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 چکیده

تواند منجر بهه سهطر رشهد ااتصهاد       بر اساس فرضیه اسلحه و رفاه، افزایش مخارج نظامی می
باالتر  شود. در مقابل این فرضیه، فرضیه اسلحه یا رفاه معتقد است که افزایش مخارج نظامی، 

باشد. در این راستا، هدف اصهلی ایهن مطالعهه وزمهون تجربهی       کاهنده سطر رشد ااتصاد  می
  زمهانی   برا  کشورها  با درومهد بهاال، متوسه  و پها ین، وهی دوره      رفاه( ای) و اسلحهفرضیه 
 یااتصادسهنج  وشو ر افتهه ی میتعمه   سولو مدل کی از ،باشد. به این منظور می 2014-1995

تحقیه    نیه ا  هها  افتهه اسهتااده شهده اسهت. ی    (SGMM) سیسهتمی  افتهی میتعم  گشتاورها
ها  نظامی بر رشد ااتصاد  در کشورها  با درومهد بهاال    مثبت و معنادار هزینه اثر دهنده نشان

  بها  کشهورها در   ااتصاد رشد بر ینظام  ها نهیهزو معنادار  یمنا)فرضیه اسلحه و رفاه(، اثر 
در   ااتصهاد  رشهد  بهر  ینظهام   هها  نهه یهز معنا  درومد پا ین )فرضیه اسلحه یا رفاه( و اثر بی

هها    توان گاهت کهه تهرثیر هزینهه     لذا می .باشد متوس  )فرضیه خنثی( می   با درومدکشورها
 نظامی بر رشد ااتصاد  در سطوح مختلف درومد ، متااوت است.

 
 :های کلیدی  واژه

 افتهه ی میتعمه   گشهتاورها  ها  نظامی، فرضیه اسهلحه و )یها( رفهاه، سهطر درومهد،      رشد ااتصاد ، هزینه
 .(SGMM) سیستمی

 
 
 
 
 

                                                           
 . استاد گروه ااتصاد دانشکده علوم اجتماعی و ااتصاد  دانشگاه بوعلی سینا همدان1
 . دانشجو  دوره دکتر  ااتصاد دانشگاه لرستان2
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 مقدمه
 جهاد یا ایه دن کنهار  و گوشه در( ینظام) یدفاع بودجه کاهش  برا را ییدهایام سرد، جنگ انیپا

 جههان  در سراسهر  یدفهاع  مخهارج  کاهش  برا یعموم شیگرا از تیحکا ،یکل ومار اگرچه. کرد
 لیه دل بهه  را یعمهوم  مخهارج  کل از  ا عمده سهم ساله هر که هستند ییکشورها هنوز اما دارد،
 (.194: 1386 زنژاد،یعز و یحسن) کنند یم صرف یدفاع امور  برا ،یتیامن مسا ل

 نشهان  1995-2014  هها  سهال  یوه  را جهان شده صرف نظامی مخارج کل روند( 1) شکل
 جههان  نظهامی  مخهارج  2011 تها  1996  ها سال یزمان فاصله در شکل، نیا اساس بر. دهد یم
 همهراه  یمه یمال بیش با 2001 تا 1996 سال از  صعود روند نیا که داشته،  صعود روند کی

 کهه  اسهت   افتهه ی شیافهزا   تند بیش با جهان نظامی مخارج ،بعد به 2001 سال از. است بوده
 یستیترور حمالت ها، سال نیا در. باشد گرفته نشرت 2001 سال سپتامبر 11 حادثه از تواند یم
 عوامهل  یکله  وور به. است بوده نظامی مخارج شیافزا  برا لیدال نیتر مهم از افغانستان جنگ و

 تهوان  یمه  هها  سهال  نیه ا یوه  جههان  نظامی در کشورها  مخارج شیافزا  برا  متعدد محرک
 و مسهلحانه   هها  جنهگ  د،یتهد درک تیوااع کشورها، یخارج  ها استیس اهداف که برشمرد 

  ااتصاد منابع به یدسترس با همراه چندجانبه، صلر حاظ اتیعمل به کمک  برا ییها استیس
 .(1394خندان و همکاران،  )گل است جمله ون از
 

 
 1995-2014ها   ( مخارج نظامی جهان وی سال1شکل )

 (SIPRI) 1المللی تحقیقات صلر استکهلم ها  مؤسسه بین مرخذ: محاسبات تحقی  با استااده از داده
 

ها  اخیر توجههات زیهاد  را بهه خهود      ها  نظامی و رشد ااتصاد  در دهه رابطه بین هزینه
ها  مهم ااتصاد  این است که ویا بخش نظامی به فرویند رشد  جلب کرده است و یکی از بحث

                                                           
1. Stockholm International Peace Research Institute 

y = 46.654x - 92104 

R² = 0.9399 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

ی 
فاع
 د
 
ها
نه 
زی
ه

(
الر
 د
رد
لیا
می

) 

WORLD Linear (WORLD)



 7                                                        نیپا  و متوس  باال، درومد با  کشورها در رفاه( ای) و اسلحه هیفرض وزمون

 

 

   موضوع ااتصهاد و رابطهه   .(1394خندان،  )موالیی و گل کند یا نه و توسعه ااتصاد  کمک می
ا  است که از زوایا  مختلف اابل ترمهل و بررسهی    ر ، بحث بسیار مهم و پیچیدهگ ون با نظامی

تواند رشد یابد و هم مورد وسیب ارار گیرد. بعضهی   ها  نظامی می است. ااتصاد از ناحیه فعالیت
دست وورنهد.    اند ارز اابل توجهی به از کشورها از وری  تولید و فروش تسلیحات جنگی توانسته

وتش جنگ در نقها  مختلهف جههان تها حهدود  متهرثر از مالحظهات ااتصهاد          ور شدن  شعله
هاست که در کنار عوامهل دیگهر  از ابیهل نیهل بهه اههداف سیاسهی،         تولیدکنندگان این سالح
هها    تر در خصهو  سهالح   ومدن بستر الزم برا  تحقیقات بیشها و فراهم  وزمایش عملی سالح

توسهعه   مانده و درحال تولیدکنندگان بوده است. در کشورها  عقبپیشرفته، همیشه مورد توجه 
ها  نظامی کهه   که در کشورها  یاد شده، هزینه  وور  بهزیاد  متااوت است.  وضعیت تاحدود

شود، توان ااتصهاد  کشهورها را تحلیهل بهرده و در نتیجهه       برا  ترمین امنیت صرف می معموالً
 (.118: 1388دهد )دیزجی و همکاران،  ارار میمعیشت و فرویند توسعه را تحت ترثیر 

مطهرح کهرده اسهت، همهه      1وهور کهه ودام اسهمیت    امنیت، یک کاال  عمومی است و همان
 تبهع  بهه ، امنیت شهروندان خود را ترمین کنند. نظامیکنند تا با صرف مخارج  ها تالش می دولت

ومی دانست. با توجه بهه اثهرات   ا  از ااتصاد بخش عم توان ااتصاد دفاع را زیرمجموعه امنیت می
خارجی امنیت، تقویت توان دفاعی یک کشور برا  دیگر کشورها حها ز اهمیهت اسهت  بهه ایهن      

تواند تبعات مثبت یا منای داشته باشهد.   شدن یک کشور برا  دیگر کشورها می معنی که مسلر 
هها   کهه دولهت  شهود حهاکی از ون اسهت     که از جانب دول مختلف اعمال می یهای امروزه سیاست

وهور    شکل راابتی باال ببرند. مخارج دفاعی کشورها که به کنند تا توان دفاعی خود را به تالش می
با توجه بهه ایهن    3(.70: 1995، 2ا  روبه افزایش است، گویا  این وااعیت است )اسمیت فزاینده
کشهورها  جههان   رشد ااتصاد   برها  نظامی  هزینه ترثیرهدف اصلی این مقاله بررسی نکات، 

اسهت. بهه ایهن     1995-2014ها   وی سال به تاکیک کشورها  با درومد باال، متوس  و پا ین
مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است. پس از مقدمه، بخش دوم مقالهه بهه ادبیهات    منظور 

اختصا  دارد. در بخش چهارم به  مدلپردازد. بخش سوم به روش تحقی  و معرفی  موضوع می
 هها  پیشهنهاد و گیهر    ت. در بخش پایانی نیز نتیجهه د مدل و تحلیل نتایج پرداخته شده اسبروور

 ومده است.

                                                           
1. Adam Smith 
2.. Smith 

هها  نظهامی جههان در سهال      (، میهزان هزینهه  2010المللی تحقیقات صلر اسهتکهلم )  . براساس گزارش ساالنه مؤسسه بین3
درصهد   50و  درصهد  3/1ترتیهب   بهه  2001و  2008هها    تریلیون دالر بوده است که این میزان نسبت به سال 63/1، 2010

 .(SIPRI Yearbook, 2010) افزایش داشته است
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 های پژوهش مرور ادبیات نظری و پیشینه
 پژوهش مبانی نظری

بسیار  از ااتصاددانان باالخص ااتصاددانان متخصص در زمینهه ااتصهاد دفهاع، بهر رابطهه بهین       
 در این راستا چهار فرضیه مطرح شده است:نظامی و رشد ااتصاد  تواف  دارند و  ها  هزینه

تواند از وری  افزایش تقاضا  کل و بهاالبردن   ها  نظامی می هزینه فرضیه نخست، بر اساس
هها  نظهامی    گذار  و اشتغال، رشد ااتصاد  را افزایش دهد. از ورفی دیگر هزینه سطر سرمایه

، رشد ااتصاد  را افهزایش دههد. ایهن اثهر ناشهی از تهرثیر       1«ساز  بخشه»ر تواند از وری  اث می
ونقهل، بنهادر و    هها، حمهل   جهاده  ها  فیزیکی و اجتمهاعی ماننهد   ها  نظامی در زیرساخت هزینه

باشهد و   چنین افزایش امنیت است که برا  بخهش ییرنظهامی مایهد مهی     تحقی  و وموزش و هم
که، اگهر   این عالوه به(. 2014، 3چانگ و همکارانو  1986 ،2شود )دگر منجر به رشد ااتصاد  می

توانهد باعهث    ها  نظامی صرف تولید تجهیزات و ادوات نظامی نیز شهود، صهادرات ون مهی    هزینه
ایهن   .(451: 2005، 4)دون و همکهاران  بهبود تراز تجار  شده و رشد ااتصاد  را افزایش دههد 

 بهر هها  نظهامی    هزینهه  مثبت ترثیردهنده  نامند که نشان می 5«فرضیه اسلحه و رفاه»فرضیه را 
گر  تعارضی بها رفهاه نهدارد و     کند که نظامی در وااع این فرضیه ترکید می  رشد ااتصاد  است.

 تواند رشد ااتصاد  را افزایش دهد. می
تهرمین   ،ها یا اسهتقرا   وسیله مالیات ها  نظامی به از ونجاکه هزینه قد استفرضیه دوم معت

شهود. از وهرف دیگهر، افهزایش      گذار  بخش خصوصی می رفت سرمایه شود، سبب برون یمالی م
هها    سهبب انحهراف و کهاهش در هزینهه     ،مخارج نظامی، با توجه به محهدودیت بودجهه دولهت   

 گسهترش  و یخهارج   هها  یبده شیافزاچنین  و هم 6(جایگزینی)اثر  وموزشی و بهداشتی دولت
خندان،    و موالیی و گل1999، 8دون و ووگاس  1983، 7)دگر و اسمیتشود  می نقدینگی حجم
 وارد  برا را موجود منابع ارز، کمبود به توجه با ات نظامیوو اد اسلحه دیخرچنین،  هم(. 1394
 کاهش دار،یپا بلندمدت  ااتصاد رشد بهبود جهت در  گذار هیسرما و  ا واسطه  کاالها کردن

 صهرف  عمهدتاً  ینظهام   ها نهیهز چه چنان ن،یا بر عالوه (.2: 2009، 9)نارایان و اسمیت دهد یم
 توانهد  یمه  ، تجهار  تراز  رو بر ون یمنا ریترث به توجه با ،شود ینظام ادوات و زاتیتجه تاوارد

                                                           
1. Spin-Off 
2. Deger 
3. Chang et al. 
4. Dunne et al. 
5. Guns & Butter 
6. Crowding Out Effect 
7. Deger & Smith 
8. Dunne & Vougas 
9. Narayan & Smyth 
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نامند  می 2«اسلحه یا رفاهفرضیه »این فرضیه را  (.9: 2013، 1)میو دهد کاهش را  ااتصاد رشد
 دیه ترک هیفرضه  نیا وااع در  .است  ااتصاد رشد بر ینظام  ها نهیهز منای ریترث دهنده که نشان

 .دهد می کاهش را  ااتصاد رشد و است رفاه با در تعار   گر ینظام که کند یم
هها  نظهامی و رشهد ااتصهاد       بین هزینهمعنادار    سوم معتقد است که هیچ رابطهفرضیه 

 5«فرضهیه خنثهی  »(. ایهن فرضهیه را   1989  4پورترو گروبار و 1986  3وجود ندارد )بیسواز و رم
( ترییدکننهده فرضهیه خنثهی    2001) 6مطالعهه گهریس  بعضی از مطالعات تجربی نظیر نامند.  می
 .است

شهکل   فرضهیه اول و دوم نیهز بهر اسهاس ترکیهب      چهارمی فرضیه، ها  فوق فرضیهعالوه بر 
خنهدان،   )گهل  اسهت   ااتصاد رشد بر ینظام  ها نهیهز یرخطیی  اثرگذارکه معتقد به  گرفته
ها  نظامی و بالتبع بخش نظامی دارا  منهافع مسهتقیم و    . بر این اساس، افزایش هزینه(1394
کنهد   خوش تغییر مهی  ها  ااتصاد  را دست ها  مستقیم و ییرمستقیمی است که فعالیت هزینه

افزایش منهافع ون   جا که نخست با افزایش اندازه بخش نظامی، سرعت از ون((. 2)مطاب  شکل )
یابد. با افزایش اندازه بخش نظهامی   تر است، رشد ااتصاد  نیز افزایش می ها  ون بیش از هزینه
رود  )اندازه بهینه بخش نظامی(، این رشد ااتصهاد  تها مهاکزیمم خهود پهیش مهی       M1تا نقطه 
هها    زینهه ها  مستقیم و ییرمستقیم ه که فاصله منحنی منافع مستقیم از منحنی هزینه )جایی

هها    دلیل افهزایش سهرعت هزینهه    ترین مقدار را داراست(  اما از این نقطه به بعد به نظامی بیش
ها  نظامی از منافع مستقیم ون، همگام بها افهزایش انهدازه بخهش      مستقیم و ییرمستقیم هزینه

 U، یک رابطه ییرخطی به شهکل  فرضیهبر اساس این لذا یابد.  نظامی، رشد ااتصاد  کاهش می
 .(336: 2001 ،7هکلمن و استراپ) ااتصاد  برارار استها  نظامی و رشد  هزینهمعکوس بین 
 درجهه » اسهاس  بهر  تهوان  یمه  را  ا بودجه مخارج سهم و  ااتصاد رشد نیب یرخطیی رابطه

 داتیه تهد سهطر  شیافهزا . کهرد  ریتشهر  زیه ن «یالملل نیب داتیتهد سطر» و کشور کی «تیامن
 مخهارج  سههم  شیافهزا  از کشهور  کهه  شهود  یمه  موجب وستانه، سطر کی از باالتر به یالملل نیب

 کهه  یهنگهام  رسهد،  یم نظر به رو، نیا از. (2012، 8)ولپتکین و لوین گردد منتاع ینظام  ا بودجه
 یجهانب  اثرات و دارد ارار ینییپا سطر در یداخل ناخالص دیتول از ینظام  ا بودجه مخارج سطر
 ینیجانشه  اثهرات  بهه  نسهبت   ااتصهاد   ها بخش ریسا  رو بر جادشدهیا تیامن از یناش مثبت

                                                           
1. Myo 
2. Guns or Butter 
3. Biswas & Ram 
4. Grobar & Porter 
5. Neutrality Hypothesis 
6. Gerace 
7. Stroup & Heckelman 
8. Alptekin & Levine 
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 شیافهزا  اسهت،  مالحظه اابل یرنظامیی  ا بودجه مخارج  جا به ینظام  ا بودجه مخارج  جبر
 سههم  کهه  یهنگام مقابل، در. دهد یم شیافزا را  ااتصاد رشد ،ینظام  ا بودجه مخارج سهم در

 یمنا یجانب اثرات و دارد ارار ییباال سطوح در یداخل ناخالص دیتول از ینظام  ا بودجه مخارج
 تیه امن جهاد یا از یناشه  مثبهت  یجانب اثرات بر یرنظامیی  ا بودجه مخارج سهم کاهش از یناش
 دههد  یمه  کهاهش  را  ااتصهاد  رشهد  ،ینظهام   ا بودجهه  مخارج سهم در شیافزا شود، یم یالب
 (.1393 ،یصادا و پتانالر یمیکر)

 
 ((336: 2001استراپ و هکلمن )مرخذ: ) ها  نظامی بر رشد ااتصاد  ( اثرگذار  ییرخطی هزینه2شکل )

 

 های پژوهشی پیشینه

( 1973) 1ابهر رشهد ااتصهاد  بهه مطالعهه بنهو       نظهامی تحقیقات اولیه مربو  به تهرثیر مخهارج   
یافتهه   کشور کم توسهعه  44و رشد ااتصاد  را برا   نظامیگردد. و  اثر مثبت بین مخارج  برمی

مشاهده نمود. مطالعه و  سبب شد بعدها مطالعات دیگر  در این  1950-1960ها   وی سال
تر از ون شکل بگیرند  که در ادامه منتخبی  یافته ها  توسعه زمینه با استااده از مدل و  و روش

 گیرد. ارجی و داخلی مورد بررسی ارار میترتیب مطالعات خ به مطالعات جدیدترین این از 

                                                           
1. Benoit 

بخش نظامیاندازه   

ی
صاد

ت اقت
 فعالی

های مستقیم و غیرمستقیمهزینه  

 منافع مستقیم

ی
صاد

شد اقت
 ر

 M1 M2 اندازه بخش نظامی

+ 

- 
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بهر رشهد ااتصهاد  کشهورها  صهحرا        را ها  نظامی ا  اثر هزینه ( در مطالعه2010) ندو
است. نتایج این مطالعهه در االهب تکنیهک      بررسی کرده 1988-2006  زمانی  وفریقا وی دوره

رشد ااتصاد  کشورها  ایهن  ها  نظامی بر  دهنده اثر منای هزینه پویا، نشان ااتصادسنجی پانل
 منطقه است.

کشهور دنیها وهی     133بر رشد ااتصهاد    دفاعی را( اثر مخارج 2011) 1یلدیریم و همکاران
 -و فدر یافته   تعمیمها  سولو ها با استااده از مدل اند. ون کرده بررسی 2000-2008ها   سال
-GSو  OLSا  ااتصادسهنجی  ه گیر  از روش م در مورد مخارج دفاعی و رشد ااتصاد  و بهرهر

2SLS اند که مخارج دفاعی اثر  مثبت بر رشد ااتصاد  خواهد داشت. نشان داده 
کشهور   5هها  نظهامی را بهر رشهد ااتصهاد        ا  اثر هزینه ( در مطالعه2011) 2ویجورا و وب

-2007  زمهانی   النکها و بهنگالدش( وهی دوره    جنوب وسیا )شامل هند، پاکستان، نپال، سهر  
حهاکی از تهرثیر    ،انباشهتگی پهانلی   اند. نتایج این مطالعه در االب رهیافت هم بررسی کرده 1988

درصهد   ا  که با یک گونه ها  نظامی بر رشد ااتصاد  این کشورهاست  به مثبت، اما ناچیز هزینه
   یابد.  درصد افزایش می 04/0رشد ااتصاد   ،ها  نظامی افزایش در هزینه

 15ا  به بررسی اثر مخارج دفاعی بهر رشهد ااتصهاد      ( در مطالعه2012) 3ن و نیکوالیدودو
مهدل  یهک  ها بها اسهتااده از    اند. ون پرداخته 1961-2007   کشور عضو اتحادیه اروپا وی دوره

اند که افزایش مخهارج دفهاعی باعهث رشهد و گسهترش       یافته به این نتیجه رسیده سولو  تعمیم
 35هها  نظهامی را بهر رشهد ااتصهاد        ( اثر هزینه2013) 4شود. هو و چن توسعه ااتصاد  نمی

ها  این تحقی  در االهب   اند. یافته بررسی کرده 1975-2009ها   توسعه وی سال کشور درحال
حهاکی از   (GMM) 5یافته گشتاورها  تعمیمیافته و روش ااتصادسنجی  یک مدل سولو  تعمیم
 این کشورهاست. ها  نظامی بر رشد ااتصاد  اثر منای و معنادار هزینه

کشور دنیا و با  137( رابطه بین مخارج دفاعی و رشد ااتصاد  را در 2014چن و همکاران )
دهد کهه یهک    می  ها  این تحقی  نشان یافته اند. مورد بررسی ارار داده GMMاستااده از روش 
و در مدت از مخارج دفاعی بهه رشهد ااتصهاد  در کشهورها  بها درومهد بهاال         رابطه علیت کوتاه

چنین، یک رابطه علیت دوورفه بین مخهارج دفهاعی و    کشورها  با درومد پایین وجود دارد. هم
مدت، در مناو  وسیا، اروپا، ومریکا  التین و دریا  کاریب، خاورمیانه و  رشد ااتصاد  در کوتاه

د که نتایج عدم وجود رابطه علیت بهین مخهارج دفهاعی و رشه     شمال وفریقا وجود دارد. در حالی

                                                           
1. Yildirim et al 
2. Wijeweera & Web 
3. Dunne & Nikolaidou 
4. Hou & Chen 
5 Generalized Method of Moments 
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ااتصاد  در کشورها  با درومد باالتر از متوس  و مناو  اروپا و وسهیا  مرکهز  و کشهورها     
ها  نظامی را بهر رشهد    ( اثر هزینه2015) 1خندان گلو  موالیی دهد. صحرا  وفریقا را نشان می

انهد.   بررسهی کهرده   1988-2012هها    وی سال کشورها  ناتی و ییرناتی خاورمیانهااتصاد  
حاکی  GMMیافته و روش ااتصادسنجی  ها  این تحقی  در االب یک مدل سولو  تعمیم یافته

 کیه تاک با ن،یچن هم ها  نظامی بر رشد ااتصاد  این کشورهاست. از اثر منای و معنادار هزینه
 ریتهرث  کهه  اسهت  شهده  داده نشهان  یرناتیی و ینات  کشورها گروه دو به منطقه نیا  کشورها

 .است یرناتیی  کشورها از شتریب ینات  کشورها در ، ااتصاد رشد بر مخارج نیا یمنا
بر رشهد ااتصهاد  کشهور     نظامیا  به بررسی اثر مخارج  ( در مطالعه2016) 2الورنو  تونگار
یافته به  مدل سولو  تعمیمیک ها با استااده از  اند. ون پرداخته 1963-2008   وی دوره ترکیه

( 2017) 3اسهماعیل  اثر معنادار  بر رشد ااتصاد  ندارد. نظامیاند که مخارج  این نتیجه رسیده
  بررسهی کهرده  جنهوب وسهیا    ها ها  نظامی را بر رشد ااتصاد  کشهور  ا  اثر هزینه در مطالعه

حهاکی از تهرثیر    ،(FE) 4اثهرات ثابهت  رهیافهت  ها  پانهل و   داده. نتایج این مطالعه در االب است
اما شدت این اثرگذار  در ایاس بها    امی بر رشد ااتصاد  این کشورهاستها  نظ مثبت هزینه

   . تر است توجهی کم ها  ییرنظامی، به میزان اابل  اثرات مثبت هزینه
ا  بهه بررسهی هزینهه دفهاعی و تهرثیر ون بهر رشهد         ( در مطالعهه 1386) حسنی و عزیزنهژاد 
منظهور وراحهی    اند. در این مطالعهه بهه   پرداخته 1350-1382  زمانی  ااتصاد  ایران وی دوره

ها  دفاعی عمومی بر رشهد ااتصهاد ، دسهتگاهی بها      الگویی برا  تعیین اثرات ااتصاد  هزینه
و روش دسهتگاه معهادالت    2SLSو  OLSا     تهک معادلهه  ها چهار معادله و با استااده از روش

پهژوهش   هها    برا  تشریر رواب  موجود بین متغیرها ارزیابی شده است. یافتهه  3SLSهمزمان 
هها  دفهاعی بهر رشهد ااتصهاد  و ههم اثهرات         حاکی از این است که ههم اثهر مسهتقیم هزینهه    

 بل توجهی منای است.وور اا انداز و تراز تجار  کشور، به ییرمستقیم ون بر پس
هها  نظهامی بهر رشهد ااتصهاد  ایهران را وهی         ( تهرثیر هزینهه  1386پورصادق و همکاران )

سهپتامبر بررسهی    11   و با توجه بهه اثهرات جنهگ تحمیلهی و وااعهه      1353-1384ها   سال
اسهتااده شهده اسهت.     OLSاند. به این منظور از مدل تولید سهنتی و روش ااتصادسهنجی    کرده
ها  نظامی در تولیهد ناخهالص داخلهی،     دهد، افزایش سهم هزینه این تحقی  نشان می ها  یافته

 منجر به بهبود تراز تجار  و در نتیجه رشد ااتصاد  شده است.

                                                           
1. Mowlaei & Golkhandan 
2. Tongur & Elveren 
3. Ismail 
4. Fixed Effect 
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ا  با عنوان ترثیر مخارج دفاعی بر رشد ااتصاد   ( مقاله1387) صدروباد  و کاشمر  حسنی
ررسهی مهدل وهرف عرضهه ااتصهاد( ارا هه       و اثر ییرمستقیم ون بر مصرف خصوصی در ایهران )ب 

اند. در این تحقی  بها مالحظهه وهرف عرضهه ااتصهاد، مهدل چهاربخشهی فهدر کهه شهامل            داده
ها  مصرفی خصوصی، دولتی ییردفاعی، صادرات و دفاعی است مورد استااده ارار گرفتهه   بخش

عی بهر بخهش   و ضمن بررسی ترثیر مخارج دفاعی بر رشد ااتصاد ، اثرات ییرمستقیم بخش دفا
نشهان   OLSمصرفی خصوصی ارزیابی گردیهده اسهت. نتهایج ایهن تحقیه  بها اسهتااده از روش        

دهد که اثر مستقیم ترثیر مخارج دفاعی بر رشد ااتصاد ، مثبهت و اثهر ییرمسهتقیم بخهش      می
 دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی، منای است.

 ینظهام   هها  نهه یهز که استداده  نشان رم –فدر مدل کی از استااده با( 1393) خندان گل
 یوه   ااتصهاد  رشهد  بهر  مثبت و یمنا اثر به ترتیب افته،ی توسعه و توسعه درحال  کشورها در
 رشهد  بهر  را یدفهاع  مخارج ریترث( 1393) همکاران و ییموال .است داشته 1994-2010   دوره
  سهولو  مهدل  از منظهور  نیه ا بهه . انهد  کرده یبررس 1338-1389  ها سال یو رانیا  ااتصاد
 نشهان   یه تحق نیه ا  هها  افتهه ی. اسهت  شده استااده وهانسنی یااتصادسنج روش و افتهی میتعم
 رشهد  بهه  منجهر  ،یداخله  ناخهالص  دیه تول از یدفهاع  مخهارج  سهم شیافزا بلندمدت در دهد، یم

  ااتصهاد  رشهد  بهر  را ینظام  ها نهیهز اثر( 1394) همکاران و خندان گل .است شده  ااتصاد
 دراالهب   یتحق نیا  ها افتهی. اند کرده یبررس 1975-2009  ها سال مناوی منطقه  کشورها

 معنهادار  و یمناه  اثهر  از یحهاک  GMM یااتصادسهنج  روش و افتهه ی میتعمه   سهولو  مهدل  کی
 .کشورهاست نیا  ااتصاد رشد بر ینظام  ها نهیهز

مختلهف  کننهد علهت تاهاوت در بهین نتهایج       ( بیان می2014چن و همکاران )وور که  همان
نظهر از اخهتالف بهین     ها  نظامی و رشد ااتصاد ، صرف ومده در زمینه رابطه بین هزینه دست به
شرای  خا  هر منطقه و حتی ههر    شده، به شناسی تحقیقات انجام   زمانی و مکانی و روش بازه
ومهده از ههر مطالعهه،     دسهت  همین دلیل نتهایج بهه   گردد. به بر می و سطوح مختلف درومد کشور

ایهن مطالعهه سهعی    ابلیت تعمیم و گسترش برا  سایر مناو  و کشهورها  دنیها را نهدارد. در    ا
هها  درومهد     ها  نظامی بر رشد ااتصاد  با تاکیک کشهورها بهه گهروه    شود تا ترثیر هزینه می

 مختلف )کشورها با درومد باال، متوس  و پا ین( بررسی شود.
 

 شناسی پژوهش روش
 بهاال،  درومهد  بها   کشهورها  در رفهاه ( ایه ) و اسهلحه  هیفرض وزمونبررسی  منظور بهدر این مقاله 

یافتهه اسهتااده شهده اسهت. ایهن مهدل در بسهیار  از         ، از مدل سهولو  تعمهیم  نیپا  و متوس 
یلهدیریم و   (،2012ن و نیکوالیهدو ) (، دو2013نظیهر ههو و چهن )    ،شهده  انجامتجربی  مطالعات
وور کلی در زمینه ترثیر مخارج نظهامی   بهشده است.  ( استااده2010ن )( و دو2011همکاران )
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مزیهت   3مطرح شده اسهت.  2رم-و فدر 1مدل وتسوگلو رینظها  متعدد   بر رشد ااتصاد ، مدل
هها    ها  مطرح شده در زمینه اثر هزینه یافته در مقایسه با سایر مدل اصلی مدل سولو  تعمیم

 ماننهد نظامی بر رشد ااتصاد ، ونست که در بردارنده سایر فاکتورها  اساسهی رشهد ااتصهاد     
(. مهدل  186: 2013سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیرو  کهار اسهت )ههو و چهن،     

منظور بررسی اثر مخهارج   شده و به ( مطرح 1992) 4یافته توس  مانکیو و همکاران تعمیمسولو  
کار گرفته شده است. در ایهن   ( به1996) 5نظامی بر رو  رشد ااتصاد ، توس  نایت و همکاران

کهارایی،  از وریه  اثهر سهطحی رو      مدل فر  اساسی ونست که سهم مخارج نظامی از تولیهد 
نقطه شروع این مدل استااده از یک تابع (. 456: 2005ن و همکاران، کند )دو تولید را مترثر می

صورت کاب ه داگالس با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید و متغیرهها     تولید نئوکالسیکی به
اسهت )همهان:    (L)و نیرو  کهار   (A)  ژپیشرفت فنی یا سطر تکنولو ،(K) سرمایه ،(Y)تولید 
456:) 

Y(t) = K(t)α [A(t). L(t)]1−α 0<α<1                                                             (1)  

 کنند: های زیر رشد می فنی طبق رابطه نیروی کار و پیشرفت 

(2)                                                  L(t) = L(0)ent & A(t) = A(0)egtm(t)θ 
 m  و ژزا  رشهد تکنولهو   : نرخ بهرون gکار،   زا  رشد نیرو  : نرخ برونnها  فوق،  در رابطه

( کارایی تنهها بهه نهرخ    2سهم مخارج نظامی از تولید است. بر اساس معادله سمت راست رابطه )
 θ  وابسته نیست و تغییر در سهم مخارج نظامی دولت از تولید با کشش ژزا  تکنولو رشد برون

ها  نظامی از تولید، بها تعلهیم و    به این صورت که افزایش سهم هزینهگذارد.  رو  کارایی اثر می
ها   چنین گسترش فعالیت ها و هم ها  مسلر و افزایش سطر دانش و مهارت ون وموزش نیرو 

ها  ییرنظامی و خصوصی، میهزان   و انتقال نیرو  کار مجرب به بخش (R&D)تحقی  و توسعه 
و  12-13: 1996کند )نایت و همکهاران،   کارایی را مترثر می دهد و پارامتر ور  را تغییر می بهره

چنین بر اساس این معادلهه تغییهر در سههم مخهارج نظهامی از       (. هم347: 2007، 6میلونیدیس
گذارد و نه اثر بر رشد. ایهن تغییهر مسهیر رشهد متعهادل       جا  می یک اثر بر سطر به (m)تولید 

یابهد، امها نهرخ     سرانه در هر نقطه از زمان افزایش میدهد، یعنی سطر تولید  ااتصاد را تغییر می
اگر  (.456: 2005ن و همکاران، دهد )دو رشد متعادل را تغییر نمی رشد تولید سرانه رو  مسیر

                                                           
1. Atesoglu 
2. Feder-Ram 

 ( مراجعه کنید.1394خندان و همکاران ) ها به مطالعه گل تر با این مدل منظور وشنایی بیش . به3
4. Mankiw et al. 
5. Knight et al. 
6. Mylonidis 
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 sصهورت   شود( به گذار  اختصا  داده می انداز سرمایه )درصد  از تولید که به سرمایه نرخ پس
صهورت   گو  سولو را برا  هر واحد نیرو  کار مهؤثر، بهه  توان معادله اصلی ال نشان داده شود، می
 زیر استخراج نمود:

k ̇e = ske
α − (n + g + δ)ke 

δlnke

δt
= se(α−1)lnke − (g + n + δ) (3)             

 
kسطر وضعیت پایدار  K/A.L  سرمایه سرانه نیرو  کار مؤثر( و(y Y/A.L   تولید سهرانه(

 (:457شوند )همان:  میزیر محاسبه     ها  نیز از رابطهنیرو  کار مؤثر( 

ke
∗ = [

s

n+g+δ
]

1

1−α
,ye

∗ = [
s

n+g+δ
]

α

1−α (4)                                                          

           
 kوسیله بس  تقریبی سر  تیلور در نزدیکی سطر پایهدار   ( به3کردن معادله رابطه ) با خطی

 (، خواهیم داشت:4و استااده از معادله سمت چپ رابطه )
∂Lnk

∂t
= (α − 1)(g + n + δ)[Lnk(t) − Lnk∗] (5)                                            

  
 کند، پس: حرکت می ∗yسمت به ∗kبه kبا نرخی مشابه نرخ حرکت از  yتوان نشان داد که  می

∂Lny

∂t
= (α − 1)(g + n + δ)[Lnye(t) − Lnye

∗] (6)                                                           
        

منظور استااده در مطالعات  در این معادله، به t-1به  t( و تبدیل 6با استااده از معادله رابطه )
 تجربی، خواهیم داشت:

lnye(t) = ez ln ye(t − 1) + (1 − ez)lnye
∗, z  (α-1)(n+g+δ)  (7)                     

  
y)ا  بهرا  درومهد سهرانه     توان به معادلهه  ( می7( و )4(، )2ها  ) حال با استااده از رابطه

Y/L) (:6: 2010ن، صورت زیر دست یافت )دو  به 

 Lny(t)= ezLny(t − 1) + (1 − ez) {LnA0 +
α

1−α
[Lns − Ln(n + g + d)]} +

θLnm(t) − ezθLnm(t − 1) + (t − (t − 1)ez)g  (8)                                        

 نظرگرفتن:در نهایت با در 
x1 = s 

x2 = n + g + δ 

x3 = m 

x4 = mt−1 

γ = ez > 0 
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β1 =
(1 − ez)α

1 − α − β
> 0 

β2 = −β1 < 0, 
β3 = θ, 

β4 = −ezθ = −γβ3 

ηt = g(t − (t − 1)ez) 

μi = (1 − ez)A0 
زیر دسهت   2پویا  دیتا    توان به مدل پانل می 1و بس  سرمایه به انواع سرمایه فیزیکی و انسانی

 :(6یافت )همان: 

Lnyi,t = γLnyi,t−1+∑ βj
5
j=1 Lnxj,i,t + ηt + μi + vit (9)                                    

  
منظور بررسی ارتبا  میان مخارج نظامی و رشد ااتصهاد  مهدل    با توجه به تحلیل فوق، به 

کار گرفتهه شهده در ایهن     پویا  فوق مبنا ارار گرفته شده است. تعاریف متغیرها  به دیتا   پانل
 ( عبارتند از:9مقاله، با توجه معادله رابطه )

Lny = Ln(
GDP

POP
لگاریتم وبیعی تولید ناخهالص داخلهی سهرانه، کهه از نسهبت تولیهد ناخهالص         :(

ااتصهاد . ایهن متغیهر     گیر  رشد اندازه عنوان شاخص وید  به دست می داخلی به کل جمعیت به
 مورد استااده ارار گرفته است. و بر حسب دالر 2005ثابت سال ها   ایمت به

Lnx1 = Ln(
GFC

GDP
لگاریتم وبیعی نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی،  :(
 .(sK)انداز سرمایه فیزیکی  گیر  نرخ پس عنوان شاخص اندازه به

Lnx2 = Ln(n + g + δ): و ژههها  رشههد نیههرو  کههار، تکنولههو لگههاریتم وبیعههی مجمههوع نههرخ  

ن و دو( و 2010ن )دو(، 1996نایت و همکاران )استهالک. در این مطالعه به پیرو  از مطالعات 
درصد در  5  و استهالک مساو  مقدار ثابت ژها  رشد تکنولو (، مجموع نرخ2012نیکوالیدو )

g) یعنی: ،نظر گرفته شده است δ 0.05). 
Lnx3 = Ln(

MEX

GDP
عنهوان    ی بهه تولیهد ناخهالص داخلهی، بهه     لگاریتم وبیعی نسبت مخارج نظام :(

 .(m) نظامی از تولیدگیر  سهم مخارج  شاخص اندازه
Lnx4 = Ln(

MEX

GDP
لگاریتم وبیعی نسبت مخارج نظامی به تولید ناخالص داخلی یا یک : (1−)(
 وااه.

                                                           
فیزیکهی و انسهانی و بازنویسهی مجهدد     جویی، از ارا ه مباحث ریاضی مربو  به بس  تابع تولید به انواع سرمایه  جهت صرفه . 1

 ( مراجعه شود.449-461: 2005تر در این زمینه به دون و همکاران ) نظر شده است. جهت اوالع بیش ها، صرف رابطه
2. Dynamic Panel Data 
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Lnx5 = Ln(
HEX

GDP
عنهوان   : لگاریتم وبیعی نسبت مخارج سالمت به تولیهد ناخهالص داخلهی، بهه     (

گیهر    برا  انهدازه ها  گوناگونی  شاخص .(sH)انداز سرمایه انسانی  گیر  نرخ پس شاخص اندازه
هها  سهالمت از    هها  سههم هزینهه    بودن داده تر  سرمایه انسانی وجود دارد، اما با توجه به کامل
ها، در این مطالعهه از ایهن شهاخص اسهتااده شهده       تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر شاخص

 وید: صورت زیر در می مدل نهایی این تحقی  بهفرم تبعی بنابراین   است
Ln(GDP POP)⁄

i,t
 = γLn(GDP POP)⁄

i,t−1
+ β1Ln(GFC GDP)⁄

i,t
+ β2Ln(n + 0.05)i,t +

β3Ln(HEX GDP)⁄
i,t

+ β4Ln(MEX GDP)⁄
i,t

+ β5Ln(MEX GDP)⁄
i,t−1

+ μi + vit (10)     
  

ها  درومهد  مختلهف )کشهورها  بها درومهد بهاال،        دهنده کشورها  گروه نشان i ،چنین هم
(، این کشورها با توجه بهه  1)در جدول ) کشورها  با درومد متوس  و کشورها  با درومد پا ین(

 μi(،1995-2014) تحقیه     زمهانی  دهنده بهازه  نشان t ،اند( گروه درومد  نشان داده شدهنوع 
ها  مربو  بهه متغیهر    است. منبع داده مدل جزء خطاء تصادفی vitو)مقاوع(  اثر ثابت کشورها

M/GDPالمللی استکهلم ، مؤسسه تحقیقات صلر بین (SIPRI) ها  سهایر متغیرهها    منبع داده و
 است.متعل  به بانک جهانی  (WDI) 1ها  توسعه جهانی شاخص

 

 ( لیست کشورها  استااده شده برا  بروورد مدل با توجه به گروه درومد 1جدول )

 کشورهای گروه گروه درآمدی

 درومد باال
یونهان، ایرلنهد جنهوبی،    اتریش، استرالیا، بلژیک، کانادا، دانمارک، فنالند، فرانسه، ولمان، 

جنوبی، کویت، لوکزامبورگ، هلنهد، نیوزلنهد، نهروژ، پرتقهال، عربسهتان       ایتالیا، ژاپن، کره
 سعود ، سنگاپور، اسلوونی، سو د، سو یس، اسپانیا، انگلیس، ومریکا و امارات.

 درومد متوس 
مکزیهک،  ولبانی، برزیهل، بلغارسهتان، کلمبیها، چهین، ترکیهه، ایهران، انهدونز ، مهالز ،         

، فیلیپین، مصهر، اکهوادور، هنهد، گرجسهتان، ونهزو ال،      یجنوب  قایوفراوکراین، رومانی، 
 لبنان، ورژانتین، لهستان، وذربایجان، شیلی، کرواسی و عمان.

 درومد پایین
بورکینافاسور، بروند ، اریتره، اتیوپی، گینه، کنیا، مالی، ماالو ، مغولستان، نپال، نیجهر،  

پاکسهتان، سهنگال، سهودان، تاجیکسهتان، یمهن، زامبیها، اوگانهدا، ارایزسهتان،         نیجریه، 
 موزامبیک، نیکاراگو ه، کامبوج، ینا و رووندا.

 باشد. بند  بانک جهانی بر اساس سطر درومد کشورها می مالک انتخاب این کشورها وبقه 
 

صهورت بها وااهه در سهمت      (، متغیر وابسته بهه  10از ونجا که در مدل تحقی  )معادله رابطه 
ها  پانل پویا مواجه هستیم. ونچه کهه در ایهن    راست معادله ظاهر شده است، با یک الگو  داده

باشد، این است که حتی اگر ضریب وااه متغیر وابسته چندان مورد نظر و مههم   ها مهم می مدل

                                                           
1
. World Development Indicators 
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درسهتی بهروورد شهوند     ضور این متغیر باعث خواهد شد که ضرایب سهایر متغیرهها بهه   نباشد، ح
 صورت زیر است: ها  پانل به  (. فرم کلی یک الگو  پویا در داده129: 2005، 1)یالتاجی

Yit = αYit−1 + βXˊ
it + μi + εit (11)                                                                  

  
ˊXمتغیر وابسته، Yi,tکه در ون:

it متغیرها  مستقل که تحت عنوان متغیرهها  ابهزار     بردار
  t زمهان م در ا i مقطهع عامهل خطها     εitعامل خطا  مربو  به مقهاوع و  μiروند، کار می نیز به
 است.

صورت با وااه در ورف راسهت ظهاهر    ها  ترکیبی، متغیر وابسته به  که در مدل داده هنگامی
هها    ( و بایهد بهه روش  1991، 2سازگار نیست )ورالنهو و بانهد   OLSشود، دیگر برووردگرها   می

( یها گشههتاورها   1981) 4اندرسهون و هسهیا و   (2SLS) 3ا  بهروورد حهداال مربعهات دومرحلهه    
دلیل  ممکن است به 2SLSمتوسل شد. برووردکننده ( 1991) ورالنو و باند (GMM)یافته  تعمیم

دسهت دههد و برووردهها از لحها       ها  بزرگ برا  ضرایب بهه  مشکل در انتخاب ابزارها، واریانس
ا  توسه    دو مرحلهه  GMM(. لهذا روش  51: 1390دار نباشند )ویبی و همکاران،  ومار  معنی
چنهین،   ههم . (1396خندان،  )گل این مشکل پیشنهاد شده است ( برا  حل1991ورالنو و باند )

هها   تر از تعداد سهال  بیش (N)رود که تعداد متغیرها  برش مقطعی  کار می این روش هنگامی به
N))زمان( باشد  > T) ورالنهو و بانهد بها    (. 2012، 5گونه است )گهرین  که در مقاله حاضر نیز این

 صورت زیر: به (11رابطه )گیر  از معادله  تااضل
Yit − Yit−1 = α(Yit−1 − Yit−2) + β(Xˊ

it − Xˊ
it−1) + (εit − εit−1) (12)                   

  
 صورت سریالی همبسته نیستند: و با فر  اینکه جمالت خطا به 

E[εitεis] = 0 for i = 1, … , N and s ≠ t (13)                                                        
    

 شده هستند: از ابل تعیین Yitو حاالت اولیه

E[Yitεit] = 0 for i = 1, … , N and t ≥ 2 (14)                                                       
   

 کنند: ها  گشتاور  زیر را بیان می محدودیت

E[Yit(εit − εit−1)] = 0 for i = 3, … , T and s ≥ 2 (15)                                          

                                                           
1. Baltagi 
2. Arellano & Bond 
3. Two Stage Least Squares 
4. Anderson & Hsiao 
5. Green 
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را بهه   μiتوان اثهرات مقهاوع یها    شود تا به این ترتیب به گیر  می ام به تااضلیعنی، ابتدا ااد
  اول بهرا    مانهده در مرحلهه     دوم از پسهماندها  بهاای   ترتیبی از الگو حذف کرد و در مرحله 

عبهارت دیگهر ایهن روش،     شهود. بهه   کواریهانس اسهتااده مهی    -متوازن کردن مهاتریس واریهانس   
کند تا برووردها  سازگار و بهدون تهورش داشهته     ر ابزار  ایجاد میمتغیرها  تحت عنوان متغی

 (.140: 2005)یالتاجی، باشیم 
عنوان ابهزار     متغیر وابسته به از وااه( 1991ورالنو و باند )شده توس   ارا ه GMMدر روش 
انهد کهه وااهه     نشهان داده  (1998) 1بلونهدل و بانهد   دیارانسیلی(، امها  GMMشود ) استااده می

متغیرها در سطر، ابزارها  ضعیای برا  معادله رگرسیونی در تااضل هسهتند. بهرا  رفهع ایهن     
انهد کهه در    یافته سیسهتمی را پیشهنهاد داده   زن گشتاورها  تعمیم تخمینبلوندل و باند مشکل، 

 کند. ها ترکیب می یک رگرسیون، رگرسیون در سطر را با رگرسیون در تااضل
ها بنا شده اسهت، بهه    بر اساس فروضی که بر پایه درستی ون GMMزننده  زگار  تخمینسا

  توانهد بهه   معتبربودن فر  عدم همبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بسهتگی دارد کهه مهی   
بلونهدل و  و  (1995) 2ورالنهو و بهاور   ،(1991) ورالنو و بانهد شده توس   وسیله دو وزمون تصریر 

شده اسهت کهه    ها  از پیش تعیین  از محدودیت 3ون شود. اولی وزمون سارگانوزم (1998باند )
بها   𝜒2دارا  توزیهع  (J-Statistic)کنهد. ومهاره وزمهون سهارگان      معتبر بودن ابزارها را وزمون می

 4ها  بیش از حد است. دومی وزمون همبستگی سهریالی  درجات وزاد  برابر با تعداد محدودیت
در جمهالت خطها     AR(2)وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم یها   M2وسیله وماره  است که به

زمهانی دارا  سهازگار     GMMزن  کند. در این وزمون، تخمهین  تااضلی مرتبه اول را وزمون می
است که همبستگی سریالی مرتبه دوم در جمهالت خطها از معادلهه تااضهلی مرتبهه اول وجهود       

فرضیه صار ههر دو وزمهون شهواهد  را دال بهر فهر  عهدم همبسهتگی         نداشته باشد. عدم رد
گیهر  از معادلهه    ، تااضلGMMکند. از ونجا که در روش  سریالی و معتبربودن ابزارها فراهم می

شهده، فهراهم    اولیه، همبستگی ییراابل ایماضی را بین وااه متغیر وابسته و جزء خطا  تبهدیل 
زننده بر اساس فر  عهدم   توجه به اینکه سازگار  این تخمین( و با 3-4: 2002، 5وورد )باند می

بسهیار مههم اسهت )ورالنهو و بانهد،       AR(2)همبستگی جمالت خطا استوار است، انجهام وزمهون   
1991.) 

 

                                                           
1. Blundell & Bond 
2. Arellano & Bover 
3. Sargan Test 
4. Serial Correlation Test 
5. Bond 
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 های پژوهش تجزیه و تحلیل داده
بر فر  مانایی متغیرها  مورد مطالعه  ها  معمول ااتصادسنجی در کارها  تجربی مبتنی روش

بودن بروورد با متغیرهها  نامانها وجهود دارد و اسهتناد بهه       است  به این دلیل که امکان ساختگی
رو  . از ایهن (2005)بالتهاجی،   ا  منجر خواهد شهد  کننده نتایج گمراهنتایج چنین برووردهایی به 
ها اومینان حاصهل کهرد.    ها، الزم است نسبت به مانایی و نامانایی ون ابل از استااده از این داده

( 2003) (IPS) 1، پسهران و شهین     منظور بررسی مانایی متغیرها از وزمون، ایهم  در این مطالعه به
اسهت.  بهر نامانهایی متغیهر مهورد بررسهی       ، مبتنیIPS  فرضیه صار در وزمون  استااده شده است.

  با فر  وجود متغیرها  روند زمانی و عر  از مبدأ، در جدول شهماره   خالصه نتایج این وزمون
گیهریم   شده نتیجه می ( ارا ه شده است. با توجه به نتایج این جدول و سطوح احتمال محاسبه2)

ه درصد در سطر مانا بهود  95سطر اومینان هر سه گروه از کشورها در که بعضی از متغیرها در 
بهار   ( و بعضی دیگهر از متغیرهها در سهطر، نامانها بهوده و پهس از یهک       I(0))دارا  درجه مانایی 

 (.I(1)اند )دارا  درجه مانایی  صورت مانا درومده گیر  به تااضل
 IPSریشه واحد   ( نتایج وزمون2جدول )

منظور جلوگیر  از اتکها بهه رگرسهیون کهاذب،      وجود متغیرها  نامانا در مدل و به با توجه به
)رابطه بلندمدت( بین متغیرهها  مهدل ترییهد     2انباشتگی پیش از بروورد مدل، بایستی وجود هم

هها    ، از وزمهون  مهدل انباشتگی بین متغیرها   ها  هم منظور انجام وزمون شود. در این مقاله به
 استااده شده است.ها  ترکیبی،  در داده( 1999) 4کا و و (2004) 3پدرونیشده توس   ارا ه

دو نهوع ومهاره وزمهون را     ترکیبهی، ها   انباشتگی داده ( برا  انجام وزمون هم2004) پدرونی
، vه پانل: است  که شامل چهار ومار 5گروهی نوع اول مبتنی بر رویکرد درون  پیشنهاد داده است

                                                           
1. Im, Pesaran & Shin 
2. Co-integration 
3. Pedroni 
4. Kao 
5. Within-Dimension 

 IPSسطر احتمال وماره 

 سطر تااضل سطر تااضل سطر تااضل متغیر

 کشورها با درومد پا ین کشورها با درومد متوس  درومد باالکشورها با 

001/0 221/0 011/0 405/0  025/0 811/0 Ln(GDP/POP) 

- 014/0 - 000/0 - 005/0 Ln(n+g+δ) 

000/0 088/0 - 048/0  001/0  182/0 Ln(GFC/GDP) 

021/0 468/0 008/0 341/0 12/0  288/0 Ln(MEX/GDP) 

- 038/0 000/0 225/0  000/0 128/0  Ln(HEX/GDP) 
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rho ،PP  وADF .است  که شامل  1گروهی بر روش بین مبتنی (2004) پدرونیوزمون دوم  است
دهنده عدم  ها  این وزمون، نشان فرضیه صار تمام ومارهاست.  ADFو  rho ،PPسه وماره گروه: 

انباشهتگی بهین متغیرهها  مهدل دارد. نتهایج ایهن        انباشتگی و فرضیه مقابل ون اشاره به هم هم
دو ومهاره   و ADFو  PPومهاره پانهل    دو بهرا   وزمون با وجود عر  از مبدأ و متغیر روند زمانی

شهود، بهر    وور که مالحظهه مهی   ( ومده است. همان3در اسمت باالیی جدول ) ADFو  PPگروه 
انباشتگی یا وجود رابطه تعهادلی بلندمهدت    شده در جدول مذکور، هم ارا ه سطوح احتمالاساس 

در کشورها  هر سه گروه و با اسهتااده از ههر   درصد  95سطر اومینان  دربین متغیرها  مدل 
 شود. پذیرفته میچهار وماره 

 کها و انباشهتگی   انباشتگی بین متغیرها  مهدل، از وزمهون ههم    منظور اومینان کامل از هم به
 2هها  مانهایی دیکهی فهولر     این وزمون با استااده از وماره وزموننیز استااده شده است.  (1999)

(DF)  3یافته تعمیمو دیکی فولر (ADF) فرضیه صهار برابهر عهدم    ها  این وماره در. شود انجام می
انباشتگی بین متغیرهها  مهدل اسهت. نتیجهه      انباشتگی و فرضیه مخالف ون وجود هم وجود هم
بهروورد ، در اسهمت   مهدل   بهرا   ADF ( با اسهتااده از ومهاره  1999) کا وانباشتگی  وزمون هم

درصد  99اومینان  شده است. بر این اساس، فرضیه صار در سطر( نشان داده 3ینی جدول )پا 
در کشهورها  ههر    مورد بهروورد،  بین متغیرها  مدل )رابطه بلندمدت( انباشتگی همو وجود  رد

توان  لذا بدون نگرانی از بروز بروورد رگرسیون کاذب، می شود. میگیر   نتیجهسه گروه درومد  
 بروورد کرد. مدل را برا  هر سه گروه از کشورها

 انباشتگی هم  ها  ( نتایج وزمون3جدول )

                                                           
1. Between-Dimension 
2. Dickey Fuller 
3. Augmented Dickey Fuller 

(2004وزمون پدرونی )  

 وماره
 سطر احتمال

 کشورها با درومد باال کشورها با درومد متوس  کشورها با درومد پا ین

Panel PP-Statistic 041/0 018/0 022/0 

Panel ADF-Statistic 000/0 000/0 000/0 
Group PP-Statistic 021/0 011/0 009/0 

Group ADF-Statistic 005/0 000/0 000/0 
 (1999وزمون کا و )

ADF 000/0 004/0 000/0 
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هها    منظهور اومینهان انتخهاب بهین روش     سیستمی، به GMMروش  ابل از تخمین مدل به
 ,N-1)لیمهر بها درجهه وزاد      F)پولینگ( از وماره  1ها  تلایقی ها  ترکیبی )پانل( و داده داده

NT-K-N)  استااده شده است کهK   شهده در مهدل،    تعداد متغیرها  توضیحی لحاN   تعهداد
   زمانی است: دوره Tمقاوع و 

  NKNT/URSS

1N/URSSRRSS
F




 

مجمههوع مربعههات باایمانههده مقیههد حاصههل از تخمههین مههدل پانههل   RRSSدر رابطههه فههوق 
 باایمانهده ییرمقیهد اسهت. فرضهیه صهار     مجموع مربعات  URSSو  OLSومده از روش  دست به

(H0) دهنده ون است که هر یک از مقهاوع عهر  از مبهدأها  یکسهانی دارنهد       این وزمون نشان
اشاره به ناهمسهانی عهر  از مبهدأها      (H1) ها  تلایقی( و فرضیه مقابل )لزوم استااده از داده

ونجها کهه محاسهبات ایهن تحقیه ،      از ها  ترکیبی(.  هر یک از مقاوع دارد )لزوم استااده از داده
دسهت وورده اسهت،    بهه  000/0 برا  ههر سهه گهروه از کشهورها     احتمال پذیرش فرضیه صار را

شهود و الزم   شیوه تلایقهی پذیرفتهه نمهی    ها به  بر اابلیت تخمین داده بنابراین فرضیه صار مبنی
 ها  ترکیبی بروورده شود. روش داده مدل به  است

یافتهه در زمینهه مخهارج نظهامی و رشهد ااتصهاد ، بهرا          تعمهیم   نتایج بروورد مدل سولو 
و بها اسهتااده از روش گشهتاورها      1995-2014  زمهانی   وهی بهازه   هر سه گهروه کشورها  

( ومده است. بر اساس نتایج اسمت 4در اسمت باال  جدول ) (SGMM) سیستمی یافته تعمیم
انهد و دارا  اعتبهار    درصهد معنهادار بهوده    90ا در سطر اومینهان  باال  این جدول کلیه متغیره

ها  نظامی از تولید ناخهالص داخلهی و وااهه ون بهرا       سهم هزینهجز متغیر  ومار  هستند )به 
شده با توجه به مبهانی نظهر  و    عالمت ضرایب محاسبه  ،چنین هم (.کشورها  با درومد متوس 

( 4ین جهدول ) کننهد. در اسهمت پها     مدل بروورده مهی ین مطالعات تجربی، انتظار ما را در تخم
بهر اسهاس نتیجهه وزمهون والهد کهه از توزیهع        ها  تشخیص مدل وورده شده است.  نتایج وزمون

دو با درجه وزاد  معادل تعداد متغیرهها  توضهیحی منهها  جهزء ثابهت برخهوردار اسهت،         کا 
  یک درصد در مدل تخمینی رد بر صار بودن تمام ضرایب در سطر معنادار فرضیه صار مبنی 

سارگان نیهز، بها توجهه بهه       شود. نتیجه وزمون شده و در نتیجه اعتبار ضرایب بروورد  تر ید می
شده، فرضیه صار مبنی بر عدم همبسته بودن پسماندها بها متغیرهها     سطوح احتمال محاسبه 

است  بنهابراین نتهایج ضهرایب     SGMMزننده  کند و حاکی از سازگار  تخمین ابزار  را رد نمی
باشهند. وجهود همبسهتگی سهریالی در      بروورد شده از نظر ومار  تریید شده و اابهل تاسهیر مهی   
بر ایهن موضهوع داللهت دارد کهه      AR(2)تااضل مرتبه اول خطاها در مراتب باالتر از یک، مانند 

                                                           
1. Pooling Data 
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  معتبر نبوده اسهت  (1991منظور انجام وزمون خودهمبستگی ورالنو و باند ) شرای  گشتاور  به
گیر  مرتبه اول برا  حذف اثرات ثابت در صهورتی روش مناسهبی اسهت کهه      زیرا روش تااضل

خهود    دو نباشد. بهه ایهن منظهور، بایهد ضهریب       مرتبه خودهمبستگی جمالت اختالل از مرتبه
 AR(2)  دوم  مرتبهه  یونیخهود رگرسه  دار باشهد و ضهریب    معنی AR(1)مرتبه اول  یونیرگرس
 عهدم  بهر  یمبنه  صهار  هیفرض ،(4) جدول ینی پا جینتا اساس بر (.2012دار نباشد )گرین،  معنی

 صهار    هیفرضه  امها  تهوان،  یمه  را اختالل جمالت اول   مرتبه تااضل اول درجه یخودهمبستگ
در هرسهه گهروه از    را اخهالل  جمهالت  تااضهل  دوم درجهه  یالیسر یخودهمبستگ عدم بر یمبن

 .ندارد وجود ریتصر تورش  یتحق مدل در نیبنابرا  کرد رد توان ینمکشورها 
 

 (SGMM)یافته سیستمی  ( نتایج بروورد مدل تحقی  با استااده از روش گشتاورها  تعمیم4جدول )

 دهنده سطر احتمال پذیرش فرضیه صار )یعنی عدم معنادار  ضرایب( هستند. داخل پرانتز نشان اعداد *

 Statta10.0افزار  با استااده از نرمتحقی   محاسباتمرخذ: 

 

  کشهورها   ااتصهاد  رشد بر ینظام مخارج  اثرگذار بیضر ،(4) جدول  ها افتهی اساس بر
)اما  016/0، -038/0 به ترتیب است،  یتحق نیا یاصل موضوع که با درومد پا ین، متوس  و باال

  هها  نهه یهز در شیافهزا  درصد کی که معناست نیا به که است شده محاسبه 062/0معنا( و  بی
 نیه ا  ااتصهاد  رشهد  و افهزایش  کهاهش  باعث ترتیب بهبا درومد پا ین و باال،   کشورها ینظام

 بروورد  ضریب
 متغیر

 کشورها با درومد پا ین کشورها با درومد متوس  کشورها با درومد باال

(000/0 )714/0 (015/0 )522/0 (008/0 )345/0 Ln(GDP/POP)(1) 

(022/0 )028/0 (048/0 )061/0  (088/0 )015/0- Ln(n+g+δ) 

(000/0 )082/0 (000/0 )122/0 (000/0 )148/0 Ln(GFC/GDP) 

(008/0 )062/0 (341/0 )016/0  (022/0 )038/0- Ln(MEX/GDP) 

(011/0 )045/0 (295/0 )009/0  (035/0 )021/0- Ln(MEX/GDP)(1) 

(000/0 )042/0 (000/0 )077/0  (000/0 )085/0 Ln(HEX/GDP) 

(000/0 )685/1- (000/0 )251/2-  (081/0 )881/2- C )عر  از مبدأ( 

ها  تشخیصی وزمون  

 نام وزمون سطر احتمال

000/0  والد 000/0 000/0 

891/0  سارگان 581/0 411/0 

011/0  021/0 075/0 AR(1) 

449/0  554/0 625/0 AR(2) 
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ها   چنین، افزایش هزینه هم. شد خواهد در بلندمدت درصد 062/0و  038/0 زانیم به کشورها
نظامی در کشورها  با درومد متوس ، ترثیر معنادار  بر رشد ااتصهاد  ایهن کشهورها نداشهته     

 شیافهزا  کهه  اسهت  ون دیه مؤ ومهده  دست به   جهینتاست )تریید فرضیه خنثی برا  این کشورها(. 
 جهایگزین   یه ور از( بودجهه  تیمحدود به توجه با) با درومد پا ین  کشورها ینظام  ها نهیهز
 یدفهاع  عیصهنا  فقهدان  ، ا هیسهرما  و یبهداشت ،یوموزش  ها نهیهز  جا به ها نهیهز نیا نمودن 

 یمناه  اثهر  نیچنه  ههم  و ینظام بخش در شایل دیتول عوامل  ور بهره بودن نییپا و افتهی توسعه
 زاتیه تجه واردکننهده  پها ین با درومهد    کشورها اکثر که ونجا از)  تجار تراز  رو ها نهیهز نیا

( رسهد  یم نظر به یمنطق  تجار تراز  رو ینظام  ها نهیهز یمنا اثر شوند، یم محسوب ینظام
در . )تریید فرضیه اسلحه یا رفاه برا  این کشورها( دهد یم کاهش را کشورهااین   ااتصاد رشد

 در اختیهار داشهتن   دلیهل  بهه ها  نظامی  نقطه مقابل، در کشورها  با درومد باال، افزایش هزینه
 بهه  و تجهیزات نظامی اسلحه صادرات و  ااتصاد رون  اشتغال،، از وری  شرفتهیپ ینظام عیصنا

  ریه گ بههره  و عیصهنا  انیه م ارتبها   چنهین،  و هم  تجار تراز بهبود و جهان مختلف  کشورها
 وهور  نیهمه  و )دفهاعی(  ینظهام  بخهش  چنهدمنظوره   یه تحق و توسعه  ها تیفعال از یرنظامیی

، باعهث افهزایش رشهد    عیصهنا  ریسها  بهر  شرفتهیپ حاتیتسل دیتول عیصنا یکیتکنولوژ  ها بازتاب
  هها  نهه یهز نسهبت  وااهه ااتصاد  این کشورها شده است )تریید فرضیه اسلحه و رفاه(. متغیهر  

همانند متغیر بدون وااه ون، در بلندمهدت در کشهورها  بها     زین یداخل ناخالص دیتول به ینظام
 دوره  ااتصهاد  رشهد  بهر  معنا و مثبهت  ، بییمنا اثر  دارا ترتیب بهدرومد پا ین، متوس  و باال 

و افهزایش   کهاهش  باعهث  ترتیب به نسبت، نیا در شیافزا درصد کی که  ا گونه  به. است  جار
درصهد   045/0و  021/0 انهدازه  بهه  در کشورها  با درومد پا ین و بهاال  بعد دوره  ااتصاد رشد
 .شود یم

 ،(05/0+  فعهال  تیه جمع رشهد  نهرخ ) n+g+δ ریه متغ مهورد  در ،(4) جهدول  جینتا اساس بر
، کهاهش  موجهب  به ترتیهب در کشورها  با درومد پا ین، متوس  و باال  ون  درصد کی شیافزا

. شود یم درصد 028/0و  061/0، 015/0 زانیم  به بلندمدت در  ااتصاد رشد افزایش و افزایش
 ت،یه جمع افتهه، ی توسهعه  و شهرفته یپ  کشورها تر شیب در  نظر یمبان اساس بر که ون ریم یعل
 در شهود،  یمه  مطهرح   ااتصهاد  رشهد  یاصهل  عوامهل  از یکه ی عنهوان   به ها ون رشد و کار  روین

 رشهد  بهر  عوامهل  نیه ا کهه  دههد  یمه  نشهان  مختلف مطالعات و شواهد با درومد پا ین  کشورها
 زیه ن رشهد  محدودکننهده  عامهل  موارد یبرخ در یحت بلکه است  نداشته یچندان ریترث  ااتصاد
  کهار یب فعهال،  کار   روین مورد در کشورها نیا ااتصاد  ها تیوااع از یکی. است شده محسوب
  هها   تئهور  وب  داشت انتظار توان یم که  نحو  به است  کار نیرو   کار کم و پنهان و وشکار
 عامهل  نیه ا تنهها  نهه  مشهخص،  حهد  کی از ون گذشتن و دیتول عامل کی شیافزا با خرد، ااتصاد
 در ومهده  دست به جهینت. ابدی کاهش زین دیتول یحت بلکه باشد  نداشته  ااتصاد رشد بر  ریترث



 25                                                        نیپا  و متوس  باال، درومد با  کشورها در رفاه( ای) و اسلحه هیفرض وزمون

 

 

( 2010) نود و توسهعه  حهال در  کشهورها   برا( 2013) چن و هو مطالعات جینتا با نه،یزم نیا
 .دارد یکینزد ییسو هم قا،یوفر  صحرا  کشورها  برا

 .اسهت  یتجربه  مطالعات اساس بر و انتظار وب  زین شده  زده  نیتخم  رهایمتغ ریسا عالمت
ا  رو  رشهد   وااه تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار و از لحا  جبر  اابل توجهه 

وور  که یک درصد افزایش در ایهن متغیهر بها اهر       ااتصاد  کشورها  مورد مطالعه دارد. به
حهدود   به ترتیبدر کشورها  با درومد پا ین، متوس  و باال ثبات سایر شرای ، رشد ااتصاد  را 

دههد کهه ایجهاد تغییهرات در      دهد. این نتیجه نشان مهی  درصد افزایش می 71/0و  52/0 ،35/0
تولید ناخالص داخلی سرانه در یک دوره، تنها به همان دوره ختم نشده و رکود یا رونه  در ایهن   

نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهه  ها  بعد را نیز تحت ترثیر ارار دهد.  تواند دوره دوره، می
دارا  ضریب مثبت و معنادار  اسهت. یهک درصهد     اخالص داخلی، مطاب  با مبانی نظر تولید ن

 بهه ترتیهب  در کشورها  با درومد پا ین، متوسه  و بهاال    افزایش در این متغیر، رشد ااتصاد  را
هها  سهالمت بهه تولیهد      دهد. ضریب نسبت هزینهه  درصد افزایش می 082/0و  122/0، 148/0

افزایش  که یک درصد وور  بهمعنادار و مطاب  با مبانی نظر  است.  ناخالص داخلی نیز مثبت،
در کشورها  با درومد پا ین، متوسه    در این متغیر با ار  ثبات سایر شرای ، رشد ااتصاد  را

ه افزایش دهد. این به ون معناست ک درصد افزایش می 042/0و  077/0، 085/0 به ترتیبو باال 
بهداشت و سالمت عمومی جامعه شده و از وری  انباشت سهرمایه  ، باعث ارتقا  مخارج سالمت

 وور مستقیم بر رشد ااتصاد  مؤثر است. بهداشتی و ترثیر ون بر سرمایه انسانی به
 

 ها پیشنهاد و گیری نتیجه
جهان و وزمون فرضیه   کشورها  ااتصاد رشد بر ینظام مخارج اثر یبررس مطالعه نیا از هدف

ایهن   سطوح درومد  )کشورها  با درومد بهاال، متوسه  و پها ین(    به توجه با ،اسلحه و )یا( رفاه
 مدل کی موضوع، اتیادب و جهان ینظام  ها نهیهز بر  مرور از پس راستا نیا در. کشورهاست

 رشهد  و ینظهام  مخهارج  درمهورد ( 1996) همکهاران  و تینا توس  شده ارا ه) افتهی میتعم  سولو
. اسهت  شهده  یوراحه  مورد مطالعهه   کشورها  برا 1995-2014 یزمان   دوره یو(  ااتصاد
 معمهول   هها  وزمهون  توسه   زیه ن مهدل  نیه ا  رهها یمتغ نیبه  بلندمهدت  یتعهادل  رابطهه  وجود
 روش از زیه ن مهدل  نیتخمه  منظهور  بهه . اسهت  شهده  دییه تر کها و  و یپهدرون  یپهانل  یانباشتگ هم

 و شهده  اسهتااده  یبه یترک  هها  داده چارچوب در ،(SGMM) سیستمی افتهی میتعم  گشتاورها
 جینتها . اسهت  شهده  دیه تر  یالیسهر  یهمبسهتگ  و سهارگان   ها وزمون توس  نیتخم نیا صحت
 در  ااتصهاد  رشهد  بهر  ینظهام   هها  نهه یهز معنادار و مثبت اثر از یحاک مدل نیتخم از حاصل
 بهر  ینظهام   هها  نهه یهز معنادار و یمنا اثر ،(رفاه و اسلحه هیفرضتریید ) باال درومد با  کشورها
  معنها  یبه  اثهر  و( رفهاه  ایه  اسهلحه  هیفرضه ترییهد  ) نیپها   درومد با  کشورها در  ااتصاد رشد
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( یخنثه  هیفرضه ترییهد  ) متوسه   درومهد  بها   کشهورها  در  ااتصهاد  رشد بر ینظام  ها نهیهز
 سهطوح  در  ااتصهاد  رشهد  بهر  ینظام  ها نهیهز ریترث که گات توان یم بر این اساس. باشد یم

 .است متااوت ، درومد مختلف
 شیافزا چه اگر که گات توان یم ومده برا  کشورها  با درومد پا ین دست بر اساس نتایج به

  هها  نهه یهز امها  اسهت،   ضهرور  و الزم ایهن کشهورها   تیامن نیترم منظور به ینظام  ها نهیهز
 نیه ا یخهارج  رواب  چه چنان نیبنابرا  شود یم کشورها نیا  ااتصاد رشد کاهش باعث ادشدهی

 ینظهام   ها نهیهز به کمتر ازین نهیزم ابد،ی بهبود کشورها ریسا با مثبت تعامل هیسا در کشورها
 در شیافهزا  ون تبهع  بهه  و( دولهت  بودجهه  تیمحهدود  به توجه با) تیامن نیترم منظور به  اجبار
 در و یانسهان   هها  هیسهرما  لیتشهک  بهه  مربو   ها  گذار هیسرما و ییربنایز  ها  گذار هیسرما
مورد کشورها  با درومد متوس  نیز با توجه بهه اثهر    در. شد خواهد فراهم  ااتصاد رشد جهینت
 نیه ا زانیه ر برنامه و مداران استیس شود یم هیتوص ،ها  نظامی بر رشد ااتصاد  معنا  هزینه بی

 بها  و کننهد  شهرفته یپ ینظهام  عیصهنا  گسهترش  صهرف  را شده خرج ینظام  ها نهیهز کشورها،
  ارتقها  نهه یزم ،ینظهام  بخهش  تهدارکات  و یانسهان   روین نیترم  جار  ها روش در دنظریتجد
 ادوات و اسهلحه  دیه تول بها  تهوان  یمه  یطیشرا نیچن تحت. ندینما فراهم را بخش نیا در ییکارا
 بهه  کشهور  ینظهام  یوابسهتگ  کهاهش  ضهمن  خهارج،  از دیه خر  جها   بهه  کشور، داخل در ینظام
 مختلهف   کشورها به اسلحه صادرات و  ااتصاد رون  اشتغال، جادیا با جهان ینظام  ها ادرت
 جبهران  را ون یمنا وثار ،ینظام بخش از حاصله مثبت یتراوش وثار با ، تجار تراز بهبود و جهان

 .کرد فراهم را  ااتصاد رشد و
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