
 

 27/10/1397تاریخ دریافت: 

 25/07/1398تاریخ پذیرش: 

 فنون نظامی صلنامه علوم وف

 1398 تابستان ،48سال پانزدهم، شماره 

 41 -69 صص

 

 رانیا یتجرب مطالعه: یاقتصاد رشد و یخارج داتیتهد ،یدفاع مخارج
 

 1*خندانابوالقاسم گل      

 
  چکیده

 باشدیم یداقتصا رشد بر یدفاع مخارج ریتأث یبررس دفاع اقتصاد در شدهمطرح مباحث نیترمهم از یکی

 حیتصر کی در .است شده انجام گوناگون یهامدل از استفاده با یمتعدد مطالعات نهیزم نیا در تاکنون و

 یعدفا مخارج ریتأث که کنندیم فرض( Aizenman & Glick, 2003, 2006) کیگل و زنمنیآ د،یجد

 وجود صورت در و است یخارج یکشورها مؤثر ینظام داتیتهد از یرخطیغ تابع کی ،یاقتصاد رشد بر

 هدف استا،ر نیا در. کند کمک یاقتصاد رشد به تواندیم یدفاع مخارج شیافزا گسترده، یخارج داتیتهد

 یخارج داتیتهد سطح به توجه با رانیا یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج ریتأث یبررس مطالعه نیا یاصل

 یراب مدل کی ک،یگل و زنمنیآ مطالعات اساس بر منظور، نیا به. باشدیم 1358-1394 یهاسال یط

. است هشد استفاده وسیوسلی-وهانسنی یانباشتگهم روش از آن برآورد یبرا و یطراح رانیا اقتصاد

. است دهش استفاده یخارج داتیتهد شاخص عنوانبه انهیخاورم یکشورها یدفاع بار متوسط از ن،یچنهم

 داتیتهد صشاخ سطح به رانیا یاقتصاد رشد بر یدفاع بار ریتأث که دهدیم نشان قیتحق نیا یهاهافتی

 رشد رب یدفاع مخارج یمنف اثر ،یخارج داتیتهد سطح شیافزا با که یاگونهبه است؛ وابسته یخارج

 آن، ستانهآ ارمقد از یخارج داتیتهد سطح گذشت با که داشت انتظار توانیم و ابدییم کاهش یاقتصاد

 .گردد زین مثبت کشور یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج ریتأث

 های کلیدی:واژه
 انباشتگی.، رشد اقتصادی، تهدیدات خارجی، امنیت، هممخارج دفاعی
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 مقدمه 

 ایآ که است پرسش نیا به پاسخ ، «دفاع اقتصاد» علم در شدهمطرح مباحث نیترمهم از یکی

 یتجرب قاتیتحق نه؟ ای کندیم کمک یاقتصاد توسعه و رشد ندیفرآ به( یدفاع) ینظام بخش

 یدفاع مخارج نیب مثبت اثر یو. گرددیم بر( Benoit ،1973) بنوا مطالعه به نهیزم نیا در هیاول

. نمود مشاهده 1950-1965 یهاسال یط افتهیتوسعه کم کشور 44 یبرا را یاقتصاد رشد و

 شد سبب بنوا، مطالعه در یقو ینظر چارچوب کی فقدان و یبررس مورد روش بودنییابتدا

 ترافتهیتوسعه یهامدل و هاروش از استفاده با نهیزم نیا در یگرید گسترده مطالعات بعدها

 با یاقتصاد رشد بر را ینظام مخارج اثر تا اندکرده یسع مطالعات نیا از یگروه .ردیبگ شکل

 را مطالعات از گروه نیا اساس  ینزیک یهامدل. دهند رقرا یبررس مورد تقاضا بعد از استفاده

 اثر» یرو بر اقتصاد، عرضه طرف گرفتندهیناد با تقاضا سمت یهامدل. دهندیم لیتشک

 و یگذارهیسرما مخارج مانند یاقتصاد رشد محرک مخارج با ینظام مخارج  «ینیگزیجا

 جه،ینت در. اندداشته دیتأک( یبهداشت و یآموزش مخارج: مانند یانسان هیسرما به مربوط مخارج

 دسته) اندبوده یاقتصاد رشد یرو ینظام یهانهیهز یمنف اثرات افتنی به لیمتما هامدل نیا

 استفاده با یاقتصاد رشد بر را ینظام مخارج ریتأث مطالعات، از یگروه گروه، نیا مقابل در (.اول

 مخارج که معتقدند عرضه سمت یهامدل .اندداده قرار یبررس مورد اقتصاد عرضه سمت از

 و یانسان هیسرما ،یکیزیف هیسرما: رینظ) دیتول یاساس یفاکتورها یریکارگبه قیطر از ینظام

 زانیم و شیافزا را بالقوه دیتول سطح ، «یسازبخشه» اثر نیچنهم و یتکنولوژ و( یعیطب منابع

 را مطالعات از گروه نیا اساس  یکینئوکالس یهامدل. بخشدیم عیتسر را یاقتصاد رشد

 بر یدفاع یهانهیهز مثبت اثرات افتنی به لیمتما عرضه یهامدل جه،ینت در. دهندیم لیتشک

 ,Biswas & Ram) رم و سوازیب توسط شدهارائه  «فدر مدل». اندبوده یاقتصاد رشد یرو

( Knight et al, 1996) همکاران و تینا توسط شدهارائه  «افتهیمیتعم یسولو مدل» و( 1986

 (.دوم دسته) دهندیم لیتشک را مطالعات نیا در شدهاستفاده یهامدل نیتریاصل و نیترمهم

 یاقتصاد رشد یرو یدفاع یهانهیهز مثبت اثرات افتنی به لیمتما یکینئوکالس یهامدل

 نیا رفع یبرا. کردندیم وجوجست را یمنف اثرات ترشیب ،ینزیک یهامدل کهیحال در اند؛بوده

 نیاول از( Smith, 1980) تیاسم. شد گرفته کاربه  «زمانهم معادالت ستمیس مدل» مشکل،

 طرف اثرات هم معادالت نیا. برد کاربه را زمانهم معادالت به مربوط یهامدل که بود یافراد

 البق در را عرضه طرف اثرات هم و شدیم شامل ینزیک کل یتقاضا چارچوب در را تقاضا

 حیتشر قیطر از هامدل نیا اگرچه. کل دیتول تابع از برگرفته و یکینئوکالس رشد معادله
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 ینظام یهانهیهز و یاقتصاد رشد نیب ارتباط از کامل یریتصو رها،یمتغ نیب موجود ارتباطات

 یمتک ترشیب و ستندین یاهیپا یهاهینظر بریمبتن کامل طوربه که آنجا از اما کنند،یم فراهم را

 (.سوم دسته) اندگرفته قرار انتقاد مورد باشند،یم یمورد یهااستدالل به

 رابطه ،ینظام مخارج یهانهیهز و منافع بیترک با( چهارم دسته) مطالعات از یگرید دسته

 نیا به. اندگرفته درنظر معکوس U شکلبه و یرخطیغ را یاقتصاد رشد و ینظام مخارج نیب

 ترشیب آن یهانهیهز از آن منافع شیافزا سرعت ،ینظام بخش اندازه شیزااف با نخست که معنا

 منافع از ینظام مخارج یهانهیهز شترشدنیب با اما. ابدییم شیافزا زین یاقتصاد رشد و است

 & Stroup) ابدییم کاهش یاقتصاد رشد ،ینظام بخش اندازه شیافزا با همگام آن،

Heckelman, 2001.) 

 را ینظام مخارج و یاقتصاد رشد نیب رابطه د،یجد یکردیرو در مطالعات نیا پنجم دسته

  «یالمللنیب داتیتهد سطح» و کشور کی  «تیامن درجه» اساس بر و یرخطیغ صورتبه

 ، آستانه سطح کی از باالتر به یالمللنیب داتیتهد سطح شیافزا اساس، نیا بر. کنندیم حیتشر

 & Alptekin) گردد منتفع ینظام یابودجه مخارج سهم شیافزا از کشور که شودیم موجب

Levine, 2012 .)کیگل و زنمنیآ یتجرب قاتیتحق اساس بر مطالعات از دسته نیا (Aizenman 

& Glick, 2003, 2006 )بر ینظام مخارج ریتأث که کنندیم فرض محققان نیا. اندگرفته شکل 

 گانهیب یکشورها توسط گرفتهصورت مؤثر ینظام داتیتهد از یرخطیغ تابع کی ،یاقتصاد رشد

 مخارج شیافزا گسترده، یخارج داتیتهد وجود صورت در و است یخارج یروهاین ریسا و

 لهیوسبه دیتول که دهدیم نشان دیجد حیتصر نیا. کند کمک یاقتصاد رشد به تواندیم ینظام

. ردیگیم قرار ریتأث حتت یخارج داتیتهد به نسبت ،ینظام مخارج ای و تیامن نیتأم زانیم

 به نسبت( توسعهدرحال یکشورها مانند) کشورها از یاریبس یبرا حیتصر نیا که رسدیم نظربه

 دهدیم قرار ریتأث تحت را دیتول سطح ،یآورفن قیطر از ینظام یهانهیهز آن در که یحاتیتصر

 .است تریمنطق و ترقبول قابل ،(افتهیمیتعم یسولو مدل مانند)

 مطالعه چیه در تاکنون ن،یا بر عالوه. رندیگیم قرار آخر دسته در یاندک یتجرب العاتمط

 سطح به توجه با رانیا کشور یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج ریتأث شده،انجام یخارج و یداخل

 رانیا کشور قرارگرفتن که ستیدرحال نیا. است نگرفته قرار یبررس مورد یالمللنیب داتیتهد

 یکشورها از یبعض یتیامن داتیتهد با مواجه و انهیخاورم کیاستراتژ و حساس منطقه در

 سطح به توجه با یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج یاقتصاد اثرات موضوع تا شده باعث یخارج

 از استفاده با دارد یسع حاضر مطالعه لذا. باشد برخوردار یخاص تیاهم از ،یخارج داتیتهد
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 یدفاع مخارج اثر ران،یا کشور خاص یاستیس یهاهیتوص ارائه هدف با و یاقتصادسنج یابزارها

 حاتیتوض به توجه با. دهد قرار یتجرب یبررس و لیتحل مورد جنبه نیا از را یاقتصاد رشد بر

 :است شده نیتدو ریز صورتبه حاضر قیتحق یاساس هیفرض فوق

 با و است وابسته یارجخ داتیتهد سطح به رانیا یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج ریتأث»

 مثبت یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج ریتأث ، آستانه سطح از یخارج داتیتهد سطح شیافزا

پیشرفته  یهای حاصل از فناورفرماندهان نیروی زمینی آینده حتی اگر از برتری .«شودیم

نها ری آیگاطالعات نیز برخوردار شوند باز هم ممکن است احساس کنند که توانمندی تصمیم

 سرعت در حال از بین رفتن است. به 
 

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه
  پژوهش پیشینه

 رشد بر ینظام مخارج اثر یمعدود مطالعات در تاکنون شد گفته زین نیا از شیپ که طورهمان

 نیا ماه ادامه در که گرفته قرار یبررس مورد یخارج داتیتهد سطح به توجه با یاقتصاد

 رارق یتجرب یبررس مورد موضوع نیا یداخل مطالعه جیه در ن،یچنهم. است آمده مطالعات

 با یاقتصاد رشد بر را ینظام مخارج ریتأث یداخل و یخارج متعدد مطالعات البته. است نگرفته

 اشاره زین هانآ از یمنتخب به ادامه در که اندداده قرار یبررس مورد مختلف یهامدل از استفاده

 .است شده

 یاقتصاد رشد بر را ینظام مخارج ریتأث( Aizenman & Glick, 2006) کیگل و زنمنیآ

 و یبررس یخارج داتیتهد سطح به توجه با 1989-1998 یزمان یدوره یط جهان یکشورها

  یمعمول ربعاتم حداقل روش از استفاده با مطالعه نیا جینتا. اندداده قرار یتجرب آزمون مورد

(OLS) داتیتهد و ینظام مخارج معنادار و یمنف اثر دهندهنشان )پانل( یبیترک یهاداده در 

 بر یجخار داتیتهد و ینظام مخارج یتعامل اثر اما. باشدیم یاقتصاد رشدسطح  بر یخارج

 و یرخطیغ یاقتصاد رشد بر ینظام نهیهز اثر که معنا نیا به باشد؛یم مثبت یاقتصاد رشد

 ارجمخ یمنف اثر ،یخارج داتیتهد سطح شیافزا با. است یخارج داتیتهد سطح به وابسته

 منتفع یامنظ مخارج شیافزا از تواندیم یاقتصاد رشد و ابدییم کاهش یاقتصاد رشد بر ینظام

 . گردد

 یاقتصاد رشد و داتیتهد ،ینظام مخارج نیب رابطه (Yang  et al., 2011) همکاران و انگی

 آزمون مورد یرخطیغ کردیرو کی با 1992-2003 یزمان یدوره یط جهان کشور 92 در را
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  یاآستانه یبردارونیخودرگرس روش از استفاده با مطالعه نیا جینتا. اندداده قرار یتجرب

(TAR )23 یاقتصاد رشد با را یمعنادار و یمنف رابطه ینظام مخارج. الف: که دهدیم نشان 

 بر یقیحق GDP سرانه) دالر 93/475 با ربراب ای کمتر( آستانه ریمتغ) هیاول درآمد با کشور

 شیافزا با که رودیم انتظار. ب. است داشته( 2000 سال ثابت یهامتیق و کایآمر دالر حسب

 ینظام یهانهیهز اما، ابد؛ی کاهش( ادشدهی کشور 23) یاقتصاد رشد سطح ،یخارج داتیتهد

 یبرا. ج. شودیم یاقتصاد شدر شیافزا باعث بزرگ، یکاف اندازه به یخارج داتیتهد حضور در

 یرهایمتغ نیب یمعنادار رابطه دالر، 93/475 از باالتر هیاول درآمد با ماندهیباق کشور 69

 . است امدهین دستبه یاقتصاد رشد با ینظام مخارج و یخارج داتیتهد

 نیا یبرا یپاسخ افتنی دنبال به یامقاله در (Shahbaz et al., 2013) همکاران و شهباز

-2008 یزمان یدوره یط پاکستان یاقتصاد رشد باعث یدفاع مخارج ایآ که هستند پرسش

 مخارج مورد در  آتسوگلو یتقاضا سمت مدل از هاآن منظور نیا به ر؟یخ ای است شده 1972

 نیا جینتا. اندنموده استفاده یانباشتگهم یاقتصادسنج یهالیتحل و یاقتصاد رشد و یدفاع

 .است بلندمدت در یاقتصاد رشد و ینظام مخارج نیب یمنف رابطه از یحاک مطالعه

 یقتصادا رشد بر ینظام یهانهیهز ریتأث یبررس در( Daddi et al., 2014) همکاران و یداد

 جهینت نیا به( LSTR) کیلجست میمال انتقال ونیرگرس مدل کی از استفاده با ا،یتالیا کشور

 یهانهیهز نیپائ سطوح که یاگونهبه است؛ یرخطیغ صورتبه یاثرگذار نیا که انددهیرس

 شدر کاهش باعث ینظام یهانهیهز یباال سطوح و داده شیافزا را یاقتصاد رشد ،ینظام

 دییتأ یاقتصاد رشد و ینظام مخارج نیب معکوس U شکل هیفرض لذا،. است شده یاقتصاد

 . شودیم

 رشد بر را ینظام یهانهیهز اثر( Mowlaei & Golkhandan, 2015) خندانگل و ییموال

. اندکرده یبررس 1990-2012 یهاسال یط انهیخاورم یرنفتیغ و ینفت یکشورها یاقتصاد

 یکحا GMM یاقتصادسنج روش و افتهیمیتعم یسولو مدل کی درقالب قیتحق نیا یهاافتهی

 نیا زانیم ن،یچنهم. کشورهاست نیا یاقتصاد رشد بر ینظام یهانهیهز معنادار و یمنف اثر از

 .است تربزرگ یرنفتیغ یکشورها با اسیق در ینفت یکشورها یبرا یمنف یاثرگذار

 ک،یگل و زنمنیآ یتجرب مدل از یرویپ به( Aziz & Asadullah , 2016) اسداهلل و زیعز

 را( تیامن معکوس و داتیتهد میمستق شاخص) مسلحانه یهایریدرگ و ینظام یهانهیهز ریتأث

-2013 یهاسال یط و سرد جنگ از پس دوران در توسعه درحال کشور 70 یقتصادا رشد بر

 یرهایمتغ که  داگالس کاب تابع کی از محققان نیا. اندداده قرار یتجرب یبررس مورد 1990
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 استفاده ینظام مخارج و داتیتهد متقاطع اثر شامل یمدل و ردیگیم نظر در زین در را یاسیس

 زین یخارج و یداخل یهایریدرگ قسمت دو به مسلحانه یهایریدرگ عهمطال نیا در. اندکرده

 یاقتصادسنج یهاروش از زین قیتحق مدل برآورد منظوربه. است شده مدل وارد و یبندمیتقس

OLS یقیتلف (POLS)، ثابت اثرات (FE )افتهیمیتعم یگشتاورها و (GMM )یهاداده در 

 بر ینظام یهانهیهز ریتأث که دهدیم نشان حاصل جینتا. است شده استفاده( پانل) یبیترک

 نیا باشد؛یم معنادار و مثبت کل، مسلحانه یهایریدرگ با مواجه از یناش یاقتصاد رشد

 مسلحانه یهایریدرگ با مواجه از یناش یاقتصاد رشد بر ینظام یهانهیهز ریتأث که ستیدرحال

 در و مثبت ،(یمعنادار هنگام به و) اول حالت در یاثرگذار نیا. است متفاوت ،یخارج و یداخل

 .است یمنف ،(یمعنادار هنگام به و) دوم حالت

 ایآ که است پرسش نیا یبرا یپاسخ افتنی دنبالبه یامطالعه در( Phiri, 2017) یریف

 1988-2015 یهاسال یط یجنوب یقایآفر کشور یاقتصاد رشد بر یرخطیغ اثر ینظام مخارج

 کیتلجس میمال انتقال ونیرگرس مدل کی از استفاده با مطالعه نیا جینتا است؟ داشته

(LSTR )شکل به یاقتصاد رشد و ینظام مخارجرابطه بین  که دهدیم نشان U معکوس 

 اریبس کشور نیا در ینظام یهانهیهز یفعل زانیم که دهدیم نشان جینتا ن،یچنهم. باشدمی

 بهبود منظوربه یرنظامیغ بخش به مخارج نیا تقالان به ازین و است بیشتر از سطح بهینه آن

 .باشدیم یاقتصاد عملکرد

 یهاالس یط را رانیا یاقتصاد رشد بر ینظام مخارج ریتأث یامطالعه در( 1380) ییضایب

 و ینزیک یتقاضا مدل کی از استفاده با مطالعه نیا جینتا. است کرده یبررس 1376-1351

 یررسب مورد دوره یط رانیا در یاقتصاد رشد و ینظام بار نیب که دهدیم تشان OLS روش

 .است داشته وجود یمعنادار و یمنف رابطه

 شدر بر آن ریتأث و یدفاع نهیهز یبررس به یامطالعه در( 1386) زنژادیعز و یحسن

 یطراح منظوربه مطالعه نیا در. اندپرداخته 1350-1382 یزمان یدوره یط رانیا یاقتصاد

 با یاهدستگ ،یاقتصاد رشد بر یعموم یدفاع یهانهیهز یاقتصاد اثرات نییتع یراب ییالگو

 ستگاهد روش و 2SLS و OLS یامعادله تک یهاروش از یریگبهره با و استفاده معادله چهار

 یهاتهافی. است شده حیتشر و یابیارز رهایمتغ نیب موجود روابط ،3SLS همزمان معادالت

 ثراتا هم و یاقتصاد رشد بر یدفاع یهانهیهز میمستق اثر هم که تاس آن از یحاک پژوهش

 معنادار و یمنف یتوجه قابل طوربه کشور، یتجار تراز و اندازپس یرهایمتغ بر آن میرمستقیغ

 .است
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 رشد بر یدفاع مخارج ریتأث" عنوان با یامقاله( 1387) یکاشمر و یصدرآبادیحسن

 "(صاداقت عرضه طرف مدل یبررس) رانیا در یخصوص مصرف بر آن میرمستقیغ اثر و یاقتصاد

 شامل هک فدر یچهاربخش مدل اقتصاد، عرضه طرف مالحظه با قیتحق نیا در. اندداده ارائه

 گرفته قرار استفاده مورد است، یدفاع و صادرات ،یردفاعیغ یدولت ،یخصوص یمصرف یهابخش

 بخش رب یدفاع بخش میرمستقیغ اثرات ،یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج ریتأث یبررس ضمن و

 یزمان دوره یهاداده از استفاده با قیتحق نیا جینتا. است دهیگرد یابیارز یخصوص یمصرف

 ،یاداقتص رشد بر یدفاع مخارج ریتأث میمستق اثر که دهدیم نشان OLS روش و1384-1353

 .است یمنف ،یخصوص یمصرف بخش بر یدفاع بخش میرمستقیغ اثر و مثبت

 نطقهم یکشورها یاقتصاد رشد بر را ینظام یهانهیهز اثر( 1394) همکاران و خندانگل

 مدل کی درقالب قیتحق نیا یهاافتهی. اندکرده یبررس 1975-2009 یهاسال یط  منا

 ینظام یهانهیهز معنادار و یمنف اثر از یحاک GMM یاقتصادسنج روش و افتهیمیتعم یسولو

 .شورهاستک نیا یاقتصاد رشد بر

 نظررم از رانیا در یدفاع بخش نهیبه سطح نییتع" عنوان با یامقاله در( 1394) خندانگل

 کره انردداده نشان( LSTR) کیلجست میمال انتقال ونیرگرس مدل کی از استفاده با ،"یاقتصاد

 دوره یطر رانیرا در یاقتصراد رشرد و ینظرام مخارج نیب معکوس U شکل هیفرض دییتأ ضمن

 .تاس یداخل ناخالص دیتول 021/0 کشور در ینظام مخارج نهیبه مقدار ،1338-1391 یزمان
 

  پژوهش مبانی نظری
 عرضه، اضا،تق: کانال چهار قیطر از ینظام یهانهیهز ،یتجرب مطالعات و ینظر یمبان اساس بر

 کانال دو در که دهدیم قرار ریتأث تحت را یاقتصاد عملکرد و رشد ت،یامن و هانهیهز و منافع

 .میپردازیم کانال چهار نیا حیتشر به حال. باشدیم مدنظر یرخطیغ ریتأث شتریب آخر
 تقاضا: الف

 را تصاداق یتقاضا سمت ،ینظام مخارج در زابرون شیافزا کی تقاضا، مثبت اثرات هیزاو از

 زانیم که شودیم باعث ینظام مخارج قیطر از کل یتقاضا شیافزا. دهدیم شیافزا و کیتحر

 آن از یناش یوربهره نرخ شیافزا و افتهی شیافزا کشور یاقتصاد یهاتیظرف از یبردارهبهر

 قیطر زا دیتول سطح یارتقا موجب تورم، نرخ بر افزودن بدون تقاضا شیافزا که شود موجب

 یهانهیهز اگر که،نیا عالوه به. شود یاقتصاد رشد تینها در و ینزیک( تکاثر) ندهیفزا بیضر

 تراز ودبهب باعث تواندیم آن صادرات شود، زین ینظام ادوات و زاتیتجه دیتول فصر ینظام

  (.Dunne et al., 2005) دهد شیافزا را یاقتصاد رشد قیطر نیا از و شده یتجار
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 تیمحدود به توجه با ینظام مخارج گسترش تقاضا، یمنف اثرات هیزاو از مقابل، نقطه در

 مانند) یعموم بخش یرنظامیغ مخارج با مخارج نیا ینیگزیجا اثر قیطر از دولت، بودجه

 باعث پول، حجم گسترش و یخارج یهایبده ها،اتیمال شیافزا ،(یبهداشت و یآموزش مخارج

 باال، ینظام یهانهیهز با یکشورها در. (Yildirim et al., 2011) شودیم یاقتصاد رشد کاهش

 یخارج یهایبده طرف از که یاقتصاد یوهبالق نامطلوب اثرات خاطربه ینظام مصارف نقش

 رساند؛ینم یبیآس یاقتصاد رشد به لزوماً یخارج یهایبده گرچه. است مهم شود،یم وارد

 شیب یگذارارزش مبادله، رابطه خوردنبرهم موجب ،یخارج یهایبده حد از شیب تراکم یول

 ,Narayan & Smith) شودیم کشورها یاقتصاد رشد کاهش نیچنهم و  یمل پول حد از

 یکیکالس مثال به توجه با توانیم را یاقتصاد رشد بر ینظام مخارج یمنف ریتأث (.2009

 با ینظام زاتیتجه و اسلحه دیخر اساس، نیا بر. کرد حیتشر زین  «رفاه با اسلحه ینیگزیجا»

 در یگذارهیاسرم و یاواسطه یکاالها کردن وارد یبرا را موجود منابع ارز، کمبود به توجه

 (.Narayan & Smyth, 2009) دهدیم کاهش دار،یپا بلندمدت یاقتصاد رشد بهبود جهت

 با شود، ینظام ادوات و زاتیتجه واردت صرف عمدتاً ینظام یهانهیهز چهچنان ن،یا بر عالوه

 ,Myo) دهد کاهش را یاقتصاد رشد تواندیم ،یتجار  تراز یرو بر آن یمنف ریتأث به توجه

2013.) 
 عرضه. ب

 گونهنیا را یاقتصاد رشد یرو بر ینظام یهانهیهز ریتأث توانیم عرضه سمت اثرات کانال از

: رینظ) دیتول یاساس یفاکتورها یریکارگبه قیطر از ها،نهیهز نیا شیافزا که کرد حیتشر

 را لقوهبا دیتول سطح شرفته،یپ یتکنولوژ و( یعیطب منابع و یانسان هیسرما ،یکیزیف هیسرما

 ینظام یهانهیهز گر،ید یطرف از. بخشندیم عیتسر را یاقتصاد رشد زانیم و دهدیم شیافزا

 ریتأث زا یناش اثر نیا. دهد شیافزا را یاقتصاد رشد ،«یسازبخشه» اثر قیطر از تواندیم

 و بنادر ونقل،حمل ها،جاده مانند یاجتماع و یکیزیف یهارساختیز در ینظام یهانهیهز

 نجرم و است دیمف یرنظامیغ بخش یبرا که آنچه هر در شیافزا نیچنهم و آموزش و قیحقت

 کانال مانند کانال نیا است ممکن البته(. Deger, 1986) باشدیم شود،یم یاقتصاد رشد به

 یجابه ینظام مخارج ینیگزیجا اثر و هیسرما یموجود رییتغ قیطر از تقاضا سمت اثرات

 (.Dunne et al., 2005) دهد کاهش را یاقتصاد رشد زانیم ،یرگذاهیسرما مخارج
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 هانهیهز و منافع. ج

 رشد بر ینظام یهانهیهز یاثرگذار نهیزم در( یمنف و مثبت یهاکانال) فوق هینظر دو بر عالوه

 نیا رب. است گرفته شکل آن یهانهیهز و منافع بیترک اساس بر زین یسوم هینظر ،یاقتصاد

 یهانهیهز و میمستق منافع یدارا ینظام بخش بالتبع و ینظام یهانهیهز شیافزا اساس،

 مطابق) کندیم رییتغ دستخوش را یاقتصاد یهاتیفعال که است یمیرمستقیغ و میمستق

 ((. 1) شکل

 

 
 های نظامی بر رشد اقتصادیاثرگذاری غیرخطی هزینه (1شکل )

 (Stroup & Heckelman, 2001: 336) هکلمن و استروپ: مأخذ

 آن یهانهیهز از آن منافع شیافزا سرعت ،ینظام بخش اندازه شیافزا با نخست که جاآن از

 M1 نقطه تا ینظام بخش اندازه شیافزا با. ابدییم شیافزا زین یاقتصاد رشد است، ترشیب

 فاصله کهییجا) رودیم شیپ خود ممیماکز تا یاقتصاد رشد نیا ،(ینظام بخش نهیبه اندازه)

 نیشتریب ینظام یهانهیهز میرمستقیغ و میمستق یهانهیهز یمنحن از میمستق منافع یمنحن

 شیافزا لیدلبه بعد به نقطه نیا از اما ؛(است برابر یمنحن دو نیا بیش مقدار و داراست را مقدار

 با همگام آن، میمستق منافع از ینظام یهانهیهز میرمستقیغ و میمستق یهانهیهز سرعت

 اندازه بخش نظامی
ی

صاد
ت اقت

 فعالی

یمهای مستقیم و غیرمستقهزینه  

 منافع مستقیم

ی
صاد

 رشد اقت

 اندازه بخش نظامی
M1 M2 

+ 

- 
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 ه،ینظر نیا اساس بر گریدعبارتبه. ابدییم کاهش یاقتصاد رشد ،ینظام بخش اندازه شیافزا

 است برقرار یاقتصاد رشد و ینظام بخش اندازه نیب معکوس U شکل به یرخطیغ رابطه کی

(Stroup & Heckelman, 2001.) 
 تیامن. د

 و یخارج یگذارهیرماس ورود مانع ،یداخل یگذارهیسرما یبرا الزم منابع کاهش با یناامن

 کشور که شده باعث عوامل نیا. شودیم هیسرما فرار موجب و شده آن همراه دیجد یتکنولوژ

 ابدی کاهش بالقوه رشد و ادیز یتکنولوژ شکاف و بماند باز کار و کسب و تیفعال سطح یارتقا از

(Myo, 2013: 6 .)رشد بر یظامن یهانهیهز شیافزا اثر که شودیم سبب فوق لیدال مجموع 

 ر،یفق یکشورها از یاریبس در که یاگونه به. کند جلوه مهم تیامن شیافزا کانال از یاقتصاد

 و بارو مطالعه اساس بر (.Dunne et al., 2005) است توسعه یاصل موانع جمله از یناامن و جنگ

 ,Aizenman & Glick) کیگل و زنمنیآ ،(Barro & Sala-i-Martin, 1995) نیمارت ییساال

 شرح منظوربه د،یتهد و ینظام مخارج نیب تعامل انیب یبرا ینظر چارچوب کی( 2006 ,2003

 با که بدهند حیتوض تا اندکرده تالش هاآن. اندکرده ارائه یاقتصاد رشد بر ینظام مخارج ریتأث

 یاقتصاد رشد بر ینظام مخارج اثر ،یاساس یرهایمتغ حذف و یرخطیغ ریتأث مسأله به توجه

 :که کنندیم فرض کیگل و زنمنیآ. است آمده دستبه معنادار ریغ ای و یمنف اغلب

 شدهرحمط مؤثر ینظام دیتهد از یرخطیغ تابع کی ،یاقتصاد رشد بر ینظام مخارج ریتأث» 

 اهندهک د،یتهد بدون ینظام یهانهیهز. است یخارج یروهاین ریسا و گانهیب یکشورها توسط

 بزرگ، یکاف اندازه به دیتهد وجود درصورت ینظام یهانهیهز کهیالدرح است؛ یاقتصاد رشد

 :شود نوشته ریز صورتبه تواندیم هیفرض نیا اساس، نیا بر. «دهدیم شیافزا را یاقتصاد رشد
∂growth

∂m
= a1 + a2threat; a1 < 0, a2 > 0 

∂growth

∂threat
= b1 + b2m; b1 < 0, b2 > 0 

 مؤثر ینظام دیتهد سطح: threat و ینظام بار: m ،یقیحق سرانه GDP رشد: growth آن در که

 . است کشور کی

 :است ریز شرح به هیپا رشد معادله مشخصات اساس، نیا بر
growth = a1m + a2(m)(threat) + b1threat + βX;  a1 < 0, b1 < 0, a2 > 0       

 فرض یسادگ یبرا و است یاقتصاد رشد بر مؤثر کنترل یرهایمتغ از یامجموعه x آن، در که

مؤثر بر رشد  یسنت یرهایمتغ شامل زین کنترل یرهایمتغ. ستا b2 یمساو a2 که شودیم

 ن،یچنهم و تیجمع رشد نرخ و GDP از یگذارهیسرما سهم ه،یاول درآمد: مانند اقتصادی
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 فوق رابطه اساس بر. باشدیم یتیجمع و ییایجغراف ،ینهاد یهایژگیو مانند گرید یرهایمتغ

 :نوشت توانیم
∂growth

∂m
= a1

+ a2threat    

[
 
 
 
 
 
 
∂growth

∂m
> 0 ⇒ threat > −

a1

a2
= threat∗, threat ϵ(threat∗, +∞)

∂growth

∂m
= 0 ⇒ threat = −

a1

a2
= threat∗ > 0     a1 < 0, a2 > 0

∂growth

∂m
< 0 ⇒ threat < −

a1

a2
= threat∗, threat ϵ (0, threat∗)

 

 داتیتهد سطح به توجه با یاقتصاد رشد بر ینظام یهانهیهز یفرض اثر زین( 2) شکل در

 :است شده داده نشان یخارج

 
 یخارج داتیتهد سطح به توجه با یاقتصاد رشد بر ینظام یهانهیهز یفرض اثر (2) شکل

 رب یمنف یاثر ینظام مخارج ،یخارج داتیتهد وجود عدم صورت در فوق، شکل اساس بر

 واحد 1a با معادل یاقتصاد رشد مخارج، نیا در شیافزا واحد کی با و داشته یاقتصاد رشد

 ینظام خارجم یمنف یاثرگذار زانیم ،المللیو بین یخارج داتیتهد وجود با اما. ابدییم کاهش

 به یرجخا داتیتهد زانیم که یصورت در و ابدییم کاهش 2a مثبت بیش با ،یاقتصاد رشد بر

 ،یقتصادا رشد بر ینظام مخارج ریتأث کند، تجاوز –2a/1b سطح از و باشد بزرگ یکاف اندازه

 .شد خواهد مثبت

 داتیتهد و ینظام یهانهیهز میمستق اثرات که شودیم فرض ک،یگل و زنمنیآ حیتصر در

 دیجد حیتصر نیا. است مثبت یاملتع اثر کهیحال در است؛ یمنف یاقتصاد رشد بر یخارج

 تحت یخارج داتیتهد به نسبت ،ینظام مخارج ای و تیامن لهیوسبه دیتول که دهدیم نشان

threat 

∂growth

∂m
 

1a 
𝐭𝐡𝐫𝐞𝐚𝐭∗ =

−𝐛𝟏
𝐚𝟐

ൗ > 𝟎 

 

𝐒𝐥𝐨𝐩𝐞 = 𝐚𝟐 > 𝟎 
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 یکشورها مانند) کشورها از یاریبس یبرا حیتصر نیا که رسدیم نظربه. ردیگیم قرار ریتأث

 را دیتول سطح یآورفن قیطر از ینظام یهانهیهز آن در که یحاتیتصر به نسبت( توسعهدرحال

 مدل یکل طوربه. است ترقبول قابل ،(افتهیمیتعم یسولو مدل مانند) دهدیم قرار ریتأث تحت

 داتیتهد از یناش ینظام یهانهیهز که دهدیم نشان رشد-دفاع رابطه از کیگل و زنمنیآ

 یهانهیهز کهیدرحال دهد؛یم شیافزا را یاقتصاد رشد ت،یامنسطح  شیافزا قیطر از ،یخارج

 ,Hou) است رشد کاهنده ،یدیتول یهاتیفعال کردن جاجابه با فساد و رانت از یناش ینظام

2010.) 
 

 سازی رابطه مخارج نظامی، تهدیدات خارجی و رشد اقتصادیمدل

ی، تعامل بین سه متغیر رشد اقتصاد (Aizenman & Glick, 2003, 2006)آیزنمن و گلیک 

سازی ، مدل(Barro, 1990)هدیدات خارجی را با گسترش مدل بارو های نظامی و تهزینه

رای بدل، مپردازیم. در این سازی میاند. حال در این قسمت به تشریح و تبیین این مدلکرده

 رانهسسازی فرض شده است که نرخ رشد جمعیت معادل با عدد صفر است. میزان تولید ساده

و  شده توسط بخش عمومی )دولت(های عرضهیرساختطور مثبت از زنیز به (y)نیروی کار 

صورت ه بهشود. بر این اساس شکل تابع تولید سرانطور منفی از تهدیدات خارجی متأثر میبه

 زیر است:
y =

A(k)1−α(g)αf(1                                                                                         )    

نرخ نسبت  gنرخ نسبت سرمایه به نیروی کار و  kوری، عامل ثابت بهره Aرابطه فوق: در 

نیز هزینه تولید ناشی از  f-1مخارج غیرنظامی دولت در امور زیربنایی به نیروی کار است. 

باشد. در تهدیدات ایجادشده توسط اقدامات واقعی یا بالقوه دشمنان و کشورهای رقیب می

برابر با  fدیدات خارجی، این هزینه معادل صفر است و در نتیجه مقدار صورت عدم وجود ته

گردد. ( به حالت عادی )استاندارد( خود باز می1عدد یک است. در این حالت تابع تولید رابطه )

 gm))های نظامی داخلی شود که هزینه تولید ناشی از تهدیدات خارجی با هزینهحال فرض می

ای مستقیم و مثبت دارد. بر این اساس رابطه (z)شاخص میزان تهدیدات ای منفی و با رابطه

 صورت زیر نشان داد:توان بهرا می fفرم تبعی 

f(gm, z) =
gm

gm+z
;     fgm

> 0, fz < 0, f(0, z) = 0, f(∞, z) = 1,   0 < f < 1(2         ) 

گیری قابل اندازه gmبل مقایسه با در واحدهای قا zتوان گفت که با توجه به رابطه فوق می

توانند با هم جمع شوند. این مدل متأثر از تعدادی از مالحظات احتمالی نیز است و این دو می
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شود اقتصاد همیشه در حالت اشتغال کامل پایدار است و مخارج که فرض میباشد: اول اینمی

 1که، از سریزهای احتمالی تکنولوژیینتواند نرخ بیکاری را متأثر کند. دوم انظامی دولت نمی

نظر شده است. از تولید کاالهای نظامی به تولید کاالها در یک بخش غیرنظامی مجزا صرف

بر روی مخارج نظامی و غیرنظامی  tcعنوان فعالیتی که مالیاتی با نرخ تواند بهفساد نیز می

ساس تابع تولید با حضور فساد به شکل کند، به مدل مورد بررسی اضافه شود. بر این ااعمال می

 آید:زیر در می

(3 ) y = A(k)1−α(g[1 − tc])
α

gm[1 − tc]

gm[1 − tc] + z
 

 گیریم:در نظر می ∅صورت نسبت مخارج نظامی به مخارج غیرنظامی را نیز به

gm = ∅g(4                                                          )                                             

های مالی دولت بر روی مخارج نظامی و غیرنظامی عبارت است از بنابراین کل هزینه
(1 + ∅)g بقیه مشخصات این مدل، همانند مدل بارو .(Barro, 1990)  است. یعنی فرض

اس رابطه زیر توسط های مالی دولت نیز بر اسشود و هزینهشود که سرمایه مستهلک نمیمی

 شود:: نرخ مالیات( تأمین مالی میτها )مالیات

(1 + ∅)g = τy(5                                                                                              ) 

 باشند:خانوارها در پی حداکثرکردن ارزش فعلی مطلوبیت خود می

(6   ) U = ∫
c1−σ − 1

1 − σ
exp(−ρt) dt

∞

0

 

معرف پارامتر موجود در تابع مطلوبیت حاصل از مصرف و  σمعرف مصرف،  cدر رابطه فوق، 

ρ پیروی از بارو معرف نرخ ترجیح زمانی است. به(Barro, 1990)صورت زیر ، نرخ رشد تولید به

 شود:محاسبه می

(7) γ =
ẏ

y
=

1

σ
[(1 − τ)

∂y

∂k
− ρ] 

در  ∅و τ صورت ضمنی تابعی از توان به(، تولید را می5( تا )3های )بر اساس معادالت رابطه

 نظر گرفت:

y = y(τ, ∅)(8                                                                                                              ) 

 صورت زیر بیان شود:اند بهتوسازی می(، مسأله بهینه7( تا )1های )بر اساس معادالت رابطه

                                                           
1. Technological Spillovers  
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(9) max{τ,∅}γ = max{τ,∅} [(1 − τ)
∂y

∂k
] = max{τ,∅} [(1 − τ)

y(1 − α)

k
] 

 سازی عبارتند از:بیشینه 1شرایط مرتبه اول

(10) F. O. C:       
dy

d∅
= 0;        y = (1 − τ)

dy

dτ
 

dyکه در رابطه فوق 

d∅
dyو  

dτ
( و 5( تا )3ا استفاده از روابط )شوند. ب( استخراج می8از رابطه ) 

 توان به رابطه زیر رسید:های تابع ضمنی میقاعده

(11) 
dy

d∅
= 0 ⇔

αy

1 + ∅
−

y

∅(1 + ∅)

z

gm(1 − tc) + z
= 0 

  اید:یابی به نرخ بهینه مالیات برسیم که برای دستاز رابطه فوق به این نتیجه می

α∅̃ = 1 − f                                                                                         (12)                                                                                                                

توان ها میگذاری( و برخی جای5( تا )3با استفاده از قاعده تابع ضمنی و معادالت روابط )

 رابطه زیر را نیز نتیجه گرفت:

(13) 
dy

dτ
=

y

τ

α +
z

gm(1 − tc) + z

1 − [α +
z

gm(1 − tc) + z
]
 

 

یم (( خواه10)رابطه ) F.O.Cگذاری رابطه فوق در معادله سمت راست شرایط با جای

 داشت:

(14) 
  y = (1 − τ)

y

τ

α +
z

gm(1 − tc) + z

1 − [α +
z

gm(1 − tc) + z
]
 

 

 ( خواهیم داشت:14( و )12های )با ترکیب رابطه

τ̃ = α(1 + ∅̃)                                                                                      (15                                 )                                                                        

)نسبت  ∅و نرخ  αرابطه فوق، مالیات را به کشش تولید نسبت به مخارج غیرنظامی، یعنی 

کند. بر اساس این رابطه، در صورت عدم وجود مخارج نظامی به مخارج غیرنظامی( وابسته می

∅مخارج نظامی یعنی  = 0 ،τ̃ = α وری تولید استاندارد باشد که همان شرایط بهرهمی

 gجای ، به∅یافته برای دست آوردن یک راه حل کاهشآمده توسط بارو است. برای بهدستبه

                                                           
1. First Order Condition 
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گیریم. ( کمک می12از معادله ) fجای ( و به5( و )4های )(، از معادالت رابطه3در رابطه )

 بنابراین داریم:

(16) ỹ = A
1

1−αk(α[1 − tc])
α

1−α(1 − α∅̃)
1

1−α 

 آید:دست می( رابطه زیر به12( در معادله )5( و )4های )گذاری معادالت رابطهبا جای

(17) α∅̃ =
z

∅̃(1 − tc)τ̃ỹ

1 + ∅̃
+ z

 

توان رابطه زیر را (، می15بر اساس رابطه ) τ̃( و 16بر اساس رابطه ) ỹگذاری با جای

 کند:را تعریف می ̃∅طور ضمنی گیری کرد که بهنتیجه

(18) (∅̃)2α[α(1 − tc)]
1

1−α[1 − α∅̃]
α

1−αA
1

1−α =
z

k
 

یعنی نسبت مخارج نظامی به مخارج  ∅توان نتیجه گرفت که نرخ از معادله فوق می

حجم سرمایه طور مثبت به سطح تهدیدات خارجی وابسته است )که توسط غیرنظامی، به

طور منفی با طور مثبت با سطح فساد و بهچنین، این متغیر بهداخلی نرمال شده است(. هم

 وری در ارتباط است. سطح بهره

 دهند که:( نشان می15( و )17های )رابطه

∅̃ = ∅̃(z, tc, A);   ∅̃z > 0, ∅̃tc > 0,   ∅̃A < 0;    ∅(0, tc, A) = 0(19      )                     

τ̃ = τ̃(z, tc, A);   τ̃z > 0, τ̃tc > 0,   τ̃A < 0(20     )                                                

( 19( و )18های نظامی و سطح تهدیدات را مطابق با معادالت )( رابطه بین هزینه3شکل )

̃∅و بنابراین  z=0دهد. در غیاب تهدیدات، نشان می = است. به این معنا که مقدار بهینه  0

zباشد. برای سطوح مثبت تهدیدات، یعنی مخارج نظامی در این حالت صفر می > 0 ،∅̃ > 0 

باشد. در واقع با افزایش سطح تهدیدات، مقدار است؛ یعنی سطح بهینه مخارج نظامی مثبت می

أثیر افزایش پارامتر نرخ فساد ( ت3یابد. شکل )طور یکنواخت افزایش میبهینه مخارج نظامی به

tc و  ∅دهد. در این شکل، خط ممتد، رابطه بین را نیز نشان میz ازای را بهtc = نشان   0.1

tcدهنده افزایش نرخ فساد از مقدار دهد. در این شکل، خط شکسته نیز نشانمی = به   0.1

tcمقدار  = نسبت به مبدأ مختصات به سمت باال  باشد؛ که در این حالت، نمودار اولیهمی  0.2

دهد که فساد بیشتر با سطح باالتری از دوران و جهش یافته است. این مطلب نشان می

 های نظامی در هر سطح ثابتی از میزان تهدید همراه شده است.هزینه
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 ( مخارج نظامی بهینه و سطح تهدیدات خارجی3شکل )

 .(Aizenman & Glick, 2006: 139)مأخذ: آیزنمن و گلیک 

خارج نظامی به غیرنظامی و به نرخ بهینه نسبت م ∅ها: یادداشت
z

k
وسیله به سطح تهدیدات خارجی )که به  

Aچنین، نمودارها با فرض موجودی سرمایه نرمال شده است( اشاره دارد. هم = 1  ،α = tcو   0.2 = 0.1  

tc)در نمودار خط ممتد( و =  )در نمودار خط شکسته( رسم شده است.  0.2

 

ب تناسیک توصیف مفید از مخارج دولتی در تعادل آنست که سهم بهینه مخارج نظامی، م

 باشد:با هزینه تولید تهدیدات خارجی می

(21) ∅̃ =
1 − f

α
 

̃∅و بنابراین  باشددر غیاب تهدیدات خارجی، سطح بهینه مخارج نظامی صفر می = است؛  0

و تابع تولید به شکل یک تابع  (f=1)تهدیدات معادل صفر است چراکه هزینه تولید ناشی از 

(، نرخ بهینه مالیات 15باشد. بر این اساس و با توجه به رابطه )می gو  kتولید استاندارد حاوی 

τ̃ برابر است با سهم خدمات دولتی از تولید ، (α) و مستقل از اثرات مقیاس است. در حضور

f)های تولید ناشی از تهدیدات، مثبت خارج نظامی و هزینهتهدیدات و اقدامات خصمانه، م <

کنند. این مسأله یک توجه به باشند و یک جزء تقاطعی غیرخطی به تابع تولید اضافه میمی (1

توان می طور خالصهکند. بههای هزینه و مالیات بهینه اضافه میمقیاس را به طراحی نرخ

 :نوشت

(22) α∅̃ = 1 − f =
z

g̃
m
(1 − tc) + z

 

gmکه در رابطه فوق،  =
∅̃τ̃ỹ

1+∅̃
توان گفت که نسبت بهینه است. بر اساس این رابطه می 

ضربدر سهم مخارج غیرنظامی از تولید یعنی  ̃∅مخارج نظامی به مخارج غیرنظامی دولت یعنی 

α  برابر است با هزینه تولید تهدیدات خارجی(1-f)  با نسبت سطح که این مقدار نیز برابر است
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های نظامی مؤثر )کلمه مؤثر به تحمیل مالیات حاصل از به مجموع هزینه (z)تهدیدات خارجی 

g̃m(1فساد اشاره دارد( کشور و رقبای خارجی آن یعنی:  − tc) + z بر این اساس، یک .

 دهد.، مخارج نظامی و مالیات بهینه را افزایش می(z)زا در سطح تهدیدات خارجی افزایش برون

دی قتصااتوان گفت که سطح تهدیدات خارجی از طریق ترکیب دو اثر بر رشد از این رو می

 گذارد:اثر منفی می

 ق رابطهمطاب)الف. اثر مستقیم از طریق کاهش تولید نهایی سرمایه با افزایش نرخ مالیاتی 

(7.)) 

 اتی.وری با افزایش نرخ مالیب. اثر غیرمستقیم از طریق کاهش میزان بهره

تر وری داخلی پایینو بهره (tc)شود که فساد باالتر با استفاده از استدالل مشابه، نتیجه می

(A)های نظامی و نرخ مالیات بهینه و درنتیجه کاهش رشد اقتصادی ، باعث افزایش هزینه

 : دست آوردای را برای رشد تولید مطلوب بهیافتهتوان فرم کاهششود. بر این اساس میمی

γ̃ = γ̃(z, tc, A);   γ̃z < 0, γ̃tc < 0,   γ̃A > 0(23      )                                                     

y∂گذاری ( و جای7نیز با توجه به رابطه ) γ̃منظور تعیین نرخ رشد بهینه به

∂k
=

y(1−α)

k
در  

 این معادله خواهیم داشت:

(24) γ̃ =
ẏ

y
=

1

σ
[(1 − τ̃)

ỹ(1 − α)

𝑘
− ρ] 

 ( در رابطه فوق، خواهیم داشت:15از رابطه ) τ̃( و مقدار 16از رابطه ) ỹگذاری مقدار با جای

(

25) 
γ̃ =

ẏ

y
=

1

σ
[A

1
1−α(α[1 − tc])

α
1−α[1 − α(1 + ∅̃)](1 − α∅̃)

1
1−α(1 − α) − ρ] 

1(: 15بر اساس رابطه ) − τ̃ = 1 − α(1 + و این عبارت مثبت است. با توجه به این  (̃∅

 نکته و اعمال آن در رابطه فوق، داریم:
∂γ̃

∂∅̃
< 0    and  

∂2γ̃

∂γ̃ ∂z
> 0 

بر اساس رابطه فوق، وجود ارتباط غیرخطی بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی با توجه به 

( نشان داده شده 4کل )آمده، در شدستشود. نتایج بهالمللی اثبات میسطح تهدیدات بین

دهنده رابطه بین سطوح مخارج نظامی و رشد است. در این شکل، نمودار خط ممتد نشان

های طور که مشخص است، هزینهباشد. هماناقتصادی در سطوح ثابت تهدیدات و فساد می

شود و سطوح تهدید باالتر نمودار را به سمت باال نظامی بیشتر باعث کاهش رشد اقتصاد می
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های نظامی را بر رشد اقتصادی کاهش و کند )نمودار خط شکسته( و اثر منفی هزینهمنتقل می

 کند.ها بر رشد اقتصادی را مؤثرتر میدر واقع اثر این هزینه
 

 
  ( مخارج نظامی و رشد اقتصادی بهینه4شکل )

 .(Aizenman & Glick, 2006: 141)مأخذ: آیزنمن و گلیک 
قتصادی بهینه اشاره دارد. به نرخ رشد ا γبه نرخ بهینه نسبت مخارج نظامی به غیرنظامی و  ∅ها: یادداشت

σچنین، نمودارها با فرض هم = 1  ،α = 0.2  ،tc = 0.1   ،ρ = و  0.02
z

k
= )در نمودار خط  0.0001

ممتد( و
z

k
=  )در نمودار خط شکسته( رسم شده است. 0.001

 

 شناسی پژوهشروش

 معرفی مدل و متغیرها

ه سطح بوجه منظور بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در ایران با تاین مطالعه به در

دل ، از م(Aizenman & Glick, 2003, 2006)تهدیدات خارجی، با الهام از مطالعات تجربی 

 شده است:کلی زیر استفاده 
growtht = β0 + β1(def/gdp)t + β2(def/gdp)t ∗ (threat)t + β3(threat)t + βXt

+ εt 
جزء   εtعرض از مبدأ و β0(، 1358-1394زمانی تحقیق ) دهنده بازهننشا tدر رابطه فوق، 

 خطاء تصادفی است. 

 اند:صورت زیر تعریف شدهسایر متغیرهای مدل به

growth نرخ رشد تولید ناخالص داخلی :(gdp) حسب  و بر 1390های ثابت سال )به قیمت

 درصد(؛

def/gdp سهم مخارج دفاعی از :gdp .)بر حسب درصد و شاخص بار دفاعی( 
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threatوسیله شاخص متوسط درصد بار دفاعی کشورهای: سطح تهدیدات خارجی که به 

طقه ز مناگیری شده است. اگرچه برخی از تهدیدات خارجی کشور به بیرون خاورمیانه اندازه

 شاخص عنوانبه خاورمیانه کشورهای دفاعی مخارج سهم متوسط متغیر گردد، اما انتخاببرمی

 است وجیهت قابل نظر این از های آماری،خارجی عالوه بر سهولت در دسترسی به داده تهدیدات

 امنیتی تهدیدات با گذشته، هایسال طی و دارد قرار خاورمیانه ثباتبی محیط در ایران که

 جنگ سال هشت و است بوده مواجه اسرائیل و بستانعر: نظیر کشورهایی طرف از ایگسترده

 خندانگل نظیر مطالعاتی در طرفی از. است گذاشته سر پشت نیز را عراق کشور با تحمیلی

 است یدهرس اثبات به خاورمیانه منطقه کشورهای بین تسلیحاتی رقابت وجود( ب و الف1396)

 یلیورتیس و (Skogstad, 2016) ستاداسکا مطالعات نظیر دیگری تجربی گسترده مطالعات در و

 دفاعی بار افزایش که است شده داده نشان (Yesilyurt & Elhorst, 2017) الهورست و

 رکشو یک دفاعی بار افزایش در مهمی نقش خارجی تهدید یک عنوانبه همسایه کشورهای

  .دارد

def/gdp*threat.اثر تعاملی بین مخارج دفاعی و تهدیدات خارجی : 

Xاقتصاد ختارردار متغیرهای کنترل مؤثر بر رشد اقتصادی. در این مطالعه با توجه به سا: ب 

تغیر مدو  چنین اصل قلت پارامترهای توضیحی، ازایران و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و هم

ت و نسبت صادرات نفتی به صادرا gdp (inv/gdp)نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به 

ه شده عنوان متغیر کنترل استفاد)هر دو متغیر بر حسب درصد( به (oil/non-oil)غیرنفتی 

 عدد یک و 1357-1367های که طی سال (war)چنین، متغیر مجازی جنگ تحمیلی است. هم

حقیق تایی پذیرد، وارد مدل شده است. بر این اساس مدل نهها عدد صفر را میبرای بقیه سال

 صورت زیر تدوین شده است:به
growtht = β0 + β1(def/gdp)t + β2(def/gdp)t ∗ (threat)t + β3(threat)t

+ β4(inv/gdp)t + β5(oil/non − oil)t + β6(war)t + εt 
سایت های آماری متغیرهای تحقیق از وبشایان ذکر است که اطالعات مربوط به داده

 )SIPRI( 1المللی تحقیقات صلح استکهلمه بینمؤسس مرکزی جمهوری اسالمی ایران وبانک

 هم تحقیق روش. است کاربردی تحقیق، نوع نظر از حاضر تحقیق آوری شده است.جمع

 است شده استفاده ایکتابخانه و اسنادی روش از توصیف قسمت در که است تحلیلی-توصیفی

در این مطالعه جهت شناسایی رابطه . است الگوهای اقتصادسنجی بر متکی تحلیل بخش و

                                                           
1. Stockholm International Peace Research Institute 
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 یوسلیوس-جمعی( یوهانسن)هم 1انباشتگیبلندمدت بین متغیرهای مدل از روش هم

(Johansen & Juselius, 1990) انباشتگی به این معناست که بین دو استفاده شده است. هم

عمل استفاده از  یک رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد. در ،تنهایی ناماناستمتغیر که هر یک به

پذیر است، نیز امکان 3یو-و انگل 2گرانجر-های مختلفی مثل انگلانباشتگی از روشتکنیک هم

تواند روابط بلندمدت را در صورت وجود عنوان روش برتر میاما روش یوهانسن ر یوسلیوس به

مدل  بر یک. این روش مبتنی (Enders, 1995)دو یا چند متغیر شناسایی و تعیین کند 

انباشتگی از طریق است که در آن تعیین تعداد بردارهای هم )VAR( 4برداریخودرگرسیون 

وقفه زمانی  k متغیر درونزا و nکه دارای  VARگیرد. یک الگوی نمایی صورت میحداکثر راست

 شود:  صورت زیر نمایش داده میبرای هر متغیر است، در شکل ماتریسی به

(26 ) xt = A0 + ∑Aj

k

j=1

xt−j+ εt 

 Ajمربوط به متغیرهای الگو، ( n×(1 بردار xtضرایب ثابت و  (n×(1بردار  A0در این رابطه، 

بردار مربوط به جمالت اخالل الگو است. اکنون برای  εtضرایب الگو و  (n)×nماتریس 

( را درقالب 26توان رابطه )ت آن، میبه مقادیر تعادلی بلندمد xtمدت پیونددادن رفتار کوتاه

 صورت زیر درآورد:به )VECM( 5الگوی تصحیح خطای برداری

∆xt = A0 + ∑ Γj
k−1
j=1 ∆xt−j + ∏ xt−k + εt  (27)                                          

 گر تفاضل مرتبه اول و:نشان Δکه در رابطه فوق 

Γj = −I + ∑ Aj

k−1

j=1

      ,       ∏ = − I + ∑Aj

k

j=1

 

Πدر واقع حاوی اطالعات مربوط به روابط تعادلی بلندمدت است.  Πماتریس  = αβ́  است

سمت تعادل بلندمدت دهنده سرعت تعدیل بهضرایب تعدیل عدم تعادل و نشان αکه در در آن 

با تعیین رتبه این  (.1389ماتریس ضرایب روابط تعادلی بلندمدت است )نوفرستی،  βو 

نمایی انباشتگی را تعیین کرد. روش حداکثر درستتوان تعداد بردارهای همماتریس می

                                                           
1. Co-integration  

2. Engle-Granger 

3. Engle-Yoo 

4. Vector Auto Regressive  

5. Vector Error Correction Model 
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 2هژو حداکثر مقادیر وی )λTrace) 1یوسلیوس با استفاده از دو آماره آزمون اثر -یوهانسن 

((λMax شایان ذکر است  د.کنرابطه یا روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگو را تعیین می

 Eviews9.0افزار اقتصادسنجی از نرم آماری و هایتحلیلومنظور تجزیهبهدر این مقاله که 

 استفاده است.
 

 هاتجزیه و تحلیل یافته

انباشتگی یوهانسن، بایست ابتدا نسبت به مانایی و قبل از برآورد مدل به روش آزمون هم

ر مدل اطمینان حاصل شود. به این منظور از آزمون های زمانی مورداستفاده دنامانایی سری

که در آن مدل دارای عرض از مبدأ و متغیر روند درحالتی ADF(3( یافتهفولر تعمیم ر دیکی 

بر اساس  ( آمده است.1این آزمون در جدول ) عددی استفاده شده است. نتایج باشد،زمانی می

درصد نامانا بوده، اما  5ه متغیرها در سطح شده کلینتایج این جدول و سطوح احتمال محاسبه

 هستند. I(1)اند. لذا کلیه متغیرها، مانا از مرتبه صورت مانا درآمدهگیری بهبار تفاضلپس از یک

 یافتهتعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون نتایج (1) جدول

 دارد. اشاره تفاضل به ،Δ عالمت و است شده انتخاب شوارتز یارمع توسط ADF آماره برای انتخابی وقفه*

مستلزم  (Johansen & Juselius, 1990)یوسلیوس  - وهانسنیانباشتگی هم هایتحلیل

برای تعیین طول وقفه بهینه در در این مطالعه  .است VARدر الگوی  بهینه وقفهتعیین طول 

، (FPE) بینی، خطای نهایی پیش(LR)نمایی معیارهای حداکثر راستمدل مورد بررسی، از 

نتایج محاسبه  استفاده شده است. (HQ)هنان ر کوئین و  (SC)بیزین  ر شوارتز ،(AIC)آکائیک 

                                                           
1. Trace Test 

2. Maximum Eigen Value Test 

3. Augmented Dicky Fuller 

 متغیر ADF(prob) متغیر ADF(prob) درجه مانایی

I(1) 000/0 Δ(growth) 058/0 growth 

I(1) 000/0 Δ(def/gdp) 062/0 def/gdp 

I(1) 000/0 Δ(threat) 091/0 threat 

I(1) 022/0 Δ(def/gdp*threat) 354/0 def/gdp*threat 

I(1) 000/0 Δ(inv/gdp) 285/0 inv/gdp 

I(1) 000/0 Δ(oil/non-oil) 055/0 oil/non-oil 
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 1(، وقفه بهینه الگو، 2بر اساس نتایج جدول )( آمده است. 2مقدار این معیارها در جدول )

 .شودانتخاب می
 VARتعیین وقفة بهینه مدل در الگوی   نتایج (2جدول)

پرردازیم. به برآورد ضرایب بلندمردت الگرو مییوسلیوس  - وهانسنیروش  حال با استفاده از

بایست با استفاده از آزمون اثر و آزمون حداکثر مقدار ویژه تعداد بردارهرای بدین منظور ابتدا می

( آمده اسرت. در 3) ها در جدولجمع( را مشخص نماییم. نتایج این آزمونکننده )همانباشتهم

انباشرتگی اسرت. برا توجره بره نترایج دهنده تعداد بردارهرای همضیه صفر نشانها فراین آزمون

 شود. درصد تأیید می 5انباشتگی در سطح بردار هم 2های اثر و حداکثر مقدار ویژه وجود آزمون
 

 انباشتگیهای همنتایج آزمون (3جدول )

 کردننرمال عمل بنابراین است؛ رشد اقتصادی بر متغیرها تأثیر بررسی هدف، که آنجایی از

شده انباشتگی نرمالمبردار ه. شودمی انجام اساس این متغیر بر آمدهبدست بردارهای روی بر

دهنده رابطه تعادلی ( آمده است. این بردار نشان4همراه انحراف معیار متغیرها در جدول )به

شده با توجه به باشد. عالمت ضرایب محاسبهبلندمدتی است که بین متغیرهای الگو برقرار می

کنند. از رآورده میمبانی نظری و مطالعات تجربی، انتظار ما را در تخمین روابط بلندمدت ب

HQ SC AIC FPE LR وقفه 

651/0  852/0  551/0  56/1 e-8 NA 0 

* 815/9-  * 717/8-  521/10-  * 88/2 e-11 * 112/448  1 

912/8-  921/6-  * 521/11-  14/6 e-11 518/66  2 

552/7-  558/5-  118/9-  66/4 e-11 242/58  3 

 هژآزمون حداکثر مقدار وی آزمون اثر

مقدار بحرانی در 

ددرص 5سطح   
 H1 H0 آماره آزمون

مقدار بحرانی در 

 درصد 5سطح 
 H1 H0 آماره آزمون

753/95 512/118 R≥1 R=0 077/40 854/68 R≥1 R=0 

819/65 116/80 R≥2 R≤1 877/33 8685/38 R≥2 R=1 

856/47 818/44 R≥3 R≤2 584/27 212/25 R≥3 R=2 

797/29 414/26 R≥4 R≤3 132/21 212/16  R≥4 R=3 

495/15 682/12 R≥5 R≤4 265/11 668/8 R≥5 R=4 

841/3 018/0 R≥6 R≤5 841/3 018/0 R≥6 R=5 
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آید که معناداربودن ضرایب بدست می tتقسیم ضرایب متغیرها بر انحراف معیار، مقادیر آماره 

دهد کلیه ضرایب نشان می tدهد. محاسبه آماره درصد نشان می 95متغیرها را در سطح 

 شده در این سطح معنادارند.  محاسبه

 
 گی نرمال شده برای متغیرهای مدلانباشتنتایج برآورد بردار هم (4جدول )

 دهنده انحراف معیار هستند.مقادیر داخل پرانتز نشان*

صرورت زیرر متغیرهای مدل را  به توان رابطه تعادلی بلندمدت بین(، می4بر اساس نتایج جدول )

 نشان داد:

growtht = 2.288 − 0.248 (
def

gdp
)

t

+ 0.042 (
def

gdp
)

t

∗ (threat)t

− 0.161(threat)t + 0.721(inv/gdp)t − 0.455 (
oil

non − oil
)

t
 

طور پردازیم. همرانبر رشد اقتصادی می برآوردشده یرهای ملحوظ در مدلحال به تشریح اثر متغ

ارجی برر خمنظور بررسی اثر مخارج دفاعی و اثر تهدیدات که پیش از این نیز توضیح داده شد، به

ا بررسی بر توان به ضرایب برآوردی این متغیرها بسنده کرد و بایستی اینرشد اقتصادی، تنها نمی

توجره بره  صورت توأمان انجام گیرد. بر ایرن اسراس برااین دو متغیر و به عاملیتدرنظرگرفتن اثر 

 توان نوشت که:معادله برآوردی فوق، در مورد اثر بار دفاعی بر رشد اقتصادی در ایران می
∂(growth)t

∂ (
def
gdp

)
t

= −0.248 + 0.042(threat)t 

بار دفاعی بر رشد اقتصادی در ایران وابسته بره  توان گفت که اثربر اساس رابطه برآوردی فوق می

threat)سطح تهدیدات خارجی است. در صورت عدم وجود تهدیدات خرارجی  = ، اثرر برار (0

)دفاعی بر رشد اقتصادی منفی 
∂(growth)t

∂(
def

gdp
)
t

= و به این معناسرت کره یرک درصرد  (0.248−

درصرد کراهش خواهرد داد )چراکره در  25/0دود افزایش در بار دفاعی، رشد اقتصادی کشور را ح

صورت عدم وجود تهدیدات خارجی، مخارج دفاعی توجیه اقتصادی نردارد(. امرا از آنجرا کره ایرن 

C  عرض از(

 (أمبد
oil/non-oil inv/gdp def/gdp*threat threat def/gdp growth 

288/2 
455/0- 721/0 042/0 161/0- 248/0- 

1-  
(108/0) (166/0) (021/0) (071/0) (075/0) 
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فرض تا حد زیادی ناممکن و غیرقابل قبول اسرت و همرواره کشرور ایرران برا تهدیردات خرارجی 

مثبت تهدیدات خارجی انجرام داد. رو بوده است، بایستی تحلیل را بر اساس سطوح گوناگونی روبه

بر اساس رابطه فوق با وجود تهدیدات خارجی، اثر منفی مخارج نظامی بر رشد اقتصرادی کراهش 

یابد و هر چه میزان این تهدیدات بیشتر باشد، کراهش در اثررات منفری برار دفراعی برر رشرد می

اشت با عبور سرطح تهدیردات توان انتظار دای که حتی میگونهاقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. به

خارجی از یک مقدار مشخص )به نام سطح آستانه(، تأثیر بار دفاعی بر رشد اقتصادی کشور مثبت 

 نیز گردد. 

 توان از طریق رابطه زیر محاسبه کرد: این سطح آستانه را می
∂(growth)t

∂ (
def
gdp

)
t

= −0.248 + 0.042(threat)t = 0 ⇒ threat∗ = −
0.248

0.042

= 5.905% 
 059/0که متوسط بار دفراعی کشرورهای خاورمیانره از مقردار نتیجه فوق گویای آنست که زمانی

بیشتر باشد، افزایش مخارج نظامی از طریق تأمین امنیت سطح رشد اقتصادی را در ایران افزایش 

نشران داده ای آن ( متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانره و مقردار آسرتانه5دهد. در شکل )می

طور که از ایرن شرکل مشرخص اسرت، میرزان متوسرط برار دفراعی کشرورهای شده است. همان

های ابتدایی برازه زمرانی تحقیرق در سرطح بسریار خاورمیانه )شاخص تهدیدات خارجی( در سال

دلیل شرایط جنگ تحمیلی برا عرراق و دوران باالتری از مقدار آستانه قرار داشته و اقتصاد ایران به

چنین، سازی پس از جنگ، توانسته از افزایش بار دفاعی و بالتبع تأمین امنیت منتفع گردد. همباز

شردن بره سرطح آسرتانه های اخیر و نزدیکروند افزایشی بار دفاعی کشورهای خاورمیانه در سال

تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشرد. در دهد که افزایش مخارج دفاعی در ایران میخود، نشان می

هرا برر روی منرافع های آنشده کره مردلاین رویکرد جدید بر خالف سایر مطالعات داخلی انجام

مندی سازی و بهرههای دفاعی )شامل: صادرات تجهیزات و ادوات نظامی، اثر بخشهمستقیم هزینه

های آن )شرامل: واردات تجهیرزات و ادوات های نوین در سطح نظرامی و ...( و هزینرهاز تکنولوژی

گزینی و ...( تمرکز داشته، تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصرادی را وابسرته بره ظامی، اثرات جاین

توسعه و مواجه برا تهدیردات خرارجی داند )که برای کشورهای درحالسطح تهدیدات خارجی می

تر است( و معتقد اسرت در صرورت وجرود تهدیردات به سایر تصریحات منطقی مانند ایران نسبت

آمده دسرتباشرد. نتیجره بهالنسبه بزرگ، اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبرت میخارجی ب
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 & Aizenman)آیزنمن و گلیک  شده در این زمینه نظیر: انجام تأییدکننده نتایج مطالعات تجربی

Glick, 2003, 2006)  یانگ و همکاران و(Yang  et al., 2011) باشد.می  

 
 

ای دفاعی کشورهای خاورمیانه )شاخص تهدیدات خارجی( و مقدار آستانهبار  متوسط( روند 5شکل )

 1358-1394آن برای ایران طی دوره 

 توان نوشت که:در مورد اثر تهدیدات خارجی بر رشد اقتصادی در ایران نیز می
∂(growth)t

∂(threat)t

= −0.161 + 0.042 (
def

gdp
)

t

 

فی توان گفت که اثر شاخص تهدیدات خارجی بر رشد اقتصادی منبطه فوق میبر اساس را

گذاری رمایهسبا کاهش منابع الزم برای است. چرا که افزایش تهدیدات خارجی از طریق ناامنی 

رمایه سرار گذاری خارجی و تکنولوژی جدید همراه آن شده و موجب فمانع ورود سرمایه داخلی،

 ماند وبکه کشور از ارتقای سطح فعالیت و کسب و کار باز  شدهث شود. این عوامل باعمی

توان ق میاما طبق رابطه فو .(Myo, 2013: 6) شکاف تکنولوژی زیاد و رشد بالقوه کاهش یابد

ر رشد جی بانتظار داشت که با افزایش بار دفاعی و تأمین امنیت، تأثیر منفی تهدیدات خار

 اقتصادی کاهش یابد.

نتظار انیز مثبت و مطابق  (inv/gdp)گذاری به تولید ناخالص داخلی مایهضریب نسبت سر

ک ان یگذاری به تولید ناخالص داخلی در ایرچه نسبت سرمایهدهد که چناناست و نشان می

یابد. اثر مثبت درصد افزایش می 72/0درصد افزایش یابد، در بلندمدت رشد اقتصادی حدود 

ی و والیمشده مانند مطالعه تقریبا در تمام مطالعات انجام گذاری بر رشد اقتصادیسرمایه

 گیری شده است.( نتیجه1394خندان و همکاران )( و گل1393خندان )(، گل1393همکاران )
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تأثیر متغیر نسبت درآمدهای حاصل از صادرات نفت به صادرات غیرنفتی منفی و در سطح 

معروف است. به این  1«بیماری هلندی»دی به باالیی معنادار است. این اثر در ادبیات اقتصا

معنا که با افزایش نسبت صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی، رابطه مبادله به ضرر کاالهای 

آمده، یک دستای تغییر کند و درنتیجه رشد اقتصادی کاهش یابد. بر اساس نتایج بهمبادله

در بلندمدت رشد اقتصادی را در درصد افزایش در نسبت صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی، 

 دهد.درصد کاهش می 46/0ایران حدود 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

 نیا یاصل هدف ،(Aizenman & Glick, 2003, 2006) کیگل و زنمنیآ مطالعات یراستا در

 یخارج تدایتهد سطح به توجه با رانیا یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج ریتأث یبررس مطالعه

 کی ک،یگل و زنمنیآ مطالعات اساس بر منظور، نیا به. باشدیم 1358-1394 یهاسال یط

 وسیسلوی-وهانسنی یانباشتگهم روش از آن برآورد یبرا و یطراح رانیا اقتصاد یبرا مدل

 شاخص عنوانبه انهیخاورم یکشورها یدفاع بار متوسط از ن،یچنهم. است شده استفاده

 . است شده استفاده یخارج داتیتهد

 همه که است آن از یحاک مدل یرهایمتغ یبرا( ADF) افتهیمیتعم فولر-یکید آزمون جینتا

 یانباشتگهم آزمون اساس بر ن،یچنهم. برخوردارند واحد یانباشتگ درجه از و I(1) رهایمتغ

 بیضرا جینتا. شودیم دییتأ رهایمتغ نیا نیب یانباشتگهم بردار دو وجود وسیوسلی - وهانسنی

 رشد بر یفاعد بار ریتأث مدتبلند در که است مطلب نیا دیمؤ کردننرمال از پس موردنظر بردار

 سطح شیافزا با که یاگونهبه است؛ وابسته یخارج داتیتهد شاخص سطح به رانیا یاقتصاد

 انتظار توانیم و ابدییم کاهش یاقتصاد رشد بر یدفاع مخارج یمنف اثر ،یخارج داتیتهد

 رشد رب یدفاع مخارج ریتأث آن، آستانه مقدار از یخارج داتیتهد سطح ذشتگ با که داشت

 یمنف یاقتصاد رشد بر یخارج داتیتهد شاخص اثر ن،یچنهم. گردد زین مثبت کشور یاقتصاد

 داتیتهد ینفم ریتأث ت،یامن نیتأم و یدفاع بار شیافزا با که داشت انتظار توانیم اما است؛

 نسبت و یگذارهیسرما ریتأث ز،ین جینتا ریسا اساس بر. ابدی هشکا یاقتصاد رشد بر یخارج

 .است یمنف و مثبت بیترتبه انتظار، مطابق ینفت ریغ به ینفت صادرات

                                                           
1. Dutch Disease 
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 یخرارج داتیرتهد وجرود صرورت در که شودیم شنهادیپ قیتحق نیا جینتا اهم به توجه با

 یدفراع مخرارج متوسرط یابرر 059/0 از تربزرگ یسهم قیتحق نیا جینتا اساس بر که) بزرگ

 ،کشرور یاقتصراد رشرد سطح یارتقا منظوربه ،(است آمده دستبه gdp از انهیخاورم یکشورها

 کشرور، زانیربرنامره و اسرتمدارانیس و ابردی شیافرزا تیرامن نیترأم جهرت در یدفراع مخارج

 یاهرروش در دنظریرتجد برا و کنند شرفتهیپ ینظام عیصنا گسترش صرف را یدفاع یهانهیهز

. کنند راهمف را بخش نیا در ییکارآ یارتقا نهیزم ،ینظام تدارکات و یانسان یروین نیتأم یجار

 ترکوچرک یسرهم قیرتحق نیرا جینتا اساس بر که) نییپا یخارج داتیتهد وجود صورت در اما

 و( اسررت آمررده دسررتبه gdp از انررهیخاورم یکشررورها یدفرراع مخررارج متوسررط یبرررا 059/0

 یهراخشب ریسا به یدفاع بخش از منابع انتقال با که شودیم شنهادیپ ت،یامن سطح بودنفراهم

 . دیبخش عیتسر را کشور یاقتصاد رشد ،(بهداشت و آموزش مانند) یاقتصاد رشد محرک
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