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چکیده
جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی به عنوان يکی از مهمترين متغیرهای اقتصاد کالن
موضوعی است که سالهای طوالنی مورد بحث اقتصاددانان بوده است .بررسی اين رابطه با توجه به شرايط
اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف دارای پیچیدگیهايی است که باعث شده است پاسخ روشن و واضحی
برای اين رابطه در بین کشورهای مختلف و در زمانهای مختلف وجود نداشته باشد .با اين حال بررسی اين
موضوع برای اقتصاد ايران نیازمند آزمايش تجربی است.
در تحقیق حاضر با تکیه بر رويکرد الگوسازی تعادل عمومی پويای تصادفی و تفکیک آثار تخصیصی مخارج
نظامی بر بخش های مختلف اقتصادی مانند خانوار ،بنگاه و دولت ،سعی شده تا چگونگی اثرگذاری مخارج
نظامی بر متغیرهای اقتصاد کالن ايران مورد بررسی قرار گیرد .در اين تحقیق از روش تخمین بیزين برای
مقداردهی پارامترها استفاده شده است .دادههای قابل مشاهده برای کالیبراسیون و تخمین پارامترها شامل
دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی ،مصرف و مخارج نظامی سالهای  1367تا  1399بانک مرکزی و مؤسسه
بین المللی صلح استکهلم است.
نتايج بدست آمده از خروجی شبیهسازی متغیرها در الگو حاکی از اثرگذاری مثبت مخارج نظامی بر رشد تولید
و مصرف است .درواقع زمانی که امنیت ملی به عنوان خروجی مخارج نظامی و يک کاالی عمومی در الگوسازی
اقتصادی لحاظ گردد ،خانوار و بنگاهها به عنوان دو بخش اصلی الگوی تعادل عمومی از منافع ناشی از آن بهره
برده و وجود امنیت ملی توسعهدهنده فعالیتهای اقتصادی تلقی میگردد .الزم به ذکر است بر اساس خروجی
تجزيه واريانس الگو ،تکانههای بهرهوری و تکنولوژيکی مهمترين عامل در ايجاد تغییرات پايدار در تولید و ساير
متغیرهای حقیقی اقتصاد کالن هستند.
واژگان کلیدی :تعادل عمومی ،مخارج نظامی ،رشد اقتصادی ،امنیت ملی ،ايران.

 1دانشیار ،گروه اقتصاد ،دانشکده معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ايران.
()manzoordavood@gmail.com
 2دانشجوی دکتری اقتصاد ،موسسه عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول.
()shahbod.seighalani@gmail.com
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 .1مقدمه
جهت و میزان رابطه بین مخارج نظامی و رشدد اقتصدادی به عنوان يکی از مهمترين متغیرهای اقتصداد کالن
موضدوعی اسدت که سالهای طوالنی مورد بحث اقتصاددانان بوده است .مطالعات زيادی در کشورهای مختلف
دنیا در اين زمینه انجام شددهاند که نتايج بهدسدت آمده از آنها يکسان نبودهاند .با اين حال بررسی اين موضوع
در شدرايط مورد نظر نیازمند آزمايش تجربی اسدت .پس از جنگ جهانی دوم ،اينطور انتظار میرفت که مخارج
نظامی مجموع کشدورهای جهان بهسدمت کمشددن حرکت کند .تغییرات در بودجه نظامی کشدورها از طرفی با
توجه به اين موضدوع که منابع اقتصدادی در دسدترس کشدورها محدود هسدتند ،باعث تغییر در بودجه بخشهای
غیر نظامی آنها میشدود که اين موضدوع میتواند از طرق و کانالهای مختلف بر اقتصداد آنها تأثیر بگذارد.
نحوه اين تأثیر میتواند با توجه به شددرايط مختلف (موقعیت جغرافیايی ،توسددعهيافتگی اقتصددادی ،شددرايط
استراتژيک ،نوع حکومت حاکم و ،)...متفاوت باشد و اين نحوه تأثیر همواره محل بحث بوده است .اين موضوع
مخصوصاً در کشورهای کمتر توسعه يافته اهمیت بیشتری پیدا میکند .چرا که اين کشورها عالوه بر اين که
در زمینههای مختلف در حال پیشددرفت هسددتند و به تخصددیص بهینه منابع نیاز دارند ،نسددبت به کشددورهای
توسددعه يافته منابع و همچنین کارايی و بهینگی کمتری در زمینه فعالیتهای اقتصددادی دارند و برای توسددعه
خود نیازمند تخصیص بهینه منابع هستند .از طرف ديگر مخارج نظامی هدفمند موجبات ايجاد امنیت در جامعه
را فراهم میآورد که امری بسیار مهم و الزمه ايجاد و حفظ ثبات در ابعاد مختلف از جمله ابعاد اقتصادی کشور
اسدت .به بیان ديگر رشدد اقتصدادی و رفاه عمومی در سدايه امنیت اسدت که میتواند رخ بدهد تا خانوار ،بنگاه
های اقتصادی و ساير بخشهای اقتصاد از وجود آن منتفع بشوند.
کشور ايران که يک کشور درحال توسعه ا ست و در منطقه حساس غرب آسیا قرار گرفته نیز از اين قواعد
مستثناء نیست .منابع طبیعی فراوان ،موقعیت استراتژيک ،شرايط منطقه ،وجود تهديدات خارجی ،شرايط خاص
سیاسی مانند تحريمها و  ...همگی باعث شدهاند تا موضوع مخارج نظامی در ايران همواره مورد توجه قرار
بگیرد .مخارج نظامی نه تنها بر قدرت دفاعی کشور اثرگذار است ،بلکه ديگر بخشهای اقتصادی را هم متأثر
می سازد .عالوه بر اين که تخصیص منابع به اين بخش باعث کاهش بودجه بخشهای ديگر میشود بلکه
ممکن است از طريق کانالهايی اين مخارج بر روی بخشهای غیرنظامی اقتصاد چه در بلندمدت و چه در
کوتاهمدت تأثیرگذار باشد .به همین دلیل است که سیاستگذاران تمايل دارند تا تأثیر مخارج نظامی را بر روی
متغیرهای اقتصاد کالن به خصوص رشد اقتصادی کشور بدانند تا بتوانند بهطور بهینه تخصیص منابع به اين
بخش را انجام بدهند .نکته حائز اهمیت در ارتباط با مخارج نظامی در کشورها اثرات رفاهی آن برای عموم
جامعه است که در وهله اول ممکن است اثرات آن از منظر خانوار و يا بنگاهها ديده نشود؛ لذا الزم است تا
موضوع مخارج نظامی و دفاعی به نوعی الگو شود که هم اثرات رفاهی آن در بخش خانوار و بنگاه اقتصادی
ديده شود و هم اثرات تخصیصی بودجه نظامی در مقايسه با ساير هزينههای دولتی منظور شود .در اين راستا
هدف تحقیق حاضر اين است که با تکیه بر رويکرد الگوسازی تعادل عمومی پويای تصادفی و تفکیک آثار
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تخصیصی مخارج نظامی بر بخش مختلف اقتصادی مانند خانوار ،بنگاه و دولت ،سعی شده تا چگونگی اثرگذاری
مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کالن ايران مورد بررسی قرار گیرد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری پژوهش
 .1-1-2نگاهی آماری به مخارج نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه
نمودار شماره ( )1میزان مخارج نظامی ايران و کشورهای منطقه غرب آسیا را طی سالهای  2000تا 2017
نشان میدهد .بنا بر برآورد مؤسسه بین المللی صلح استکهلم 1از مخارج نظامی کشورها ،مشاهده میشود که
کشور عربستان مخارج بسیار باالتری نسبت به ايران و ساير کشورهای منطقه داشته است و از ابتدای سال
 2009میزان مخارج نظامی کشور امارات از کشور ايران پیشی گرفته و به دومین کشور منطقه از اين حیث
تبديل شده است .لذا همانطور که در ادامه و بر اساس نتايج تحقیق خواهیم ديد ،با توجه به آمار فزاينده مخارج
نظامی در کشورهای منطقه لزوم توجه و سرمايه گذاری بر زير ساخت های نظامی در ايران متناسب با رشد و
توسعه اقتصادی کشور ،عملی در جهت تقويت جايگاه اقتصادی -سیاسی ايران در منطقه خواهد بود.

نمودار شماره ( )1مخارج نظامی حوزه حاشیه خلیج فارس
منبع :موسسه بین المللی صلح استکهلم2017 ،

SIPRI

1

اثر مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کالن ایران ...

12

 .2-1-2نسبت مخارج نظامی به تولید ناخالص داخلی در ایران
همانطور که در نمودار شماره ( )2مشاهده می شود به غیر از دهه  70میالدی که مخارج نظامی سهم باالی
 10درصدی از تولیدات ناخالص داخلی را داشته در بقیه سالها به طور متوسط اين نسبت  2تا  4درصد بوده
است .البته در سالهای جنگ تحمیلی يعنی در دهه  80میالدی نیز به دلیل مذکور اين نسبت باالی  6درصد
بود ه است .در حالی که بنا بر داده های بانک جهانی مخارج نظامی کشور عربستان به عنوان کشور رقیب در
منطقه به طور متوسط در طی سالهای  1960تا  2020سهمی بین  12تا  14درصد از تولید ناخالص داخلی آن
کشور را داشته است .اين مقايسه نشان می دهد که میزان تخصیص بودجه نظامی در کشور ايران نسبت به
ساير بودجه های غیر دفاعی که بخش های ديگر تولید ناخالص داخلی را شامل می شود ،به نسبت کمتر از
کشور عربستان به عنوان يکی از کشورهای همسايه است.
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نمودار شماره ( )2نسبت مخارج نظامی به تولید ناخالص داخلی ايران
منبع :بانک جهانی2021 ،

 .3-1-2نسبت مخارج نظامی به کل مخارج دولت در ایران
همانطور که در نمودار شماره ( )3مشاهده می شود مخارج نظامی در بازه سالهای  1990تا  2021به طور متوسط
حدود  15درصد مخارج دولت را به خود اختصاص داده است .بنا بر داده های موسسه بین المللی صلح استکهلم
اين نسبت برای کشور عربستان به عنوان کشور رقیب همسايه حدود  22می باشد.
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نمودار شماره ( )3نسبت مخارج نظامی به کل مخارج دولت در ايران
منبع :موسسه بین المللی صلح استکهلم2021 ،

با توجه بررسی اجمالی آمارهای ارائه شده در رابطه با مخارج نظامی و سهم آن نسبت به تولید ناخالص داخلی
و کل مخارج دولتی در ادامه به بررسی مسائل مربوط به مخارج نظامی و تأثیر تغییرات آن بر ساير متغیرهای
کالن اقتصادی پرداخته می شود.
 .4-1-2مخارج نظامی و تأثیر آن بر متغیرهای کالن اقتصادی
از نظر تئوری ،ارزيابی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی و ساير متغیرهای اقتصاد کالن مشروط بر اين است
که از چه ديدگاه نظری به اين موضوع نگاه میشود .نظر تئوریهای اقتصادی در اين زمینه به دو گروه ديدگاه
کینزی و ديدگاه نئوکالسیک تقسیم میشود .از نگاه کینزی ،مخارج دفاعی از طريق تحريک تقاضای تجمعی،
بهوسیله ايجاد افزايش در استفاده از موجودی سرمايه ،اشتغال ،عايدی و در نهايت افزايش در سرمايهگذاری،
تأثیر ی مثبت بر رشد اقتصادی دارد .مخارج نظامی ممکن است از طريق ايجاد زيرساختهای جادهها ،سازهها
و پلها و امثال آن ،و يا از طريق توسعه تکنولوژیهايی که میتوانند در بخش خصوصی مورد استفاده قرار
بگیرند نیز بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت بگذارد .اما بر خالف نگاه کینزی و از ديد نئوکالسیک ،مخارج دفاعی
به واسطه برونرانی 1بخش خصوصی و از طريق کانالیزه کردن منابع که ممکن است اين منابع در بخش
خصوصی بتوانند تولید بیشتری نسبت به دفاع و بخشهای مرتبط با آن داشته باشند ،تأثیر منفی بر رشد
اقتصادی دارد .در مواردی که بخش دفاعی يک کشور توسعه نیافته باشد ،دفاع ملی بسیار به واردات کاالهای
دفاعی وابسته است و اين مورد هم میتواند از طريق افزايش بدهی خارجی و انتقال منابع با ارزش به خارج از
کشور بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد .مدلهای نئوکالسیک بر طرف عرضه و مدلهای کینزی بر طرف
تقاضا تمرکز دارند.
Crowding out effect

1
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افزايش مخارج نظامی به عنوان تشکیل مسابقه تسلیحاتی مفهومی است که در سالهای اخیر مورد توجه محققین
اين حوزه بوده است .در سالهای اخیر تعدادی از محققین مانند راش )1988( 1و يا کولیر و هافلر )2004( 2با
استفاده از تخمین تقاضا برای مخارج نظامی اين موضوع را برای طیف وسیعی از کشورها مورد بررسی قرار
دادهاند .متغیرهای مورد استفاده در اين تحقیقات عموماً از متغیرهای اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و مخارج
کشورهای رقیب و يا هم پیمان بوده است .نتايج اين تحقیقات نشان می دهد که مخارج نظامی به صورت
معناداری متأثر از مخارج نظامی کشورهای رقیب و همسايه است.
مخارج نظامی بخشی از منابع مالی کشورهاست که به منظور برقراری امنیت ملی و امنیت بینالمللی تخصیص
داده میشود .اين مخارج ،هزينههای يک کشور برای خريد و تهیه موارد مورد نیاز برای ايجاد توانايیها و قدرت
نظامی آن کشور هستند .تخصیص منابع به مخارج دفاعی يکی از شاخههای مهم اقتصاد است که معموالً با
«دوراهی اسلحه يا رفاه »3بیان میشود که مخصوصاً برای کشورهای در حال توسعه که منابع کمتری نسبت
به کشورهای توسعه يافته دارند ،دارای اهمیت است .به دفاع بايد به عنوان هزينه پیشگیراننده مانند سیاست
بیمهای نگاه کرد .به همین دلیل برای سیاستگذاران مهم است که چه سهمی از منابع را به مخارج دفاعی خود
اختصاص بدهند .اين مخارج بخشی از منابع اقتصادی کل در دولتها (و بهطور مشخص در اين مطالعه بخشی
از بودجه ساالنه کشور) را شامل میشوند و هر میزانی که مخارج نظامی بیشتر باشند از بودجه قسمتهای
ديگر مانند بخشهای آموزشی ،بهداشتی ،امور عمومی و  ...کاسته خواهد شد .به همین دلیل است که میزان
تخصیص مخارج و منابع به بخش نظامی حائز اهمیت است تا هم بتوان از منافع اين مخارج بهره برد و هم
بتوان نیاز ساير بخشهای کشور را تأمین کرد ،يا به عبارتی ديگر بتوان میزان تخصیص بهینه منابع به بخش
نظامی را پیدا کرد.
به نوعی میتوان گفت که ماحصل مخارج نظامی و خروجی آن امنیت است که میتوان به آن به عنوان کااليی
عمومی 4نگاه کرد .رسیدن به اهداف نظامی و دفاعی در کشور و گسترش تحقیق و توسعه در اين حوزه از يک
سو به تخصیص بودجه دولتی نیازمند است و از سوی ديگر اگر خروجی مخارج نظامی را تحت عنوان يک
کاالی عمومی در نظر بگیريم ،مصرف اين کاال برای خانوارها توأم با مطلوبیت و برای بنگاهها تضمینکننده
وجود ثبات و پايداری برای تولید است .در يک الگوی تعادل عمومی پويای تصادفی ( )DSGEابتدا مخارج
نظامی به عنوان ايجادکننده يک کاالی عمومی که امنیت و ثبات را به همراه میآورد و توسط دولت تأمین
بودجه میشود در تابع مطلوبیت خانوارها به عنوان جزئی از مصرف کل وارد میشود سپس در کنار ساير بنگاه
های اقتصادی ،نحوه تولید اين کاال توسط بخشی از بنگاه های اقتصادی و لذا ارتباط میان مخارج

1

Rosh
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سرمايهگذاریهای نظامی و سرمايهگذاری در تولید ساير کاالهای مصرفی مورد بررسی قرار میگیرد ( کوردوبا
و تورس.)2016 ،1
 .2-2پیشینة پژوهش
( )1978به شکل جدی و با استفاده از
ادبیات بررسی رابطه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی توسط
روشهای آماری قابل اتکا آغاز شد .وی در مطالعه خود از دادههای مربوط به بار نظامی (نسبت مخارج نظامی
به تولید ناخالص داخلی) ،نرخ سرمايهگذاری (نسبت به تولید ناخالص ملی) و رشد تولید غیرنظامی (تفاضل رشد
حقیقی مخارج نظامی از رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی پس از تنزيل برای تغییرات قیمت)  44کشور کمتر
توسعه يافته و بین سالهای  1950تا  1965استفاده کرد .او اين تحلیل را ،هم با استفاده از تجزيهوتحلیل چارک
و هم با استفاده از تخمین رگرسیونی انجام داده است .نتايج مدل نشان می دهد که کشورهای با بار نظامی3
زياد معموال سريعترين نرخ رشد اقتصادی را دارند و اين نرخ در کشورهای با بار نظامی کم ،سرعت رشد کمتری
دارد .در نتايج مدل او رابطه مثبت و قوی بین بار نظامی و نرخ رشد سريع مشاهده شده است .تا قبل از مطالعه
بنويت و مطالعات مشابه به آن ،بنا بر ادعای وی تصور عمومی اقتصاددانان مبنی بر اين بوده است که مخارج
نظامی با به خود اختصاص دادن بخشی از منابع دولتها ،باعث میشوند که بخشهای ديگر جامعه نتوانند از
آن منابع بهره ببرند و مخارج نظامی به اين شیوه رشد اقتصادی کشورها را کندتر میکنند .اما با انجام
تجزيهوتحلیلهای آماری بر مبنای دادههای واقعی و روشهای آماری مانند کاری که بنويت انجام داد ،نتايج
اين مطالعات بعضاً خالف اين موضوع را نشان میدادند.
ازون و اربايکال ) 2011( 4روابط بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی را در کشورهای منتخب عضو ناتو (که به
نسبت کشورهای جهان بیشترين مخارج نظامی را داشتهاند) مورد مطالعه قرار دادند .در اين مطالعه از دادههای
مربوط به دادههای حقیقی و ساالنه مخارج نظامی و تولید ناخالص داخلی مربوط به  13کشور عضو انجمن ناتو
طی سالهای  1949تا  2006بهره گرفته شده است .در نتايج اين آزمونها دريافتند که در کشورهای انگلستان،
فرانسه و نروژ که کشورهای توسعهيافتهای بوده و خود از صادرکنندگان صنعت نظامی بودهاند مخارج نظامی
بر روی رشد اقتصادی تأثیرگذار بوده است .در حالی که در کشورهای يونان ،پرتغال و هلند تأثیر يکطرفه رشد
اقتصادی بر روی مخارج نظامی مشاهده شده است .رابطه بازخوردی و دوطرفه بین مخارج نظامی و رشد
اقتصادی تنها در کشور ترکیه مشاهده شده است.
اوفینو و اوريساداره )2020( 5رابطه بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی را در نیجريه مورد بررسی قرار دادند
آنها از داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی ،مخارج نظامی ،نرخ تورم و نرخ ارز طی سالهای  1980تا
 2017استفاده کردند که در آن تولید ناخالص داخلی تابعی از کل مخارج نظامی ،نرخ تورم و نرخ بهره است.
بنويت2

1
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مدل مورد يک الگوی خود رگرسیون برداری با لحاظ مانايی متغیرهای مورد استفاده است .رابطه مورد نظر در
قالب روش علیت تودا-ياماموتو که نوعی آزمون علیت گرنجر محسوب میشود مورد آزمون و بررسی قرار
گرفته است .نتايج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که رابطهای بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در
نیجريه و در دوره مورد بررسی در هیچ جهتی مشاهده نشده است.
سبا و انگپاه )2020( 1رابطه بین مخارج دفاعی ،رشد اقتصادی و توسعه را در  72کشور در حال توسعه واقع در
سه منطقه جنوب صحرای آفريقا ،منطقه غرب آسیا  ،شمال آفريقا و کشورهای آمريکای التین طی سالهای
 1990تا  2018مطالعه کردند .دادههای مورد استفاده محققان در اين مطالعه تولید ناخالص داخلی حقیقی (که
تغییرات آن نشاندهنده رشد اقتصادی است) ،مخارج نظامی و شاخص توسعه انسانی (عددی بین صفر و يک
که هر چه به يک نزديکتر باشد نشاندهنده فقر کمتر و توسعهيافتگی بیشتر اقتصادی آن کشور است) بودهاند.
در اين مطالعه از مدل پانل خودرگرسیون برداری و روش تخمینی گشتاورهای تعمیم يافته استفاده شده و در
نتايج مدل مشاهده شده که روابط بلندمدت و دو طرفه بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی و توسعه در سه
منطقه جنوب صحرای آفريقا  ،غرب آسیا ،شمال آفريقا و آمريکای التین وجود داشته است.
حسنی و عزيزنژاد ( )1386در مقالهای تخت عنوان هزينه دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و
تقاضای کل برای ايران) به بررسی اثرات بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی پرداختند .مدل ايجاد شده در اين
پژوهش شامل دو بخش تقاضا و عرضه بوده است .بر اين اساس طبق يافتههای محققین عوامل اصلی مخارج
دفاعی ايران ،اقتصادی نبوده بلکه استراتژيک هستند و اثرات مستقیم و غیر مستقیم هزينههای دفاعی بر رشد
اقتصادی منفی و معنادار ارزيابی شده؛ لذا هزينههای دفاعی در ايران گرچه الزم ولی برای رشد اقتصادی کشور
مضر هستند.
حسنی صدرآبادی و کاشمری ( )1387در مقالهای تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر
مصرف خصوصی در ايران را بررسی کرده اند .در اين تحقیق که با استفاده از مدل چهار بخشی (بر پايه مدل
رم) شامل بخشهای مصرف خصوصی ،دولتی غیردفاعی ،صادرات و دفاعی بوده به بررسی اثرات مستقیم و
غیر مستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی پرداختند .طبق يافتههای تحقیق اثر مستقیم مخارج دفاعی بر
رشد اقتصادی مثبت و اثر غیر مستقیم آن بر مصرف خصوصی منفی است.
عباسیان ،امینی و علیزاده ( )1394در مقالهای تحت عنوان اقتصاد دفاعی در نیروهای مسلح و تأثیر آن بر رشد
اقتصادی ايران به بررسی اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ايران از بین سالهای  1357تا 1390پرداختند.
الگوی مورد استفاده در اين تحقیق سیستم معادالت همزمان بوده و با استفاده از روش حداقل مربعات دو
مرحلهای به برآورد اثرات همزمان مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی پرداخته شد .طبق يافتههای تحقیق عوامل
اصلی مخارج دفاعی ايران ،اقتصادی نبوده بلکه استراتژيک هستند (تهديد جنگ) همچنین ،اثر مستقیم مخارج
دفاعی روی رشد اقتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن روی پس انداز و موازنه تجاری ،منفی و معنادار هستند.

Saba & Ngepah
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غمامی (  )1395در مقالهای تحت عنوان بايستههای بودجهريزی در امنیت اقتصادی (مطالعه موردی آسیبها و
راهبردهای بوجهريزی در جمهوری اسالمی ايران) به بررسی میزان تخصیص بودجه دفاعی در بودجه کل کشور
پرداختند .نتايج حاصل از تحقیق نشان میدهد که در شرايط جنگ اقتصادی هر قدر بودجه منافع عمومی بیشتر
تأمین گردد اين امر موجب ثبات و پايداری ملی باالتر خواهد بود و در نتیجه مخارج انجام شده ضامن رفاه عمومی
خواهد بود.

 .3روششناسی پژوهش
در اين قسمت ،به ساخت يک مدل تعادل عمومی پويای تصادفی با لحاظ متغیر امنیت ملی به عنوان يک
کاالی عمومی در تابع مطلوبیت مصرفکننده میپردازيم .مبنای الگوسازی در اين تحقیق بر اساس مطالعه
کوردوبا و تورس ( )2016است که الگوی ارائه شده در اين تحقیق برای داده های اقتصاد ايران شبیه سازی
شده است .امنیت ملی در اين الگو توسط يک تکنولوژی با ورودی مخارج نظامی تولید میشود .اين که مخارج
نظامی به چه میزان در تبديل به امنیت ملی موثر واقع میشود به محیط استراتژيک (مخاطرات محیطی مانند
شرايط جنگی و )...بستگی دارد ،که اين مورد بهصورت پارامترسازی شده در تابع تولید وارد میشود .در اين
چارچوب ،رفاه اجتماعی نه تنها به مصرف خصوصی بلکه به امنیت ملی نیز وابسته است .اين چارچوب نظری
به ما اين امکان را میدهد تا در يک محیط استراتژيک مشخص ،مقدار مخارج نظامی بهینهای را که رفاه
اجتماعی را حداکثر میکند معین کنیم.
 .1-3الگوی تحقیق
در اينجا مسئله تخصیص بهینه با حل مسئله سیاستگذار مرکزی که به دنبال حداکثرکردن رفاه اجتماعی
است حل میشود .با داشتن محیط استراتژيک که مقداری برونزا است ،سیاستگذار مرکزی سطح بهینه مخارج
نظامی را برای تولید سطح بهینهای از امنیت ملی با مالحظه ترجیحات بنگاهها انتخاب میکند .نقش برنامهريز
مرکزی ،ايجاد تعادل بین منافع رفاهی ناشی از امنیت بهدست آمده با استفاده از مخارج نظامی و هزينه فرصت
سرمايهگذاری و مصرف از دست رفته بخش خصوصی است.
 .1-1-3تابع مطلوبیت خانوار
مدل های مختلفی برای توضیح تقاضا برای مخارج نظامی ،بر اساس مدل نئوکالسیک به همراه دفاع ملی در
يک اقتصاد بازاری با کاالی عمومی تبیین شدهاند .امنیت در اين تعريف تابعی است از مخارج نظامی و متغیرهای
استراتژيک ديگری که تهديدهای بالقوه خارجی را نمايش میدهند .فرض ما در اينجا اين است که رفاه
اجتماعی تابعی است از مصرف کاالها و خدمات 𝑡𝐶 ،و امنیت ملی 𝑡𝑆.
)𝑈𝑡 = 𝑈(𝐶𝑡 , 𝑆𝑡 ) (1

که تابع مطلوبیت )⋅(𝑈 يک تابع نامنفی ،مقعر و دو بار مشتق پذير است .در اين مدل ،فرض میشود که
امنیت ملی آرگومانی از تابع مطلوبیت است .امنیت میتواند به عنوان يک آرامش ذهنی ،بر مبنای احساس در
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امان بودن از حمله در نظر گرفته شود .همانطور که در آينده بیان خواهد شد ،اين امنیت ملی در نظر گرفته
شده توسط مخارج نظامی مشروط بر محیط استراتژيک تولید میشود.
در اين پژوهش ،از تصريح انعطافپذيرتری از تابع مطلوبیت استفاده میکنیم که در آن مصرف بخش خصوصی،
نیروی کار و امنیت ملی میتوانند بسته به پارامترهای ترجیحات مکمل ،جايگزين و يا نامرتبط با هم باشند.
تابع مطلوبیت  CESدر اينجا تعريف میشود:
𝜑𝐿𝑡 1+
𝜑1+

)(2

−

𝜎𝐶𝑡1−
𝜎1−

= ) 𝑡𝑙 𝑈(𝐶𝑡 ,

که در آن ترجیحات مصرفکننده بر اساس تابع مطلوبیت زير خواهد بود:
)(3

𝜂𝜂 1/

) 𝑡𝑆)𝜔 𝑢(𝑈(𝐶𝑡 , 𝑙𝑡 ), 𝑆𝑡 ) = (𝜔𝑈(𝐶𝑡 , 𝑙𝑡 )𝜂 + (1 −

پارامتر 𝜔) (0 < 𝜔 < 1وزن مصرف نسبت به امنیت را مشخص میکند و 𝜂 کشش جايگزينی بین
مصرف و امنیت را نشان میدهد .میتوان پارامتر )𝜂  𝜎 = 1/(1 −را به عنوان کشش جايگزينی بین مصرف
کاالها و خدمات و امنیت تعريف کرد .همانطور که توسط آمانو و ويرجانتو )1998( 1نشان داده شد ،رابطه بین
مصرف کاالها و خدمات و امنیت بر اساس نسبت اندازه های اين دو کشش جايگزينی مشخص خواهد شد.
محدوديت بودجه که مصرفکننده با آن مواجه است به اين صورت است:
)(4

𝑡𝑌 = 𝑡𝑀 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 +

که در آن 𝑡𝐼 سرمايهگذاری 𝑀𝑡 ،مخارج نظامی ،و 𝑡𝑌 خروجی نهايی است که بعداً به تعريف آن خواهیم
پرداخت .اين محدوديت بودجه بیانگر اين موضوع است که خروجی نهايی میتواند بین مصرف ،سرمايهگذاری
و مخارج نظامی توزيع و تقسیم شود .سرمايهگذاری ناخالص در طول زمان بر اساس رابطه زير به سرمايه تبديل
میشود:
)𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡 (5

که در آن 𝛿 نرخ استهالک فیزيکی سرمايه است.

Amano and Wirjanto
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 .2-1-3تابع تولید بنگاهها
نکته اصلی در اين مدل انتخاب فرم مناسبی از تابع تولید کل و ارتباط آن با مخارج نظامی است .تعداد مطالعات
زيادی درباره تأثیر مخارج نظامی بر روی رشد اقتصادی انجام شدهاند و در آنها تصريحهای متفاوتی تابع تولید
کل برای بررسی اين اثر وجود دارد .يکی از اين تصريحها توسط آيزنمن و گلیک )2006( 1ارائه شد که بیشترين
فرض ساختاری در آن مربوط به اين موضوع میشود که خروجی تحت تأثیر امنیت ملی ،يا مخارج نظامی
مربوط به تهديدهاست ،همانطوری که توسط تامپسون )1974( 2مورد بحث قرار گرفت .تحت اين فرض ،تابع
تولید کل میتواند بهصورت زير تعريف شود:
)(6

𝛼𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐻𝑡 𝐾𝑡𝛼 𝐿1−
𝑡

که در آن 𝑡𝐻  1 −هزينه خروجی ناشی از فعالیتهای خصومتآمیز بالقوه يا بالفعلی را که توسط رقبا تحمیل
میشوند اندازه میگیرد .اين هزينه بهصورت منفی به مخارج نظامی محلی و بهصورت مثبت به شاخص بزرگی
تهديد (مانند موردی که بعداً در تابع تولید امنیت ملی تعريف خواهد شد) بستگی دارد .آنها فرم تبعی زير را
برای 𝑡𝐻 تعريف کردند:
)(7

𝑀

𝑡
𝑋𝐻𝑡 = 𝑀 +

𝑡

𝑡

که در آن 𝑡𝑀 مخارج نظامی محلی و 𝑡𝑋 محیط استراتژيک است که بازتابدهنده سطح تهديد خارجی است.
اين نوع فرمول بندی بیانگر اين است که مخارج نظامی که توسط تهديدات خارجی تحريک شده و تغییر کرده
است بايد با زيادکردن امنیت ملی باعث افزايش خروجی بشود .به هر حال ،با وجود يک سطح تهديد داده شده،
مخارج نظامی بیشتر خروجی نهايی را بهوسیله کاهش سرمايهگذاری در سرمايه قابل تولید ،کاهش میدهد.
آيزنمن و گلیک متغیرهای ديگری را در مدل رشد استاندارد خود وارد کردند مانند فساد در مخارج دولتی و
يافتند که مخارج نظامی در يک سطح ثابت داده شده از تهديدات خارجی باعث کاهش در رشد اقتصادی
میشود؛ اما مخارج نظامی رشد اقتصادی را در حضور تهديدها افزايش میدهد .در مطالعات انجام شده در اين
زمینه ،تعدادی از آنها مخارج نظامی را به عنوان يک عامل اضافی در تابع تولید خود لحاظ کردند .برای مثال،
نايت ،لوايزا و ويالنوئوا )1996( 3از تابع تولیدی استفاده کردند که در آن مخارج نظامی بر عامل تولیدپذيری از
طريق سطح تأثیر بر روی بهرهوری کل عوامل 4تأثیرگذار بود .براون و مک گراتان )1993( 5و مک گراتان و
اوهانیان )2010( 6بین مصرف نظامی و سرمايه نظامی تفکیک قائل شده و سرمايه نظامی را در تابع تولید کل
1

Aizenman & Glick
Thompson
3
Knight, Loaza & Villanueva
4
TFP
5
Braun & McGrattan
6
McGrattan & Oha
2
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معرفی کردند .شیه ،الی و چانگ )2002( 1مفهوم انباره سالح داخلی را به عنوان يک متغیر نماينده برای امنیت
ملی در نظر گرفتند .آنها فرض کردند که انباره سالح میتواند در هر لحظه از زمان با مشخص شدن توسط
جريان مخارج نظامی قابل برگشت باشد .تابع تولید در اين حالت میتواند بهصورت زير تعريف شود:
)(8

1−𝛼1 −𝛼2

𝛼

𝛼

𝑡𝐿 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝑀𝑡 1 𝐾𝑡 2

که در آن 𝑡𝑀 انباره سالح داخلی يا به عبارتی ديگر مخارج نظامی است .اين تابع تولید میتواند بهوسیله چند
آرگومان تعديل شود .میتوان اين گونه توضیح داد که قرار داشتن 𝑡𝑀 به عنوان ورودی رابطه ای مثبت بین
بخش دفاعی و بخش تولید خصوصی ايجاد میکند .مثالهايی از اين ارتباط میتواند اين باشد که بخش دفاعی،
سرريز آموزشها و پیشرفتهای تکنولوژيکی خود را از بخش نظامی بهسمت تولید بخش عمومی و ديگر عوامل
در حال رشد منابع انسانی هدايت میکند.
در سمت مخالف ،نايت ،لوايزا و ويالنوئوا يافتند که مخارج نظامی باعث برونرانی سرمايهگذاری در سرمايه قابل
تولید میشود و در بعضی کشورها باعث میشود که رشد کندتر اتفاق بیافتد .توابع تولید ( )6و ( )8داللت بر
اين دارند که کاهش در مخارج نظامی خروجی را کاهش میدهد که با نتايج حاصله از بسیاری از مقاالت در
ادبیات اين موضوع درباره اين که کمشدن مخارج نظامی باعث بهره بردن بخشهای ديگر اقتصاد میشود
متناقض است.
با توجه به نتايج مبهمی که در ادبیات اين موضوع وجود دارد ،ما در اينجا اين گونه در نظر گرفتیم که تابع
تولید بهصورت مستقیم از مخارج نظامی تأثیر نمیپذيرد ،يعنی مخارج نظامی با ديگر شکلهای مخارج دولتی
يکسان در نظر گرفته میشود .خروجی کل اقتصاد ،𝑌𝑡 ،مطابق زير تعريف میشود:
)(9

𝛼𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐾𝑡𝛼 𝐿1−
𝑡

که در آن 𝑡𝐾 انباره سرمايه خصوصی 𝐿𝑡 ،اشتغال و 𝑡𝐴 به عنوان  TFPتعريف میشود .از اين رو ،بنگاه
اقتصادی بهوسیله يک تابع تولید کاب-داکالس استاندارد 2توضیح داده میشود .يک نکته کلیدی درباره اين
تصريح ،اين است که ما فرض کرديم که مخارج نظامی به عنوان يک آرگومان در خروجی نهايی اقتصاد قرار
نمی گیرد ،چرا که فرض کرديم تابع تولید نسبت به امنیت و دفاع مستقل است .مخارج نظامی خروجی اقتصاد
را از طريق اثراتی که بر روی تجمیع سرمايه و نیروی کار دارد بر روی خروجی نهايی تأثیر میگذارد .اين نشان
میدهد که مخارج نظامی مانند ديگر اشکال مخارج دولتی عمل میکند .انتخاب ما درباره تکنولوژی بر اساس
شواهدی است که در مطالعات تجربی در زمینه تأثیر مخارج نظامی روی خروجی نهايی بهدست آمدهاند :مخارج

Shieh, Lai & Chang
Cobb-Douglas

1
2
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دفاعی تنها منابع را از بخش عمومی اقتصاد منحرف میکند .به هر حال ،تعادل عمومی اثرات مخارج نظامی
بر روی سرمايهگذاری و سرمايه فیزيکی بر خروجی نهايی تأثیرگذار خواهد بود.
 .3-1-3تابع تولید امنیت ملی
محیط استراتژيک را میتوان به عنوان تهديد دريافت شده از طرف دشمن بالقوه و يا بالفعل تعريف کرد .در
ادبیات تجربی مربوط به تخمین تقاضای مخارج نظامی ،محیط استراتژيک به عنوان مخارج نظامی دشمنهای
بالقوه و بالفعل تعريف میشود .در نتیجه ،به امنیت ملی به عنوان فراهمکننده مطلوبیت برای کاالی عمومی
نگاه میشود .در يک مدل تعادل عمومی ،نیاز است تا تابع تولید امنیت ملی به عنوان تابعی از منابع اقتصاد که
به عنوان ورودی گرفته میشود تعريف شود .به پیروی از اسمیت ،)1980( 1تابع تولید امنیت ،𝑆𝑡 ،میتواند
بهصورت زير نوشته شود:
)(10

) 𝑡𝑍 𝑆𝑡 = 𝑆(𝑀𝑡 ,

که در آن 𝑡𝑀 مخارج نظامی و 𝑡𝑍 محیط استراتژيک است که بازتابدهنده بزرگی تهديد خارجی است .در
اينجا ما فرض میکنیم که تابع تولید امنیت از نوع کاب داگالس و به فرم زير است:
)(11

𝛾

𝑡𝑍 𝜃𝑡𝑀 𝑡𝐵 = 𝑡𝑆

که در آن 𝑡𝐵 شوک تکنولوژی خاص به تابع تولید امنیت ملی است 𝑍𝑡 ،به عنوان شوک خاص به محیط
استراتژيک تعبیر میشود 0 < 𝜃 < 1 ،پارامتر تکنولوژيکی مرتبط با مخارج نظامی است که نشاندهنده
کاهنده بودن بازگشت مخارج نظامی و امنیت است و  −1 < 𝛾 < 0يک پارامتر منفی تکنولوژيکی مرتبط
با محیط استراتژيک است .الزم به ذکر است که هنگامی که 𝛾 ،𝜃 = −يک تغییر مثبت در محیط استراتژيک
(يعنی کاهش در تهديد خارجی) کاهشی برابر را در مخارج نظامی بدون هرگونه تغییری در امنیت ملی باعث
میشود.
تصريح باال بیانگر اين موضوع است که امنیت ملی يک متغیر جريان در نظر گرفته شده است که به سطح
حاضر مخارج نظامی بستگی دارد .راه ديگر تعريف يک متغیر انباره سرمايه نظامی است که با مخارج نظامی در
طول زمان تجمیع میشود .در اين حالت ،مخارج نظامی يک متغیر سرمايهگذاری است که در انباره سرمايه
نظامی تبديل میشود .ما در اينجا گزينه اول را به دو دلیل انتخاب میکنیم .اول اين که مخارج نظامی در
عمل سرمايه گذاری نیست بلکه هزينه ای جاری است .تدارک تجهیزات و ساختارها تنها بخش کوچکی از
مخارج نظامی هستند .دوم ،تجهیزات نظامی وابسته به پیشرفتهای سريع تکنولوژيکی هستند.2
1

Smith
Second, military equipment is subject to a very fast technological progress which implies that
the depreciation of military capital stock should be very large as it becomes obsolete so quickly.
When the depreciation rate is very large, the stock variable converts to a flow variable. Although
some military equipment has a large operative life, they need a lot of maintenance and operating
2
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 .4-1-3مسئله برنامهریز مرکزی
مسئلهای که برنامه ريز مرکزی با آن مواجه است حداکثرکردن ارزش تنزيل يافته مطلوبت در طول زندگی
مصرفکننده با توجه به محدوديت بودجه و تابع تولید امنیت ملی است .طوری که  𝐾0برای ما مشخص و داده
شده است 𝐸0 ،عملگر انتظارات مشروط است که برای زمان صفر ارزيابی شده ،و ) 𝛽 ∈ (0,1عامل تنزيل
مصرفکننده است .مسئله به اين صورت است:
)(12

𝜂𝜂 1/

) 𝑡𝑆)𝜔 𝛽 𝑡 𝑢(𝑈(𝐶𝑡 , 𝑙𝑡 ), 𝑆𝑡 ) = (𝜔𝑈(𝐶𝑡 , 𝑙𝑡 )𝜂 + (1 −

∞∑ 𝐸0
𝑡=0
S.t.

)(13

𝑡𝑌 ≤ 𝑡𝑀 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 +

)(14

𝛼𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 𝐾𝑡𝛼 𝐿1−
𝑡

)(15

𝑡𝑆 ≤ 𝑡𝑍 𝜃𝑡𝑀 𝑡𝐵

𝛾

)(16

𝑡𝐼 𝐾𝑡+1 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡 +
𝐾0 given

با جايگذاری ( )14و ( )16در ( )13میتوانیم تابع کمکی الگرانژين متناظر با مسئله حداکثرسازی اجتماعی را با
ضريب های الگرانژی 𝑡𝜆 و 𝑡𝜁 به اين شکل بنويسیم:
𝜂1/

𝜂
∞∑ 𝐼 = 𝐸0
) 𝑡𝑆)𝜔 𝛽 𝑡 𝑢(𝑈(𝐶𝑡 , 𝑙𝑡 ), 𝑆𝑡 ) = (𝜔𝑈(𝐶𝑡 , 𝑙𝑡 )𝜂 + (1 −
− 𝜆𝑡 (𝐶𝑡 +
𝑡=0
𝛾
𝛼𝛼 1−
𝜃
) 𝑡𝑍 𝑡𝑀 𝑡𝐵 𝐾𝑡+1 + 𝑀𝑡 − 𝐴𝑡 𝐾𝑡 𝐿𝑡 − (1 − 𝛿)𝐾𝑡 ) − 𝜁𝑡 (𝑆𝑡 −
)(17

از حل مسدئله فوق شدروط مرتبه اول مسدئله شدامل معادله اويلر مصدرف ،شدرط بین دوره ای مصدرف و نیروی کار و
همچنین مصدرف و امنیت بدسدت میآيد که در ادامه سدیسدتم معادالت خطیشدده الگو را معرفی خواهیم کرد .در
نهايت ،محدوديت شدنی بودن اقتصاد به شکل زير خواهد بود:
)(18

𝑡𝑀 𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 +

که نشاندهنده اين است که خروجی کل اقتصاد میتواند در سه مسیر مورد استفاده قرار بگیرد :مصرف خصوصی،
سرمايهگذاری و مخارج نظامی.

expenditures, and it is true that a reduction in military spending reduces operative capability of an
)army
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 .2-3حل الگوی تحقیق
مرحله نخست در حل مدلهای تعادل عمومی استخراج معادالت بهینه يابی مرتبط با تصمیم گیری عامالن
اقتصادی تحت فروض مدل میباشد که در بخش قبل اين امر صورت گرفت و معادالت خانوار ،بنگاه ،شروط
تسويه بازار داخلی و  ...بدست آمد .در نتیجه سیستم معادالت غیرخطی تحت انتظارات عقاليی خروجی معادالت
ذکر شده است .با توجه به اين که فرم غیرخطی دارای يک فرم بسته جواب نیست ،میبايست از تقريب مراتب
اول و يا باالتر بسته به نوع موضوع مورد مطالعه برای حل الگوی مورد نظر استفاده کرد تا به توابع سیاستی برای
متغیرهای الگو دست پیدا کرد.
 .3-3سیستم معادالت لوگاریتم خطیشده پویای تصادفی الگو
در بخش قبل معادالتی که از بهینهسازی خانوار ،بنگاه و  ...بهدست آمد را بر اساس وضعیت پايدار الگو ،لوگاريتم
خطی میکنیم و نهايتاً به سیستم معادالت لوگاريتم خطیشده زير میرسیم .معادالت زير بهترتیب نمايانگر
روابط تولید ،رابطه امنیت ملی ،سرمايهگذاری ،اويلر مصرف ،رابطه میان مصرف و امنیت ملی به عنوان دو جزء
تابع مطلوبیت ،رابطه میان مصرف و نیروی کار در تابع مطلوبیت ،شرط تسويه بازار و در انتها روابط تکانههای
الگو است.
)𝑌𝑡 = 𝐴𝑡 + 𝛼𝐾𝑡−1 + 1 − 𝛼𝐿𝑡 (1
)𝑆𝑡 = 𝐵𝑡 + 𝜃𝑀𝑡 + 𝛾𝑍𝑡 (2
)𝐾𝑡 = (1 − 𝛿)𝐾𝑡−1 + 𝐼𝑡 (3
1
)(𝐴 + (𝛼 − 1)𝐾𝑡−1 + (1 − 𝛼)𝐿𝑡 ) (4
𝑡 𝜎

𝐶𝑡 = 𝐶𝑡+1 −

)𝜂𝑆𝑡 − 𝜎𝐶𝑡 = 𝐵𝑡 + (𝜃 − 1)𝑀𝑡 + 𝛾𝑍𝑡 (5
)(𝛼 + 𝜑)𝐿𝑡 = 𝐴𝑡 + 𝛼𝐾𝑡−1 − 𝜎𝐶𝑡 (6
)𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝑀𝑡 (7
)𝐴𝑡 = 𝜌𝑎 𝐴𝑡−1 + 𝑒𝑎,𝑡 (8
)𝐵𝑡 = 𝜌𝑏 𝐵𝑡−1 + 𝑒𝑏,𝑡 (9
)𝑍𝑡 = 𝜌𝑧 𝑍𝑡−1 + 𝑒𝑧,𝑡 (10
)𝑀𝑡 = 𝜌𝑚 𝑀𝑡−1 + 𝑒𝑚,𝑡 (11
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 .4-3کالیبراسیون و برآورد پارامترها
روشهای متفاوتی برای تعیین پارامترهای الگو وجود دارند .يک روش استفاده از کالیبراسیون يا مقداردهی برای
پارامترهاست که يکی از مهمترين مراحل ارزيابی تجربی مدلهای تعادل عمومی پويای تصادفی است که
عموماً مبتنی بر وضعیت پايدار متغیرهای الگو است که معموالً بهدلیل عدم دسترسی به دادههای مناسب برای
برخی از متغیرهای الگو (به خصوص تکانههای تصادفی الگو) با محدوديت مواجه است .در اين شرايط راه ديگر
استفاده از دادههای واقعی برای برآورد پارامترها میباشد .در اين تحقیق از روش تخمین بیزين برای بدست
آوردن مقادير پارامترها استفاده شده است .بر اين اساس ابتدا مقادير توزيع پیشین پارامترها بر اساس مطالعات
داخلی و خارجی تعیین گرديده و سپس برای برآورد پارامترها از رويکرد بیزی با الگوريتم متروپولیس-هستینگز
با دو زنجیرۀ موازی و با حجم  2میلیون برای بدست آوردن چگالی پسین پارامترها استفاده شده است .دادههای
قابل مشاهده داخلی برای برآورد پارامترها شامل دادههای فصلی تولید ناخالص داخلی ،مصرف و مخارج نظامی
فصلی برای سال های 1367تا  1399بانک مرکزی و موسسه بین المللی صلح استکهلم است که در مرحله
اول فصلیزدايی شده و در ادامه برای متغیرهايی که در سطح میباشند ،روندزدايی صورت گرفته است .مصرف
خصوصی ،مخارج نظامی و تولید ناخالص داخلی ايران بر اساس سال پايه  1383است.
جدول شماره ( )1مقادير پارامترهای ساختاری
پارامتر

نماد

میانگین
پیشین

منبع

توزيع
پیشین

میانگین
پسین

معکوس کشش جانشینی مصرف
سهم نهاده موجودی سرمايه در تابع تولید
سهم مخارج نظامی در تايع امنیت ملی
عامل تنزيل
ضريب استهالک سرمايه
معکوس کشش عرضه نیروی کار
سهم مخاطرات محیطی (محیط
استراتژيک) در امنیت ملی 1
معکوس کشش جانشینی امنیت ملی
ضريب اتورگرسیو تکانه تکنولوژی تولید
ضريب اتورگرسیو تکانه امنیت ملی
ضريب اتورگرسیو تکانه محیط استراتژيک
ضريب اتورگرسیو مخارج نظامی

𝝈
𝜶
𝜽
𝜷
𝜹
𝝋

1/3
0/3
0/8
0/98
0/02
2

توکلیان 1391
توکلیان 1391
کوردوبا و تورس2016
توکلیان 1391
محاسبات تحقیق
طايی 1385

گاما
بتا
بتا
بتا
بتا
گاما

1/29
0/29
0/8004
0/97
0/021
2/01

𝜸

0/8

کوردوبا و تورس2016

بتا

0/8083

𝜼
𝒂_𝝆
𝒃_𝝆
𝒛_𝝆
𝒎_𝝆

0/6
0/9
0/9
0/9
0/8

کوردوبا و تورس2016
محاسبات تحقیق
انتخابی
انتخابی
محاسبات تحقیق

انحراف معیار تکانه تکنولوژی تولید

𝑨𝝈

0/01

انتخابی

بتا
بتا
بتا
بتا
بتا
گاما
معکوس

0/5825
0/8984
0/901
0/8965
0/8030

 1با در نظر گرفتن مقدار مثبت برای اين پارامتر نیاز است تا در فرمولهای مربوطه عالمت مثبت به منفی تبديل گردد.

0/0475
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پارامتر

نماد

میانگین
پیشین

منبع

توزيع
پیشین

میانگین
پسین

انحراف معیار تکانه مخارج نظامی

𝑴𝝈

0/01

انتخابی

گاما
معکوس

0/0239
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 .5-3چگالی پیشین و پسین پارامترها
چگالی پیشین و پسین برآوردی پارامترهای مدل در نمودارهای زير گزارش شده است .در اين نمودارها منحنی
خاکستری چگالی پیشین و منحنی مشکی بیانگر چگالی پسین پارامترها است .يکی از معیارهای ما برای
تشخیص صحیح بودن تخمین و معتبر بودن نتايج اين است که شکل توزيع ها بايد نرمال باشد .برای مثال هر
توزيع بايد تنها يک نما داشته باشد و در مواردی که توزيع های پسین دو نمايی باشند ،تخمین ها نادرست
است .در مواردی که شباهت بین چگالی پیشین و پسین وجود دارد ،احتماالً يا میانگین چگالی احتمال پیشین
درست بوده است يا اينکه با توجه به داده های مورد استفاده و تابع حداکثر درست نمايی نمیتوان اطالعاتی
بیش از اطالعات اولیه بدست آورد .در اين موارد بايد در رابطه با داده های مورد استفاده تجديد نظر کرد و از
داده متغیرهايی استفاده کرد که معادالت مربوط به آنها در الگو شامل پارامترهای مورد نظر می باشد که در
برخی موارد با توجه محدوديت دسترسی به داده های مناسب اين امکان فراهم نیست .همچنین برای بررسی
صحت برآوردهای حاصل از روش  1MCMCاز آزمون تشخیصی تک متغیره و چند متغیره بروکز و گلمن 2
( )1998استفاده می شود که در پیوست شماره ( )1آمده است.

نمودار شماره ( )4توابع چگالی پیشین و پسین پارامترهای الگو
منبع :نگارندگان پژوهش

Monte Carlo Markov Chain
Brooks & Gelman

1
2
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نمودار شماره ( )5توابع چگالی پیشین و پسین پارامترهای الگو
منبع :نگارندگان پژوهش

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
توابع عکس العمل آنی ،رفتار پويای متغیرهای مدل را در طول زمان به هنگام واردشدن تکانهای به اندازه يک
انحراف معیار نشان میدهد .از آنجا که متغیرهای مدل به شکل انحراف لگاريتمی از مقادير با ثبات خود
هستند ،ارقام روی محور عمودی ضربدر عدد صد ،درصدِ تغییرات متغیرهای درونزای مدل را در برابر تکانه
وارده به متغیرهای مورد نظر نشان میدهد .برای بررسی نقش مخارج نظامی و تغییرات آن بر متغیرهای اقتصاد
کالن ،دو حالت در نظر گرفته شده است.
حالت اول زمانی که مخارج نظامی درونزا بوده و خود تابعی از تغییرات پیشرفت تکنولوژيکی تولید (به عنوان
عامل بلندمدت و اصلی رشد اقتصادی در کشورها) باشد .در اين شرايط طبق الگوسازی انجامشده به اندازه يک
انحراف معیار به تکانه تکنولوژيکی تابع تولید شوک داده شده تا بتوان رفتار ساير متغیرها را شبیهسازی کرد.
همانطور در نمودار شماره ( )6مالحظه میشود ،افزايش تکانه تکنولوژيکی تولید با افزايش تولید و مصرف که
همراه بوده است و در پی آن مخارج نظامی به عنوان متغیری درون زا افزايش داشته است که خود باعث افزايش
میزان امنیت ملی میشود .با توجه به اين که تکانه تکنولوژی تأثیر مستقیمی بر میزان تولیدات اقتصادی گذاشته
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است ،افزايش مصرف خصوصی و مخارج نظامی به عنوان هزينه دولت نتوانسته مانع افزايش موجودی سرمايه
و سرمايهگذاری در اقتصاد شود و لذا سرمايهگذاری نیز در اين دوره افزايشی بوده است .آنچه که از نتايج الگو
حاصل میشود افزايش هزينههای نظامی در پی افزايش بهرهوری يا جهش تکنولوژيکی میباشد که اين مسئله
لزوم توجه به رشد مخارج نظامی (افزايش امنیت ملی) در پی ايجاد جهش تکنولوژيکی و افزايش تولید داخلی
را ايجاب میکند.

نمودار شماره ( )6توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی بر اثر بروز تکانه تکنولوژی تولید
منبع :نگارندگان پژوهش

حالت دوم زمانی است که مخارج نظامی به عنوان متغیر کنترل در دست دولت است و می خواهیم تأثیر افزايش
مخارج نظامی را بهصورت برونزا بر ساير متغیرهای اقتصاد کالن مشاهده کنیم .همانطور که در نمودار شماره
( )7مشاهده میشود ،افزايش مخارج نظامی با تأثیر مستقیم بر افزايش امنیت ملی باعث افزايش تولید شده
است .افزايش تولید نیز با افزايش مصرف خصوصی در اقتصاد همراه است .اما در بخش سرمايهگذاری بهدلیل
افزايش قابل توجه در مصرف و مخارج نظامی ،با کاهش موجودی سرمايه و در پی آن میزان سرمايهگذاری رو
به رو بودهايم .اين اتفاق بهدلیل افزايش حجم سرمايهگذاری بودجه دولتی بر بخش نظامی بوده است و تا حدی
اثر جايگزينی 1ايجاد کرده است .همانطور که در نمودار دوم مالحظه میشود میزان افزايش تولید در پی ايجاد
افزايش مخارج نظامی کمتر از حالت اول بوده و اثر آن زودتر از حالتی که تولید با تکانه تکنولوژيکی افزايش

Crowding Out

1
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پیدا کرده ،از بین رفته است (در اين حالت بعد از  15دوره اثر افزايش تولید از بین رفته است) .اين مسئله
میتواند بهدلیل کاهش حجم سرمايهگذاری و موجودی سرمايه بر اثر افزايش مخارج نظامیباشد.

نمودار شماره ( )7توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصادی بر اثر بروز تکانه مخارج نظامی دولت
منبع :نگارندگان پژوهش

 .1-4جدول تجزیه واریانس متغیرهای شبیهسازی شده
بر اساس جدول زير رفتار متغیرهای تولید ،مصرف ،موجودی سرمايه ،سرمايهگذاری و  ...نسبت به تکانههای
الگو مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود اثرات کدام تکانه نقش بیشتری را بر تغییرات متغیرهای اصلی
الگو دارد .بر اين اساس تکانه بهرهوری با اثرگذاری  80درصدی بر تولید بیش تر از تکانه مخارج نظامی و
مخاطرات طبیعی اثرگذار بوده است .در حالی تکانه مخارج نظامی سهم  19درصدی از تغییرات تولید را در اين
الگو نمايندگی میکند .همینطور در ساير موارد نیز تکانه بهرهوری با اثرگذاری بیشتر بر متغیرهای الگو به
عنوان تأثیرگذارترين تکانه معرفی میشود.
جدول شماره ( )2تجزيه واريانس
e_m

e_z

e_a

تجزيه واريانس

19/5

0/4

80/1

y

19/0

20/0

61/0

c

34/0

64/3

0/0

s

100/0

0/0

0/0

m

20/2

0/2

79/6

k

15/3

0/3

84/5

I
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 .2-4جدول ضرایب سیاستی
جدول شماره ( )3نمايانگر ضرايب توابع سیاستی الگو میباشد .بر اين اساس همانطور که در بخش  3و بخش
جاری توضیح داده شد ،بعد از حل الگو کلیه متغیرهای درونزای الگو بر اساس متغیرهای وضعیت (برونزای
الگو) استخراج میشوند .لذا ضرايب گزارششده در جدول زير نشاندهنده میزان اثرگذاری هر متغیر وضعیت بر
متغیرهای درونزای الگو مانند تولید ،مصرف و ...میباشند.
جدول شماره ( )3ضرايب توابع سیاستی
ضرايب توابع سیاستی الگو

I
0/84957

k
0/130435

c
0

y
0/391304

)k(-1

-0/08109

-0/08109

0/418462

0/634435

)m(-1

1/677019

1/677019

1/345877

1/173913

)a(-1

0/105093

0/105093

0/27692

0/109565

)b(-1

-0/08408

-0/08408

-0/221538

-0/08765

)z(-1

1/863354

1/863354

1/766897

1/304348

e_a

0/11677

0/11677

0/30769

0/121739

e_b

-0/09342

-0/09342

-0/246154

-0/09739

e_z

-0/10137

-0/10137

0/523077

0/793043

e_m
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 .5نتیجهگیری
امنیت داخلی و ايجاد قدرت بازدارندگی خارجی در کشورها تحت تأثیر هزينههای نظامی و نظم عمومی است.
اقتصاد از ناحیه فعالیتهای نظامی که شامل هزينههای نظامی و نظم عمومی است ،میتواند بستر مناسب برای
رشد را بدست آورده و يا دچار مشکل تخصیص بهینه منابع گردد .هزينه نظامی از طريق ايجاد امنیت ،میتواند
اثر مثبت بر سرمايهگذاری خصوصی در اين بخش و رشد اقتصادی در سطح کشور داشته باشد .تحقیقات صورت
گرفته در حوزه اثرات کوتاهمدت و بلندمدت مخارج نظامی-دفاعی بر رشد اقتصادی و بودجه دولت با توجه به
نوع الگوسازی صورت گرفته متفاوت بوده است .برخی از تحقیقات نشان از رابطه مثبت میان مخارج نظامی و
رشد اقتصادی دارند در حالی که برخی ديگر تخصیص بیشتر بودجه نظامی و کاهش سرمايهگذاری در ساير
بخش اقتصادی (به خصوص بخشهای قابل تجارت با دنیای خارج) را عاملی برای کاهش رشد اقتصادی و
ايجاد کسری بودجههای پیدرپی میدانند .با توجه به برخی از مطالعات صورت گرفته در حوزه اثربخشی مخارج
نظامی بر توسعه اقتصادی کشورها ،در ابتدا تصور عمومی اقتصاددانها مبنی بر اين بوده است که مخارج نظامی
با به خود اختصاصدادن بخشی از منابع دولتها ،باعث میشود که بخشهای ديگر جامعه با محدوديت منابع
روبهرو شوند و مخارج نظامی به اين شیوه رشد اقتصادی کشورها را کندتر میکند؛ اما با انجام تجزيه و
تحلیلهای آماری بر مبنای دادههای واقعی و روشهای آماری ،نتايج اين مطالعات بعضاً خالف اين موضوع را

30

اثر مخارج نظامی بر متغیرهای اقتصاد کالن ایران ...

نشان میدادند و از اين حیث بررسی بیشتر رابطه بین مخارج نظامی و وضعیت اقتصادی چالش برانگیز شده
و بر اهمیت آن افزوده شد.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان مخارج نظامی و رشد اقتصادی در
کشور ايران است .پژوهش زيادی در اين رابطه صورت گرفته است که هر کدام از منظر روششناسی با يکديگر
متفاوت هستند .الزم به ذکر اکثر کارهای مطالعاتی انجام شده در اين حوزه از رويکردهای تخمین و پیش بینی
در الگوهای غیر تعادلی بهره بردهاند .در اين پژوهش سعی شد که در چارچوب يک الگوی تعادل عمومی با
بخشهای مختلف نظیر خانوار ،بنگاه و دولت الگويی منطبق بر ويژگیهای اصلی اقتصادی يک کشور نظیر
ايران تصريح گردد .در ادامه با بررسی و تبیین امنیت ملی به عنوان يک کااليی که بخش عمومی آن را تولید
میکند و باعث ايجاد مطلوبیت برای خانوار اقتصادی میشود و تضمینکننده تولیدات بنگاهها است ،مجرای
متفاوتی برای نقش مخارج نظامی و ما حصل آن (امنیت ملی) در اقتصاد برشمرده شده است .همچنین برای
وصل کردن نتايج شبیهسازی به ويژگیهای ساختاری ايران ،پارامترهای ساختاری الگو بر اساس مقادير تعادلی
متغیرهای اقتصادی و دادههای واقعی ايران کالیبره شدند .سپس با توجه به وجود اثرات متقابل میان مخارج
نظامی و ساير متغیرهای الگو ،شبیهسازی الگو در دو حالت کلی مورد بررسی قرار گرفته است .حالت اول زمانی
که مخارج نظامی به عنوان متغیری درونزا در نظر گرفته شده است و تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژيکی
تولیدات داخلی قرار می گیرد و حالت دوم زمانی که مخارج نظامی به عنوان يک متغیر برونزا (تحت کنترل
دولت) افزايش میيابد و تأثیرات آن بر ساير متغیرهای اقتصادی تعريف شده در الگو نمايان میشود .دلیل اين
تفکیک به بررسی مطالعات پیشین صورت گرفته در رابطه با موضوع مخارج نظامی برمیگردد .برخی از تحقیقات
صورت گرفته افزايش يا کاهش مخارج نظامی را منوط به تغییرات رشد اقتصادی میدانند و برخی ديگر اثرات
آن را بهصورت برونزا بر رشد اقتصادی و ساير متغیرهای اقتصاد کالن بررسی میکنند .از اين رو سعی شده که
در الگوی حاضر به هر دو جنبه فوق پرداخته شود و درواقع مخارج نظامی يک بار علت و بار ديگر معلول
تغییرات و پويايیهای اقتصاد باشد.
نتايج حاصل از شبیهسازی الگو در حالت اول نشاندهنده رابطه مثبت میان افزايش بهرهوری و پیشرفت
تکنولوژيکی (به عنوان عامل اصلی و بلندمدت رشد اقتصادی) و مخارج نظامی است .اين رفتار حاکی از اهمیت
و توسعه همزمان بخش اقتصاد و قدرت نظامی در کشور میباشد .درواقع به موازات پیشرفتهای تکنولوژی و
تأثیرات مثبت آن بر رشد اقتصادی ،نیاز است تا به امنیت ملی به عنوان عاملی تأثیرگذار بر رشد پايدار اقتصادی
توجه ويژهای صورت گیرد ،لذا افزايش مخارج نظامی با هدف تأمین امنیت ملی سیاستی مناسب در زمان رشد
اقتصادی میباشد .در اين حالت افزايش مخارج نظامی معلول شرايط رونق اقتصادی بوده است .اما نتايج بدست
آمده از حالت دوم يعنی زمانی که افزايشی برونزا در مخارج نظامی رخ داده باشد ،تأثیرات مثبت به مراتب
کم تری را از حالت اول نشان داده است .علیرغم اين که افزايش مخارج نظامی از مجرای تأمین امنیت ملی و
بستر امنیتی الزم برای فعالیتهای اقتصادی در کوتاهمدت باعث افزايش تولیدات و مصرف خصوصی شده است
اما با کاهش حجم موجودی سرمايه و جريان سرمايهگذاری در دورههای بعدی موجب افت سريعتر رشد تولید
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ملی میشود .زمانی که بخش بیشتری از منابع کشور (بودجه دولت) در راستای هزينههای نظامی قرار گیرد از
ساير منابع تخصیصی به جريان سرمايهگذاری در تولید کاسته میشود ،در نتیجه از افزايش بیشتر تولید کاسته
میشود .اين مسئله با مقايسه رشد تولید در نمودار شبیهسازی تولید در حالت اول و دوم کامال مشخص است.
مخارج نظامی از منظر ايجاد امنیت ملی و اجتماعی شرط الزم ثبات کشورها است .بدون وجود امنیت ملی رشد
اقتصادی و رفاه عمومی حاصل نمی شود .از آنجا که هدف نهايی اقتصاد و سیاست گذار اقتصادی تأمین رفاه
برای عموم جامعه است ،لذا تخصیص بهینه مخارج نظامی و اثرات آن بر ساير متغیرهای اقتصاد کالن میتواند
داللت های با اهمیتی را برای سیاستگذار اقتصادی به دست آورد .در اين شرايط سیاستگذار اقتصادی آگاه باشد
که افزايش هزينههای دولت بهصورت برونزا در جهت مخارج نظامی از مجرای کاهش جريان سرمايهگذاری
الزم برای تولید میتواند از اثرات مثبت ايجاد ثبات و امنیت ملی پايدار بکاهد .پس هر چه افزايش مخارج
نظامی همسو با پیشرفتها و جهشهای بهرهوری و تکنولوژيکی کشور باشد (آنچه که رشد واقعی اقتصادی را
به همراه دارد) ،اثرات مثبت آن در اقتصاد بیشتر نمايان خواهد شد.
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An Examination of the Effects of Military Expenditure
on Key Macroeconomic Variables of Iran through the
DSGE approach
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Abstract
The question of the direction and extent of the relationship between military
spending and economic growth has perhaps been one of the most contentious
macroeconomic issues
discussed by economists during the past decades. Thus far, numerous studies
have been conducted in different countries around the world on this subject
that have produced varied and often contradicting answers to this question.
This article, by employing a Stochastic Dynamic General Equilibrium
modeling approach, isolates the effects of military expenditure on various
economic sectors, including households, enterprises, and the government, to
examine how military expenditure affects macroeconomic variables in Iran.
In so doing, the methodology of this paper utilizes the Bayesian estimation
method to determine the structural parameters of the model. For this purpose,
seasonal time series data on GDP, Consumption and Military spending for the
1988 to 2020 period were obtained from the Central Bank of Iran and SIPRI.
The results obtained from the simulation output of the variables in the model
indicate the positive effect of military spending on production and
consumption growth. Considering the status of national security as a public
good, in conjunction with the effect of military spending on output in
economic models, households, and enterprises as the two key sectors in
general equilibrium model benefit greatly from the enhancement of national
security and its associated industries. It should be noted that even though the
effect military spending on output has been positive, based on the output of
analysis of the variance of the model, productivity and technological shocks
are the most significant factors in creating sustainable changes in production
and other real macroeconomic variables.
Key words: General equilibrium model, Military spending, Economic
growth, National security, Iran.
1 Associate

Professor, Department of Economics, Faculty of Islamic Studies and Economics, Imam
Sadegh University, Tehran, Iran. (manzoordavood@gmail.com)
2 Ph.D. Student in Economics, Institute for management and planning studies, Tehran, Iran.
Corresponding Author. (shahbod.seighalani@gmail.com)

