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 چکیده
فاع ها به امنیت است. بخش دخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آنمهمترين انگیزه کشورها در بخش ت

 هابرنامه  نمايد. جايگاه اين بخش دردر اقتصاد کشور ايران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ايفا می
ويای پعه در قالب يک مدل تعادل عمومی مطال اين. است شده تاکید و بوده پررنگ کشور باالدستی اسناد و

تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر اين بخش و بودجه آن بر ساير 
ران سازی آن برای اقتصاد ايمتغیرهای اقتصاد کالن بوده است. نتايج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه

ها از اين عی دولت هم خانوارها و هم بنگاهگر آن است که در صورت وقوع يک شوک افزايش مخارج دفابیان
. همچنین، مصرف يابدکنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزايش میترتیب کسب مطلوبیت و سود میشوک به
يابند اما در ادامه و در فاصله زمانی گذاری خصوصی بعد از افزايش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش میو سرمايه

صاد، هر دوی های اقتامنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانیکوتاه به دلیل ايجاد 
 .کنندگذاری خصوصی بهبود يافته و افزايش پیدا میمصرف و سرمايه

 .ايران، مدل تعادل عمومی پويای تصادفی، متغیرهای اقتصاد کالن، مخارج دفاعی: واژگان کلیدی
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 . مقدمه1
ت است. ها به امنیهای کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آنيکی از مهمترين انگیزه

های های خالی در بخشيک سوی و وجود ظرفیت در کشورهای در حال توسعه، محدوديت منابع مالی از
مختلف اقتصادی در سمت ديگر، سیاستگذاران را در تنگنای تصمیم انتخاب ما بین امنیت يا رشد اقتصادی قرار 
داده است. مشخصا در اذهان عمومی و منطبق بر برخی مطالعات، کشوری که از منظر نظامی در جايگاه برتری 

های نقض متعددی دارد. سئوال اصلی اقتصاد برتری خواهد داشت. اين گزاره مصداق الملل باشد،در سطح بین
های انجام شده در حوزه دفاع چه تاثیری بر اقتصاد در هر کشور دارد؟ پاسخ به اين سئوال دو اينجاست؛ هزينه

که برداشت  "رفاه() 1اسلحه يا کره"ای از پژوهشگران مبتنی بر برداشت خود از مدل طیف را در بر دارد. عده
ای های از منحنی امکانات تولید است، براين باورند که مخارج دفاعی بیشتر، منجر به کوچک شدن بخشساده

است. مطالعات  1990شود. شاهد مثال اين دسته شوروی دهه ديگر اقتصاد و در نتیجه کاهش رشد اقتصاد می
باشند. ( برخی از مطالعات مبنايی در اين حوزه می1990) 4(، مینز و هانگ1984) 3(، فانی و همکاران1986) 2لونی

ين کنند. بددر مقابل مطالعات متعددی از اثر مثبت افزايش مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشورها ياد می
صورت که افزايش مخارج دفاعی منجر به افزايش مخارج دولت و در نهايت افزايش تولید داخلی و رشد اقتصادی 

( 1991) 5هد مثال اين دسته از مطالعات آمريکای دهه هفتاد تا کنون است. مطالعات وارد و همکارانشود. شامی
ا ه( و ... برخی مطالعات مبنايی هستند که طرفداران تاثیر مثبت مخارج نظامی بر رشد به آن1993) 6و الندا

 نمايند. رجوع می
فاعی بر متغیرهای اقتصادی انجام شده است. عمده در کشور ايران مطالعات متعددی در خصوص تاثیر مخارج د

گرفته بر تاثیر اين مخارج بر رشد اقتصادی تاکید دارند. همین مطالعات نیز نتايج خالف يکديگر مطالعات صورت
( اثر منفی مخارج دفاعی بر رشد 1386(، حسنی و عزيزنژاد )1380اند. مبتنی بر مطالعه بیضايی )را گزارش کرده

( 1386( و پورصادق و همکاران )1386اند و در مقابل مطالعاتی نظیر حسنی و کاشمری )ا نشان دادهاقتصادی ر
اند. اين تفاوت ناشی از های اين بخش بر رشد اقتصادی را گزارش نمودهتاثیر مثبت مخارج دفاعی و هزينه

 عرضه. نب تقاضا و نگاه جانببرداشت محققین و نوع مدل بکارگرفته در تببین اثر مخارج دفاعی است. نگاه جا
از زاويه اثرات مثبت تقاضا، يک افزايش برونزا در مخارج نظامی قادر خواهد بود سمت تقاضا در اقتصاد را 
تحريک کند و بالتبع منجر به افزايش بکارگیری ظرفیت خالی اقتصاد شده و از طريق ضريب فزاينده مالی، 

جر های دفاعی منتوجه به محدويت دولت در بودجه افزايش هزينهرشد اقتصادی تامین شود. از سوی ديگر با 
های خارجی و ... شده و در نهايت رشد ها و بدهیبه جايگزينی اين مخارج با مخارج غیرنظامی، افزايش مالیات
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 اقتصادی را کاهش دهد. اينکه برآيند اين نیروها به چه ترتیب خواهد بود در مطالعاتی که اقتصاد را به صورت

 . های قطعی و قابل اتکايی نخواهد داشتکنند، پاسختعادل عمومی نگاه نمی
همچنین است در بخش عرضه، که با افزايش عرضه خدمات دفاعی، عوامل اقتصادی بیشتری درگیر خواهد 
شد و سطح تولید و رفاه افزايش يافته و در نهايت رشد اقتصادی ايجاد خواهد شد. از سوی ديگر امکان دارد 

گذاری بخش خصوصی، رشد غییر در موجودی سرمايه و اثر جايگزينی مخارج نظامی به جای مخارج سرمايهت
 های بعد کاهش خواهد داد. اقتصادی را در دوره

نتايج متفاوت و بعضا متضاد مطالعات برآورد اثر مخارج دفاعی در قالب دو نگاه طرف عرضه و طرف تقاضا 
کند که در شرايط تعادل عمومی، اثر تغییر در مخارج دفاعی چه تاثیراتی بر محور، اين سئوال را ايجاد می
خواهد  یوصخصبخش  یگذارهيو سرما مصرف، بدون نفتکل  دیتول ،کل دیتولمتغیرهای کالن اقتصادی نظیر 

 دداشت؟ موضوعی که در اين مطالعه به دنبال آن بوده و قصد است اثر مخارج دفاعی بر متغیرهای اصلی اقتصا
 اولین بار در ايران بررسی نمايیم.  برایرا در قالب يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی 

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 . مبانی نظری2-1
شود بخشی از بودجه دولت نیز نامبرده می 3يا بودجه نظامی 2که از آن به عنوان مصارف نظامی 1مخارج دفاعی

دفاعی و نظامی کشور، امنیت کشور را در برابر تهديدات داخلی و خارجی تامین است که با استفاده از آن، بخش 
های عمومی در بودجه عمومی است. مخارج دفاعی های هزينهکند. مخارج نظامی يکی از مهمترين مولفهمی

های داری، هزينههای تعمیر و نگهشامل تولید )يا واردات( کاالها اعم از ماشین آالت و تجهیزات، هزينه
های جبران خدمات ارائه شده توسط کارمندان نظامی و غیرنظامی در زمینه های تحقیق و توسعه، هزينهفعالیت

ی کشورهای دنیا مشترک (. تعريف ارائه شده از مخارج دفاعی تقريبا در همه1: 2015، 4باشد )کورکمزدفاع می
است؛  6المللی مطالعات استراتژيکموسسه بینو  5المللی پولاست. تعريف ديگر که مورد تايید صندوق بین

مخارج دفاعی يا بودجه نظامی را مجموع منابع مالی تخصیص يافته توسط دولت برای حفظ نیروهای مسلح و 
 (. اهمیت در نظر گرفتن تعاريف بودجه2: 2017، 7دانند )کومارهايی که با هدف دفاع است، میيا ساير فعالیت

مقايسه بودجه دفاعی کشورها و برآوردهای اقتصادی اثرات ناشی از تخصیص بودجه دفاعی کشورها در زمان 
 دهد. دفاعی، بین کشورهای مختلف، خود را نشان می
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توان در نظر داشت؛ اهمیت مخارج برای بحث پیرامون اهمیت مخارج دفاعی در اقتصاد دو نگاه کلی را می
 ج دفاعی از منظر آثار اقتصاد کالن. دفاعی از منظر تامین امنیت داخلی و اهمیت مخار

است. امنیت در دايره  1مطابق ادبیات، يکی از اهداف تدوين بودجه دفاعی در کشورها، تامین امنیت داخلی
های داخلی خود در مقابل يک تهديد به معنی توانايی يک ملت در حفاظت از ارزش 2المعارف علوم اجتماعی

دارای امنیت است که برای جلوگیری از جنگ مجبور به کنار گذاشتن  فراملی است. همچنین يک کشور زمانی
، 3مصلحت مشروع خود نباشد و قادر باشد برای حفظ مشروعیت خود حتی وارد جنگ شود )مباگو و سوکوتو

2011 :233.) 
ان شمطالعات متعددی وجود دارد که تاثیر مستقیم و غیرمستقیم امنیت و در نتیجه صلح را بر رشد اقتصادی ن

دهد. امنیت و صلح موجب کاهش ريسک و نااطمینانی شده و تاثیر مثبتی بر انباشت سرمايه فیزيکی و می
وری نیروی کار و سرمايه، بهبود حکمرانی خوب، انسانی دارد. در کنار اين يک محیط امن منجر به افزايش بهره

ت غیرمستقیم در بهبود فضای اقتصادی افزايش ورود گردشگران خارجی و عملکرد موثر نهادها شده و به صور
 (. 807: 2008، 4موثر است )سانتیراسگرام

از منظر آثار اقتصادی مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصاد، موضوع مهم، چگونگی تاثیر بخش دفاع و بودجه آن 
لش ابر شرايط اقتصادی کشورها است. نحوه و چگونگی تاثیر اين بخش و بودجه آن يکی ازمسائل مهم و چ

 برانگیز در حوزه اقتصاد است. 
گردد. بنويت در مطالعه باز می 5های نظامی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی به مطالعه بنويتادبیات مربوط به هزينه

پردازد. نتیجه مطالعه وی خود به برآورد رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می
لغايت  1950های کشور در حال توسعه در بین سال 44دفاعی و رشد اقتصادی  در  رابطه مستقیم بین مخارج

دهد. مطالعه بنويت سرآغاز فصل جديدی از مطالعات است که در خصوص مخارج دفاعی و را نشان می 1965
، 6(9841اند. فینی و همکاران )سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشورها بر متغیرهای اقتصاد کالن پژوهش کرده

برخی از متقدمینی هستند که در حوزه رابطه بین  9(1995رام ) و 8(1993، بیسواس )7(1990آتسوگلو و مولر )
اد های ساده اقتصاند. اين مطالعات صرفا با روشمخارج دفاعی با رشد اقتصادی مطالعات مبنايی را انجام داده
ها ییرات در مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشورسنجی به بررسی روابط همبستگی و برآورد ضرايب تاثیر تغ

 اند. پرداخته
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های نگر )مدلهای طرف عرضهعمده چهارچوب نظری بررسی اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی بر پايه مدل
ه مبنای های تحقیقاتی کهای کینزی( استوار است. در نتیجه در نگرشنئوکالسیکی( و طرف تقاضانگر )مدل

های کالسیکی است، عموما مطالعات متمايل به نشان دادن اثرات مثبت مخارج دفاعی بر دانستنیتحقیق مبتنی 
ینزی هستند های کهای طرف تقاضا و دانستنیبر رشد اقتصادی دارند و در مقابل مطالعاتی که مبتنی بر برداشت

ابل ر رشد اقتصادی ناشی از تقباشند. اين تفاوت در اثر مخارج دفاعی بمتمايل به نشان دادن اثرات منفی می
 کینزی در مطالعات داخلی نیز وجود دارد.  -ديدگاه نئوکاليسکی

هرچند در مطالعات اقتصاد دفاع، تمرکز بیشترِ مطالعات بر موضوع تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی است 
د. اری بخش خصوصی دارگذای بر متغیرهای ديگر اقتصادی نظیر سرمايهاما مخارج دفاعی تاثیرات گسترده

برای بحث پیرامون نحوه اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی سه کانال متصور است. اولین کانال تاثیر مبتنی 
 بر نظر کینز است. 

خارج ها به واسطه تقاضای ايجاد شده توسط ممبتنی بر نظر کینز افزايش مخارج دولتی منجر به افزايش فعالیت
گذاری و تولید را افزايش خواهد داد. بر اين اساس و مبتنی بر اين وری، سرمايهبهرهدفاعی از کانال افزايش 

گذاری بخش خصوصی دارد. مطالعه بنويت رانی برای سرمايهدر مقابل برون 1رانینگاه، مخارج دفاعی اثر درون
در خصوص  2اسمیتنمايد. همچنین است نظر ( از جمله مطالعاتی است که از اين مسئله پشتیبانی می1978)

-گذاری بخش خصوصی از مسیر رقابتتاثیرات مخارج دفاعی. کانال دوم اثرگذاری مخارج دفاعی بر سرمايه

پذيری منابع تولیدی است؛ مخارج دفاعی اثر سرريزی مثبتی از طريق ارتقا پیوسته فناوری و تکنولوژی دارند و 
(. کانال سوم ناشی از نگرش 45: 2015، 3لیزاردشوند )ماگذاری بخش خصوصی میمنجر به افزايش سرمايه

وصی گذاری بخش خصنوينی به بحث امنیت است و داللت بر تاثیرات غیرمستقیم مخارج دفاعی بر سرمايه
دارد. در اين نگرش امنیت به مثابه يک نهاد اجتماعی بوده و هرچه امنیت ملی در يک کشور تقويت شود، 

اری بخش خصوصی و افزايش تولید خواهد بود. از اين رو با افزايش مخارج گذپاداش آن، بهبود فضای سرمايه
های بخش گذاریدفاعی، امنیت داخلی کشورها افزايش خواهد يافت و بواسطه ايجاد محیط امن، سرمايه

 هايی نظیر درجه باز بودن اقتصاد، سطح مطلوبشود. البته در اين خصوص بحثخصوصی بیشتر تشويق می
 ... نیز قابل بررسی خواهد بود.  دموکراسی و

گذاری بخش خصوصی، تاثیر اين متغیر بر مصرف عالوه بر تاثیرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و سرمايه
بخش خصوصی نیز حائز اهمیت است. در اين موضوع نیز دو نگاه کلی مطرح است؛ اولی اذعان دارد در صورت 

الی اين مخارج جديد، به مالیات ستانی و يا استقراض از بخش افزايش مخارج دفاعی، دولت برای تامین م
ای بین مصرف بخش خصوصی ها، مبادلهخصوصی روی خواهد آورد. تحت محدوديت بودجه و با اين سیاست

ستانی کاهش مصرف و اثر استقراض دولت از مردم، به تاخیر شود. اثر مستقیم مالیاتو مخارج دفاعی ايجاد می

                                                           
1. Crowd in Effect 
2. Smith 
3 Malizard 
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(. در مقابل استداللی نیز وجود 2: 2009، 1تامین مالی دولتی است )پیرونی جهت خريد اوراقانداختن مصرف 
ی به هايها تحت مکانیزمستانی کاهش خواهد يافت و يا ممکن است اين مالیاتدارد که در دوره صلح، مالیات

 کنندگان برگردانده شود و به سمت خريد کاالها و خدمات هدايت شوند. مصرف
پذيرد، تورم است. اگرچه در بین اقتصاددانان توافقی گر متغیرهای اقتصادی که از مخارج دفاعی تاثیر میاز دي

نظرهايی، مخارج دفاعی جامع بین وجود و نوع رابطه مخارج دفاعی و تورم وجود ندارد اما مطالعات جديد از نقطه
لعه ارتباط اين دو متغیر به وقايع بعد از جنگ دانند. مطاگذاری، موثر بر تورم میرا در قالب يک مسیر سیاست

های رکودی در اقتصاد آمريکا اين دهد همزمان با دورهگردد. يک تجربه تاريخی نشان میجهانی دوم باز می
شود. اين تحريک، خود منجر به افزايش سطح اند که منجر به رونق اقتصادی و تحريک تقاضا میها بودهجنگ

-های جنگ فقدان سیستم مالیاتشود. در اينجا برخی معتقدند به خصوص در دورهم میها و تورعمومی قیمت

ها، يکی از مهمترين عوامل موثر بر ابر تورم در ها و انقالبشود؛ جنگستانی منضبط، منجر به ايجاد تورم می
وما افزايش دهند که عم(. همچنین برخی مطالعات نشان می18: 1977، 2کشورهای صنعتی هستند )همیلتون

 (. 1983، 3ها اثرات تورمی دارند )دگراسشود. اين بدهیمی اين مخارج منجر به ايجاد بدهی برای دولت
 های مختلفبا توجه به مبانی مطرح شده، مشخص است که آثار اقتصادی تغییرات مخارج دفاعی از کانال

یر بخش خصوصی و تورم تحت تاث گذاریمتغیرهای اصلی اقتصاد نظیر رشد، مصرف بخش خصوصی، سرمايه
نظر  های دردهد. اين تاثیرات مطابق نتايج مطالعات مختلف، به دلیل نوع نگاه پژوهشگران و کانالقرار می

ذار گباشد. از اين رو برای سیاستگرفته شده و مبانی مدلسازی انجام شده، بعضا متفاوت و در خالف جهت می
 یتغییرات مخارج دفاعی در قالب يک مدل تعادل عمومی که در آن همه در اقتصاد ايران بررسی برآيند اثر

 های موثر بر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده است، امری مهم خواهد بود. کانال

 . پیشینه پژوهش2-2
از آنجا که رويکرد مطالعه حاضر بر بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی در قالب مدل تعادل عمومی پويای 

های حوزه اقتصاد دفاع در ايران کامال بديع و نوآورانه است، لذا مطالعه دفی است و اين روش در بررسیتصا
گیری از آن وجود ندارد. با علم بر اين مسئله مطالعاتی که تاثیر مخارج دفاعی را در مبنايی در ايران برای بهره

لی الملر دو قالب مطالعات داخلی و مطالعات بیناند داقتصاد ايران و در ساير کشورها مورد بررسی قرار داده
 پردازد. می

 . مطالعات داخلی2-2-1
 رابطه بین مخارج»و « بررسی اقتصادی مخارج نظامی»( در مطالعات خود با عنوان 1380و  1376بیضايی )

                                                           
1 Pieroni 
2 Hamilton 
3 Degrasse 
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ه عوامل ، به بررسی مهمترين نظريات مربوط ب(«1376 -1351نظامی و برخی متغیرهای اقتصادی در ايران ) 
تعیین کننده مخارج نظامی و اثرات اين مخارج بر رشد اقتصادی مبتنی بر ادبیات اقتصاد دفاع پرداخته است. 

تیجه است. نبرگرفته از مدل فِدر،  یساده حداقل مربعات معمول ونیرگس کمدل استفاده شده در اين مطالعه ي
وان تبه میزان قابل توجهی اثر منفی دارد و می مطالعه اين است که در مجموع مخارج نظامی بر رشد اقتصادی

 آن را به عنوان مانعی برای رشد دانست. 
 تاثیر»ای با عنوان ( از ديگر متقدمین مطالعات اقتصاد دفاع در مطالعه1386پورصادق، کاشمری و افتخاری )

ثیر بخش تا« زده سپتامبرهای نظامی بر رشد اقتصادی ايران با توجه به اثرات جنگ تحمیلی و واقعه ياهزينه
ند. اانداز، نیروی کار، جنگ و واقعه يازده سپتامبر را بر رشد اقتصادی بررسی کردهها، پسنظامی، تراز پرداخت

ت بهره برده اس یمخارج نظام یاثرات اقتصاد یبررس یساده حداقل مربعات برا ونیرگرس کيمطالعه از  نيا
براساس نتايج اين مطالعه تاثیر متغیرهای جنگ و واقعه  وده است.بر طرف عرضه متمرکز ب یو نگرش مدلساز

 اند.  يازده سپتامبر بر رشد اقتصادی منفی گزارش شده و هر دو متغیر دارای اعتبار آماری بوده
تاثیر مخارج دفاعی بر رشداقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف »ی ( در مطالعه1386کاشمری و عزيزنژاد )

اند. اقدام به برآورد آثار اقتصادی مخارج دفاعی نموده« در ايران )بررسی مدل طرف عرضه(بخش خصوصی 
های مصرف خصوصی، دولتی اينان با لحاظ طرف عرضه اقتصاد در قالب مدل چهاربخشی فِدر که شامل بخش

ا استفاده را ب باشد ضمن بررسی آثار مستقیم مخارج دفاعی، اثرات غیرمستقیمغیردفاعی، صادرات و دفاعی می
یان مبر طرف عرضه نش یبرآورد مبتن جينتااند. از رويکرد رگرسیون ساده حداقل مربعات معمولی برآورد کرده

مخارج بر مصرف  نياثر ا نیمثبت و معنادار است. همچن رانيدر ا یبر رشد اقتصاد یدفاع هاینهيهز ریتاث دهد
 است. یاعتبار آمار یو دارا یمنف یخصوص

دفاعی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی )مدل  هزينه»ی ديگری با عنوان ( در مطالعه1386کاشمری ) حسنی و
دفاعی در ايران به بررسی اين  دهنده هزينه، ضمن بررسی عوامل تشکیل«عرضه و تقاضای کل برای ايران(

 ن منظور از مدلسازیهای عمومی دفاعی در تضعیف رشد موثرند؟ برای اياند که آيا هزينهسئوال پرداخته
يدات های دفاعی و تهدگرفته شده است. نتايج برآورد طرف تقاضا اثرات مثبت بین هزينهبهرهمعادالت همزمان 

های دفاعی و کسری تراز تجاری به واسطه افزايش بیگانگان، رابطه منفی بین تولید ناخالص داخلی و هزينه
ابطه منفی رشد مخارج دفاعی و رشد اقتصادی، رابطه منفی مخارج دفاعی است. برآورد طرف عرضه نشان از ر

 انداز و رابطه منفی مخارج دفاعی بر تراز تجاری دارد. مخارج دفاعی و پس
« رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ايران»ای با عنوان ( در مقاله1393خندان )خندان و گلمواليی و گل

مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در چهارچوب مدل رشد سولو عنوان ضمن بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم 
دارند که هر چه کشوری بیشتر در معرض تهديد داخلی و خارجی قرار گیرد و امنیت آن به خطر بیافتد مجبور می

ل شود و اين امر منجر به تقلیهای عمومی برای تقويت بنیه دفاعی خود میبه تخصیص سهم بیشتر هزينه
 های اقتصادی و اجتماعی شود و رشد اقتصادی را کاهش دهد. گذاریآمد ملی برای سرمايهتخصیص در

« ای نظای بر رشد اقتصادی در ايراناثر سهم مخارج بودجه»( در مطالعه خود با عنوان 1394پتانالر و باجالن )
با استفاده از يک  1391-1367های زمانی در حد فاصل زا و با استفاده از سریدر چارچوب الگوی رشد درون
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های توزيع شده به تعیین اثر سهم مخارج نظامی بر رشد اقتصادی در ايران مدل خود رگرسیونی با وقفه
 رانيدر اقتصاد ا کندیرا حداکثر م یکه رشد اقتصاد یاز مخارج نظام یسهم دهدنشان می مطالعهاند. پرداخته
 2.95 یعني یه از مقدار متوسط بلندمدت دوره مورد بررساست ک یناخالص داخل دیدرصد از تول 83/2معادل 

 ای¬مجدد منابع به سمت مخارج بودجه صیآن است که جامعه از تخص یبه معنا نيتر است و انيیدرصد پا
 منتفع گردد. تواندیمانند آموزش و بهداشت م یرنظامیغ

که  داردعنوان می« ز منظر اقتصادیتعیین سطح بهینه بخش دفاعی در ايران ا»( در مطالعه 1394گل خندان )
مخارج دفاعی يا به صورت مثبت و يا به صورت منفی بر اقتصاد کالن تاثیرگذار است از اينرو تعیین سطح بهینه 

تواند نقش مهمی در تخصیص بهینه امکانات مالی به بخش عمومی و در نتیجه رشد اقتصادی مخارج دفاعی می
 مطالعه نشان جياست. نتا کیالجست ميمال ونیرگرس یاز الگو یرگیبهره یروش مدلسازکشور داشته باشد. 

 از یسهم مخارج دفاع نیاثرگذار است. همچن یبر رشد اقتصاد یرخطیبه صورت غ یکه مخارج دفاع دهدیم
درآمد سرانه اثر  یدرصد بر رو 21 نهیبا مقدار آستانه  به یميساختار دو رژ کيدر قالب  یناخالص داخل دیتول
 یاثر منف یبعد مياول بر درآمد سرانه اثر مثبت و در رژ ميدر رژ یکه سهم مخارج دفاع یذار است به نحوگ

 دارد.
، ضمن شناسايی «برآورد تابع تقاضای مخاج دفاعی در ايران»( در مطالعه ديگری با عنوان 1395خندان )گل

ای هجتماعی و استراتژيک و بر اساس دادهعوامل موثر بر تقاضای مخارج دفاعی در ايران در قالب اقتصادی، ا
، يک مدل عمومی مخارج دفاعی برای ايران طراحی و به منظور برآورد از روش اقتصادسنجی 1338-1391

برده است. نتايج برآورد وی نشان از آن دارد که در بین متغیرهای های توزيعی بهره خودرگرسیون با وقفه
 اعی و تراز تجاری اثر منفی بر بار دفاعی کشور ايران دارد. اقتصادی رشد اقتصادی، مخارج غیردف

مطابق آنچه در مطالعات داخلی ديده شد، عموم مطالعات پیرامون تاثیر مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصادی 
مبتنی بر مدل فِدر برای بررسی تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم يک متغیر )در اينجا مخارج دفاعی( بر ساير 

و يا  اندشناسی برخی از مطالعات نیز به اين گونه است که يا اثرات طرف عرضه را ديدهاست. روش متغیرها
اند. روش و ديدگاه مدلسازی در کلیه مطالعات در سطح اقتصادسنجی اثرات طرف تقاضا را مد نظر قرار داده

های معادالت همزمان سیهای برآوردی از اين منظر، به بررهای زمانی و باالترين درجه سختی مدلسری
بستگی دارد. اين نقدها به مطالعات داخلی پیرامون اثر مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصادی چه از منظر 

گیری از ابزارهای مدلسازی اقتصادسنجی وارد است و اين مسئله منجر شناسی تحقیق و چه از نظر بهرهروش
 شود. یبه کم نظیر بودن مطالعه فعلی در اقتصاد ايران م

 . مطالعات خارجی2-2-2
در خصوص تاثیرات اقتصادی مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصادی مطالعات گسترده و متنوعی در اقتصاد جهان 

 ترين مطالعات با توجه به هدف مطالعه فعلی آورده شده است. انجام شده است. در اينجا برخی از شاخص
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کند که اشاره می «د و مخارج نظامی در کشورهای در حال توسعهرش»( در مطالعه خود با عنوان 1973)بنويت 
توانند آثار مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته باشند. به گفته وی، تخصیص منابع به بخش مخارج نظامی می

اقتصاد  هاینظامی به خصوص در کشورهای در حال توسعه به اين معنی است که منابع کمتری به ديگر بخش
شوند. اين امر در اين دسته از کشورها که با کمبود گذاری و خدمات اجتماعی اختصاص داده میايههمچون سرم

های اقتصاد داشته و موجب محدوديت رشد های تولید مواجه هستند، اثر منفی بر ديگر بخشقابل توجه نهاده
ت که نشان داده اسل مربعات مبتنی بر مدل رگرسیون حداق شود. در نهايت، بنويت در مطالعه خوداقتصادی می

افزايش مخارج نظامی اثر مثبت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دارد. مطالعات بنويت از جمله 
 مطالعات مبنايی و سرآغاز مطالعات ديگر در اين حوزه است. 

ی به بررس «در هند مسابقه تسلیحاتی، مخارج نظامی و رشد اقتصادی»با عنوان  در مطالعه خود( 2009) 1هو نا
کشور هند پرداخته است. وی از سه جنبه بر اين موضوع متمرکز  یعلل و اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصاد

ای و تأثیرات اقتصادی. وی ابتدا وجود مسابقه تسلیحاتی بین هند و شده است: مشکل امنیت، مسئله هسته
ی شواهدی قوی مبنچهارچوب مدل خود توضیح برداری،  قرار داده. نتیجه مدلسازی درررسی مورد بپاکستان را 

ند. همچنین کرا تايید می با وجود شکست ساختاریو پاکستان بر وجود يک مسابقه تسلیحاتی پايدار میان هند 
دهد که مخارج دفاعی هند به طور عمده تحت تأثیر سطح درآمد، وضع سیاسی، تهديد نشان میمطالعه نتايج 

 خارجی درازمدت و کوتاه مدت قرار دارد.  هایپاکستان و جنگ
شواهدی بیشتر از مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی کشورهای »( در مطالعه خود با عنوان 2011) 2اوزان و اربايکال

 -1994کشور عضو ناتو طی دوره  13، رابطه علیت بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی را برای «عضو ناتو
مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجر تودا و ياماتو حاکی از عدم رابطه علیت  اند. نتايجبررسی کرده 2006

بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی شش کشور ناتو شامل بلژيک، کانادا، دانمارک، آلمان، ايتالیا و آمريکا است. 
ديگر شامل  کشور 6همچنین نتايج نشان از رابطه علیت يک طرفه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی در 

انگلیس، فرانسه، يونان، هنلد، نروژ و پرتغال است. مولفین علیت دو طرفه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی 
 اند. در کشور ترکیه را در مطالعه نشان داده

آيا مخارج دفاعی برای رشد اقتصادی در کشورهای عضو »( در مطالعه خود با عنوان 2014) 3چانگ و همکاران
های نظامی و رشد اقتصادی را در اين کشورها در رابطه علیت میان هزينه« و چین اهمیت دارد؟گروه هفت 

اند. نتايج مطالعه با استفاده از رويکرد علیت گرنجر حاکی از تايید مورد بررسی قرار داده 2010 -1988دوره 
ز همچنین رابطه يک سويه افرضیه خنثی بودن مخارج دفاعی برای کشورهای ايتالیا، فرانسه و آلمان است. 

مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی در کشورهای کانادا و انگلیس، فرضیه يک سويه از رشد بر مخارج دفاعی برای 
 کشور چین و فرضیه رابطه دو سويه برای کشورهای ژاپن و آمريکا تايید شده اند.

                                                           
1. Hou, Na 
2. Ozun, A. & Erbaykal, E 
3. Chang, H.C., et al 
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های ناشی از : اثرات اقتصاد کالن شوکگفتاری از تاريخ جنگ»خود با عنوان  ( در مطالعه2015) 1زيو و پاپا
ده اند. مدل ارائه شسازی تعادل عمومی پويای تصادفی برای اقتصاد آمريکا نمودهاقدام به مدل« مخارج دفاعی

يک مدل مفهومی متشکل از سه بخش خانواده، بنگاه و در نظرگرفتن قواعد پولی و مالی در قالب قید بودجه 
دهد اخبار مربوط به جنگ و مخارج نظامی بر تابع ضمنی اين مطالعه نشان می بین زمانی دولت است. نتیجه

-ار سیاستدهد؛ اخبتقاضای کل اقتصاد اثرگذار است و بخش قابل توجهی از نوسانات بخش تولید را توضیح می

لید، اوم توهای مالی ناشی از تغییر در مخارج دفاعی، اثرات معنادار کینزی بر اقتصاد دارد و باعث افزايش مد
 شود. گذاری بخش خصوصی، ساعت کار، نرخ بهره و تورم میمصرف، سرمايه
گیری اثر مخارج دفاعی: مدل تعادل عمومی پويای اندازه"ی خود با عنوان ( در مطالعه2017) 2وُو و همکاران

ای تصادفی اقدام به مدلسازی اقتصاد آمريکا در چارچوب يک مدل پوي "تصادفی چه میزان انحراف دارد؟
های تولیدکننده محصوالت و خدمات های تولیدکننده محصوالت داخلی و بنگاهمتشکل از خانوارها، بنگاه

ا و نرخ هکند و به دنبال تعديل سطح عمومی قیمتواسطه، بانک مرکزی که بر مبنای قاعده تیلور رفتار می
عادل ت -ه از يک مدل خودرگرسیون برداریبهره در اقتصاد است، دولت و جهان خارج تشکیل شده است. مطالع

مطالعه  نمايد. برآوردهایعمومی پويای تصادفی استفاده کرده که مباحث تئوريک و تجربی را با هم تلفیق می
دهد نتايج مدل تعادل عمومی پويای تصادفی ناشی از برآورد بیزينی و الگوی خودرگرسیون برداری نشان می

 ه صورت مشخصی از يکديگر فاصله دارند. بیزين نسبت به مدل تلفیقی ب
با استفاده از يک مدل استاندارد تعادل  "مخارج دفاعی و ضرايب تکاثر مالی"( در مطالعه 2018) 3لوپز و گارسیا

اخبار جنگ  ناشی از های نظامی نظیر شوکبینی شده در هزينهعمومی پويای تصادفی که شامل تغییرات پیش
دهد. اين مطالعه تاثیر مخارج ارائه می 2014 -1939رای اقتصاد آمريکا در طول دوره هايی را بشود تخمینمی

ذاری بررسی گدفاعی به عنوان يک متغیر قابل مشاهده ناشی از اتخاذ سیاست مالی را بر تولید، مصرف و سرمايه
درصد  0.8تا  0.6بین های دفاعی در کوتاه مدت های ناشی از هزينهدهد شوککند. نتايج مطالعه نشان میمی

دهد که کاهش تولید منجر به کاهش بر تولید ناخالص داخلی موثر است. همچنین مدل شواهدی را نشان می
ای بین مخارج دفاعی دولت و مخارج غیردفاعی و نقش برجسته مخارج دفاعی مخارج دفاعی، رفتار ضد چرخه

 دهد. گذاری و تولید را نشان میدر سرمايه

 سی پژوهششنا. روش3

مدل تعادل عمومی پويای تصادفی مورد استفاده در اين مطالعه برگرفته از مطالعه توکلیان و جاللی نائینی 
اقتصاد  یمطالعه به دنبال برآورد پارامترها برا نيدر ا ازآنجا کهو  رانياقتصاد ا طيبا توجه به شرا( است. 1396)
 نياشد. بر اب کينزد رانياقتصاد ا یواقع یایتا حد امکان به دنشود که  یطراح ینحوبه ديالگو با م،یهست رانيا

                                                           
1. Zeev, B. Papa, E 
2. Wu, Y., et al 
3. Lopez, J. S. Garcia, M. S 



 81                                                                                     1400تابستان، بیستمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال ششم، شماره  

و  خردیمصرف م یکار را عرضه کرده، کاالها را برا یرویاست که ن یمورد مطالعه شامل خانوار یاساس الگو
که متغیر اصلی اين با توجه به اين .رساندیکاالها به فروش م یرا در بازار رقابت انحصار زيمحصوالت متما

شود که خانوارها عالوه بر مصرف کاالهای خود از امنیت العه مخارج دفاعی دولت در اقتصاد است، فرض میمط
عنوان عنوان کاالی عمومی با مصرف فرد بهتر، مخارج دفاعی بهکنند. به بیان روشننیز کسب مطلوبیت می

خصوص  شود. در اينارها میکاالهای خصوصی ترکیب شده و اين سبد ترکیبی منجر به کسب مطلوبیت خانو
گیری خانوار در خصوص کاالهای مصرفی خود خواهد بود و در مورد کاالهای بايد دقت داشت که تصمیم

گیری نمايد. در حقیقت، مخارج دفاعی بر تواند تصمیمجا مخارج دفاعی مد نظر است نمیعمومی که در اين
 نیست.سطح رفاه خانوار تأثیرگذار است اما تحت کنترل آن 

با  یمتیق ی( مواجهند. چسبندگ1983) 1دستمزد از نوع کالوو یکار خود با چسبندگ یرویخانوارها در عرضه ن
یم نییخود را تع یدیمحصول تول متیصورت که هر بنگاه ق نيابه  شود،یم فياستفاده از روش کالوو تعر

شود که مخارج دفاعی عالوه فرض میبه. کنندینم میخود را در هر دوره مجدداً تنظ متیها قاما همه بنگاه کند،
دولت همانند شوک تکنولوژی باعث بهبود فضای کسب و کار و تولید شده و به همین دلیل در تابع تولید وارد 

شود. نحوه ورود اين متغیر در تابع تولید با همان منطق تابع مطلوبیت خانوار است. به بیان ديگر، تولیدکننده می
شود اما چون اين خدمات از نوع کاالهای عمومی است، مند مییت ناشی از مخارج دفاعی بهرهاز خدمات امن

 گیری نمايد.تواند در مورد آن تصمیمتولیدکننده نمی
ها سود خود را و بنگاه یانتظار تیمطلوب یخانوارها ارزش فعل کنند؛یرفتار م نهیها به نحو بهخانوارها و بنگاه

 یهادر بخش یگذارهيو سرما یمصرف یصورت کاالهابه زیدر اقتصاد ن گرفتهردات صورت . واکنندیحداکثر م
نفت  دیکار اقدام به تول یرویآن با ن بیو ترک ینفت ري. بخش نفت هم با استخراج از ذخاباشدیمختلف اقتصاد م
د و رش یپول هيپا وجود دارد که نرخ رشد یبانک مرکز کي نی. همچنکندیم یجهان یهامتیو فروش آن به ق

خلق  ات،یحاصل از مال یو درآمدها کندیدولت بودجه خود را متوازن م شودی. فرض مکندینرخ ارز را کنترل م
 کيصورت . در آخر چون الگو بهدهدیم صیخود تخص یو عمران یمخارج جار نیپول و فروش نفت را ب

ینم یزا لحاظ شده و اقتصاد داخلبرون رتصوهب یو تورم خارج دیاقتصاد باز کوچک در نظر گرفته شده تول
  ها داشته باشد.بر آن یریتأث تواند

 مدلسازی . 3-1

 خانوارها 

( از CES، از سبد با کشش جانشینی ثابت )دارندبینهايت  افقاقتصاد از خانوارهای مشابهی تشکیل شده که 
های مالی به شکل پول نقد داخلی، دارايیکنند و ای داخلی و وارداتی استفاده میکاالهای مصرفی و سرمايه

𝑀𝑡 ،اوراق قرضه دولتی ،𝐵𝑡ای که نرخ سود اسمی، ساله، يک𝑟𝑡کند و پول نقد خارجی، ، را پرداخت می𝑀𝑆𝑡 ،
مصرف سبدی متشکل از کاالهای مصرفی خصوصی، با . خانوارها ((2013) 2)فلیچس و تويستا دارندرا نگه می

                                                           
1. Calvo 
2. Felices & Tuesta 
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𝐶𝑡 مخارج دفاعی دولت، و ، 𝐶𝐷𝑒𝑓𝑡 ،نگهداری تراز حقیقی  با شودفرض میصورت کاالهای عمومی است، که به

𝑀𝑡 پول،

𝑃𝑡
𝑀𝑆𝑡، نگهداری تراز حقیقی پول خارجی، 

𝑃𝑡
، مطلوبیت 𝐿𝑡،  مطلوبیت کسب کرده و به واسطه عرضه کار، ∗

 شود: صورت زير تعريف میتبعی مطلوبیت خانوار بهدهد.  فرم از دست می

(1) 𝐸0 ∑ 𝛽𝑡

∞

𝑡=0

[
(𝐶𝑡𝐶𝐷𝑒𝑓𝑡

𝛾
)1−𝜎

1 − 𝜎
+

𝜅𝑚

1 − 𝑏𝑚

(
𝑀𝑡

𝑃𝑡

)1−𝑏𝑚 +
𝜅𝑠

1 − 𝑏𝑠

(
𝑀𝑆𝑡

𝑃𝑡
∗ )1−𝑏𝑠 − 𝜒

𝐿𝑡

1+𝜂

1 + 𝜂
] 

𝛽که در آن  ∈ 1ای، دورهعامل تنزيل بین (0.1) 0 1،  و 0mb  1 0sb 1 و 0 ترتیب کشش به

ای مصرف، کشش تراز حقیقی پول، کشش تراز حقیقی پول خارجی و کشش نیروی کار دورهجانشینی بین
مخارج ، و 𝐶𝑡اين تابع مطلوبیت فرض بر اين است که يک ترکیب از مصرف خصوصی،  فريش هستند. در

کننده مطلوبیت مصرف با ثابت بودن ساير شرايطداگالس است که -، به صورت تابع کاب𝐶𝐷𝑒𝑓𝑡، دفاعی دولت
𝛾. در اين تابع دهدرا افزايش می ∈ ر ب مخارج دفاعیگذاری کننده میزان تأثیرپارامتری است که تعیین (0.1)

𝛾کننده است. مصرف مطلوبیت = بر ترجیحات  امنیت حاصل از مخارج دفاعیبه معنی عدم تأثیرگذاری  0
𝛾خانوار است در حالی که  = بر ترجیحات، همانند تأثیر مصرف  مخارج دفاعیبه اين معنی است که تأثیر  1

عنوان کاالی عمومی در تابع ی و امنیت بهطور که قبال نیز اشاره شد، مخارج دفاعهمان خصوصی است.
گیری در خصوص مقدار آن را ندارد بلکه صرفا از آن مطلوبیت خانوار وارد شده و در نتیجه خانوار قدرت تصمیم

تابع  همچنین بر اساس شود.کند. به همین دلیل اين متغیر در قید بودجه خانوار وارد نمیکسب مطلوبیت می

𝑀𝑆𝑡ن تراز حقیقی پول خارجی، مطلوبیت آنچه به عنوا

𝑃𝑡
شود، بر حسب شاخص قیمت کاالهای ، تعريف می∗

𝑃𝑡خارجی، 
 . 𝑃𝑡، است در حالی که تراز حقیقی پول داخلی بر حسب شاخص قیمت کاالهای مصرفی داخلی، ∗

 یخانوار ترجیحات خود را نسبت به قید بودجه

(2) 
𝐶𝑡 +

𝑀𝑡

𝑃𝑡

+ 𝒫𝐼𝑡𝐼𝑡 +
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𝑤𝑡𝐿𝑡 + 𝑅𝑡𝑢𝑡𝐾𝑡−1 − Ψ(𝑢𝑡)𝐾𝑡−1 +
𝑀𝑡−1
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+ 𝐷𝑡 + (1 + 𝑟𝑡−1)
𝐵𝑡−1

𝑃𝑡

+
𝑆𝑡𝑀𝑆𝑡−1

𝑃𝑡

+ 𝑇𝐴𝑡

 

 نمايد. حداکثر می، زير و قاعده حرکت سرمايه

(3) 𝐾𝑡 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 + [1 − 𝐹(
𝐼𝑡

𝐼𝑡−1
)]𝐼𝑡𝑧𝑡 

𝒫𝐼𝑡که در آن  =
𝑃𝐼𝑡

𝑃𝑡
گذاری به شاخص قیمت کاالهای مصرفی است، نسبت شاخص قیمت کاالهای سرمايه 

 صورت زير بیان کرد:توان آن را بهکه می

 ر و معادله تعیین دستمزدعرضه نیروی کا 

 هر خانوار يک عرضه کننده رقابت انحصاری خدمات نیروی کار متفاوت است که مورد نیاز تولیدکنندگان کاالی
 توانند دستمزد خود را با توجه به جانشینی بین خدمات متفاوت کار تعیین کنند. ای است. خانوارها میواسطه
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 کند. ها را با اين دستمزد بدون انعطاف پذيری عرضه میار مورد نیاز بنگاهپس از تعیین نرخ دستمزد، هر خانوار ک

𝐿𝑡 = [∫ 𝐿𝑡(𝑖)

1
𝜃𝑊𝑡

1

0

𝑑𝑖]

𝜃𝑊𝑡

 (4) 

شوک مارک 𝜃𝑊𝑡عرضه نیروی کار ترکیبی و  𝐿𝑡ام و  iبیانگر نیروی کار خانوار 𝐿𝑡(𝑖) که در آن  آپ -بیانگر 
توان خانوار و با فرض چسبندگی دستمزد از نوع کالوو می مرتبه اول مسئله طيشرا بیاز ترک. است  1دستمزد

 به منحنی فیلیپس دستمزد رسید.

(5) 
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[�̂�𝑡 − 𝜂𝑙𝑡 − 𝜎�̂�𝑡 + (1 − 𝜎)𝛾�̂�𝐷𝑒𝑓𝑡] + �̂�𝑊𝑡

 

 گذاری داخلی و وارداتیمصرف و سرمایه 

 صورت زير باشد:د داخل و خارج بهاز کاالهای مصرفی تولی 𝐶𝐸𝑆شود مصرف کل ترکیب فرض می

(6) 𝐶𝑡 = [𝑎𝐶

1
𝜃𝑐𝐶𝐷𝑡

𝜃𝑐−1
𝜃𝑐 + (1 − 𝑎𝐶)

1
𝜃𝑐𝐶𝑁𝑡

𝜃𝑐−1
𝜃𝑐 ]

𝜃𝑐

𝜃𝑐−1

 

سهم کاالهای  𝑎𝐶اتی( هستند و ترتیب کاالهای مصرفی تولید داخل و تولید خارج )واردبه 𝐶𝐹𝑡و  𝐶𝐷𝑡که در آن 
کشش جانشینی بین کاالهای مصرفی داخلی و وارداتی است. مخارج  𝜃𝐶مصرفی تولید داخل در کل مصرف و 

 کل مصرفی خانوار عبارت است از:
(7) 𝑃𝑡𝐶𝑡 = 𝑃𝐷𝑡𝐶𝐷𝑡 + 𝑃𝑁𝑡𝐶𝑁𝑡 

صورت شاخص قیمت کاالهای وارداتی است که به 𝑃𝑁𝑡ید داخل و شاخص قیمت کاالهای تول 𝑃𝐷𝑡که در آن 
 شود:زير تعريف می

(8) 𝑃𝑁𝑡 = 𝑆𝑡𝑃𝑡
∗ 

 تولیدکننده کاالهای نهایی 

𝑖  و𝑦𝑡(𝑖)های واسطه شود تولیدکننده کاالی نهايی )جمعگر( کاالی تولید شده توسط تولیدکنندهفرض می ∈

 کند:زير ترکیب می 𝐶𝐸𝑆وژی از طريق تکنول [0.1]

                                                           
1. Wage Mark-up 
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(9) 𝑌𝐷𝑡 = (∫ 𝑦𝑡(𝑖)
1

𝜃𝑡𝑑𝑖

1

0

)

𝜃𝑡

 

   .قیمت تولیدکننده است 1نشان -فراتکانه تصادفی  𝜃𝑡که در آن 

 تولیدکننده کاالهای واسطه 
د. اين کننفعالیت میهای تولیدکننده کاالهای واسطه در بازار رقابت انحصاری بنگاهفرض بر آن است که 

و نرخ اجاره  𝑊𝑡ها دستمزد، کنند و به آن، و سرمايه را از خانوارها استخدام و اجاره می𝐿𝑌𝑡ها نیروی کار، بنگاه
کند. هر بنگاه که با شاخص تقاضا می 𝑃𝑒𝑡کنند و انرژی )نفت( را از دولت به قیمت را پرداخت می 𝑅𝑡سرمايه، 

𝑖 ∈ 𝑦𝑡شود، ارزش افزوده تولید خود که با نشان داده می [0.1]
𝑛𝑜(𝑖) دهیم را با استفاده از تابع تولید نشان می

 کند:داگالس زير تولید می-کاب

(10) 𝑦𝑡
𝑛𝑜(𝑖) = 𝐴𝑡 (𝐾𝑡−1(𝑖) (𝐶𝐷𝑒𝑓𝑡𝐾𝐺𝑡−1)

𝜓

)
𝛼

𝐿𝑌𝑡(𝑖)1−𝛼  0 < 𝛼 < 1 

، و 𝐾𝑡−1شود برابر با حاصلضرب حجم سرمايه، خدمات حجم سرمايه است که فرض می 𝐾𝑡−1(𝑖) که در آن

𝐾𝑡−1(𝑖)، است. يعنی  𝑢𝑡برداری از سرمايه، نرخ بهره = 𝑢𝑡𝐾𝑡−1 .𝐾𝐺𝑡−1  حجم سرمايه عمومی است که

گذارد. به عالوه مخارج دفاعی و ر میهای خصوصی تأثیدر تابع تولید کاالهمانند تکنولوژی شود فرض می
امنیت نیز همانند سرمايه عمومی تأثیر مثبت بر تولید دارد. در واقع فرض بر آن است که مخارج دفاعی از طريق 

تواند موجب بهبود فضای کسب و کار شده ايجاد امنیت همانند ساير کاالهای عمومی مانند جاده، سد و ... می
به باالتر رفتن سطح تولید با مقدار مشخص عوامل تولید يعنی سرمايه، نیروی کار و  و همانند نوعی تکنولوژی

𝜓 پارامتر انرژی کمک نمايد. ∈ های بر تولید کاال و امنیت میزان تأثیرگذاری حجم سرمايه عمومیگر بیان [0.1]
یت مايه عمومی و امنچنانچه اين پارامتر برابر با يک باشد به مفهوم آن خواهد بود که حجم سر .خصوصی است

تواند بر تولید اثرگذار باشد اما اگر اين پارامتر صفر شود به مفهوم عدم تأثیرگذاری به اندازه سرمايه خصوصی می
بع هدف سازی تااين دو متغیر بر تولید خواهد بود. در نهايت با فرض چسبندگی قیمت از نوع کالوو و بهینه

 واهیم رسید.تولیدکننده، به منحنی فیلیپس تورم خ

(11) �̂�𝑛𝑒𝑡 =
𝛽

1 + 𝛽𝜏
𝐸𝑡�̂�𝑛𝑒𝑡+1 +

𝜏

1 + 𝛽𝜏
�̂�𝑛𝑒𝑡−1 +

(1 − 𝛽𝜉)(1 − 𝜉)

(1 + 𝛽𝜏)𝜉
(𝑚𝑐⌢𝑡 + 𝜃𝑡) 

 بخش نفت 
 نفت را با س𝑌𝑂𝑡 شود که در هر دوره بنگاه دولتی مقدار(، فرض می2010) 2بالک، براون و يوسل به تبعیت از

                                                           
1. Mark-up 
2. Balke, Brown, & Yucel 
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 کند:زير تولید می 𝐶𝐸𝑆 ، و بر اساس تکنولوژی𝐿𝑂𝑡 ، و نیروی کار،𝑂𝑡استفاده از ذخاير نفت،  

(12) 
𝑌𝑂𝑡 = 𝐴𝑂𝑡 [𝑎𝑂𝑋𝑂𝑡

1−𝜃𝑂
+ (1 − 𝑎𝑂)𝐿𝑂𝑡

1−𝜃𝑂
]

1

1−𝜃𝑂 

  . وری تولید نفت استتکانه بهره 𝐴𝑂𝑡 که در آن

 عمومی و بانک مرکزی بخش 
 شودمی . فرضشوندبرای لحاظ عدم استقالل بانک مرکزی از دولت اين دو بخش با يکديگر در نظر گرفته می

دولت عمل  هدف اصلی در جهت تحقق بانک مرکزی و ستهاتأمین منابع مالی برای هزينهکه هدف دولت 
فروش اوراق مشارکت و درآمد  کجا از خانوارها،دولت از طريق درآمدهای حاصل از دريافت مالیات ي .کندمی

. در صورت توازن کندتامین مالی میهای خود به شکل مخارج جاری و عمرانی را حاصل از فروش نفت هزينه
را افزايش  پايه پولی، خلق پولی اتفاق نخواهد افتاد و بانک مرکزی الذکرفوق بودجه از طريق سه نوع منبع درآمد

ا چنانچه با وجود اين سه منبع درآمدی، کسری اتفاق افتد، دولت از طريق استقراض از بانک . امنخواهد داد
کسری بودجه خود را که به معنی خلق پول است، های خود نزد بانک مرکزی(، مرکزی )يا برداشت از سپرده
ر د بانک مرکزی معنی سلطه مالی است. فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی به تامین مالی خواهد کردکه به

 در قید بودجه دولت تغییرات پايه پولی، ترکیب درآمدهای نفتی و برداشتبنابراين پايه پولی منعکس خواهد شد. 
 های دولت نزد بانک مرکزی است. با اين توضیحات به بیان رياضی، قید بودجه دولت عبارت است از:از سپرده

(13) 
𝐺𝑡 + (1 + 𝑟𝑡−1)𝑏𝑡−1 + 𝑇𝐴𝑡

= 𝑇𝑡 + 𝑏𝑡−1 +
(𝐺𝐷𝑡 − 𝐺𝐷𝑡−1)

𝑃𝑡

+ 𝑒𝑡𝒫𝑂𝑡
∗ 𝑌𝑂𝑡

𝑋 + 𝒫𝑒𝑡(𝑋𝑒𝑡 + 𝐶𝑡
𝑒) 

𝒫𝑂𝑡که در آن 
∗ =

𝑃𝑂𝑡

𝑃𝑡
 نسبت قیمت جهانی نفت به شاخص قیمت خارجی است و بر اساس آن خواهیم داشت: ∗

(14) 
𝒫𝑂𝑡

∗

𝒫
𝑂𝑡−1
∗ =

𝜋𝑂𝑡

𝜋𝑡
∗  

مخارج دولت است که به صورت مجموع مخارج  𝐶𝐺خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و  𝐺𝐷𝑡 همچنین
 شود:، تعريف می𝐼𝐺𝑡، و مخارج عمرانی،  𝐶𝐺𝑡جاری، 

(15) 𝐺𝑡 = 𝒫𝐶𝐺𝑡𝐶𝐺𝑡 + 𝒫𝐼𝐺𝑡𝐼𝐺𝑡 

𝒫𝐶𝐺𝑡که در آن  =
𝑃𝐶𝐺𝑡

𝑃𝑡
𝒫𝐼𝐺𝑡و   =

𝑃𝐼𝐺𝑡

𝑃𝑡
همچنین به ترتیب قیمت نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت است.  

𝐶𝐷𝑡، ، شامل مخارج جاری غیردفاعی𝐶𝐺𝑡مخارج جاری دولت، 
𝐺𝑇،  ،و مخارج دفاعی𝐶𝐷𝑒𝑓𝑡 است. مخارج دفاعی ،

 شود. بنابراين لی تأمین میداخلی توسط منابع داخ

(16) 𝐶𝐷𝑡
𝐺 = 𝐶𝐷𝑡

𝐺𝑇 + 𝐶𝐷𝑒𝑓𝑡 

از کاالهای  𝐶𝐸𝑆گذاری خصوصی، ترکیب شود مخارج جاری و عمرانی دولت همانند مصرف و سرمايهفرض می
 تولید داخل و خارج باشد، پس:
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(17) 
𝐶𝐺𝑡 = [𝑎𝐶𝐺

1
𝜃𝐶𝐺 (𝐶𝐷𝑡

𝐺𝑇)

𝜃𝐶𝐺−1
𝜃𝐶𝐺 + (1 − 𝑎𝐶𝐺)

1
𝜃𝐶𝐺 (𝐶𝑁𝑡

𝐺 )

𝜃𝐶𝐺−1
𝜃𝐶𝐺 ]

𝜃𝐶𝐺

𝜃𝐶𝐺−1

 

(18) 
𝐼𝐺𝑡 = [𝑎𝐼𝐺

1
𝜃𝐼𝐺(𝐼𝐷𝑡

𝐺 )

𝜃𝐼𝐺−1
𝜃𝐼𝐺 + (1 − 𝑎𝐼𝐺)

1
𝜃𝐼𝐺(𝐼𝑁𝑡

𝐺 )

𝜃𝐼𝐺−1
𝜃𝐼𝐺 ]

𝜃𝐼𝐺

𝜃𝐼𝐺−1

 

𝐶𝐷𝑡که در آن 
𝐺  و𝐶𝐹𝑡

𝐺  و𝐼𝐷𝑡
𝐺  و𝐼𝐹𝑡

𝐺 ترتیب نماد تقاضای کاالهای مصرفی تولید داخل و تولید خارج )وارداتی( به
ترتیب به 𝑎𝐼𝐺و  𝑎𝐶𝐺 ای تولید داخل و تولید خارج )وارداتی( توسط دولت هستند.و تقاضای کاالهای سرمايه

ترتیب به 𝜃𝐼𝐺و  𝜃𝐶𝐺گذاری دولت و ای تولید داخل در کل مصرف و سرمايهسهم کاالهای مصرفی و سرمايه
ل و ای دولتی تولید داخکشش جانشینی بین کاالهای مصرفی دولتی تولید داخل و خارج و کاالهای سرمايه

 خارج است.

 و انباشت ذخایر خارجی تسویه بازار کاال 

 صورت زير دست يافت:توان به تعريف تولید ناخالص داخلی بهاز شرط تسويه بازار کاال می

(19) 𝑌𝑡
𝑛𝑜 = 𝐶𝑛𝑒𝑡 + 𝐼𝐷𝑡 + 𝐶𝐷𝑡

𝐺 + 𝐼𝐷𝑡
𝐺  

(20) 𝑌𝑡 = (𝐶𝑛𝑒𝑡 + 𝐶𝑁𝑡) + (𝐼𝐷𝑡 + 𝐼𝑁𝑡) + (𝐶𝐷𝑡
𝐺𝑇 + 𝐶𝑁𝑡

𝐺 ) + (𝐼𝐷𝑡
𝐺

+ 𝐼𝑁𝑡
𝐺 ) + 𝑌𝑂𝑡 − ℵ𝑡 

(21) ℵ𝑡 = 𝐶𝑁𝑡 + 𝐼𝑁𝑡 + 𝐶𝑁𝑡
𝐺 + 𝐼𝑁𝑡

𝐺  

 است. 𝑡واردات کاال در دوره  ℵ𝑡که در آن 

 گذاری پولی و ارزی  سیاست 
ی ارزی گذارسیاست بر عالوهبا توجه به اينکه نظام نرخ ارز در ايران شناور مديريت شده است، بانک مرکزی 

گذاری استدو ابزار سیدارای گذار پولی . بر اين اساس سیاستبکندگذاری پولی نیز سیاست تواند اقدام بهمی
و ابزار سیاست پولی نرخ رشد گذاری ارزی تغییر در ارزش پول ملی يا همان رشد نرخ ارز . ابزار سیاستاست

 صورت زير توسط بانک مرکزی تعیینشود که اين دو ابزار بهاست. بر اين اساس فرض میاسمی پايه پولی 
 شوند: می
(22) log�̇�𝑡 = 𝜌�̇�𝑡

log�̇�𝑡−1 + 휀�̇�𝑡 

(23) logℏ𝑡 = 𝜌ℏ𝑡
logℏ𝑡−1 + 휀ℏ𝑡 

 که در آن 

(24) �̇�𝑡 =
𝑀𝑡

𝑀𝑡−1
=

𝑚𝑡

𝑚𝑡−1
𝜋𝑡 

 کند. یتعیین مبدون واکنش نسبت به متغیری گذار پولی هر دوی اين متغیرها را يگر سیاستبه عبارت د
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 جامعه آماری. 3-2
ها استفاده شده است. اين داده 1399ماهه سوم تا سه 1369های فصلی برای برآورد پارامترهای الگو از داده

کننده شکاف تولید، شاخص بهای مصرف برای بدست آوردن 1390شامل تولید ناخالص داخلی به قیمت پايه 
برای  1390برای بدست آوردن نرخ تورم، مخارج جاری و عمرانی دولت به قیمت پايه  1395به قیمت پايه 

بدست آوردن شکاف مخارج جاری و عمرانی دولت از وضعیت پايدار خود، نرخ ارز بازار آزاد برای بدست آوردن 
بدست آوردن نرخ رشد اسمی پايه پولی، قیمت نفت سبد اوپک به دالر  پولی اسمی برای نرخ رشد ارز، پايه

برای بدست آوردن نرخ تورم نفت، ارزش افزوده بخش نفت برای بدست آوردن شکاف تولید نفت، تولید و 
ای هشاخص قیمت اياالت متحده آمريکا برای بدست آوردن شکاف تولید و نرخ تورم خارجی است. برای داده

های العات مرکز آمار و پايگاه اطالعات سری زمانی بانک مرکزی استفاده شده است. برای دادهداخلی از اط
رم افزار نهای بانک جهانی استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در اين مطالعه المللی از پايگاه دادهبین

 .داينر تحت متلب است

 برآورد پارامترهای مدل. 3-3
های پیشین و پسین ( گزارش شده است. همچنین نتیجه توزيع1رهای الگو در جدول )نتیجه برآورد پارامت

ورد های مدهد بر اساس دادهگونه که اين نمودار نشان میپارامترها نیز در نمودار پیوست آورده شده است. همان
های ول مبنای تعیین توزيعاند. در اين جدبه درستی برآورد شده 𝜉استفاده کلیه پارامترها به استثنای پارامتر  

پیشین برای پارامترها به اين شکل است که اگر پارامتر دارای حد پايین باشد بهترين توزيع پیشین برای آن 
توزيعی خواهد بود که دارای حد پايین و باال باشد که اين توزيع، توزيع بتا است. برای مثال عامل تنزيل 

ک ابراين توزيع پیشین آن توزيع بتا با حد پايین صفر و حد باالی يای مصرف بین صفر و يک است بندورهبین
در نظر گرفته شده است. اگر پارامتر دارای حد پايین بوده و حد باال نداشته باشد، بهترين توزيع پیشین توزيع 

ش شنهايت است. برای مثال پارامتر عکس کگاما برای آن است که دارای حد پايین است اما حد باالی آن بی
عرضه کار بايد مثبت باشد بنابراين، توزيع پیشین آن گاما با حد پايین صفر در نظر گرفته شده است. اگر پارامتری 

نهای شود که بین منه دارای حد پايین و نه حد باال باشد، توزيع پیشین آن توزيع نرمال در نظر گرفته می
شود ها نیز از توزيع گامای معکوس استفاده میشوک نهايت است. در مورد انحراف معیارنهايت تا مثبت بیبی

اشد تا نهايت بتواند مثبت بینهايت دارد و در ضمن واريانس آن میکه حد پايین صفر و حد باالی مثبت بی
 بتوان امکان وقوع شوک بسیار باال به الگو را نیز در نظر گرفت. 

 ( برآورد پارامترهای الگو1جدول شماره )

 حتوضی پارامتر
میانگین 
 پیشین

 90فاصله اطمینان 
 درصد

 نمای پسین
توزيع 
 پیشین

انحراف 
 معیار پسین

 
عکس کشش عرضه 

 کار
 1/0 گاما 0726/0 786/2 1648/5 901/2

 
عکس کشش 

 جانشینی
 3/0 گاما 3647/1 781/0 4852/0 2/1
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 حتوضی پارامتر
میانگین 
 پیشین

 90فاصله اطمینان 
 درصد

 نمای پسین
توزيع 
 پیشین

انحراف 
 معیار پسین

 ای مصرفدورهبین

 
تأثیر مخارج دفاعی 

 بر مطلوبیت
 01/0 بتا 19883/0 1798/0 0866/0 19/0

m
b 

 ایعکس کشش بهره
 پول

 1/0 گاما 4552/2 2581/0 646/0 146/2

s
b 

عکس کشش 
 تقاضای ارز

 01/0 گاما 3479/0 3293/0 7881/0 338/0

 
عامل تنزيل 

 ایدورهبین
 01/0 بتا 9935/0 9853/0 4937/0 97/0

𝜖 01/0 گاما 0373/0 0292/0 0868/0 046/0 کشش تعديل سرمايه 

w
 1/0 بتا 7039/0 4118/0 6275/2 526/0 بندی دستمزدشاخص 

w
 1/0 بتا 7346/0 5417/0 543/5 615/0 ندگی دستمزدچسب 

 05/0 بتا 5589/0 3991/0 2347/1 458/0 سهم سرمايه در تولید 

 
عکس کشش 

 برداری سرمايهبهره
 5/0 گاما 5787/5 7734/4 4926/1 789/4

y
 

شینی کشش جان
 ارزش افزوده

 غیرنفتی و انرژی
 01/0 بتا 4982/0 4729/0 1055/0 492/0

 
تأثیر مخارج دفاعی 

 بر تولید
 005/0 بتا 0938/0 0792/0 307/0 084/0

 01/0 بتا 6595/0 6284/0 0817/0 657/0 بندی قیمتشاخص 

 01/0 بتا 8048/0 773/0 6299/0 808/0 چسبندگی قیمت 

o
 

سهم کار در تولید 
 نفت

 05/0 گاما 5226/0 4659/0 2648/0 303/0

o
 

ای کشش سرمايه
 نفت

 02/0 بتا 1103/0 0624/0 2682/0 101/0

c
 

شش جانشینی ک
 مصرف

 1/0 گاما 7814/2 4629/0 7651/0 904/2

cg
 

کشش جانشینی 
 مصرف دولتی

 1/0 گاما 6645/5 4197/0 79/15/0 501/5

I
 

کشش جانشینی 
 گذاریسرمايه

 1/0 گاما 346/1 1174/1 8342/0 269/1
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 حتوضی پارامتر
میانگین 
 پیشین

 90فاصله اطمینان 
 درصد

 نمای پسین
توزيع 
 پیشین

انحراف 
 معیار پسین

IG
 

کشش جانشینی 
 گذاری دولتیسرمايه

 1/0 گاما 6179/1 3621/0 7715/0 466/1

e
 

کشش جانشینی 
 انرژی

 01/0 گاما 1192/0 0917/0 2294/0 101/0

m
 

ضريب خودرگرسیون 
 پول

 01/0 بتا 3226/0 2905/0 2221/0 307/0

h
 

ضريب خودرگرسیون 
 ارز

 01/0 بتا 0968/0 0659/0 7025/0 083/0

e
 01/0 بتا 6464/0 6138/0 0059/0 63/0 ضريب يارانه انرژی 

*
 

ضريب خودرگرسیون 
 تورم خارجی

 01/0 بتا 2811/0 2478/0 177/0 266/0

o


 
ضريب خودرگرسیون 

 تورم نفت
 01/0 بتا 2842/0 2524/0 1085/0 262/0

z
 

ضريب خودرگرسیون 
 گذاریسرمايه

 01/0 بتا 7795/0 7504/0 049/0 768/0


 

ضريب خودرگرسیون 
 آپ-مارک

 01/0 بتا 8065/0 7783/0 0662/0 788/0

w
 

ضريب خودرگرسیون 
 دستمزد

 01/0 بتا 8458/0 0823/0 5464/0 837/0

a
 

 ضريب خودرگرسیون
 تکنولوژی

 01/0 بتا 7842/0 7579/0 0418/0 773/0

Ao
 

 ضريب خودرگرسیون
 وری نفتبهره

 01/0 بتا 2468/0 2115/0 0389/0 228/0

g
 

ضريب خودرگرسیون 
 مخارج دولت

 01/0 بتا 2395/0 2058/0 0322/0 222/0

Def
 

ضريب خودرگرسیون 
 مخارج دفاعی

 01/0 بتا 7177/0 6881/0 1084/0 7/0


 t

 
انحراف معیار تورم 

 خارجی
05/0 2303/0 0059/0 0059/0 

گامای 
 معکوس

 نهايتبی

 Ot 
انحراف معیار تورم 

 نفت
05/0 52/0 1545/0 1991/0 

گامای 
 معکوس

 نهايتبی

 zt 
انحراف معیار 

 گذاریسرمايه
05/0  0894/0 127/0 

گامای 
 معکوس

 نهايتبی

 t 
-مارک انحراف معیار
 آپ

05/0  1224/0 095/0 
گامای 
 معکوس

 نهايتبی
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 حتوضی پارامتر
میانگین 
 پیشین

 90فاصله اطمینان 
 درصد

 نمای پسین
توزيع 
 پیشین

انحراف 
 معیار پسین

Wt 0756/0 0567/0  05/0 انحراف معیار دستمزد 
گامای 
 معکوس

 نهايتبی

at 
انحراف 

 معیارتکنولوژی
05/0  04624/0 6247/0 

گامای 
 معکوس

 نهايتبی

 A

Ot 0767/0 0115/0  05/0 انحراف معیار نفت 
گامای 
 معکوس

 نهايتبی

 I

Xt 
انحراف معیار 

 گذاری نفتسرمايه
05/0  0117/0 0698/0 

گامای 
 معکوس

 نهايتبی

 I

At 
انحراف معیار 

 گذاری دولتیسرمايه
05/0  0122/0 0535/0 

گامای 
 معکوس

 يتنهابی

Gt 
انحراف معیار مخارج 

 دولتی
05/0  0945/0 1209/0 

گامای 
 معکوس

 نهايتبی

mt 2587/0 2016/0  05/0 انحراف معیار پول 
گامای 
 معکوس

 نهايتبی

 t 581/0 4556/0  05/0 انحراف معیار ارز 
گامای 

 وسمعک
 نهايتبی

 های پژوهشمنبع: يافته

کننده است که تعیین يکی از مهمترين پارامترهای برآوردی اين مطالعه، پارامتر بر اساس نتايج در جدول، 
است  2/0میزان حساسیت مطلوبیت خانوار نسبت به مخارج دفاعی است. مقدار برآورد شده اين پارامتر حدود 

جا درصدی مصرف خانوار در ازای افزايش يک درصدی مخارج دفاعی است. از آن 2/0به مفهوم افزايش که 
توان گفت که افزايش يک که افزايش مصرف خانوار به منزله افزايش رفاه و مطلوبیت آن است، پس می

دهد. آالمینوز ايش میدرصد افز 2/0درصدی مخارج دفاعی از طريق ايجاد امنیت خاطر بیشتر، رفاه خانوارها را 
اند. به بیان ديگر حساسیت برای اقتصاد آمريکا برآورد کرده 47/0( اين پارامتر را برابر با 2020) 1و همکاران

 رفاهی اقتصاد آمريکا به مسئله امنیت از ايران باالتر است.
نقش مخارج دفاعی و امنیت در تولید کاالها و خدمات  گراست که بیان اما پارامتر مهم ديگر در اين مطالعه 

برآورد شده است. بر اين اساس، افزايش يک درصدی مخارج دفاعی باعث 094/0است. اين پارامتر به اندازه 
 2شود که به واسطه ايجاد امنیت در فضای کسب و کار است. لوروسو و پیرونیدرصدی تولید می 094/0افزايش 

درصد  05/0کنند که تأثیر مخارج دفاعی بر تولید مثبت و معنادار و در حدود اشاره می ( در بحث خود2019)

                                                           
1. Alaminos et. al  
2. Lorusso & Pieroni 
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دهد که واکنش تولید نسبت به مخارج دفاعی و امنیت در اقتصاد ايران نسبت به است. اين نکته نشان می
 اقتصاد آمريکا بیشتر است. 

 ژوهشهای پ. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته4

که بحث اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر مخارج دفاعی بر متغیرهای کالن اقتصادی است، در ينبا توجه به ا
 پردازيم. در گام نخست به بررسی افزايش مخارجهای مختلف برای بررسی اين تأثیر میجا، به سناريوسازیاين

، نرخ رشد ذاری خصوصیگدفاعی بر متغیرهای کلیدی تولید، تولید بدون نفت، تورم، مصرف خصوصی، سرمايه
 پردازيم. ارز و نرخ رشد پول می

دهد. ( توابع واکنش آنی متغیرهای کالن اقتصادی در مواجهه با يک شوک مخارج دفاعی را نشان می1نمودار )
دهد، در صورت وقوع يک شوک افزايش مخارج دفاعی دولت، از کانال ايجاد گونه که اين نمودار نشان میهمان

 ترتیب کسبها از اين کاال بهکه هم خانوارها و هم بنگاهامنیت در اقتصاد و با توجه به اين کاالی عمومی
که اين مخارج يابد اما به دلیل اين( افزايش میy_d) ( و تولید بدون نفتyکنند، تولید کل )مطلوبیت و سود می

تولید کل پس از يک دوره کاهش مندی بیشتر دولت از درآمدهای نفتی در اين مخارج است، به منزله بهره
( و c) يابد. همچنین، مصرفيابد اما در ادامه بعد از ايجاد يک چرخه تجاری مجدد تولید کل افزايش میمی

يابند که فرايند منطبق با ادبیات بعد از افزايش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می (iگذاری خصوصی )سرمايه
ی مندجا به شکل مخارج دفاعی( ابتدا به مفهوم بهرهرج دولت )در اينمخارج دولتی است چرا که افزايش مخا

شود. اما در ادامه و بخش دولتی از منابع موجود است که باعث کاهش منابع در دسترس بخش خصوصی می
های اقتصاد در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ايجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی

 کنند. گذاری خصوصی بهبود يافته و افزايش پیدا میدوی مصرف و سرمايههر 
 

 

 

 

 

 

 

 ( توابع واکنش آنی نسبت به يک شوک مخارج دفاعی1نمودار شماره )
 منبع: محسابات محقق
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يابد. اين بدان مفهوم است که افزايش مخارج دفاعی در کل با اين حال تولید بدون نفت از ابتدا افزايش می
در ابتدا  (hو نرخ رشد ارز ) (piافزايش تولید بدون نفت خواهد شد. همچنین در اثر اين شوک، نرخ تورم )باعث 

ه به شوند. به بیان ديگر با توجکنند اما در ادامه هر دوی اين متغیرها افزايش يافته و مثبت میکاهش پیدا می
اد است، فشار طرف تقاضا باعث افزايش که افزايش مخارج دفاعی به منزله يک شوک طرف تقاضای اقتصاين

نرخ تورم و در نتیجه نرخ ارز خواهد شد. همین نکته در خصوص نرخ رشد پول نیز برقرار است چرا که در ابتدا 
تر اثرات مخارج دفاعی دولت بر متغیرهای شود. برای بررسی دقیقکاهش يافته اما در ادامه با افزايش مواجه می

( تأثیر تغییر در نسبت مخارج 4( تا )2شود. نمودار )اريو برای تحلیل حساسیت ارائه میکالن اقتصادی، چند سن
، از  درصد، حساسیت مطلوبیت خانوارها به مخارج دفاعی،  5درصد به  3دفاعی به تولید ناخالص داخلی از 

 دهند.را نشان می 1/0به  08/0، از   و حساسیت تابع تولید نسبت به مخارج عمرانی، 25/0به  19/0
و  25/0به  19/0به بیان ديگر، هدف بررسی تأثیر افزايش حساسیت خانوارها نسبت به مخارج دفاعی از 

است تا ببینیم چگونه متغیرهای کالن اقتصادی تحت تأثیر چنین تغییری قرار  1/0به  08/0حساسیت تولید از 
وی چین سناريند. در اين نمودارها خط ممتد سناريوی پايه که سناريوی برآورد شده است و نمودار خطگیرمی

در باالی متغیرها به معنی درصد انحراف از وضعیت پايدار  ^همچنین عالمت دهند. جايگزين را گزارش می
 متغیرهاست.

 
 

 
 

 
 
 

 

 درصد 5درصد به  3تولید ناخالص داخلی از  ( تأثیر تغییر در نسبت مخارج دفاعی به2نمودار شماره )
 منبع: محاسبات محقق

 درصد 5نسبت مخارج به تولید  درصد 3نسبت مخارج به تولید 
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دهند، در صورت افزايش نسبت مخارج دفاعی به تولید ناخالص داخلی ( نشان می4( تا )2طور که نمودار )همان
يا افزايش حساسیت مطلوبیت خانوارها به مخارج دفاعی يا افزايش حساسیت تابع تولید به مخارج دفاعی، تأثیر 

، نرخ گذاری خصوصیمثبت شوک افزايش مخارج دفاعی بر تولید کل، تولید نفتی، مخارج مصرفی و سرمايه
ايش رسد که افزتر به نظر میشود. به بیان روشنها میتورم، نرخ رشد ارز و نرخ رشد پول منجر به افزايش آن

 ارها نسبت به مخارج دفاعی ومتوسط نسبت مخارج دفاعی به تولید ناخالص داخلی، افزايش حساسیت خانو
ها به امنیت حاصل از آن يا افزايش حساسیت بخش تولید نسبت به مخارج دفاعی که منجر واکنش بیشتر آن

 شود، آثار يکسانی در پی خواهد داشت.به احساس امنیت بیشتر اين بخش نسبت به قبل می
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 25/0به  19/0( از وبیت خانوارها به مخارج دفاعی )( تأثیر افزايش حساسیت مطل3نمودار شماره )
 منبع: محاسبات محقق

 

 

 

 

 

 25/0حساسیت مطلوبیت خانوار به مخارج دفاعی  19/0حساسیت مطلوبیت خانوار به مخارج دفاعی  
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 1/0به  08/0( از  ( تأثیر افزايش حساسیت تولید نسبت به مخارج دفاعی )4نمودار شماره )
 منبع: محاسبات محقق

بسیار قابل توجه است. به عبارت ديگر، افزايش نسبت مخارج دفاعی به تولید ناخالص داخلی  تفسیر اين نتیجه
ها گذار است، آثار يکسانی در صورت افزايش حساسیت خانوارها و بنگاهکه تا حدود بسیاری در اختیار سیاست

که  توان ادعا نمود. پس میگذار نیستها در اختیار سیاستدر مواجه با امنیت بیشتر دارد که هیچ کدام از آن
گذار در راستای اعمال سیاست افزايش امنیت همانند افزايش حساسیت بخش خانوار و ابزار در اختیار سیاست

ی روی تواند خیلتر، دولت نمیتولید نسبت به رفاه و آرامش ناشی از امنیت، عمل خواهد نمود. به بیان روشن
( نشان 2مخارج دفاعی و بنابراين امنیت اثرگذار باشد اما نتايج نمودار )ها نسبت به حساسیت خانوارها و بنگاه

تواند همانند افزايش حساسیت دهد که افزايش مخارج دفاعیبه تولید که ابزار در اختیار دولت است، میمی
ن یهای مختلف اقتصاد تأثیرگذار باشد. همچنها نسبت به مخارج دفاعی و امنیت بر بخشخانوارها و بنگاه

توان از اين نکته به اين نتیجه دست يافت که بخش امنیت کشور در راستای حداکثر نمودن اثربخشی می
ق کرد خود به تولید ناخالص داخلی، از طريبايست در کنار مديريت نسبت هزينههای خود میاقتصادی فعالیت

اعی را تقويت ی از افزايش مخارج دفتبلیغات بیشتر، حساسیت خانوارها و بخش تولید نسبت به نتايج مثبت ناش
تری را تواند آثار قویکرد در بخش دفاعی و امنیت میتوان گفت که آثار ناشی از هزينهنمايد.  با اين کار می

 در پی داشته باشد.

 1/0اعی حساسیت تولید به مخارج دف 08/0حساسیت تولید به مخارج دفاعی  
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 گیری و پیشنهادها. نتیجه5
 ی پويای تصادفیاين مطالعه برای بررسی آثار اقتصاد کالن مخارج دفاعی دولت، يک الگوی تعادل عموم

در  گیری از مدلسازیگرفته بهرهکند. وجه تفاوت و نقطه بارز اين مطالعه با ساير مطالعات صورتطراحی می
قالب تعادل عمومی و پرهیز از نگاه صرفا بخش عرضه و بخش تقاضا است. همانطور که در پیشینه مطالعه 

و به همین جهت عموما نتايج متضادی را گزارش آورده شد، کلیه مطالعات پیشین دارای نگاه بخشی بودند 
 نمودند.می

در اين مطالعه برای مدلسازی تعادل عمومیاقتصاد ايران يک ساختار اقتصاد باز کوچک طراحی شده است. اين 
صورت مخارج دفاعی دولت است همانند اقتصاد به شکلی است که خانوارها از کاالی عمومی امنیت که به

کنند. بخش تولید نیز همانند بخش خانوار از مزايای امنیت ناشی از کسب مطلوبیت میمخارج مصرفی خود 
برد. البته اين بخش عالوه بر مخارج دفاعی از سرمايه عمومی دولت مخارج دفاعی در بهبود تولید خود بهره می

ی شده صاد ايران طراحهای اقتبرد. ساير ساختار مدل بر اساس ويژگینیز در بهبود وضعیت تولید خود بهره می
 است. 

 گر آن است که در صورت وقوعسازی آن برای اقتصاد ايران نتايج بیانپس از برآورد پارامترهای مدل و شبیه
که هم يک شوک افزايش مخارج دفاعی دولت، از کانال ايجاد کاالی عمومی امنیت در اقتصاد و با توجه به اين

افزايش  کنند، تولید کل و تولید بدون نفتترتیب کسب مطلوبیت و سود می بهها از اين کاالخانوارها و هم بنگاه
مندی بیشتر دولت از درآمدهای نفتی در اين مخارج و که اين مخارج به منزله بهرهيابد اما به دلیل اينمی

اهش کاختصاص سهم کمتری از آن در مخارج مرتبط با کاالهای غیرنظامی است، تولید کل پس از يک دوره 
يابد. همچنین، مصرف و يابد اما در ادامه بعد از ايجاد يک چرخه تجاری مجدد تولید کل افزايش میمی

رج يابند که فرايند منطبق با ادبیات مخاگذاری خصوصی بعد از افزايش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش میسرمايه
 مندی بخشدفاعی( ابتدا به مفهوم بهره جا به شکل مخارجدولتی است چرا که افزايش مخارج دولت )در اين

 شود. اما در ادامه و در فاصلهدولتی از منابع موجود است که باعث کاهش منابع در دسترس بخش خصوصی می
اد هر دوی های اقتصزمانی کوتاه به دلیل ايجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار و کاهش نااطمینانی

 کنند. هبود يافته و افزايش پیدا میگذاری خصوصی بمصرف و سرمايه
همچنین در صورت افزايش نسبت مخارج دفاعی به تولید ناخالص داخلی يا افزايش حساسیت مطلوبیت خانوارها 
به مخارج دفاعی يا افزايش حساسیت تابع تولید به مخارج دفاعی تأثیر مثبت شوک افزايش مخارج دفاعی بر 

گذاری خصوصی، نرخ تورم، نرخ رشد ارز و نرخ رشد پول افزايش فی و سرمايهتولید کل، تولید نفتی، مخارج مصر
رسد که افزايش متوسط نسبت مخارج دفاعی به تولید ناخالص داخلی، تر به نظر میيابد. به بیان روشنمی

ها به امنیت حاصل از آن يا افزايش افزايش حساسیت خانوارها نسبت به مخارج دفاعی و واکنش بیشتر آن
حساسیت بخش تولید نسبت به مخارج دفاعی که منجر به احساس امنیت بیشتر اين بخش نسبت به قبل 

 شود، آثار يکسانی در پی خواهد داشت. می
تفسیر اين نتیجه بسیار قابل توجه است. به عبارت ديگر، افزايش نسبت مخارج دفاعی به تولید ناخالص داخلی 

ها گذار است، آثار يکسانی در صورت افزايش حساسیت خانوارها و بنگاهکه تا حدود بسیاری در اختیار سیاست
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که  توان ادعا نمودگذار نیست. پس میها در اختیار سیاستدر مواجه با امنیت بیشتر دارد که هیچ کدام از آن
ار و وگذار در راستای اعمال سیاست افزايش امنیت همانند افزايش حساسیت بخش خانابزار در اختیار سیاست

توان از اين نکته به اين نتیجه تولید نسبت به رفاه و آرامش ناشی از امنیت، عمل خواهد نمود. همچنین می
بايست در های خود میدست يافت که بخش امنیت کشور در راستای حداکثر نمودن اثربخشی اقتصادی فعالیت

بخش  يق تبلیغات بیشتر حساسیت خانوارها وکرد خود به تولید ناخالص داخلی، از طرکنار مديريت نسبت هزينه
کرد فت که هزينهتوان گتولید نسبت به نتايج مثبت ناشی از افزايش مخارج دفاعی را تقويت نمايد. با اين کار می

 تری را در پی داشته باشد. تواند آثار قویدر بخش دفاعی و امنیت می
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 The analysis of the macroeconomic effects of defense 

spending for Iran by using a dynamic stochastic 

general equilibrium model  
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Abstract 

Security concerns motivate countries to allocate a significant portion of 

their financial resources towards defense spending. This renders the 

defense sector an important role which directly and indirectly affects its 

respective country’s economy, including that of Iran’s. The significance of 

this sector has been highlighted and emphasized in various upstream 

documents and programs of I.R.I. Using a dynamic stochastic general 

equilibrium model, the objective of this study was to examine some of the 

effects of defense spending on the Iranian economy, specifically, 

elucidating the effects of the governmental budget allocated to this sector 

on macroeconomic variables. The results indicate both households and 

firms positively benefit from exogenous government defense spending 

shocks. This matter is illustrated in growths in the GDP (including the oil 

sector), and also, the GDP excluding the oil sector. Even though in short-

term defense spending means an initial decrease in consumption and 

private sector investment, in the long-term, business environment will 

improve due to enhancements in security which reduce economic 

uncertainty, which in turn leads to improvements and growth in 

consumption and private investment. 

Keyword: Defense spending, macroeconomic variables, Dynamic 

Stochastic General Equilibrium Model, Iran. 
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