
های اقتصادی بر های ناشی از تهدیدات و تحریمبررسی اثرات شوک

 هزینه نظامی کشور

 1نصرآبادیداوود 

 2 *یعقوب فاطمی زردان

 01/03/1400تاریخ پذیرش:                                                   19/01/1400تاریخ ارسال: 

 چکیده
و از طرف دیگر بخاطر تحریم های  منطقه استراتژیک واقع شدن در یکبه دلیل  اقتصاد ایران از یک طرف
های مختلفی سروکار دارد که هزینه نظامی را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. لذا اقتصادی، همواره با شوک

هدف این  از این رو، ای برخوردار است.های اقتصادی از اهمیت ویژهبررسی اثرات این تهدیدات و تحریم
طی بازه نظامی کشور  هزینههای اقتصادی بر ز تهدیدات و تحریمهای ناشی اپژوهش، بررسی اثرات شوک

های که شوک دهدمینشان ج باشد. نتایمی «بیزین برداری رگرسیون» خودبه کمک مدل  1350-1398زمانی 
تجارت، هزینه نظامی سایر کشورها، درجه باز بودن ، قیمت نفت، نرخ ارز، ناخالص داخلی تولیدرشد حاصل از 
. اما شوک تورمی و نسبت واقعی مالیات در دارندبر هزینه نظامی اثر مثبتی  تروریستی و جمعیتتهدیدات 

شود. با این اما با گذشت زمان این اثر برای مالیات مثبت می گذارد،میهای اولیه اثر منفی بر هزینه نظامی دوره
رود. همچنین، مشابهت از بین می دوره 20ها پس از حال، بجز شوک نرخ ارز و قیمت نفت، اثرات سایر شوک

ست که هزینه نظامی با درآمدهای نفتی ا بیانگر این داخلیتولید ناخالص اثرگذاری شوک قیمت نفت با شوک 
بیانگر یک رقابت تسلیحاتی  ایران. همچنین، اثر مثبت هزینه نظامی سایر کشورها بر هزینه نظامی وابستگی دارد

ها و تهدیدات توان ادعا کرد که هرچند تحریمرنهایت با توجه به نتایج میباشد. دبین کشورهای منطقه می
با هدف کاهش  که هااکثر تحریم ،رایاند. زاما موفقیت آمیز نبوده ؛انداقتصادی دارای اثراتی بر بخش نظامی بوده

اند، بلکه اثرات را کاهش نداده هانهیهز نیاند، نه تنها اشده یکشور طراح ی و تضعیف بنیه دفاعینظام نهیهز
 هم داده است. شیرا افزا ینظام نهیهز ها،حاصل از آن یهاشوک
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 .  مقدمه1
ای را از کشورهای کشور ایران، پس از انقالب اسالمی تا به امروز، تهدیدات نظامی و غیرنظامی گسترده

در آن،  در پی پیو وجود مناقشات  انهیمنطقه خاورمباالی  تیحساسمتخاصم دریافت کرده است. از طرفی، 
ها به خود بخش ریه سااز کل مخارج دولت را نسبت ب ییسهم باال نظامی هزینهشده است همواره  باعث

بوده و آتش  از مناطق پر تنش جهان یکی همیشه گذشته انیدر طول سال منطقه خاورمیانه اختصاص دهد.
منطقه شاهد  نیا ،تاکنون یالدیم 19۷0که از سال  یور بوده است. به طورمنطقه همواره شعله نیجنگ در ا

 اند.کشته شدهها جنگ نینفر در ا ونیلیسه م حداقلبوده است و  یارجو خ یجنگ داخل 50حدود 

تداخل با ساخت قدرت در درون  نیبوده و ا یخارج گرانیجنوب غرب آسیا محل تداخل منافع بازبنابراین،  
است که  یعوامل نتریاصلیاز  یکیمنطقه  نیدر ا یخارج یدهایتهد لذا،دارد.  زیادی ارتباطمنطقه  یکشورها

از جمله دالیل اصلی دیگر باال بودن هزینه نظامی در کشورهای کند. می فاینقش ا یدر تعیین مخارج نظام
(، موقعیت 1995 ،1مونتیو ش تزانی)ن و سیل دالرهای نفتی به منطقه یعیوجود رانت منابع طب توان بهمنطقه می

شرایط بد اقتصادی مانند فقر، گرسنگی، خشکسالی، کیفیت  استراتژیک منطقه خاورمیانه در تامین انرژی دنیا،
شمار میان کشورهای ارضی و مرزی بی اختالفاتشوند، پایین زندگی و غیره که منجر به افزایش خشونت می

، افزایش تهدیدات تروریستی همانند القاعده، طالبان، داعش و غیره، وجود رقابت (1993 ،2ی)سادوک منطقه
کشورهای خاورمیانه به منظور داشتن دست باالتر در سطح منطقه )دشتبانی و ابراهیمی،  سیاسی و تسلیحاتی

های جهان در این منطقه و های عوامل فرامنطقه ای و قدرت دخالت(، 139۷؛ باغستانی و همکاران، 1398
ه، فقر های داخلی در کشورهای منطق، ناآرامی(2003، 3و همکاران نی)آقاحس تجهیز و تسلیح متحدانشان

توان فرهنگی و کمبود دانش و نبود امکانات، تکنولوژِی و علم ساخت سالح و خودکفایی در این زمینه را می
 نام برد.

کشور  مخصوصا منطقه غرب آسیا یکشورها نیب اثرات این تهدیداتوجود و شدت  بررسی، بر همین اساس 
اما دشمنان فقط از طریق ایجاد درگیری و تهدید نظامی درصدد ضربه زدن به کشور دارد.  باالیی تیاهم رانیا

ثباتی های اقتصادی نیز در تالش هستند تا اقتصاد کشور را دچار بینیستند بلکه، از طریق تهدید و تحریم
هدف قرار را  کشور امنیت اقتصادیعالوه بر درگیری نظامی، ترین تهدیداتی که یکی از مهمنمایند. بعبارتی، 

به  شود.ها با عنوان تحریم یاد میکه از آن باشدمیتجاری و اقتصادی  ،یاسیهای س، محدودیتداده است
 نهیگز تریناصلی ،یجنگ نظام نیگزیجایک راهکار اصلی به عنوان  صورتبه  یاقتصاد میتحر طوریکه
 دزایتهد یندهاآیاز فر یها به عنوان بخشتحریمدر واقع،  .آیدمی به حساب رانیفشار بر ا یغرب برا یراهبرد
 کیتیو ژئوپل یتیامن یهاکه ضرورت گردنداجرا می حکومت رییبا هدف تغ رانیا یراهبرد یهازیرساخت بر علیه

                                                           
1 . Nitzan and Shimhon 
2 . Sadowki 
3 . Agha Husain and et al. 
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هر  باها . تحریمکند ییرا شناسا ییهاساز و کار نیمقابله با چن یالزم برا اقداماتکند، می جابیکشورمان ا
شونده  میکشور تحر کریو پنهان قابل توجه بر پ دایپ یامدهایو پ نتایج یسر کیشده باشند،  اجراکه  یهدف

ها فقط بصورت مستقیم نیست و حتی منافع کشور در این تهدیدات و تحریمبا این حال،  .وارد خواهند کرد
( و بارها از گزینه نظامی 1398کشورهای متحد و همسایه نیز مورد تهدید قرار گرفته است )کالنتری و صادقی، 

های تروریستی( در جهت ارعاب و اثرگذارتر کردن یا تهدید نظامی )بصورت مستقیم و یا تجهیز گروهک
 (. 1395هااستفاده گردیده است )بیات، دیدات و تحریمته

خاصم روبروست ها و تهدیدات کشورهای متبنابراین، روشن است در شرایطی که کشور از یک طرف با تحریم
ثباتی در اقتصاد د بیها، باعث ایجاها و نوسانات متغیرهای اقتصادی در نتیجه این تحریمو از طرف دیگر شوک

ی به منظور داشتن بع درآمدی شده است؛ و در سطح منطقه نیز کشورها به دنبال رقابتی نظامو محدودیت منا
ها و ست تا پژوهش(؛ الزم ا139۷؛ باغستانی و همکاران، 1398قدرت باالتر هستند )دشتبانی و ابراهیمی، 

اط ضعف و قوت قمطالعاتی در خصوص اثرگذاری این شرایط بر بخش دفاعی و نظامی کشور، انجام شود؛ تا ن
اثیر برای تبیین ت لذا، هایی در جهت کنترل نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برداشته شود.شناسایی گردد و قدم

ین پرسش هست این پژوهش به دنبال ا ان،یبر این جر یاقتصاد یهاو تحریم داتیتهد های حاصل ازامدیپ
؟ این است کشور داشته یبر بخش نظام یریچه تاث یاقتصاد یهاو تحریم داتیحاصل از تهد یهاشوک که،

ها روی تحریم وهای حاصل از تهدیدات پژوهش با هدف پاسخ به سوال فوق، سعی دارد به بررسی اثرات شوک
 یسازمانده ریتار مقاله به شرح زدر ادامه، ساخهزینه نظامی بپردازد و با توجه به نتایج، پیشنهاداتی را ارائه دهد. 

. سپس شوده میپرداختخصوص  نیو مطالعات انجام شده در انظری  اتیبه مرور ادب یشده است. در بخش بعد
 جیپرداخته و سپس نتا مدل نیبه تخم ،. در ادامهخواهد شدمدل ارائه  متغیرها و مربوط به اتیدر بخش بعد جزئ

ی در شنهاداتیپرائه او  یگیرنتیجهو بخش آخر به  تینها درد. شومی تحلیل و بررسیمدل  نیحاصل از تخم
 اختصاص داده شده است. این زمینه

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2
 . تحریم ایران2-1

 میتحر یکشورها طرفدانست که از  یحاکم بر جهان کنون یالمللبینفشارهای از  یتوان جزئرا می میتحر
انجام واکنش  ی، براموردنظر یاجبار دولت کشورها با هدف یرنظامیغ اهرم فشاری بصورتکننده به عنوان 

 یو راهبرد یاقتصاد یهارساختیز به دنبال آن است کهها تحریم. (4، 200۷ ،1لری)ا دشواعمال می خاصی
الملل منطقه و بین یکشورها ریداخل و سا یرا نزد افکار عموم حکومتو دهد کشورمان را مورد هدف قرار 

)رهبر  را به وجود آورد یراهبرد یهانفوذ و قابلیت بیکاهش ضر یها نهیزم بیترت نیدهد و بد نشانناکارآمد 

                                                           
1 . Eyler 
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 5توان کشورمان، می هیغرب بر عل یوضع شده از سو یهاتحریم هیبه روند کل یبا نگاه.  (139۶همکاران،  و
 (:1395و معمارنژاد،  یبدیم ی)باغستان عمده را مالحظه کرد یمیموج تحر ایمرحله 

 یتوان نظام اهشکبا هدف  اغلبها از تحریم مرحله نیا: گذارسرمایه و فناورانه یهانخست؛ تحریم مرحله -
 .دیبه خصوص در صنعت نفت و گاز کشور وضع گرد دیتول یسازاز ظرفیت یریو جلوگ رانیا

آغاز شد، با  1389آن ها از سال  بیها که تصوتحریم نی: اینقل و انتقاالت مال یدوم؛ محدودساز مرحله -
اعمال  رانیا یکشور و کاهش توان مبادالت تجار یبه چرخه تجار یارز یاز ورود درآمدها ممنوعیتهدف 

 .شد

و با مشارکت  1391و  1390 یهاها که در سالاز تحریم مرحله نی: در ایبانک مرکز میسوم؛ تحر مرحله -
اختالل در پشتوانه  ،یارز یبه درآمدها یبانک مرکز یاز دسترس ممنوعیت، اجرا گردید کایاروپا و امر هیاتحاد

 است. رانیاد ابه اقتص یجد زیان ،یو به طورکل یتجارت خارج انیجر شتریهر چه ب تیکشور و محدود یپول

شد، کاهش  اعمال نیشیپ مرحلهها که به موازات از تحریم مرحله نینفت و گاز: ا یهاچهارم؛ تحریم مرحله -
بودجه  ال،یرزش را ریکشور، نظ یاقتصاد یدیکل یرهایمتغ بیو به تبع آن، تخر رانیا ینفت یدرآمدها دیشد

 یتجار یهاحریمتاقدام به  یبراگام مهم  کی دیرا با ینفت میرا هدف قرار داد. تحر یدولت، تجارت خارج
 کرد. یتلق

ها که از تحریم لهمرح نیوجوه: در ا یمبادالت فلزات گران بها و طال و مسدودساز تیپنجم؛ ممنوع مرحله -
تالش شده تا  د،یسر بیبه تصو 1392سال  لیدر اوا کایو کنگره امر 1391اروپا در اواخر سال  هیتوسط اتحاد

 عیارها در بخش صناو فش یابد کاهش گرید یدر کشور ها رانیانباشت شده ا یارز یامکان استفاده از درآمدها
 .داشته باشد افزایش رانیمادر ا

 ید و تروریسم. تهد2-2

 ریکشور را تحت تاث کیاز  شیانواع اتصاالت ممکن، ب قیاست که از طر سمیاز ترور یشکل یفرامل سمیترور
و جلب توجه رسانه ها؛  غاتی. تبل1عبارت است از:  سمیو کوتاه مدت ترور یکیتاکت یاصل اهداف دهد.قرار می

در این زمینه مطالعاتی نیز انجام شده است  ی.رساندن به اقتصاد مل بی. آس3ثبات کردن حکومت موجود؛ . بی2
بر وقوع  یبود که نگاه اقتصاد یفرد نیاول 1شریفل و تاثیرات این مهم بر روی اقتصاد بررسی شده است. اگر چه

 یافراد درپ یبرخ یگذار اقتصاد جرم بوده است، که به اعتقاد و هیپا ،2بکر رفتار مجرمانه داشت، اما در واقع
)با در ی قانون یجرم نسبت به کارها یکه منفعت ماد تیفعال نیا هزینه فایده لیسود خود، با تحل یحداکثرساز

                                                           
1 . Fleisher 
2 . Becker 
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 شوندمی تیاست، مرتکب جرم و جنا یقانون یهااز فعالیت شیو مجازات آن(، ب یرینظر گرفتن احتمال دستگ
کشورها  ینظام یها، افزایش هزینه هاو تهدیدها و بروز جنگ تروریسممهم رشد  راتیاز تأث ییک (.19۶8)بکر، 

و صادرات و وارد آمدن زیان  یداخل داتیکاهش تول ،یو ماد یانسان یهااست. وارد آمدن خسارت به سرمایه
 صیعدم تخص ،یجنگ ادو اقتص نیروی نظامیکار اقتصاد زمان صلح به  یرویتبدیل شدن ن ،یارز یبر درآمدها

 یهاماهر، افزایش قیمت مهیکار ماهر و ن یرویکم شدن ن ،یانسان یها، فرار مغزها و خروج سرمایهمناسب منابع
باعث  نتایجی نیجنگ هستند. چن ممه یامدهایها ازجمله پرشد واردات، افزایش قاچاق، و افزایش بدهی ،یداخل
رو به  دشمنان یهایاز تجاوزگر یریشگیخود و پ یدفاع هیبن تقویتاز کشورها به منظور  یاریشود که بسمی

کشورها  ددگرموجب می یستیاساس وجود حمالت ترور نیبرا (.1995 ،1تی)اسم اورندیب ینظام مخارجافزایش 
( 1باتوجه به شکل شماره )و آرامش کشور داشته باشند.  تیدر حفظ امن یسع یدر مخارج نظام شیبا افزا

های اخیر در منطقه خاورمیانه یعنی غرب ایران و ریسم در سالدرمیابیم که بیشترین مرگ و میر ناشی از تو
 منطقه جنوب آسیا یعنی شرق ایران اتفاق افتاده است.

 
 2019تا  2000( تعداد مرگ و میر حاصل از تروریسم 1شکل شماره )

Source: Global Terrorism Database (GTD) 

نات الزم را در جهت ایجاد بنابراین، با توجه به ناامنی که در اطراف ایران وجود دارد، الزم است منابع و امکا
 امنیت در برابر تروریسم و تهدیدات داخلی انجام شود. 

 هزینه نظامی جهان .3-2

دهد. همانطور که نشان می یناخالص داخل دیاز تول یرا به صورت درصد ینظام یهاهزینه (2شکل شماره )
بیشترین هزینه نظامی مربوط به کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا یا بعبارتی منطقه منا هست. مشخص است 
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باشد. مطمئناً بخش عظمی از این هزینه نظامی پس از منطقه منا، بیشترین هزینه برای آمریکای شمالی می
ه نظامی را در سطح جهان دارد. منطقه سومی که بیشترین مربوط به ایاالت متحده است که بیشترین هزین

باشد. سهم هزینه نظامی سایر مناطق از تولید ناخالص داخلی در هزینه نظامی را دارد منطقه آسیای جنوبی می
 شکل زیر مشخص است.

 
 بر اساس منطقه -GDP( هزینه نظامی بصورت درصدی از 2شکل شماره )

Source: World Bank–World Development Indicators 

ای که دارای بیشترین هزینه نظامی هستند، ( اینست که سه منطقه2تامل در خصوص شکل شماره )نکته قابل
 GDPشوند. همانطور که گفته شد بیشتر سهم هزینه نظامی از از نظر ایران مناطق امنیتی نیز محسوب می

مربوط به منطقه منا هست. این منطقه، عالوه بر اینکه نزدیک و تاحدودی در مرزهای ایران هست، با توجه به 
منطقه  تیحساسشود. باشد برای ایران منطقه کامال حساس محسوب میشرایط استراتژیک و مهمی که دارا می

از کل  ییو مخارج آن سهم باالدر آن، سبب شده است همواره دفاع  یشگیو وجود مناقشات هم انهیخاورم
( GDPرتبه دوم در هزینه نظامی )درصد از  ها به خود اختصاص دهد.بخش ریمخارج دولت را نسبت به سا

برای کشورها آمریکای شمالی است که همانطور که ذکر شد بیشترین هزینه نظامی مربوط به ایاالت متحده 
کند. در ی را نیز صرف ضربه زدن به منافع کشور ایران میهای نظامآمریکاست، که بخش زیادی از این هزینه

هند، افغانستان، پاکستان، بنگالدش، بوتان، رتبه سوم منطقه جنوب آسیا قرار دارد. کشورهای جنوب آسیا شامل 
شود )مخصوصا هند، پاکستان و باشد که جز منطقه امنیتی شرق ایران محسوب میمی و نپال ویمالد نکا،یالسر

های نظامی مربوط به مناطقی هست که در اطراف ایران قرار دارند و برای تان(. بنابراین، باالترین هزینهافغانس
 ایران از حساسیت باالیی برخودار است و الزم است این موضوع مورد توجه قرا گیرد. 
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 پیشینه پژوهش. 4-2
 . مطالعات داخلی1-4-2

 جیخل هیحاش یدر کشورها ینظام یهاعوامل موثر بر هزینه یبه بررس ی( در پژوهش1399)ی و عادل یمهدو
رقابت  کی مطالعه نشان داد که نیا جیپرداختند. نتا GMMبا روش  1990-201۷ یدوره زمان یفارس ط

 فارس وجود دارد.  جیحوزه خل یکشورها نیب یحاتیتسل

که عوامل  رسندمی به این نتیجهبصورت پرسشنامه  یشیمایبه روش پدر پژوهشی ( 1398)ی میو ابراه یدشتبان
 رد. دا رانیدر ج. ا. ا یاثر مثبت و معناداری بر بودجه دفاع کیو استراتژ یاسیاقتصادی، س

 یهاسال یط نهایشور خاورمک 13در  یمخارج دفاع یای به برآورد تابع تقاضا( در مطالعه1398) گلخندان
که داد شان نبرآورد مدل  جی( پرداخت. نتاSGMM) یستمیس افتهی میتعم یبا روش گشتاورها 2014-1995

 اند. اشتهد انهیخاورم یکشورها یبر بار دفاع یاثر منف ،یو تراز تجار یردفاعیمخارج غ یرهایمتغ

رقبا  ینظام تیضعو اثرگذار بودن و یمخارج نظام ییهمگرا یبه بررس یدر پژوهش( 1398) و همکاران یاشرف
ا ب 1988-201۷ کشور منتخب در بازه 13 یمربوط به بخش دفاع در منطقه منا برا یبودجه ا یهادر تصمیم

 .قه منا استمخارج در منطاین  ییاز همگرا یحاک جیپرداخت. نتا NCADFواحد  شهیاستفاده از آزمون ر

دوره  کی یبرا رانیدر ا ینظام نهیکننده هز نییعوامل تع یبه بررس ی( در پژوهش1398) و همکاران یمرادخان
 ددرآم یرهایدهد که متغنشان می جیپرداختند. نتا ،ARDL( با استفاده از روش 134۶-1391) هسال 4۷ یزمان

ای مناقشات منطقه ی ولناخالص داخ دیسرانه تول ریدار و متغ یمثبت و معن ریدولت، تأث یرنظامیغ نهینفت و هز
 دارند.  ینظام نهیهز یرو یمنف ریتأث

 مطالعات خارجی .2-4-2

با  هیجریکالن در ن یو عملکرد اقتصاد ینظام یهاهزینه نیرابطه بدر پژوهشی به بررسی  (2020)1الگبنال
 هیجریدر ن ینظام یهاکه هزینهداد نشان  نتایجپرداخت.  201۷و  1980 یهاسال نیب VARاستفاده از  مدل 

در برابر  ینظام یهارسد هزینهارز قرار دارد. به نظر مید و نرخ یتول یهاشوک ریتحت تأث یتوجهبه طور قابل
کمتر  نیبنابرا ،شودمعامله می یبا ارز خارج ینظام نهیهز نیشتریب رایز ؛شده است یبندقیعا یشوک تورم

 قرار دارد. یلداخ یهاقیمت ریتحت تأث

اثرات  یاثرات ثابت ضمن بررس کردیبا استفاده از رو 1945-2005بازه  یط ی( در پژوهش2019)2و وانگ نیمکل
شده مخارج خود را از  میتحر یدولت کشورها م،یکه در صورت اعمال تحر دیرس جهینت نیها به اتحریم
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 نهیها هزها دولتدر زمان تحریم نیکنند. بنابراباال منتقل می تیبا اولو یهابه بخش تیکم اهم یهابخش
 .نددهباال هست کاهش نمی تیرا که جز مخارج با اولو شانینظام

بر  2015تا  2012از سال  یو انرژ یبانک یالمللبین یهاتحریم ریتأث یابیبه ارز ی( در پژوهش2019)1فرزانگان
-3201نشان داد که در کل دوره  وی جیپرداخت. نتا یبیاز روش کنترل ترک رانیا ینظام یهاهزینه یرو

 .است. افتهیسال کاهش  هردالر در سال در  119به طور متوسط حدود  ینظام یها، سرانه هزینه 2015

 یناخالص داخل دیکشور فقط به تول کی ینظام یهاهزینه یکه اندازه و الگو افتیدر ی( در پژوهش201۷)2کومار
عوامل ممکن است  نیدارد. همه ا یبستگ زین یگریندارد و به عوامل مختلف د یها بستگآن یمال ییتوانا ای

 کیو عوامل ژئواستراتژ کیتیژئوپل ،ییایجغراف ،یاسیس ،یخارج ،یداخل ،یاقتصاد ریغ ،یبه عنوان عوامل اقتصاد
 شناخته شوند.

 یاقتصاد یهااثرات تحریم یمدل دفاع محور، به بررس کیبا استفاده از  ی( در مقاله ا201۶)3تانویمک دونالد و ر
توسعه  ،یاقتصاد یهادهد که تحریمنشان می هایافتهپرداختند.  200۷تا  1959 یهاسال یط یبر بخش دفاع

نشان  نیکند، و امی یها را خنثتحریم نیا راث  یبخش دفاع ندهیرشد فزا ریرا محدود کرده است، اما تأث رانیا
 اثر هستند. یب ،یدفاع یهاحاصل از هزینه ینیاثر جانش لیها به دلدهد که تحریممی

توان می تهتحقیقات گذشحاضر با  پژوهش زیوجه تما ی انجام شده در خصوصمطالعات تجرب یجمع بنددر 
ها صل از تحریمهای داخلی و خارجی حاشوک اتاثر یبررسبه رغم اهمیت باالی این موضوع، در زمینه  گفت

 تعداد نین،همچ. در داخل کشور مطالعات خیلی اندکی انجام شده است ،ینظام یهابر هزینه و تهدیدات
پژوهش  ،نیباشد. عالوه بر امی کم باشند،انجام شده  زمینه نیا یبر رو یکه با تمرکز اصل یخارج هایپژوهش
 بیزیمدل  کیز ا کشور ینظامها و تهدیدات بر هزینه حاصل از تحریم های شوکاثر  یمنظور بررس به حاضر،

در کرده است که  باشد، استفادهمی یو نظامی( راهبرد) کیاستراتژ ،یاجتماع ،یاقتصاد یرهایکه شامل متغ
 یرهایزمان با متغهم یکالن اقتصاد یرهایاستفاده از متغ آید. در واقعاین زمینه نیز نوآوری به شمار می

اثیرپذیری شدید آنها بر ی، با توجه به تنظام مخارج آنها بر اثرات یو بررس ی(کیاستراتژراهبردی ) و اجتماعی
قویت این اثرات تهای الزم جهت کنترل و یا مهم است تا نقاط ضعف و قوت شناسایی گردند و تالشیکدیگر، 

 . برداشته شود
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 . روش شناسی پژوهش3
 . نوع پژوهش3-1

در جهت  ییه راهکارهاو ارائ رانیا ینظام نهیها بر هزاثرات شوک ییمطالعه به دنبال شناسااین از آنجا که، 
 یو کاربرد عمل است تیاندرکاران دفاع دارای اهمحاصل از آن برای دست هایافتهیاثرات است و  نیکاهش ا

 .دادهای کاربردی قرار توان آن را در گروه پژوهشرو، می نیاز ا ؛دارد

 . روش پژوهش 3-2

با مشاهده  کند کهبر داده است و نتایجی را ارائه می پژوهش تجربی، برخالف پژوهش مفهومی، پژوهش مبتنی
همچنین از نظر  ارد.دهای تجربی قرار یا تجربه قابل تأیید هستند. از این حیث، پژوهش حاضر در زمره پژوهش

ایط سروکار دارد، های عددی به منظور بررسی شرها، با توجه به اینکه تحقیق با دادهآوری دادهماهیت جمع
شود. پژوهش می بندیمیتقس یشیرآزمایو غ یشیآزما یبه دو دسته کل یپژوهش کمّپژوهشی کمی است. 
که هستند  یان شکلمورد استفاده به هم رهاییمتغ رایز گیرد،میقرار  یشیآزماریهای غحاضر در زمره پژوهش

 .ندشوقرار خواهند گرفت و توسط پژوهشگر دستکاری نمی یمورد بررس

 . قلمرو  پژوهش 3-3
همچنین،  .ان استو قلمرو مکانی آن، کشور ایر باشدمی 1398 تا سال 1350بازه زمانی این پژوهش از سال 

ه نظامی کشور های اقتصادی بر هزینهای ناشی از تهدیدات و تحریمدر این پژوهش، به بررسی اثرات شوک
 شود. پرداخته می

 آوری اطالعات. روش جمع3-4
ز روش ابا توجه به موضوع پژوهش  ،ازیآوری اطالعات مورد ندر بخش نظری پژوهش، به منظور جمع

اطالعات نظری  ،ینترنتیا هایگاهیروش با رجوع به کتب، مجالت و پا نی. در ادشوای استفاده میکتابخانه
مدل،  نیها جهت تخمآوری دادهبه منظور جمع ن،ی. همچندشوآوری میپژوهش جمع نیبرای انجام ا ازیمورد ن
 استفاده خواهد شد. یو بانک جهان ینک مرکزبا ران،یمرکز آمار ا یهاتیاز سا

 . روش تجزیه و تحلیل اطالعات3-5
ها بر هزینه نظامی درنظر گرفته خواهد شد؛ برگرفته از مدلی که در این پژوهش به منظور بررسی اثرات شوک

روش استفاده شده برای تخمین مدل در این مطالعه (؛ 2019)1مطالعات انجام شده توسط دیزجی و فرزانگان
ARDL (، روش استفاده شده برای تخمین مدل در این مطالعه 2020)2و اولگبناVAR  ،بود. عالوه بر این
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( 1398برای تعیین و انتخاب متغیرهای تاثیرگذار بر هزینه نظامی از مطالعات دیگری نظیر دشتبانی و ابراهیمی )
 شود:  ها مدل زیر تعریف میبنابراین، برای تخمین و بررسی شوکبهره گرفته خواهد شد.  ( نیز201۷)1و کومار

Expt = f[Rext, Inft, GDPt, Poilt, Taxt, Fret, POPt, NExpt, Thet, Sant] 

؛ : نرخ تورم کشورtInf؛ : نرخ ارز کشورtRex؛ : متغیر مربوط به هزینه نظامی کشور ایرانtExpبطوریکه؛ 

tGDP؛ : متغیر مربوط به تولید ناخالص داخلی ایرانtPoil؛ : قیمت نفتtTax نسبت مالیات :
: میانگین هزینه نظامی tNExp : جمعیت کشور؛tPOPتجارت؛ درجه باز بودن : tFre (؛T/GDPواقعی)

یستی حمالت ترورمتغیر مربوط به : tThe کشورهای همسایه و کشورهای رقیب و دشمن ایران در خاورمیانه؛
دهد. الزم به ذکر است را نشان می t: متغیر مجازی تحریم در سال tSanدر خاورمیانه و  کشورهای همسایه و 

در ؛ بازه پژوهش( ادامه داشته هی)بجز چند سال اول نظر دوره مورد یهاها در همه سالاز آنجا که تحریمکه، 
با توجه به  139۶و  1395)بجز سال  پس از انقالب یهاسال یتمام یبرا میتحر یمجاز ریپژوهش، متغ نیا

سازمان ملل واقع شده است، در نظر  ایاروپا و  هیاتحاد کا،یآمر میهدف تحر رانیبرجام( که کشور ا بیتصو
 شود.گرفته می

 2افزار ایویوزبه کمک نرم (BVAR) نیزیب یبردار ونیخودرگرس درنهایت، به منظور تخمین مدل، از روش
به طور های قبلی، استفاده خواهد شد. دلیل انتخاب این روش برای تخمین مدل اینست که برخالف روش

که این خود مزیتی برای این روش  کندای از نااطمینانی را لحاظ میبرای مدل و پارامترهای آن درجه ،زمانهم
 شود.سی این تابع پرداخته میبر این اساس در ادامه بصورت مختصر به برر. ها هستنسبت به سایر روش

 نیزیب یبردار ونیمدل خودرگرس. 6-3
گردد را مشخص می VAR(p) شکلدوره وقفه که به  2معادله و  nبا  دینامق یبردار ونیمدل خودرگرس 

 توان آن را به شکل زیر نوشت:می
, , , ,

1 ;; 1,...,p

t t j t j J ty z c y A t T       

و Cبرونزا،  یرهایثابت و متغ یاجزا ×1hبردار  tZوابسته بوده،  یرهایشامل متغ ×1nبردار  tyدر آن  که

jA سیماتر بیبه ترت h×n  وn×n مدل و بیضرا tε 0) که صورتیخطاست به  یبردار اجزا, )iid

t nN  

,بردار  فیتعر با سماتری. است شده فرض , , ,

1( , ,..., )t t t t px z y y  1توان مدل ارائه شده در معادله می 

 :تغییر داد ریز شکلرا به 

Y=XA + ε 

 که طوریبه 
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 T همهبوده و  T×n شده است که ابعاد آن فیتعر طوریبه  سیماتر روشن استکه  گونه همان .باشد
در نظر  دهد. بانشان مییی بصورت جدا هاوابسته را در ستون یرهایاز متغ کیمشاهدات مربوط به هر 

 T×Kابعاد  X سی، ماترVARاز معادالت  کیموجود در هر  بیبه عنوان تعداد ضرا  K=h+npگرفتن
 ثابت( ی)و اجزا بیضرا همهبوده که  nk×1 ی به شکلبردار کی α=vec(A) ینخواهد داشت. همچن

VAR  مدل برابر با  نیا بی. تعداد ضرادرنظر گرفته استبردار  کیرا درnk مشخص کننده  قیود باشد.می

( Ʃاجزاء خطا ) انسیکوار سی( و ماترA) بیضرا سینمودن عناصر موجود در ماتر دیمق قیاز طر VARمدل 

 بنابراین،پذیر است؛ آن امکان تشکیل دهنده ینمودن اجزا دیمق قیاز طر Ʃنمودن  دیاست. مق محاسبهقابل 
 بود: درست باشد، ریکه در معادله ز یباال مثلث سینمودن ماتر دیبه دنبال مق دیبا

Ʃ-1 =Ψ,Ψ 

برای تخمین توابع  باشد. Ψ>0 نماییم کهفرض  دیبا (Ʃ-1دقت ) سیمثبت بودن ماتر نیاز مع نانیاطم یبرا
شود. با توجه به اینکه در این پژوهش از تابع پیشین ی بیزی از چند توابع پیشین استفاده میبردار ونیخودرگرس

 گردد.شود، در ادامه مباحث پیرامون این تابع پیشین بررسی میمیاستفاده  سوتاهنیم-لیترمن

 سوتاهنیم-لیترمن نیشیتابع پ .7-3

آن را  1سیپول نیو بانک فدرال رزرو م نسوتایدانشگاه م پژوهشگرانبار  نیاولبرای  ن،یشینوع از توابع پ نیا
 بهاتقری نی. ادگردمحاسبات می ادیز اریساده شدن بس باعث ییها بیتقر با کمکتوابع  نیکردند. ا مطرح

 یقطر سیماتر کی سیماتر نیشود که او فرض می گیرنددرنظر میرا  Ʃاز  ینیبه عنوان تخم  ینیگزیجا
 کرد برآورد OLSروش  کمکجداگانه و با  شکلتوان به را می VARاز معادالت  کیهر  بنابراین،است. 

ˆ2را  یکه عناصر قطر اصل طوریبه )
ii iS  هایمدلدهد که قرار می OLS جزء خطا در  انسیوار از

iکه هنگامی معادله باشد(. نیامƩ یبرا هیما تعیین تابع اول فهیتنها وظ گرددمی نیگزیجا بشیبا تقر  α( بردار
 شود:بصورت زیر در نظر گرفته میباشد که مدل( می بیضرا

( , )Min Mina N a V  

 ریمقاد نیا نییکند. روش تعمی نییرا تع MinVو  Mina ریمقاد اتوماتیکبه صورت  سوتاهنیم-لیترمن تابع

 دایپ نمود MinVدر  نیشیپ انسیفروض مربوط به وار رسد.به نظر می عقالیی یتجرب مطالعاتاز  یاریدر بس

                                                           
1 . Federal Reserve Bank of Minneapolis 

(4) 

(5) 

(۶) 
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 سیماتر کی،  MinV ن،یشیپ انسیکوار سیکه ماتر گیرددرنظر می سوتاهنیم-لیترمن نیشیکند. تابع پمی

نشان  iVام مربوط است را با iموجود در معادله   بیضر Kرا که به  سیماتر نیاز ا یاست. اگر بخش یقطر

و  میده
,i jjV خواهد بود: ریز شکلبه  بین ضرایا انسیباشد، آنگاه وار سیماتر نیا یعناصر قطر اصل 

1
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  ی)که حاو MinVتک تک عناصر  دهیچیانتخاب پ یبه جا لذا
( )

2

Kn Kn H
سه  دیعنصر است( تنها با 

 هیاول یشد، اعمال باورها گفتهکه قبال  گونه همان نی. عالوه بر اگردد تعیین 3aو  1a ،2aمقدار اسکالر 

محقق  نانیاطم زانیم ،رودباال میها رسد؛ چرا که هر چه طول وقفهبه نظر می زی، معقول نبدین صورت در مدل

1 با قرار دادن نیشود و همچنمی شتریاز صفر بودن پارامترها ب 2a a کند باور را وارد مدل می نیا پژوهشگر
 نیا قیدق نییدارد. تع یشتریب تیاز معادالت اهم کیدر هر  رهایمتغ ریسا یهاخود متغیر از وقفه یهاکه وقفه

 یمختلف ریمقاد ییهاممکن است بر اساس آزمایش محققیو هر  شدتواند متفاوت بامی پژوهشیسه مقدار در هر 

2آن را برابر با  غالباً پژوهشگران iiσها انتخاب کند. در مورد آن یبرا

iS با  یهااز مزیت یکی دهند.قرار می

 عیشود که تنها شامل توزمنجر می یساده ا نیاست که به استنباط پس نیا سوتاهنیم-لیترمن نیشیتابع پ اهمیت
 است: ریز شکلبه  a نیپس عیکه توز نتیجه گرفتتوان نرمال است. می

( , )Min Mina y N a V  

 که طوری به
1 1 , , 1

1 1 ,

[ ( ( ) )]

[ ( ) ]

Min Min Min

Min Min Min

V V a X X

a V V a X y

  

 

   

   
 

 نیشینوع از توابع پ نیها در امحدودیت بعضیوجود دارد،  نیشیتابع پ مدل نیا یکه برا ییهاوجود مزیت با
 ترینمهماز  یکیبهره ببرند.  زین نیشیتوابع پ ریخود از سا مطالعاتدر  پژوهشگرانباعث شده است که 

 انسیوار یحاو سی)ماتر Ʃ یساده برا نیتخم کیاست که از  نیا سوتاهنیم-لیترمن نیشیتوابع پ یهاضعف
پارامتر ناشناخته  نیبخواهند ا یبرخ این درحالیست که احتمال دارد برد.( بهره میVAR ستمیخطا در س یاجزا
 یعیتوأمان طب نیشیبه توابع پ دیبا جهت نیبرآورد شود. بد نیزیپارامترها در اسلوب ب ریمانند سا مانده،یباق

 .مراجعه کرد

For coefficients on own lags 

For coefficients lags of variables 

For coefficients on exogenous variables 

 

 

(۷) 

(8) 

(9) 
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 ها و یافته های پژوهش. تجزیه و تحلیل داده4

 . آزمون ریشه واحد1-4

های برآوردی اطمینان های سری زمانی باید از عدم کاذب بودن رگرسیونپیش از هرگونه تخمینی در مورد داده
. بر این آید که ثابت شود متغیرهای مدل مورد نظر مانا هستند وجود می حاصل شود. این اطمینان زمانی به

 قابل مشاهده است.( 1شماره )اساس نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد در جدول شماره 

 ( آزمون ریشه واحد متغیرها1شماره )جدول 
 

 گیرییکبار تفاضل بانتیجه  نتیجه در سطح

 t-Statistic Prob t-Statistic Prob متغیرها

Exp -3/2571 0/0228 -4/7687 0/0003 

GDP -0/3457 0/9097 -4/6659 0/0026 

Inf -4/9017 0/0013 -6/6896 0/0000 

Poil -2/1518 0/5046 -6/1830 0/0000 

Rex -1/5166 0/8075 -2/4369 0/0542 

T/GDP -3/9460 0/0178 -7/3231 0/0000 

Fre -2/6809 0/0849 -4/5876 0/0005 

The 0/6864 0/9994 -6/8822 0/0000 

NExp -2/5800 0/2908 -7/1223 0/0000 

POP -1/8078 0/6840 -3/7255 0/0329 

 های پژوهشمنبع: یافته     

( برخی از متغیرها نظیر تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت، نرخ ارز، تهدیدات 1با توجه به جدول شماره )
شوند. گیری مانا میتروریستی، هزینه نظامی کشورهای خارجی، جمعیت در سطح مانا نیستند و با یکبار تفاضل

 سایر متغیرها در سطح مانا هستند. 

 . تعیین تعداد وقفه بهینه2-4
شود.  بیزی تعیین الگوی خودرگرسیون برداری دبرای برآور BVAR مدلابتدا می بایست تعداد وقفه بهینه 

شوارتز  اریمع رایاطالعات شوارتز استفاده شده است. ز اریاز مع گودر برآورد ال نهیبه یها وقفه نییبه منظور تع
 اطالعات شوارتز اریاست. مقدار مع یاطالعات اریمع نیترقیدق داده، 100با حجم نمونه کمتر از  یهاداده یبرا

در  سهالگو با  نهیوقفه به ن،یرسد. بنابراخود می رخود به حداقل مقدا سومدر وقفه  (2با توجه به جدول شماره )
 .شودمینظر گرفته 
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 ( تعیین تعداد وقفه بهینه2شماره )جدول 
Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -2302/25 NA 2/17E+31 100/5327 100/9302 100/6816 

1 -1819/12 735/2081 1/39E+24 83/8746 88/24744 85/51269 

2 -1639/53 195/2033 8/22E+22 80/41429 88/76244 83/54156 

3 -1304/62 *218/4170 *+19E2/59 *70/20099 *82/52444 *74/81743 

 های پژوهشمنبع: یافته

 انباشتگی. آزمون هم3-4
 نیرابطه بلندمدت و از ب یوجود برقرار یریشه واحد، جهت بررس یهاتوجه به نتایج به دست آمده از آزمونبا 

تفاضل است. در این  بصورتدر مدل  رهایکاذب دو راه وجود دارد. راه اول وارد کردن متغ ونیبردن خطر رگرس
در مدل است. در این حالت  ینباشاتگم اوجود ه ی. راه دوم بررسرودیم بیناز  هیاول یهاسال یهاحالت داده

 بررسیرا مورد  رهاییا نبودن متغ ی بودنانباشتگهم ایویوزموجود در نرم افزار  یاقتصادسنج یهاآزمون کمکبا 
به صورت تفاضل نبوده و خطر  رهایبه ورود متغ ازین رها،یمتغ نیب یانباشتگ. در صورت وجود همدهدمیقرار 
انباشتگی به ما کمک می کند که این تجزیه و تحلیل های هم مدل را تهدید نخواهد کرد. زیکاذب ن ونیرگرس

انباشتگی متغیرهای سری زمانی برای بررسی هم (.2004، 1ندرسا)نماییم رابطه تعادلی بلندمدت را آزمون 
( 3ول شماره )گرنجر است. در جد-و انگل جوهانسنترین آنها آزمون های مختلفی وجود دارد که مهمآزمون

 نتایج حاصل از آزمون جوهانس قابل مشاهده است.

 انباشتگی جوهانسن( نتایج حاصل از آزمون هم3شماره )جدول 

 آزمون حداکثر مقادیر ویژه آزمون اثر

فرضیه 
 صفر

فرضیه 
 مقابل

آماره 
 آزمون

بحرانی  مقدار
 05/0درسطح 

 درصد

فرضیه 
 صفر

فرضیه 
 مقابل

آماره 
 آزمون

مقدار بحرانی در 
 درصد05/0سطح 

0r  1r  414/128 239/2354 0r  1r  112/664 64/50472 

1r  2r  301/464 197/3709 1r  2r  92/6591 58/43354 

2r  3r  208/805 159/5297 2r  3r  66/4675 52/36261 

3r  4r  142/337 125/6154 3r  4r  46/0915 46/23142 

4r  5r  96/2460 95/75366 4r  5r  29/0583 40/07757 

5r  6r  67/1876 69/81889 5r  6r  24/7077 33/87687 

 های پژوهشمنبع: یافته

                                                           
1 . Enders 
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انباشته بردار هم 5ثر حداکدرصد  95 نانیدر سطح اطم تر بودن آماره آزمون از مقدار بحرانی؛براساس فرض بزرگ
اره آزمون حداکثر بر اساس آم ن،ی. همچنهستالگو  یرهایمتغ نیرابطه بلندمدت ب وجود دارد که گویای وجود

مانطور که ذکر شد، ه وجود دارد. مدل یرهایمتغ نیرابطه بلندمدت ب 3 درصد 95 نانیدر سطح اطم ژهیمقدار و
باشد. گل گرنجر میانباشتگی مدل را بررسی کرد آزمون انتوان همهایی که به کمک آن مییکی دیگر از آزمون

 (  قابل مشاهده است.4نتایج این آزمون در جدول شماره )

 گرنجری -( نتایج حاصل از آزمون انگل4جدول شماره )
  Prob t-Statistic  

 دیکی فولر تعمیم یافته 3/68983- 0/0327

 های پژوهشمنبع: یافته           

انباشتگی بین ود همآزمون در صورتی که پسماند حاصل از تخمین مدل، مانا باشد در اینصورت وج براساس این
است، بنابراین،  05/0ز کمتر ا 4شود. از آنجا که آماره احتمال تخمین در جدول شماره متغیرهای مدل تایید می

 گردد.یید میانباشتگی و رابطه بلندمدت در مدل تاپسماندهای مدل مانا بوده و وجود هم

 . انتخاب بهترین مدل و تابع پیشینه4-4

جلو، به دوره رو  دو دوره رو به جلو و کیمتفاوت برای  نیشیبا توابع پ BVARهای مختلف با استفاده از مدل
 RMSE 1آمده شاخص بدست مقدار نیمناسب براساس کمتر نیشیها انجام شده است. تابع پبینیپیش
 شود:می انیب ریشاخص بصورت ز نیمختلف انتخاب شده است. اهای های مدلبینیپیش

0

0 2

, ,

0

[ ( )]

1

T h

i h i hy E y Data
RMSE

T h

    





   


  
 

 یمقدار واقع بینی آن مدل باکه مقدار پیش نستیا انگریکمتر باشد ب RMSEدر واقع هرچه مقدار شاخص 
های مختلف در حاصل از مدل RMSEنتایج  باشد.می نیتخم یبرا یاست و مدل مناسب ترکینزد ریمتغ

 ( قابل مشاهده است.5جدول شماره )

 برای انتخاب بهترین مدل RMES( شاخص 5شماره )جدول 

Model 
 ایبینی تک دورهپیش دو دوره رو به جلو یک دوره رو به جلو

1380-1390 1391-1398 1380-1398 

OLS 10/17357 73/90888 49/90748 

VAR 11/35338 13/45941 9/495909 

                                                           
1 . Root Mean Square Error 
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Model 
 ایبینی تک دورهپیش دو دوره رو به جلو یک دوره رو به جلو

1380-1390 1391-1398 1380-1398 

Litterman/Minnesota 10/03316 5/236623 9/030115 

Normal-Wishart 14/80246 30/26653 15/40761 

Sims-Zha(Normal-Wishart) NA NA NA 

Sims-Zha (normal-flat) 10/26315 5/469981 9/257993 

 های پژوهشمنبع: یافته

ها های مورد بررسی از سایر روشسوتا در تمامی دورهمینه-مقدار برای پیشینه لیترمن (5شماره )براساس جدول 
ها استفاده سوتا برای تخمین مدل و برآورد شوکمینه-کمتر است. بنابراین در این پژوهش از پیشینه لیترمن

 گردد. می

 . توابع واکنش ضربه ای5-4
 شود.از متغیرها پرداخته میدر ادامه به بررسی توابع واکنش ضربه ای هریک 

 بر هزینه نظامی GDP. اثر شوک 1-5-4

گردد. ( یک واحد شوک مثبت تولید ناخاص داخلی باعث افزایش هزینه نظامی می1با توجه به نمودار شماره )
کند منجر به افزایش کشور افزایش پیدا می GDPتواند بدین خاطر باشد که هنگامیکه علت این اتفاق می

دهد. با این حال اثر این شود و دولت مخارج بخش نظامی را از این طریق افزایش میدرآمدهای دولت می
 رود.کند و پس از مدت از بین میشوک رفته رفته کاهش پیدا می

 
 GDP( واکنش هزینه نظامی به شوک 1نمودار شماره )

 ژوهشهای پمنبع: یافته
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با توجه به اهمیت باالیی که تولید ناخالص داخلی در مباحث اقتصاد کالن دارد در خصوص اثرپذیری هزینه 
مهدوی و نظامی از این متغیر مطالعات متعددی انجام شده است. نتایج این پژوهش با مطالعات داخلی نظیر  

مرادخانی و ، (1398) و همکاران یسیخداو، (1398) و همکاران یشهراز، (1398) گلخندان، (1399عادلی )
مطابقت دارد. همچنین نتیجه یاد شده این متغیر بر هزینه نظامی در  (139۶) گلخندانو  (1398همکاران )

داچ و ؛ (۶201)3یو چادور خیش؛ (201۷)2دلهورتو  رتیسلی؛ (2020)1الگبنالمطالعات خارجی مانند 
دون ؛ (2008)8؛ آیدوگبن(2012)۷نیو مار ایفونفر؛ (2013)۶آنفوفوم؛ (2014)5یک تاریمیو د ملنا؛ (2014)4سلمن

ن و ود (؛1998)13ی؛ لون(2002)12وی؛ (2002)11همکاران؛ بثلر و (2004)10ریو هوف ریکول(؛ 2003)9و پرلوفرمن
 گردد.( نیز تایید می1991)15تیویه ( و1995)14محمد

 اثر شوک قیمت نفت بر هزینه نظامی. 2-5-4

ش هزینه نظامی ، اثر یک واحد شوک مثبت قیمت نفت در وهله اول باعث افزای(2شماره )بر اساس نمودار 
زایش تولید ناخالص گردد. شاید یکی از دالیل این امر بدین خاطر باشد که افزایش قیمت نفت منجر به افمی

دنبال آن افزایش درآمد ه بنیز دیدیم؛ افزایش تولید ناخالص و ( 1شماره )گردد. همانطور که در نمودار داخلی می
رود و از دوره بین می گردد. با این حال اثر این متغیر پس از مدتی ازدولت منجر به افزایش هزینه نظامی می

امی وجود دارد شود. نکته قابل توجهی که درخصوص اثر شوک نفتی بر هزینه نظده به بعد اندکی منفی می
ست. این موضوع اشوک تولید ناخالص داخلی بر هزینه نظامی اینست که اثرات این شوک بسیار شبیه اثرات 

شود. بطوریکه اثرات بیانگر اینست که بخش اعظمی از تولید ناخالص داخلی از جانب درآمدهای نفتی حاصل می
 های حاصل از هردو متغیر بر هزینه نظامی تقریبا مشابه هست.شوک

                                                           
1 . Ologbenla 
2 . Yesilyurt & Elhorst 
3 . Sheikh & Chaudhry, 
4 . Douch & Solomon 
5 . Menla and Dimitraki  
6 . Anfofum 
7 . Fonfría & Marín 
8 . Olowononi and Aiyedogbon 
9 .Dunne and Perlo-Freeman, 2003. 
10 . Collier and Hoeffier  
11 . Batchelor and et al 
12 . Yu 
13 . Looney 
14 . Dunne and Mohammed  
15 . Hewitt 
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 مت نفت( واکنش هزینه نظامی به شوک قی2نمودار شماره )

 های پژوهشمنبع: یافته

بسیار باالست که این خود باعث شده تاثیرپذیری این متغیر در بودجه دولت  ینظام هزینه تیحساس ران،یدر ا
 وکامجو  یلیجل، (1399مهدوی و عادلی )های نفتی زیاد باشد. نتیجه این پژوهش با مطالعاتی مانند از شوک

، (139۷ایزدخواستی )، (1398مرادخانی و همکاران )، (1398باغستانی میبدی )گلخندان و (، 1399ی )انیخوچ
و  یعل، (2013)2آنفوفوم، (2015)1الموالی، (1380)یی ضایب، (1391) و همکاران این لیاسماع ،(139۶) گلخندان

 مطابقت دارد. (2010)5ناچو  (2011) 4فرزانگان، (2013)3فیعبدالط

 هزینه نظامیاثر شوک نرخ تورم بر . 3-5-4

شته است. با این حال یک واحد شوک مثبت تورم اثری منفی بر هزینه نظامی گذا( 3شماره )با توجه به نمودار 
ی باعث کاهش رود. یکی از دالیل اصلی که شوک تورمدوره بطور کامل از بین می ۷اثر این شوک پس از 

فزایش پیدا مختلف مخصوصاً مواد غذایی اها کاالهای گردد اینست که هنگامیکه قیمتهزینه نظامی می
کند. این اقدام خود می ها اقدام به واردات کاالکند، معموال دولت برای تامین تقاضای داخلی و کنترل قیمتمی

شود که هزینه های مختلف به جهت تامین منابع درآمدی برای واردات میباعث کاهش مخارج دولت در بخش
وک تورمی باعث هاست. بنابراین افزایش قیمت کاالها و خدمات و ایجاد یک شنظامی نیز یکی از این بخش

 گردد.کاهش هزینه نظامی می

                                                           
1 . Al-Mawali 
2 . Anfofum 
3  Ali & Abdellatif. 
4 . Farzanegan 
5 . Chun 
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 ( واکنش هزینه نظامی به شوک نرخ تورم3نمودار شماره )

 های پژوهشمنبع: یافته

، (2020)1الگبنالهای مطالعاتی مانند نتایج یاد شده در خصوص اثرات شوک تورمی بر هزینه نظامی با یافته
 مطابقت دارد. (2005)4سلمنو  (2008)3، آیدوگبن(2010)2رانیو تاس تیاسم

 اثر شوک نرخ ارز  بر هزینه نظامی. 4-5-4

شود. با توجه به های نظامی میاثر یک شوک مثبت نرخ ارز باعث افزایش هزینه( 4شماره )با توجه به نمودار 
ست، مطمئنا با توجه ااینکه طی سالیان گذشته نرخ ارز در کشور روند جهشی داشته و بشدت افزایش پیدا کرده 

. بنابراین، یشتری هستبه کاهش ارزش پول ملی برای تامین برخی اقالم نظامی از خارج، نیاز به منابع مالی ب
های تامین یابد،  هزینهکند و یا به نوعی ارزش پول ملی کاهش میزمانی که نرخ ارز کشور افزایش پیدا می

مدی بیشتری به جهت کند و نیاز به منابع درآهای مختلف مانند بخش نظامی نیز افزایش پیدا مینیازهای بخش
که اثر این متغیر  وک نرخ ارز بر هزینه نظامی اینستتامل در خصوص اثرات شتامین نیازها هست. نکته قابل

 رود. در طول زمان ماندگارست و از بین نمی

                                                           
1 . Ologbenla 
2  . Smith & Tasiran 
3 . Olowononi and Aiyedogbon 
4 . Solomon 
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 ( واکنش هزینه نظامی به شوک نرخ ارز4نمودار شماره )

 های پژوهشمنبع: یافته

به رغم اهمیت این موضوع، در زمینه اثرات نرخ ارز بر هزینه نظامی مطالعاتی اندکی در داخل کشور انجام شده 
، (1398) و همکاران یمرادخاناست. با این حال، نتایج این پژوهش در این خصوص با مطالعاتی نظیر 

 ( مطابقت دارد.2008)3آیدوگبن و (2013)2آنفوفوم، (2020)1الگبنال

 بر هزینه نظامیدرجه باز بودن تجارت اثر شوک . 5-5-4

تجارت بر هزینه نظامی اثر مثبتی دارد درجه باز بودن ، یک شوک مثبت از جانب (5شماره )با توجه به نمودار 
تجارت باعث افزایش باز بودن دوره نیز هنوز باقی می ماند. یکی از دالیل اصلی که  20و اثرات آن پس از 

شود بدین خاطر است که هنگامیکه دولت به راحتی بتواند اقدام به فروش منابع نفتی نماید و هزینه نظامی می
کشور دهد؛ به تبع آن درآمدهای دولت نیز افزایش پیدا خواهد کرد که به دنبال آن هزینه  GDPاز این طریق 

تایید کننده ( 2شماره )و ( 1شماره )ه بر اساس نمودارهای نظامی روند رو به رشدی خواهد گرفت. نتایجی ک
ها علیه جمهوری اسالمی ایران، همین بحث کاهش تجارت این موضوع است. در واقع یکی از اهداف تحریم

باشد که از این طریق منابع درآمدی کشور را کاهش دهد و به تبع آن هزینه نظامی کم شود. بعبارتی دیگر، می
ا باعث کاهش صادرات و واردات کشور شده، که به تبع آن میزان باز بودن تجارت را تحت تاثیر هوجود تحریم

بنابراین زمانی که دولت بتواند به راحتی اقدام قرار داده و در نهایت منجر به تغییر میزان درآمد دولت شده است. 

                                                           
1 . Ologbenla 
2 . Anfofum 
3 . Olowononi and Aiyedogbon 
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اشد هزینه نظامی نیز افزایش پیدا خواهد باال بدرجه باز بودن تجارت به فروش کاال و خدمات بپردازد و به نوعی 
 کرد.

 
 درجه باز بودن تجارت( واکنش هزینه نظامی به شوک 5نمودار شماره )

 های پژوهشمنبع: یافته

تجارت منجر به افزایش درآمدهای درجه باز بودن اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه معتقدند که افزایش 
، (2008) تولوسکاراکور گردد. نتایج این پژوهش با نتایج مطالعاتی نظیرمیدولت و به تبع آن هزینه نظامی 

 ( مطابقت دارد.2008)2البدوی و هگر( و 2008)1آیدوگبنآلوننی 

 اثر شوک مالیات بر هزینه نظامی. 6-5-4

امی در وهله اول اثر ، اثر یک واحد شوک مثبت نسبت واقی مالیات بر هزینه نظ(۶شماره )با توجه به نمودار 
گذارد. شاید دلیل ی میکند و اثر مثبتی را بر هزینه نظاممنفی است اما رفته رفته مقدار آن افزایش پیدا می

ن توجهی نشده ی چندااصلی این تاثیر بدین خاطر باشد که در کشور به مالیاتها به عنوان یک راه تامین مال
 است. 

های تامین مالی دولت هست. معموال در کشورهایی که منابع ترین راهدر حقیقت، دریافت مالیات یکی از مهم
ترین مولفه تامین درآمدی آنهاست. اما کشورهایی نظیر ایران که از منابع طبیعی طبیعی اندکی دارند مالیات مهم

گردد. با توجه به شرایط تحریمی کشور د، مالیات چندانی دریافت نمیهای فسیلی برخوردارنفراوانی نظیر سوخت

                                                           
1 . Olowononi and Aiyedogbon 
2 . Elbadawi & Hegre 
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های فسیلی کشور به حداقل رسیده و منابع درآمدی دولت اندک است، الزم است به این که فروش سوخت
 مقوله توجه بیشتری گردد.

 
 ( واکنش هزینه نظامی به شوک نسبت واقعی مالیات۶نمودار شماره )

 وهشهای پژمنبع: یافته

های پژوهش، مطالعاتی چندانی که به بررسی هزینه نسبت واقعی مالیات بر هزینه نظامی با توجه به بررسی
 پرداخته باشند یافت نشد.

 اثر شوک افزایش هزینه نظامی سایر کشورهای موردنظر بر هزینه نظامی. 7-5-4

اثر شوک مثبت هزینه نظامی سایر کشورهای مورد نظر باعث افزایش هزینه نظامی ( ۷شماره )با توجه به نمودار 
 یمورد مطالعه باشد. به عبارت یدر کشورها یحاتیبر وجود رقابت تسل یدییتواند تأمی جینتا نیاگردد. کشور می

 جینتا نیشود. امی بیرق یمخارج در کشورها نیا شیزاکشورها، منجر به اف ریدر سا ینظام یهاهزینه شیافزا
خواهد  یمخارج نظام شیافزا زین رانی، پاسخ اموردنظر یدر کشورها یمخارج نظام شیدهد که با افزانشان می

 بود.

 رینظ یمنف یامدهایپ عواقب و دتوانمی یحاتیدر یک رقابت تسل ایمنطقه غرب آس یکشورها شدن ریدرگ
کشورها  یرفتن منابع ماد لیکشورها، تحل نیدر ب یاعتمادی ب جو تیاز حاکم یها ناشهمکاری زانیکاهش م

جو  تیحاکم حات،یاز این تسل یآور نگهدارسرسام یاو هزینه حاتیتسل یرضروریغ یخاطر خریدها به
خواهد شد،  کیدیپلمات یراهکارها یجابه  ینظام یزین شدن راهکارهاگدر منطقه که باعث جای یگرنظامی

محور  خود، تنش ازیمنابع مورد ن تیامن نیهم به بهانه تأم ای در امورات منطقه، آنفرامنطقه یهادخالت قدرت
 .(1398)گلخندان و باغستانی میبدی،  شدن منطقه و ... داشته باشد
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 ر ( واکنش هزینه نظامی به شوک افزایش هزینه نظامی سایر کشورهای موردنظ۷نمودار شماره )

 های پژوهشمنبع: یافته

رقابت  کیو  یمخاصمه نظام ینوع موردنظر یکشورها نیکه ب ستابنابراین این نتایج نشان دهنده این 
سایر کشورها نیز اقدام به  ،نظامی یک کشورمخارج  شیبا افزا گریکدیاز  یرویوجود دارد و به پ یحاتیتسل

و وجود مناقشات  انهیمنطقه خاورم تیآمده، با توجه به حساس به دست جهی. نتکنندافزایش هزینه نظامی می
در خصوص تاثیرگذاری این متغیری روی هزینه نظامی  آن، مطابق با انتظار بوده است. یورهاکش نیب یشگیهم

(، 1399مهدوی و عادلی )های مطالعاتی نظیر مطالعات زیادی انجام شده است. نتایج این پژوهش با یافته
ی بدیم یو باغستان یالله تیعنا، (1398) و همکاران یاشرف، (1398) گلخندان، (1398)ی میو ابراه یدشتبان

و  رتیسلی، (138۶) زنژادیو عز یحسن، (1394) و همکاران انیعباس، (1395گلخندان )، (139۶)
، (4201)5عبد الفتاح و همکاران(، 201۶)4تادیاسگو، (201۷)3اسپانگلر، (8201)2و سانلدر جورج، (201۷)1دلهورت

دان و پرلو ، (2004)10همکارانو  ریکول، (2005)9سلمن، (200۷)8ثیگلدم، (۶200)۷یتامبودز، (2013)۶نویبتاگل

                                                           
1 . Yesilyurt & Elhorst 
2 . George and Sandler 
3 . Spangler 
4 . Skogstad 
5 . Abdelfattah and et al. 
6 . Battaglino 
7 . Tambudzai 
8 . Goldsmith 
9 . Solomon 
10 . Collier and et al. 
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باتچلور و (، 2002)4میریلدیو  نیسزگ، (2002)3مرداک و ساندلر(، 2003)2بروکنر، (2003)1منیفر
 ( مطابقت دارد.2001)۶کروز فلورز (،2002)5همکاران

 تروریستی بر هزینه نظامیاثر شوک حاصل از تهدیدات . 8-5-4

ث افزایش هزینه نظامی ، اثر یک واحد شوک مثبت از جانب تهدیدات تروریستی باع(8شماره )با توجه به نمودار 
های شورک درتی سیترور تهدیدات و حمالت وقوع دهد کهمینشان  های پژوهششود. بنابراین، یافتهمی

ی که عوامل اصلدهد ان دارد. همچنین، این نتیجه نشان میایرکشور  یبر مخارج نظامی مثبت ریتاثموردنظر 
عوامل دیگری  بلکه ستندین های و ناشی از تحریماقتصادصرفا  ران،یا ینظام مخارج تعیین کننده و اثرگذار بر

 نیز تاثیرگذارند. و جنگ ات تروریستیدیتهدمانند عوامل استراتژیکی نظیر 

 
 نظامی به شوک حاصل از تهدیدات تروریستی( واکنش هزینه 8نمودار شماره )

 های پژوهشمنبع: یافته

های با توجه به اهمیت این موضوع، در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است. نتایج این پژوهش با یافته
(، 1398گلخندان و باغستانی میبدی )، (1398)ی میو ابراه یدشتبان، (1398) و همکاران یمرادخانمطالعاتی نظیر 

، (1394) و همکاران انیعباس، (139۶) گلخندان، (139۷) و همکاران ایک یدیسع، (1398دشتبانی و همکاران )

                                                           
1 . Dunne and Perlo-Freeman 
2 . Brueckner 
3 . Murdoch and sandler 
4 . Sezgin & Yildirim 
5 . Batchelor et aI 
6 . Quiroz Flores 
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دراکوس ، (۶201)2یو چادور خیش، (2018)1و همکاران اسیکول، (1380)یی ضایب، ( 138۶) زنژادیو عز یحسن
دان و پرلو ، (2004)۶و هوفلر ریکول، (۶200)5یتامبودز(، 2008)4آیدوگبنآلوننی و ، (4201)3نویو کنستانت

 ( مطابقت دارد.2002)8باتچلور و همکارانو  (2003)۷منیفر

 اثر شوک تغییر جمعیت بر هزینه نظامی. 9-5-4

( 198۶)9دگرگردد. ، افزایش جمعیت در وهله اول باعث افزایش هزینه نظامی می(9شماره )با توجه به نمودار 
ای رابطه ،یلیبه لحاظ تحل دیاست با یعموم ییچون دفاع کاالکند که ای در این خصوص ادعا میدر مطالعه

 زانیمستلزم ارائه م شتریب تیجمع زیرااز آن دفاع شود، داشته باشد،  دیکه با یکشور جمعیتمثبت با اندازه 
نیز افزایش یابد. این تحلیل با توجه به نتایج و الزم است هزینه نظامی است  یعموم یاز کاال یترگسترده

کند و تا حدودی منجر به پژوهش نیز قابل تایید است. با این حال، پس از مدتی این اثر روند کاهشی پیدا می
گردد. شاید یکی از دالیل اصلی این موضوع این باشد که با افزایش جمعیت به مرور کاهش هزینه نظامی می

کند. با توجه به مردمی بودن این بخش در نهادهای مردمی نظیر بسیج افزایش پیدا میزمان مشارکت مردمی 
های مختلف بصورت رایگان در جهت کسب رضای الهی، منجر  کاهش ها در حوزههای آنو افزایش فعالیت
 شود.هزینه نظامی می

 
 ( واکنش هزینه نظامی به شوک تغییر جمعیت9نمودار شماره )

 ای پژوهشهمنبع: یافته
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مطالعات مختلفی به بررسی اثرات این متغیر بر هزینه نظامی پرداخته اند. نتایج این پژوهش با مطالعاتی نظیر 
 یزجید(، 1395گلخندان )، (139۶)ی بدیم یو باغستان یالله تیعنا، (1398) گلخندان(، 1399مهدوی و عادلی )

 مطابقت دارد. (198۶)3دگر و (2008)2دویکالین،  (2019) 1و فرزانگان

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

ی هزینه ها مختلف اقتصادی بر روهای حاصل از تهدیدات و تحریمهدف این پژوهش بررسی اثرات شوک
 یبردار ونیرسخودرگها از مدل بود. برای بررسی اثرات این شوک 1350-1398نظامی کشور ایران طی دوره 

نه نظامی بررسی استفاده شده است. متغیرهایی که در این پژوهش اثرات آنها بر روی هزی  (BVAR) نیزیب
، قیمت نفت، نرخ شده است متشکل از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک شامل تولید ناخالص داخلی

دنظر، تهدیدات مور تجارت، نسبت واقعی مالیات، هزینه نظامی سایرکشورهایدرجه باز بودن تورم، نرخ ارز، 
 باشد. پس از تخمین مدل، نتایج زیر حاصل شد:تروریستی و جمعیت می

این شوک رفته  گردد ولی اثریک واحد شوک مثبت تولید ناخالص داخلی باعث افزایش هزینه نظامی می .1
 رود.کند و پس از مدتی از بین میرفته کاهش پیدا می

گردد. اثرات حاصل از باعث افزایش هزینه نظامی می اثر یک واحد شوک مثبت قیمت نفت در وهله اول .2
متغیر دارد که  شوک نفتی بر هزینه نظامی شباهت زیادی با اثرات شوک تولید ناخالص داخلی بر این

ی از جانب درآمدهای بیانگر این است که بخش اعظمی از تولید ناخالص داخلی و به دنبال آن هزینه نظام
 شود. نفتی حاصل می

ین شوک پس از اشوک مثبت تورم اثری منفی بر هزینه نظامی گذاشته است. با این حال اثر  یک واحد .3
 رود. دوره بطور کامل از بین می ۷

ر طول زمان شود و اثر این متغیر دهای نظامی میاثر یک شوک مثبت نرخ ارز باعث افزایش هزینه .4
 رود.ماندگارست و از بین نمی

 20رات آن پس از تجارت بر هزینه نظامی اثر مثبتی دارد و اثز بودن درجه بایک شوک مثبت از جانب  .5
 دوره نیز هنوز باقی می ماند. 

است اما به تدریج  اثر یک واحد شوک مثبت نسبت واقعی مالیات بر هزینه نظامی در وهله اول اثر منفی .۶
 گذارد. کند و اثر مثبتی را بر هزینه نظامی میمقدار آن افزایش پیدا می

 نیاگردد. می اثر شوک مثبت هزینه نظامی سایر کشورهای موردنظر باعث افزایش هزینه نظامی کشور .۷
 مورد مطالعه باشد.  یدر کشورها یحاتیبر وجود رقابت تسل یداییتواند تمی جینتا
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شود. می اثر یک واحد شوک مثبت از جانب تهدیدات تروریستی باعث افزایش هزینه نظامی کشور .8
 های و ناشی از تحریمداقتصاصرفا  ران،یا ینظام مخارج ی تعیین کننده و اثرگذار برعوامل اصل بنابراین،

 یز تاثیرگذارند.ن و جنگ ات تروریستیدیتهدعوامل دیگری مانند عوامل استراتژیکی نظیر  بلکه ستندین

اثر روند کاهشی  پس از مدتی اینگردد ولی افزایش جمعیت در وهله اول باعث افزایش هزینه نظامی می .9
 گردد. کند و تا حدودی منجر به کاهش هزینه نظامی میپیدا می

تاملی در باشد. با این حال نکته قابلهای مختلف میاین نتایج نشان دهنده تاثیرپذیری هزینه نظامی از شوک
اند. های مختلف اقدام به تهدید و تحریم ایران کردهکشورهای غربی بارها به بهانهاین خصوص وجود دارد. 

های ها کاهش توان نظامی ایران بوده است. در حقیقت این کشورها با تحریمیکی از اهداف اصلی این تحریم
هش پیدا کند و توان اند تا به تبع آن هزینه نظامی نیز کاپی در پی سعی در کاهش منابع درآمد ایران را داشته

المللی کاهش یابد. اما همانطور که نتایج نشان داد اثرات این اقدامات نه نظامی ایران در سطح داخلی و بین
ها در کاهش تنها باعث کاهش هزینه نظامی کشور نشده است، بلکه آن را افزایش هم داده و به نوعی تحریم

و  نیمکلگردد. د. این نتیجه توسط مطالعاتی دیگر نیز تایید میانهزینه توان نظامی چندان کارآمد عمل نکرده
شده مخارج  میتحر یدولت کشورها م،یکه در صورت اعمال تحر دیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش2019)1وانگ

ها ها دولتدر زمان تحریم نیکنند. بنابراباال منتقل می تیبا اولو یهابه بخش تیکم اهم یهاخود را از بخش
 یادر مقاله( 201۷)2نورو و بوسیگن. نددهباال هست کاهش نمی تیاولورا که جز مخارج با  شانی نظام نهیهز
شوند می یدفاع عیدر جهت توسعه صنا ییهافرصت جادیمنجر به ا یاقتصاد یهاو تحریم داتیکه تهد افتندیدر

باعث  یاقتصاد یهاکه تحریم افتیدر ایدر مطالعه 3(2012)فولچ-بایاسکر .)مطالعه موردی کشور روسیه(
 یهاهزینهدر مطالعه نشان دادند که  (200۶)4کیگل وآزنمن  کند. دایپ شیکشورها افزا نیا ینظام نهیهز دشومی

که  دریافتند ی( در مقاله ا201۶)5تانویمک دونالد و ر. دهدمی شیرشد را افزا دهایدر صورت تهد ینظام
ها تحریم نیا راث  یبخش دفاع ندهیرشد فزا ریرا محدود کرده است، اما تأث رانیتوسعه ا ،یاقتصاد یهاتحریم
اثر  یب ،یدفاع یهاحاصل از هزینه ینیاثر جانش لیها به دلدهد که تحریمنشان می نیکند، و امی یرا خنث

مطابق ها و تهدیداتی که در جهت کاهش هزینه نظامی )بنابراین، آنچه روشن است اینست که تحریم هستند.
های ( و به تبع آن کاهش بنیه دفاعی کشور ایران توسط کشورهای مختلف به بهانه۶های سران آمریکابا صحبت
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گردد، در بخش نظامی چندان کارآمد عمل نکرده است و اثر چندانی روی این بخش نگذاشته واهی اعمال می
توان دریافت که توجه به نتایج حاصله می بعبارتی، با های اقتصادی بوده است.است و بیشتر متوجه سایر بخش

اند. بنابراین با توجه ها بر هزینه نظامی تاثیرگذار بوده اما موفقیت آمیز نبودهها ناشی از تهدیدات و تحریمشوک
 ها مطرح کرد:توان پیشنهادات زیر را به منظور کنترل اثرات این شوکبه نتایج حاصله می

که  یتیامن اتدیو تهد غرب آسیادر منطقه  رانیا کشور کیحساس و استراتژ شرایط لیبه دل طرف کیاز  -
کشورمان،  هیعلم کشورهای متخاص یالمللبین و  جانبه چند یاقتصاد یهاتحریم گر،ید طرفوجود دارد و از 

به سبب رت باشد که باید در کنار این ضرومی یریناپذاجتناب یضرورت یو نظام یاعدف مخارج شیافزا
درآمدها در   وصحیح بودجه  تیری، مدکشور را درگیر کرده استکه  یاو بودجه منابع درآمدی یهاتیمحدود

   های با اولویت باالتر مانند بخش نظامی در دستور کار قرار گیرد.هدایت منابع به بخش

اصل از فروش حباتوجه به نتایج پژوهش مشخص شد که بخش زیادی از درآمدهای دولت را منابع درآمدی  -
ر خارج از عهده دولت کند و کنترل این متغینفت تشکیل می دهند. متاسفانه قیمت نوسانات زیادی را تجربه می

 کشور ینظام هزینهبر  ینفت یمثبت در آمدها یاثرگذار مطرح کردن این موضوع بدین خاطر هست کهاست. 
ز صادرات نفت است حاصل ا یوابسته به درآمدها توجهیتا حد قابل  رکشو تیکه امن دهدنشان مینکته را  نیا

 شرایط نی. اددگریم نیینفت تع یبازار جهان طیشرا قیو از طر ستین کشورمان اریآن در اخت مقدار فروشکه 
ن امکان را به باشد و ایخارج از کنترل دولت  عواملیکشور، وابسته به  نیا یمل تیشود که امنمی منجر

نابراین، از آنجا از این طریق به کشور مخصوصاً بخش نظامی فشار وارد کنند. ب کشورهای متخاصم بدهد که
مسئله  ،شودیه میتوصپژوهش، رد نشده است،  نیدر ا ینظام یهاو هزینه ینفت یرابطه مثبت رشد درآمدها که

 استقالل هزینه نظامی از منابع نفتی مورد توجه قرار گیرد. 

فا اقتصادی نیستند و پژوهش این بود که عوامل اثرگذار بر هزینه نظامی صریکی دیگر از نتایج قابل توجه  -
هزینه نظامی  وهای احتمالی جنگتروریستی و کشورها، تنش و درگیری،  داتیتهدمانند  کیاستراتژ عوامل

یط ه با توجه به شرابنابراین از آنجا ک گذارند.سایر کشورهای منطقه نیز روی هزینه نظامی کشور تاثیر می
و  استمدارانیس ددگرمی هیتوص ،ها در شرایط فعلی وجود نداردحساس کشور امکان چشم پوشی از این هزینه

  .کنند اوری باالبا فن شرفتهیپ یدفاع عیصنا توسعهخرج شده را صرف  نظامی یهاکشور، هزینه زانیربرنامه

نظامی، تهدیدات تروریستی بود. آنچه که  همانطور که نتایج نشان داد یکی از عومل اثرگذار مهم بر هزینه -
باشد که الزم است کشورهای منطقه همکاری الزم را درجهت کاهش این پدیده مسلم است این موضوع می
، میسر و سپس انجام اقدامات الزم در جهت حذف آن این مهمعلل بروز  یشناسایانجام دهند و این مهم بدون 

ای در سطح منطقه هستند که به مسلما یکی از عوامل اثرگذار بر آن وجود کشورهای فرامنطقه. گرددنمی
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توانند با بهبود میمنطقه کشورها  خصوص نیدر ا زنند. بنابراینهای داخلی منطقه دامن میها و تنشآشوب
به  ازیو بدون ن کاهش دهند ی راخارج تهدیداتکشورها شدت  ریتعامل مثبت با سا هیدر سا یروابط خارج

ای کشورهای های فرا منطقهدخالتمنطقه و کشورشان را باال ببرند و  تیامن ی، سطحنظام یهاهزینه شیافزا
  خارجی را کاهش دهند.

 دتوانمی همچنین وقوع رقابت تسلیحاتی بین کشورهای منطقه و واردات گسترده تجهیزات نظامی به منطقه -
مانند افزایش تنش و درگیری در سطح منطقه، کاهش روابط دوستانه در بین کشورها و  یمنف نتایج عواقب و

ها، کاهش رفاه کشورها در نتیجه واردات ها، ایجاد فضای نااطمینان بین دولتبه تبع آن کاهش همکاری
به براین، بناتسلیحات گران قیمت، نفوذ و دخالت بیشتر کشورهای غربی به این منطقه را در پی خواهد داشت. 

برخوردار  یشتریب ینظام ثباتیبیمنطقه از  زیاد باشد؛ ایمنطقه غرب آس یدر کشورها یحاتیرقابت تسل هر میزان
بنابراین الزم است از طرق مختلف  خواهد بود که به تبع آن رفاه، رشد و توسعه منطقه نیز کاهش خواهد یافت.

 این مسئله حل و فصل شود.بین کشورهای منطقه 
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 13۷5-13۷۶ رانیدر ا یاقتصاد یرهایمتغ یو برخ یمخارج نظام نیرابطه ب .(1380) میابراه دیس ،ییضایب ،
  .4۷-۷5، صص 38و  3۷شماره ، 11دوره دانشگاه الزهرا،  یعلوم انسانپژوهش 

 ینفت یو درآمدها ینظام یهانهیرابطه هز یابیارز. (1399) نیرام یانیخوچ و زیپرو دیس ،کامجو یلیجل :
، 1شماره   ،20دوره  ،یاقتصاد یپژوهش ها، داریرشد و توسعه پا یپژوهش ها ی،موجک یهمدوس کردیرو

 .51-۷۷صص

 مدل عرضه  یآن بر رشد اقتصاد ریو تأث یدفاع یها(. هزینه138۶صمد ) زنژاد،یو عز نیمحمدحس ،یحسن(
 .193-212 ، صص30شماره  ،9دوره   ،رانیا یاقتصاد یهافصلنامه پژوهش(. رانیا یکل برا یو تقاضا

 کردی: رویعوامل مؤثر بر بودجه دفاع یبندو رتبه ییشناسا (.1398مهرداد، ) ،یمیو ابراه اوری ،یدشتبان 
  .41-9 ، صص11شماره  ،4دوره  ،فصلنامه اقتصاد دفاعدفاع،  یاسیاقتصاد س

 الگوی  .(139۶آل اسحاق، یحیی و فرج اله زاده، محمد ) ؛سیف اله، مراد ؛دهقان، نبی اله ؛رهبر، فرهاد
پارادایمی مقابله با تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسالمی ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، 

 .35-۷صص  ،4شماره   ،1دوره  ،مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
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 اثرات  لیتحل .(139۷) هیمرض ،یاریکشاورز حداد، غالمرضا و اسفند ؛دهمرده، نظر ؛مهناز ا،یک یدیسع
 یدر کشورها سمیای ترورفرامنطقه یروهایو ن تیبا جرم وجنا ییارویدر رو یمخارج نظام ییفضا زیسرر
 .143-1۶۷، صص 2، شماره 8، سال جهان اسالم یاسیس یهافصلنامه پژوهشمنا، 

 در  یاسیو س ی(، نقش عوامل اقتصاد1398)  مسعود ،یبدیم یو باغستان اوری ،یباندشت الد؛یم ،یشهراز
، 4، دوره فصلنامه اقتصاد دفاع(، افتهی توسعه و توسعهدرحال  یکشورها یبرا ی)شواهد حاتیتجارت تسل

 .2۶-9 صص، 12شماره 

 آن بر  ریمسلح و تأث یروهایدر ن ی(. اقتصاد دفاع1394) دیحم ،زادهیو عل زیپرو ،ینیعزت اله؛ ام ان،یعباس
 .151-189 ،83, شماره 22دوره   ،فصلنامه مجلس و راهبرد. رانیا یرشد اقتصاد

 فصلنامه  ران،یدر ا یمخارج نظام یبرآورد تابع تقاضا (.139۶مسعود ) ،یبدیم یو باغستان نایس ،یالله تیعنا
 .58-43 صص، 3، شماره 2دوره  اقتصاد دفاع،

 نده،یآ یدفاع تیریدر مد دیمفهوم نوپد یمنطقه منازعه خاکستر .(1398) ریام ،یفتح اهلل و صادق ،یکالنتر 
 .128-103 صص ، 10، شماره 3، دوره یدفاع مل یراهبرد تیریمطالعات مد

 ( 1398گلخندان، ابوالقاسم). حوزه سند  ی)مورد مطالعه: کشورها یمخارج دفاع یایپو یبرآورد تابع تقاضا
 .20۷ - 18۶، صص 2۶، شماره ۷، سال و کالن یراهبرد یها استیس(، 1404چشم انداز 

  انهیخاورمی در کشورها یگرو نظامی یعیرابطه منابع طب یایپو لیتحل .(139۶)گلخندان، ابوالقاسم .
 .19-28 ، صص22شماره  ،۷دوره  ،یعموم یاستگذاریس یفصلنامه مطالعات راهبرد

 در  یمخارج دفاع کنندهنیی(، عوامل تع1398محمد ) ،یو تائب یمصطف ،یمحمد نید ؛نرگس ،یمرادخان
 . 298-283 صص، 1، شماره ۷دوره  ،یاقتصاد شرفتیپ یاستگذاریس ران،یا

 هیحاش یدر کشورها ینظام یهاهزینه یبرآورد تابع تقاضا برا .(1399) یدعلیام ،یهوشمند و عادل ،یمهدو 
-313صص ،38شماره  ، 10دوره  ،مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی ا،یو پو ستایا کردیفارس: رو جیخل

330 . 
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Investigating the Effects of Shocks Caused by Threats 

and Economic Sanctions on Iran's Military Spending 

Davood Nasrabadi 1 

Yaghoub Fatemi Zardan*2 

Abstract 

Iran's economy, on the one hand due to its location in a strategic region 

and also the imposition  of economic sanctions, is always dealing with 

various shocks that have gradually affected country's military expenditure. 

So, examining the effects of these threats and economic sanctions is of 

particular importance. Hence, the purpose of this study is to investigate the 

effects of shocks caused by threats and economic sanctions on the military 

expenditure of Iran using the BVAR model (for 1971-2019). The results 

show that shocks from fluctuations in oil prices, exchange rates, trade 

openness, military expenditure of other countries, terrorist threats and 

population, have a positive effect on military expenditure. But inflation 

shocks and tax revenues  in the early periods have had a negative effect on 

military expenditure. Nonetheless, in latter periods, tax incomes have had 

a positive effect on military spending. Yet, with the exception of exchange 

rate fluctuations and oil price shocks, the effects of other shocks disappear 

after 20 periods. Also, the similarity of the effect of the oil price shock 

with the GDP swings indicate that military expenditure is dependent on oil 

revenues. Moreover, the positive effect of other countries' military 

expenditures on Iran's military expending is indicative of an arms race 

between the countries of the region. Finally, it can be argued that although 

threats and economic sanctions have had an impact on the military 

spending, they have not been successful. Because, most of the sanctions 

not only have not reduced these expenditures but have also increased them.  

Keywords: economic shock, sanctions, threats, military expenditure. 
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