ،درزَ اٌتاقحگی ىحغیؼُا را ةغاٌیو ) .(Pesaran et al., 2001: 209وكحیکَ وزّد رواةط
جؿادنی ةهٍغىغت ادتات گؼدیغ در ىؼصهَ دوم ،ضؼایب ةهٍغىغت و  ECMىحٍاػؼ ةا آن ةَکيک
روش  ARDLةؼآورد ىیقّد ).(Narayan & Narayan, 2004: 103
یک ىغل  ARDLجؿيیویافحَ را ىیجّان ةَمّرت زیؼ ٌيایف داد:
()13
∑
Where:
=1=

کَ در آن ؾؼض از ىتغأ و ىحغیؼ واةـحَ و  Lؾاىم وكفَ ىیةاقغ کَ ةَمّرت
جؿؼیف ىی قّد .ایً ىؿادنَ ةا اؿحفاده از روش صغاكم ىؼةؿات ىؿيّنی ةؼای جياىی ىلادیؼ ةَ
ىغل ىعحهف  ARDLجعيیً زده ىیقّد .کَ در آن  dصغاکذؼ وكفَ
جؿغاد
جؿییًقغه از ؿّی پژوُكگؼ و  kجؿغاد ىحغیؼُای جّضیضی ةَکار رفحَقغه در ىغل اؿث .در
ىؼصهَ ةؿغ ةا یکی از ىؿیارُای اظالؾات 1و یا ضؼیب جؿغیم قغه ̅ وكفَُای ةِیٍَ جؿییً
ىی قّد .ؿپؾ یک راةعَ جؿادنی ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی جعيیً زده ىیقّد .ةَ
1

. Information Criteria
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ةاور اٌگم و گؼاٌسؼ ُؼ راةعَ ةهٍغىغت ،یک  ECMکّجاهىغت دارد کَ دؿحیاةی ةَ آن جؿادل را
جضيیً ىیکٍغ و ةؼؾکؾ ) .(Enders, 2004ةؼای جٍؼیو انگّی جنضیش ظعا کافی اؿث کَ
زيالت ظعای ىؼةّط ةَ ُؼ رگؼؿیّن ُيگؼایی را ةا یک وكفَ زىاٌی ةَؾٍّان یک ىحغیؼ
جّضیش دٍُغه در کٍار ؿایؼ ىحغیؼُای انگّ كؼار دُیو و ؿپؾ ةا کيک روش  OLSضؼایب انگّ
را ةؼآورد ىیکٍیو .در ٌؼمافؽار  Microfitایً اىکان وزّد دارد کَ وكحی انگّی جؿادنی ةهٍغىغت
ىؼجتط ةا انگّی  ARDLاؿحعؼاج قغ ،انگّی جنضیش ظعای ىؼجتط ةا آن را ٌیؽ ارائَ ٌيایغ .فؼم
کهی ىؿادنَ جنضیش ظعای  ARDLةَمّرت زیؼ ىیةاقغ:
()14
∑

∑

∑

∑

کَ در آن:
̂

∑

̂

 φؿؼؾث جؿغیم را ٌكان ىیدُغ.
و ؾيهگؼ جفاضهی ىؼجتَ اول ىیةاقغُ .يچٍیً،
ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی وزّد ىؼجتَ ُيگؼایی یکـان ةیً ىحغیؼُا ،ىٍفی و ىؿٍادارةّدن ضؼیب
در جعيیً ضؼایب کّجاهىغت ،ةیاٌگؼ وزّد راةعَ ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُا ظّاُغ ةّد (جكکیٍی،
.)1384
تجسیٍ ي تحلیل آماری ي اقتصادسىجی
آزمًن ماوایی

كتم از اٌسام آزىّن ُواٌتاقحگی ،ةایغ ىعيئً قّیو کَ ىحغیؼُای ىّرد ةؼرؿی ،دارای درزَ
اٌتاقحگی ةیفجؼ از )ٌ I(1یـحٍغ .در صانیکَ ىحغیؼُا اٌتاقحَ از درزَ دو ،یؿٍی I(2) :یا ةیفجؼ
ةاقٍغ ،ىلغار آىاره  Fىضاؿتَقغه جّؿط پـؼان و ُيکاران ) ،(Pesaran et al., 2001كاةماؾحياد
ٌیـث ) .(Ang, 2007: 4775ةٍاةؼایً ةایغ پیف از ذکؼ ٌحایر ایً آزىّن ،درزَ ىاٌایی ىحغیؼُا
جؿییً قّد.در ایً ىلانَ ةَىٍؼّر جؿییً درزَ ىاٌایی ىحغیؼُا ،از آزىّن دیکی  -فّنؼ
جؿيیویافحَ ) ،1(ADFدر صانحی کَ در آن ىغل دارای ؾؼض از ىتغأ و ىحغیؼ روٌغ زىاٌی ىیةاقغ،
اؿحفاده قغه اؿث .در ایً آزىّن ،فؼضیَ مفؼ ٌكاندٍُغه ٌاىاٌایی ىحغیؼ (وزّد ریكَ واصغ) و
فؼضیَ ىلاةم ٌكاندٍُغه ىاٌایی ىحغیؼ (ؾغم وزّد ریكَ واصغ) اؿثٌ .حایر ایً آزىّن در
زغول ( )2آىغه اؿث .ةؼ اؿاس ٌحایر ایً زغول و ؿعّح اصحيال ىضاؿتَقغه ،کهیَ ىحغیؼُا
1. Augmented Dicky Fuller
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ةَزؽ رقغ اكحنادی در ؿعش  5درمغ ٌاىاٌا ةّده ،اىا پؾ از یکةار جفاضمگیؼی ةَمّرت ىاٌا
درآىغهاٌغ .نػا کهیَ ىحغیؼُا ،ىاٌا (ُواٌتاقحَ) از ىؼجتَ ) I(0و )ُ I(1ـحٍغ.
زغول (ٌ :)2حایر آزىّن ریكَ واصغ دیکی فّنؼ جؿيیویافحَ
+

∑ = α+ βt + δ +

ADF: Δ

ىحغیؼ

)ADF(Prob

ىحغیؼ

)ADF(Prob

درزَ ىاٌایی

DE
Growth
Non-DE
TB
POP
DEME

0/683

)Δ(DE
)Δ(Growth
)Δ(Non-DE
)Δ(TB
)Δ(POP
)Δ(DEME

0/000

)I(1
)I(0
)I(1
)I(1
)I(1
)I(1

0/005
0/682
0/783
0/211
0/881

0/000
0/000
0/000
0/001

* وكفَ
اٌحعاةی ةؼای آىاره  ADFجّؿط ىؿیار قّارجؽ اٌحعاب قغه اؿث و ؾالىث  ،Δةَ جفاضم اقاره دارد.
ىأظػ :ىضاؿتات جضلیق ةا اؿحفاده از ٌؼمافؽار .Eviews

آزمًن َماوباشتگی

صال ةا اؿحفاده از آزىّن ُواٌتاقحگی کؼاٌَُای پـؼان و ُيکاران ) (Pesaran et al., 2001ةَ
ةّده و انگّی
ةؼرؿی راةعَ ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىغل ىیپؼدازیو .جؿغاد رگؼؿّرُا
فّق جٍِا دارای زيهَ داةث اؿث .ةا جّزَ ةَ ایً ىّضّع ىلادیؼ ةضؼاٌی ارائَقغه جّؿط پـؼان و
ُيکاران در ؿعّح ىؿٍاداری ىعحهف از زغول ارائَقغه جّؿط ایً ىضللان اؿحعؼاج و در
ةعف پاییٍی زغول ( )3آىغهاٌغ .ةؼ اؿاس ىلادیؼ ةضؼاٌی و آىاره  Fىضاؿتَقغه در ةعف
ةاالیی كـيث ةاالی زغول ( ،) 3وزّد راةعَ جؿادنی ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىغل ،در ؿعش 5
درمغ جأییغ ىیقّد؛ زیؼا ىلغار آىاره  Fىضاؿتَقغه ىغل ،ةؽرگجؼ از صغ ةاالیی ىلغار ةضؼاٌی
ارائَقغه جّؿط پـؼان و ُيکاران در ؿعش  5درمغ اؿث.
جذيل ( :)3وتایج آزمًن َماوباشتگی کراوٍَای پسران ي َمکاران ()1002
مذل تخمیىی

طًل يقفٍ بُیىٍ مذل

آمارٌ F

ىغل راةعَ ()12

)(1,0,0,1,0,0

***4/92

مقادیر بحراوی آزمًن پسران ي َمکاران ()1002
ؿعش ىؿٍاداری

کؼاٌَ پاییً )I(0

کؼاٌَ ةاال )I(1

10%

2/12

3/23

5%

2/45

3/61

1%

3/15

4/43

ؾالىث* **ىؿٍاداری در ؿعش  1درمغ اؿث.
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ىأظػ :ىلادیؼ ةضؼاٌی از زغاول پـؼان و ُيکاران ) (Pesaran et al., 2001: 300و ؿایؼ ٌحایر ةؼ اؿاس ىضاؿتات
جضلیق ةا اؿحفاده از ٌؼمافؽار .Microfit

برآيرد مذل ي تحلیل وتایج

پؾ از جأییغ وزّد راةعَ ةهٍغىغت ةیً ىحغیؼُای ىغلٌّ ،ةث ةَ ةؼآورد ایً راةعَ ىیرؿغ .در
زغول (ٌ )4حایر جعيیً راةعَُای ةهٍغىغت گؽارش قغه اؿث .انتحَ ؾالوه ةؼ راةعَُای
ةهٍغىغتٌ ،حایر راةعَُای کّجاهىغت و آزىّنُای جكعینی ٌیؽ در ایً زغول آىغهاٌغ .ةؼ
اؿاس ٌحایر ةَدؿثآىغه:
 ادؼات ةهٍغىغت و کّجاهىغت رقغ اكحنادی ) (Growthةؼ ةار دفاؾی کكّر ،ىٍفی و در ؿعش 1درمغ ،از ىؿٍیداری ةاالیی ةؼظّردار اؿث؛ ةَگٌَّای کَ ةا افؽایف یکدرمغی در ایً ىحغیؼ،
در ةهٍغىغت و کّجاهىغت ةَجؼجیبٌ ،ـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ ٌاظانل داظهی ،صغود  0/05و
 0/01درمغ کاُف ىییاةغُ .يانظّر کَ در ةعف ىتاٌی ٌؼؼی ةیان قغ ،ىعارج دفاؾی
ةَؾٍّان کاالی ؾيّىی ىضـّب ىیقٌّغ و ةؼ اؿاس ٌؼؼیَُای ىؼةّط ةَ ىانیَ ؾيّىی ،ؿعّح
ال ةا درآىغ ىهی و رقغ اكحنادی در ارجتاط ىیةاقٍغ .ایً ىـأنَ ةَوؿیهَ
ىعارج دفاؾی کاى ً
ضؼیب ىذتث رقغ اكحنادی كاةم جضهیم اؿث .ةا وزّد ایً ،زىاٌیکَ یک کكّر ةَ درزَ ظامی
از اىٍیث ىی رؿغُ ،يؼاه ةا افؽایف درآىغ و ةانحتؽ رقغ اكحنادی ،ةّدزَ دفاؾی جلؼیتاً داةث
ىیىاٌغ و در ٌحیسَ ،ایً اىؼ ىّزب کاُف ؿِو ىعارج دفاؾی ىیقّد .در ىّرد ایؼان ٌیؽ
اٌحؼار ىیرود کَ ضؼیب رقغ اكحنادی ةَمّرت ىٍفی ةا ؿِو ىعارج دفاؾی ارجتاط داقحَ
ةاقغ .ةٍاةؼایً ٌحیسَ ةَدؿث آىغه كاةم جّزیَ و ىعاةق ةا اٌحؼار اؿثٌ .حیسَ ةَدؿثآىغه
ىتٍی ةؼ جأدیؼ ىٍفی رقغ اكحنادی ةؼ ةار دفاؾی ةا ٌحایر ىعانؿات جسؼةی ىحؿغدی ٌؼیؼ :ؿؽگیً
و یهغیؼیو ) (Sezgin & Yildirim, 2002ةؼای کكّر جؼکیَ و ؾتغانفحاح و ُيکاران ( Abdelfattah
 )et al., 2013ةؼای کكّر ىنؼ ُيـّیی ٌؽدیکی دارد.
 ادؼات ةهٍغىغت و کّجاهىغت ؿِو ىعارج غیؼدفاؾی دونث از  (Non-DE) GDPةؼ ةار دفاؾیکكّر ،ىٍفی و در ؿعش  10درمغ ،از ىؿٍیداری الزم ةؼظّردار اؿث؛ ةَگٌَّای کَ ةا افؽایف
یکدرمغی در ایً ىحغیؼ ،در ةهٍغىغت و کّجاهىغت ةَجؼجیبٌ ،ـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ
ٌاظانل داظهی ،صغود  3/12و  0/96درمغ کاُف ىییاةغ .وارد کؼدن ىعارج غیؼدفاؾی دونث
در ىغلٌ ،كان دٍُغه ُؽیٍَ ؾيّىی اكحنادی ىؼةّط ةَ دفاع اؿث و اٌحؼار ٌیؽ ةؼ آن ةّده اؿث،
کَ ضؼیب ایً ىحغیؼ دارای ؾالىث ىٍفی ةاقغ .چؼاکَ ،ایً ىحغیؼ را ىیجّان ةَؾٍّان ُؽیٍَ
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فؼمث ةؼای ُؽیٍَ ُای دفاؾی در ٌؼؼ گؼفث .ایً ٌحیسَ ةا ٌحایر ىعانؿات جسؼةی ةـیاری :دون
و ٌیکالیغو ) (Dunne & Nikolaidou, 2001ةؼای کكّر یٌّان و ؿهيً ) (Solomon, 2005ةؼای
کكّر کاٌادا ُيـّؿث.
 ادؼات ةهٍغىغت و کّجاهىغت ؿِو جؼاز جساری از  (TB) GDPةؼ ةار دفاؾی کكّر ،ىٍفی و درؿعش  5درمغ ،از ىؿٍیداری الزم ةؼظّردار اؿث؛ ةَگٌَّای کَ ةا افؽایف یکدرمغی در ایً
ىحغیؼ ،در ةهٍغىغت و کّجاهىغت ةَجؼجیبٌ ،ـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ ٌاظانل داظهی ،صغود
 0/09و  0/03درمغ کاُف ىییاةغ .ؿِو جؼاز جساری از  ،GDPةازةّدن اكحناد را ىٍؿکؾ
ىی کٍغ و ؾالىث آن از نضاظ ٌؼؼی ىتِو و ٌاىؿهّم اؿث .ةؼای کكّری ىذم ایؼان کَ جلؼیتاً
واردکٍٍغه جسِیؽات دفاؾی ىضـّب ىیقّد و دارای مٍایؽ دفاؾی در صال جّؿؿَ اؿث ،ادؼ
ىٍفی جؼاز جساری ةؼ ىعارج دفاؾی ،ىٍعلی ةٌَؼؼ ىیرؿغٌ .حیسَ ةَدؿثآىغه ىتٍیةؼ جأدیؼ
ىٍفی جؼاز جساری ةؼ ةار دفاؾی ةا ٌحایر ىعانؿات جسؼةی ىحؿغدی ٌؼیؼ :ؿؽگیً و یهغیؼیو
) (Sezgin & Yildirim, 2002ةؼای کكّر جؼکیَ و ؾتغانفحاح و ُيکاران ( Abdelfattah et al.,
 )2013ةؼای کكّر ىنؼ ُيـّیی ٌؽدیکی دارد.
 ادؼات ةهٍغىغت و کّجاهىغت زيؿیث ) (POPةؼ ةار دفاؾی کكّر ،ىذتث و از ؿعش ىؿٍیداریپاییً جؼی ٌـتث ةَ ؿایؼ ىحغیؼُا ةؼظّردار اؿث؛ ضؼایب ایً ىحغیؼ ،در ةهٍغىغت و کّجاهىغت
ةَجؼجیب ،صغود  0/55و  0/16ةؼآورد قغه اؿث .از نضاظ ٌؼؼی و ىعاةق ةا ىعانؿات جسؼةی
ٌؼیؼ :دگؼ ) ، (Deger, 1986چّن دفاع کاالیی ؾيّىی اؿث ،ةایغ ةَ نضاظ جضهیهی ،راةعَای
ىذتث ةا اٌغازه اكحناد کكّری کَ ةایغ از آن دفاع قّد ،داقحَ ةاقغ.
 ادؼات ةهٍغىغت و کّجاهىغت ىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ظاورىیاٌَ ) (DEMEةؼ ةار دفاؾیکكّر ،ىذتث و در ؿعش  5درمغ ،از ىؿٍیداری الزم ةؼظّردار اؿث؛ ةَگٌَّای کَ ةا افؽایف
یکدرمغی در ایً ىحغیؼ ،در ةهٍغىغت و کّجاهىغت ةَجؼجیبٌ ،ـتث ىعارج دفاؾی ةَ جّنیغ
ٌاظانل داظهی ،صغود  0/36و  0/13درمغ افؽایف ىییاةغ .ایً ٌحیسَ گّیای آٌـث کَ ةیً
ایؼان و کكّرُای ظاورىیاٌَ یک ركاةث جـهیضاجی وزّد داقحَ و ةَپیؼوی از کكّرُای
ظاورىیاٌَ (ُيگام ةا افؽایف ىحّؿط ىعارج دفاؾی در ایً کكّرُا) ،ىعارج دفاؾی در ایؼان ٌیؽ
افؽایف یافحَ اؿثٌ .حیسَ ةَدؿثآىغه ،ةا جّزَ ةَ صـاؿیث ىٍعلَ ظاورىیاٌَ و وزّد
ىٍاككات ُيیكگی در آن ىعاةق ةا اٌحؼار ةّده اؿث .در ایً راؿحا ٌحایر ىعانؿات ؿؽگیً و
یهغیؼیو ) (Sezgin & Yildirim, 2002ةؼای کكّر جؼکیَ و ؿهيً ) (Solomon, 2005ةؼای کكّر
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کاٌادا ٌكان ىی دُغ کَ ىحّؿط ةار دفاؾی کكّرُای ٌاجّ جأدیؼ ىذتحی ةؼ ةار دفاؾی کكّرُای
ىّرد ىعانؿَ داقحَ اؿث.
 ادؼات ةهٍغىغت و کّجاهىغت ىحغیؼُای ىسازی ا دؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر )(DRو زٍگ ) ،(DWةؼ ةار دفاؾی کكّر ،ىذتث و ةَجؼجیب در ؿعّح اصحيال  5و  1درمغ ىؿٍادار
ىی ةاقٍغ؛ ضؼایب ىحغیؼ ىسازی ادؼات اصحيانی ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر ،در ةهٍغىغت و
کّجاهىغت ةَجؼجیب ،صغود  0/28و  0/09و ضؼایب ىحغیؼ ىسازی زٍگ ،در ةهٍغىغت و
کّجاهىغت ةَجؼجیب ،صغود  0/1و  0/04ةؼآورد قغه اؿث .ایً ٌحایر گّیای آٌـث کَ جِغیغُای
کكّرُای ةیگاٌَ و اصحيال ةؼوز زٍگ ٌاقی از آن ،یکی از ؾّاىم ىِو و جؿییًکٍٍغه ىـأنَ
دفاع و ىیؽان ةّدزَای اؿث کَ از ؿّی دونث ةَ آن اظحناص داده ىیقّدُ .وچٍیً وكّع
زٍگ جضيیهی ةا ؾؼاق ،ةَظّر ظتیؿی ُيَ ةؼٌاىَُای اكحنادی کكّر را ةَ ایً ىّضّع ىؿعّف
کؼد و ةاؾخ قغ جا ةار ىعارج دفاؾی در ایؼان افؽایف یاةغ کَ ٌحایر جسؼةی ةَدؿثآىغه ٌیؽ ایً
ىّضّع را جأییغ ىیکٍٍغ.
 ادؼات ةهٍغىغت و کّجاهىغت ىحغیؼ ىسازی جفکیک ٌؼام زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی) (DRةؼ ةار دفاؾی کكّر ،ىٍفی و از ؿعش ىؿٍی داری ةاالیی ةؼظّردار اؿث؛ ضؼایب ایً ىحغیؼ،
در ةهٍغىغت و کّجاهىغت ةَجؼجیب ،صغود  -0/14و  -0/04ةؼآورد قغه اؿث .ایً ٌحیسَ گّیای
آٌـث کَ جغییؼ ٌؼام صکّىحی ایؼان از صانث ؿهعٍحی ةَ ٌؼاىی ىؼدىی ،ةاؾخ قغه اؿث کَ
ؿِو ىعارج ٌؼاىی از جّنیغ ٌاظانل داظهی ،کاُف یاةغ .در جّزیَ ایً ٌحیسَ ةایـحی گفث کَ
یکی از دالیم پائیً ةّدن ىعارج دفاؾی در کكّرُای دارای ىكؼوؾیث و ىحکی ةؼ رأی ىؼدم،
اظيیٍان از ایً ىّضّع اؿث کَ دونث ىیجّاٌغ در مّرت نؽوم از کيکُای ىؼدىی اؿحفاده
کٍغ و ٌیاز ٌغارد کَ ُيیكَ ىعارج دفاؾی ظّد را در صغی کَ در قؼایط ةضؼاٌی زٍگی
ضؼوری اؿث ،جأىیً ٌيایغٌ .حیسَ ةَدؿثآىغه ىؤیغ ٌحایر صامهَ از ىعانؿَ روزؿحیً
) (Rothstein, 1987ىٍغرج در زغول ( ،)1در ىّرد راةعَ ىذتث ةیً رژیوُای كغرتگؼا و دارای
ىكؼوؾیث پاییً ىؼدىی صاکو ةؼ کكّرُا و ةار دفاؾی آن کكّرُا ىیةاقغ.
 ضؼیب زيهَ جنضیش ظعا ) (ECTدر ىغل ،ىعاةق اٌحؼار ىٍفی و در ؿعش ةاالیی ىؿٍاداراؿث .ایً ضؼیب جعيیٍی ةؼاةؼ ةا ىلغاری صغود  -0/28اؿث؛ کَ ٌكان ىیدُغ در ُؼ دوره
(ؿال)  0/28د رمغ از ؾغم جؿادل یک دوره (یک ؿال) در ةار دفاؾی در دوره ةؿغ جؿغیم
ىیقّد .ةٍاةؼایً زىان جؿغیم ةَؿيث جؿادل ةهٍغىغت چیؽی صغود  4دوره ةَ ظّل ىیاٌساىغ.
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زغول (ٌ :)4حایر جعيیً راةعَُای جؿادنی ةهٍغىغت و کّجاهىغت ةَروش ARDL
متغیر

ضرایب تخمیىی

ةهٍغىغت
Growth

(-0/0451 )0/000

Non-DE

(-3/1182 )0/051

TB

(-0/0861 )0/012

POP

(0/5523 )0/112

DEME

(0/3581 )0/000

DT

(0/2828 )0/029

DW

(0/1041 )0/000

DR

(-0/1411 )0/005

Constant

(0/6141 )0/226

کّجاهىغت

Growth

(-0/0122 )0/000

Non-DE

(-0/9581 )0/088

TB

(-0/0292 )0/026

POP

(0/1624 )0/144

DEME

(0/1288 )0/018

DT

(0/0918 )0/048

DW

(0/0351 )0/000

DR

(-0/0408 )0/000

Constant

(0/1884 )0/131

)ECM(-1
آزىّنُای جكعینی

(-0/2815 )0/000

ٌّع آزىّن

ىلغار آىاره

R-bar-square
F-statistic
Serial correlation (chi)square
)Function Form (chi-square
)Normality (chi-square
Heteroscedasticity
(chi)square
اؾغاد داظم پؼاٌحؽ ٌكاندٍُغه ارزش اصحيال اؿث.
ىأظػ :ىضاؿتات جضلیق ةا اؿحفاده از ٌؼمافؽار .Microfit

0/9085
(122/26 )0/000
(1/7145 )0/192
(0/7901 )0/374
(0/9255 )0/631
(1/4101 )0/238

آزمًنَای آسیبشىاسی مذل

گام آظؼ پؾ از جعيیً ىغل ةَ روش  ،ARDLاٌسام آزىّنُای آؿیبقٍاؿی ىغل ةَىٍؼّر
اظيیٍان از مضث ٌحایر ةَدؿثآىغه ،اؿث .ایً آزىّنُا ؾتارتاٌغ از :آزىّن ىؿٍاداری کم
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رگؼؿیّن ،آزىّن وزّد فؼم جتؿی ىٍاؿب ىغل ،آزىّن جّزیؽ ٌؼىال ةاكیياٌغهُا و آزىّن
ُيـاٌی واریاٌؾ ةاكیياٌغهُا .در كـيث پاییٍی زغول ( ،)4ایً ٌحایر ،آىغه اؿث.
ةؼ ایً اؿاس ،فؼضیَ مفؼ ىتٍی ةؼ ؾغم ىؿٍاداری کم رگؼؿیّن (ةا اؿحفاده از آىاره  )Fرا
ىیجّان رد کؼد؛ زیؼا ؿعش اصحيال پػیؼش فؼضیَ مفؼ ایً آزىّن 0/000 ،ىضاؿتَ قغه اؿث.
فؼضیَُای مفؼ ىتٍی ةؼ ؾغم ظّدُيتـحگی ؿؼیانی ،وزّد فؼم جتؿی ىٍاؿب ،جّزیؽ ٌؼىال و
ُيـاٌی واریاٌؾ را ٌيیجّان رد کؼد؛ کَ ایً اىؼ اؾحتار ٌحایر را ٌكان ىیدُغ .زیؼا ؿعش
اصحيال پػیؼش فؼضیَ مفؼ ایً آزىّنُا ،ةیفجؼ از  10درمغ ىضاؿتَ قغه اؿثُ .وچٍیً،
ةؼ اؿاس ضؼیب جؿییً جؿغیمقغه کَ ىلغار آن صغود  91درمغ ىضاؿتَ قغه اؿث ،كغرت
جّضیشدٍُغگی ىغل جعيیٍی در ؿعش كاةم كتّنی اؿث .ةَىٍؼّر آزىّن دتات ؿاظحاری انگّ
ٌیؽ از آىارهُای پـياٌغ جسيؿی (CUSUM) 1و ىسػور پـياٌغ جسيؿی (CUSUMQ) 2ارائَقغه
جّؿط ةؼاون و ُيکاران ) (Brown et al. 1975اؿحفاده قغه اؿث .ةؼ ایً اؿاس ،ةایـحی
ٌيّدارُای پـياٌغ جسيؿی و ىسػور پـياٌغ جسيؿی ىغل ،ةیً دو ظط ةضؼاٌی در ؿعش 5
درمغ كؼار گیؼٌغ؛ کَ ایً ٌحیسَ ةیانگؼ پایغاری ىغل در ةهٍغىغت اؿث .قکمُای ىؼةّط ةَ
ایً آزىّنُا ،در اداىَ ٌكان داده قغه اؿث .ةؼ اؿاس ایً قکمُا (قکم ( )1و قکم (،))2
ٌيّدارُای پـياٌغ جسيؿی و ىسػور پـياٌغ جسيؿی ىغل ةیً دو ظط ةضؼاٌی در ؿعش 5
درمغ كؼار گؼفحَ اؿث؛ کَ ایً ٌحیسَ ةیانگؼ پایغاری ىغل در ةهٍغىغت اؿث.
قکم (ٌ :)2يّدار پـياٌغ جسيؿی ) (CUSUMىغل

قکم (ٌ :)3يّدار ىسػور پـياٌغ جسيؿی ) (CUSUMQىغل

ىأظػ :ظؼوزی ٌؼمافؽار .Microfit

. Cumulative Sum
. Cumulative Sum of Square

1
2
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وتیجٍگیری

ىعانؿَ صاضؼ ةا جّزَ ةَ ةاال ةّدن ؿِو ىعارج دفاؾی از کم ىعارج ؾيّىی در ایؼان و
ُوچٍیً ،كؼار گؼفحً ایً کكّر در ىضیط ةیدتات ظاورىیاٌَ و ىّازَ ةا جِغیغات اىٍیحی ةؼظی
از کكّرُای دٌیا و ةَ ظّر کهی اُيیث ىعارج دفاؾی در ایؼان ،ةَ ةؼآورد جاةؽ جلاضای ىعارج
دفاؾی ةؼای ایً کكّر ظی دورهی زىاٌی  1338-1391پؼداظحَ اؿث .ةَ ایً ىٍؼّر ٌعـث ةا
اؿحفاده از ىتاٌی ٌؼؼی و ىعانؿات جسؼةی و ؿاظحار اكحنادی و ؿیاؿی کكّر ایؼان ،یک ىغل
ؾيّىی ىعارج دفاؾی (قاىم ىحغیؼُای :اكحنادی ،ؿیاؿی و اؿحؼاجژیک) ةؼای ایؼان ظؼاصی و
ةَىٍؼّر ةؼآورد آن از روش اكحنادؿٍسی ظّدرگؼؿیّن ةا وكفَُای جّزیؿی ) (ARDLاؿحفاده
قغه اؿثٌ .حایر ةؼآورد ىغل ٌكان ىی دُغ کَ در ةیً ىحغیؼُای اكحنادی :رقغ اكحنادی،
ىعارج غیؼدفاؾی (ةَؾٍّان ُؽیٍَ فؼمث ىعارج دفاؾی) و جؼاز جساری ادؼ ىٍفی ةؼ ةار دفاؾی
ایؼان داقحَاٌغ .زيؿیث ةَؾٍّان یک ىحغیؼ ازحياؾی ،در ؿعش ىؿٍاداری پاییًجؼی ٌـتث ةَ
ؿایؼ ىحغیؼُا ،ادؼ ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان داقحَ اؿث کَ ٌكان ىیدُغ دفاع یک کاالی
ؾيّىی ىی ةاقغ .در ةیً ىحغیؼُای ؿیاؿی ،ىحغیؼُای ىسازی زٍگ جضيیهی و ادؼات اصحيانی
ُسّم ةیگاٌگان ةَ کكّر ،ىعاةق اٌحؼار جأدیؼ ىذتث ةؼ ةار دفاؾی ایؼان داقحَاٌغ .ىحّؿط ةار
دفاؾی کكّرُای ظاورىیاٌَ ٌیؽ ةؼ ةار دفاؾی ایؼان ادؼ ىذتث داقحَ اؿث کَ صاکی از وزّد یک
ركاةث جـهیضاجی ةیً ایؼان و ایً کكّرُا ىیةاقغُ .وچٍیً ،ىحغیؼ ىسازی جفکیک ٌؼام
زيِّری اؿالىی از ٌؼام قاٍُكاُی ،ادؼ ىٍفی ةؼ ةار دفاؾی کكّر داقحَ اؿث .ةؼ اؿاس ایً
ٌحایر ىی جّان گفث کَ ؾّاىم امهی ىعارج دفاؾی در ایؼان ،راُتؼدی (جِغیغات زٍگی)
ُـحٍغ.
پیشىُادَا

 ةا جّزَ ةَ ایًکَ ظتق ٌحایر جضلیق صاضؼ ىِوجؼیً ؾاىم ىعارج دفاؾی کكّر ،ىحغیؼُایاؿحؼاجژیک (جِغیغات زٍگی) ُـحٍغ و ةا جّزَ ةَ ىّكؿیث کكّر ایؼان و جِغیغات ُيیكگی
ةیگاٌگان ،اىکان کاُف در ىعارج دفاؾی کكّر کَ ؾيغجاً مؼف اىٍیث ىیقّد ،جا صغود زیادی
ىيکً ٌیـث .ةَ ُيیً دنیم ،جّمیَ ىیقّد ؿیاؿثىغاران و ةؼٌاىَریؽان کكّرُ ،ؽیٍَُای
دفاؾی ظؼج قغه را مؼف گـحؼش مٍایؽ دفاؾی پیكؼفحَ کٍٍغ و ةا جسغیغٌؼؼ در روشُای
زاری جأىیً ٌیؼوی اٌـاٌی و جغارکات ةعف دفاؾی ،زىیٍَ ارجلای کارایی در ایً ةعف را فؼاُو
ٌيایٍغ .جضث چٍیً قؼایعی ىیجّان ةا جّنیغ اؿهضَ و ادوات ٌؼاىی در داظم کكّر ،ةَزای
ظؼیغ از ظارج ،ضيً کاُف واةـحگی دفاؾی کكّر ةَ كغرتُای ٌؼاىی زِان ةا ایساد اقحغال،
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روٌق اكحنادی و مادرات اؿهضَ ةَ کكّرُای ىعحهف زِان و ةِتّد جؼاز جساری ،ةا آدار جؼاوقی
ىذتث صامهَ از ةعف دفاؾی ،آدار ىٍفی آنرا زتؼان و رقغ اكحنادی را فؼاُو کؼد.
 ةا جّزَ ةَ ٌحایر ایً جضلیق ىتٍی ةؼ ادؼ ىٍفی ىعارج غیؼدفاؾی ةؼ ىعارج دفاؾی ،ةَؾٍّانُؽیٍَ فؼمث ىعارج دفاؾی ،پیكٍِاد ىیقّد کَ ؿعش ةِیٍَ ىعارج دفاؾی جّؿط
ؿیاؿثگؽاران ةعف دفاؾی کكّر جؿییً قغه ،جا از اٌضؼاف و اجالف ىٍاةؽ در ایً ةعف
زهّگیؼی قّد و ىٍاةؽ و ُؽیٍَُای غیؼضؼوری در ةعف دفاؾی ةَ ؿایؼ ةعفُای غیؼدفاؾی
کكّر ىاٌٍغ :ةِغاقث و آىّزش کَ ىضؼك رقغ اكحنادی ُـحٍغ ،اٌحلال داده قّد.
 از آٌسا کَ قيار ىعانؿات داظهی اٌسامقغه در زىیٍَ ةؼآورد و ةؼرؿی ؾّاىم ىؤدؼ ةؼ ىعارجدفاؾی اٌغك ىیةاقغ ،پیكٍِاد ىیقّد کَ ةا جّزَ ةَ اُيیث ىّضّع ،در زِث پیفةؼد و اداىَ
ىعانؿَ صاضؼ ،در آیٍغه جضلیلات ةیفجؼی ،آن ُو ةا اؿحفاده از ىغلُای ىعحهف و اةؽارُای
اكحنادؿٍسی ٌّیً اٌسام گیؼد.
مىابغ
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