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چکیده
کشورها تمايل دارند تا از استقالل خود در برابر تهديدهای خارجی دفاع نمايند .اين امرر باعرم مریشرود کره
بسیاری از آنها بخش مهمی از هزينههای نظامی خود را به سمت تولیرد و صرادرات و يرا واردات تسرلیحات
سوق دهند .در اين راستا ،در تحقیق حاضر ،در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات ،عوامل مؤثر برر آنهرا
بر اساس اطالعات  21کشور منتخب شامل ايران طی دوره  6332-2361بررسیشده است .در اين چارچوب،
ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیرین و توابرع واردات و صرادرات تسرلیحات تشرلیل
گرديده است .سپس ،با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مبتنی بر دادههای ترکیبی برای هريک از الگوهرا،
اين توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزيابیشده است .نتايج حاکی از وجود يرک رابهره ریرخهری
بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است ،بهطوریکه ابتدا با رشد تولید تمايل به واردات افزايش میيابد ،اما
پس از مدتی ،با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا میکند .بهعالوه ،قیمت تسلیحات وارداتری و تعرداد
کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشتهاند .همچنرین ،بررآورد
تابع صادرات تسلیحات نشاندهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مسرتقی مخرارج نظرامی ،تولیرد
داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.
واژگان کلیدی :اقتصاد دفاع ،واردات تسلیحات ،صادرات تسلیحات ،مخارج نظامی.
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 .1مقدمه
تجارت بینالملل يلی از متغیرهای مه در پیشبرد اهداف توسعه کشورها است .ارلب کشورها برای افرزايش
رشد اقتصادی خود به دنبال تولید کاالها و خدمات بر اساس مزيتهای نسبی خود و گسترش تجارت با ساير
کشورها هستند (مصری نژاد و ابراهیمی .)6931 ،در اين راستا ،بررسی عوامل مؤثر بر صادرات و واردات و نیز
چگونگی اثرگذاری اين عوامل ،بهمنظور افزايش صادرات و رساندن واردات به يک سهح مهلوب حائز اهمیت
است (پهلوانی و هملاران.)6931 ،
صادرات و واردات ،اقالم بسیار متنوعی را شامل میشوند .يلی از اين اقالم ،مربوط به تسلیحات نظامی است.
کشورها تمايل دارند تا از استقالل خود در برابر خهرات و تهديدهای خرارجی دفراع نماينرد .ايرن امرر باعرم
میشود که آنها بخش مهمی از هزينههای نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و يا واردکردن تسلیحات
سوق دهند .بهطورکلی ،بخش دفاع و تأمین امنیت يک کشور توسط دولتها همواره موردتوافق و قبول عامره
انديشمندان بوده است و هزينههای روی آن توسط دولتها نیز به علت لزوم مقابله با تجاوزهرا و تهديردهای
خارجی و برقراری امنیت داخلی قابل توجیه بوده است (پهلوانی و هملاران.)6931 ،
يلی از تأثیرات مه رشد نظامیگری و تهديدها و بروز جنگها ،افزايش هزينههای نظرامی کشرورها اسرت.
وارد آمدن خسارت به سرمايههای انسانی و مادی ،کاهش تولیدات داخلی و صرادرات و وارد آمردن زيران بره
درآمدهای ارزی ،تبديلشدن نیروی کار اقتصاد زمان صلح به نظامیگری و اقتصراد جنگری ،عردم تخصریص
مناسب منابع ،فرار مغزها و خروج سرمايههای انسانی ،ک شردن نیرروی کرار مراهر و نیمره مراهر ،افرزايش
قیمتهای داخلی ،رشد واردات ،افزايش قاچاق ،و افزايش بدهیها ازجمله پیامدهای مه جنگ هستند (مفید،
 .)6934چنین پیامدهايی باعم میشود که بسیاری از کشورها بهمنظور تقويت بنیه دفاعی خود و پیشگیری از
تجاوزگریهای بیگانگان رو به افزايش هزينههای نظامی و دفاعی بیاورند .درواقع ،دولتها تالش میکنند ترا
با صرف مخارج دفاعی ،امنیت شهروندان خود را تأمین کنند .با توجه به اثرات خارجی امنیرت ،تقويرت تروان
دفاعی يک کشور برای ديگر کشورها نیز حائز اهمیت است ،به اين مفهوم که مسلح شدن يک کشرور بررای
ديگر کشورها میتواند تبعات مثبت يا منفی به همراه داشته باشد (اسمیت.)6331 ،
بسیاری از کشورها فاقد توانمندیهای الزم برای تحقق همه اهداف دفاعی خود هستند .ازاينرو ،تمايل آنها
به سمت واردات تسلیحات نظامی و استفاده از ظرفیت ديگر کشورها افزايش میيابد .بهخصرو در شررايط
وجود تحري ها و تهديدهای بینالمللی ،جهت جبران خألهای دفاعی و امنیتری ،واردات تسرلیحات مریتوانرد
منجر به توسعه بخش دفاعی و کاهش اثر تهديدها شود .از طرفی ،استراتژی صادرات تسرلیحات نظرامی بره
شرکا میتواند بهعنوان يلی از اهداف سیاست خارجی کشور ارزيابی شود .میتوان با تولیرد اسررلحه و ادوات
نظامی در داخل کشرور ،بهجای خريرد از خرارج ،ضمن کراهش وابسرتگی نظرامی کشررور برره قردرتهرای
نظرامی جهان ،با ايجاد اشتغال ،رونق اقتصرادی و صرادرات اسرلحه بره کشورهای مختلر جهران و بهبرود
تراز تجاری ،رشرد اقتصادی را تقويت کرد (گل خندان و هملاران.)6934 ،
بعضی از کشورها از طريق تولید و صادرات تسلیحات جنگی توانستهاند ارز قابلتوجهی به دست آورند .شعلهور
شدن آتش جنگ در نقاط مختل جهان نیز تا حدودی متأثر از مالحظات اقتصادی تولیدکنندگان سالحهاست
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که در کنار ساير عوامل ازجمله دستیابی به اهداف سیاسری و آزمرايش عملری سرالحهرا همرواره موردتوجره
تولیدکنندگان بوده است .اما در کشورهای درحالتوسعه وضعیت تا حدود زيادی متفاوت است ،بهطوریکره در
اين کشورها هزينههای نظامی ازجمله واردات و صادرات تسلیحات میتواند از يکسو امنیت و از سوی ديگرر
معیشت و فرآيند توسعه را تحت تأثیر قرار دهد (ديزجی و هملاران.)6933 ،
بنابراين ،تهديدها و مخراطرات امنیتری و دفراعی و درنتیجره ،افرزايش هزينرههرای نظرامی مریتوانرد ترأثیر
قابلتوجهی بر الگوی واردات و صادرات تسلیحات نظامی کشورها داشته باشد .واردات و صرادرات تسرلیحات
نظامی میتواند بخشری از نیازهرای داخلری و نیرز شررکای تجراری بررای اقردامات دفراعی و پیشرگیری از
ماجراجويیهای سلههگران و متجاوزان را تأمین نمايد و بهعالوه ،بهعنوان زيرمجموعههايی از کرل واردات و
صادرات ،اثرات سرريز مهمی بر اقتصاد کشور نیز داشته باشد .چنانچه بیشتر هزينههای نظامی صررف واردات
تجهیزات و ادوات نظامی شود ،بر روی تراز تجاری کشور تأثیر منفی میگذارد و میتوانرد رشرد اقتصرادی را
کاهش دهد .به همین ترتیب ،اگرر هزينرههرای نظرامی صررف تولیررد تجهیررزات و ادوات نظررامی شررود،
صادرات آن می تواند باعم بهبرود ترراز تجراری شرده و رشرد اقتصادی را افرزايش دهرد .با توجه به اهمیرت
صادرات و واردات تسلیحات در سیاستهای دفاعی و اقتصادی کشورها ،هدف تحقیرق حاضرر ،بررآورد توابرع
واردات و صادرات تسلیحات کشورهای منتخب شامل ايران است .در ايرن چرارچوب ،سرؤال اصرلی پرژوهش
عبارت است از :عوامل مؤثر بر واردات و صادرات تسلیحات کشرورهای منتخرب شرامل ايرران کدامنرد و اثرر
هرکدام به چه صورت است؟
ادامه مقاله به اين صورت سازماندهیشده است که در بخش بعدی ادبیات موضوع مررور شرده اسرت .بخرش
سوم ،به بیان روششناسی تحقیق و معرفی دادهها اختصا دارد .نتايج تجربی در بخش چهار گزارششدهاند
و در بخش پنج نتیجهگیری ارائهشده است.

 .2ادبیات موضوع
تجارت تسلیحات ،حتی اگر ازلحاظ اقتصادی کوچک باشد ،يک مسئله سیاستی حساس است .اکثرر کشرورها
سیست هايی دارند که صادرات سالح را کنترل میکنند .طی وسیعی از اقدامات کنترلری برینالمللری ازجملره
تحري های سازمان ملل متحد در مورد عرضه سالح به کشورهای خا و يا نهادهايی بررای کنتررل نقرل و
انتقاالت سالحهای متعارف ،فنآوری هستهای ،سالحهای شیمیايی و بیولوژيلی و تلنولوژی موشلی وجرود
دارد .بررسی کلی اقتصاد تجارت تسلیحات را میتوان در مهالعات گارسریا آلونسرو و لروين ( )2333و برائروئر
( )2333مشاهده نمود .تصمی يک کشور برای تجارت اسلحه ،انعلاسی از وجود تهديدها است کره از طريرق
هزينههای نظامی به آن واکنش نشان داده میشود .بهعالوه ،وضعیت درآمردی يرک کشرور ،توانرايی بررای
پرداخت ،و تعداد کارکنان فعال در نیروهای مسلح ،شدت کار در حروزه دفراعی و نظرامی آن کشرور را نشران
میدهد ،گرچه برای برخی متغیرها نظیر قابلیت تولید سالحهای داخلی ،پراکسی مشخصی وجود ندارد.
انتظار میرود که بین درآمد و واردات تسلیحات ،يک رابهه ریرخهی وجود داشته باشد ،زيرا با افزايش تقاضرا
برای سالح ،بهمرور هزينههای ثابت بزرگ در ايجاد ظرفیت تولید داخلی کاهش میيابرد کره ايرن جانشرینی
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برای واردات است .ايجاد قابلیت تولید نیاز به زمان دارد ،بنابراين در مواجهه با يرک بحرانری کره در آن نیراز
فوری به تسلیحات وجود دارد ،اين تسلیحات بايرد از طريرق واردات ترأمین شرود .درواقرع ،توضریح تجرارت
تسلیحات دشوارتر از توضیح مخارج نظامی است ،زيرا دادههرای تجرارت تسرلیحات نوسرانات زيرادی دارنرد،
بهطوریکه تجارت تسلیحات میتواند در يک سال کوچک و در سال بعد بزرگ باشد .در بسیاری از کشرورها
نیز مقادير تجارت تسلیحات بهصورت تقريبی و ریرواقعی و يا با اندازه صفر ارائه میشود .حتی برخی کشورها
مقادير تجارت تسلیحات را بههیچوجه ارائه و يا اندازهگیری نمیکنند .بهعالوه ،کشورهای با درآمرد پرايینترر
تمايل زيادی به سیست های تسلیحاتی عمده ندارند ،زيرا آنها نمیتوانند بهراحتی از عهده تهیه آنها برآينرد،
بهويژه اينکه بسیاری از کشملشهايی که آنها درگیرشان هستند ،عمدتاً مربوط به جنگهای داخلی اسرت
که معموالً تسلیحات کوچک را دربرم ی گیرد کره ارزش کمترری دارنرد و ارلرب در داخرل تولیرد مریشروند.
همچنین ،نهادهای بینالمللی واردات تسلیحات گران بهوسیله کشورهای ک درآمد را محلوم میکنند .يلی از
اين نمونه ها ،واکنش منفی بانک جهانی و برخی ديگر از سازمانهای بینالمللی به خريد يک سیست کنتررل
ترافیک هوايی گران قیمت بريتانیا توسرط تانزانیرا برود .امرا هرچره کشرورها ثروتمنردتر مریشروند و مخرارج
نظامیشان افزايش میيابد ،آنها سیست های تسلیحاتی بزرگتری را وارد میکنند .امرا پرس از رسریدن بره
سهحی از درآمد ،آنها در جهت پیشبرد اهداف استراتژيک خود احتماالً اقدام بره تأسریس و تقويرت صرنعت
تسلیحات داخلی میکنند .بنابراين ،بهمرور وارداتشان کاهش ،و تولید و صادراتشان افزايش میيابد .بنرابراين،
می توان بین درآمد داخلی و واردات تسلیحات يک رابهه  Uشلل معلوس و برین درآمرد داخلری و صرادرات
تسلیحات يک رابهه صعودی را انتظار داشت ،بهطوریکه با افزايش درآمد ،صادرات تسلیحات نیز افزايش پیدا
میکند ،اما واردات تسلیحات ابتدا افزايش و سپس کاهش میيابد .درحالیکه آزمون تجربی قابرلمالحظرهای
در مورد تابع صادرات تسلیحات انجامنشده ،اما برخی مهالعات ،وجود رابهره ریرخهری برین درآمرد و واردات
تسلیحات را تأيید (لوين و هملاران )6333 ،و برخی رد (اسمیت و تاسیران )2331 ،کردهاند.
مسئله ديگر اين است که آيا تجارت اسلحه به قیمت حساس است يا خیر؟ درجه حساسیت قیمت برای طیفی
از مسائل سیاستی مه است .يلی از محدوديتها جهت آزمون اين اثر اين است که به دلیل عدم ارائه قیمت
واردات و صادرات تسلیحات ،هیچ معیار مستقی قیمتی وجود نردارد ،امرا ازآنجاکره  WMEATيرک معیرار
ارزشی و  SIPRIيک معیار حجمی است ،نسبت آنها را میتوان بهعنروان يرک شراخص قیمرت ضرمنی و
تقريبی در نظر گرفت.
طبق بررسیهای انجامشده ،تاکنون مهالعات داخلی قابلمالحظهای در زمینة برآورد توابع واردات و صرادرات
تسلیحات صورت نگرفته است .همچنین ،در سهح بینالمللی نیز مهالعات اندکی در اين حوزه انجامشده است.
ازجمله ،لوين و هملاران ( )6333به بررسی عوامل مؤثر بر تجارت تسلیحات در  93کشور منتخب طری دوره
زمانی  6339-6339پرداختند .آنها نشان دادند که يرک رابهره معلروس برین شراخص قیمرتهرا و واردات
تسلیحات وجود دارد .همچنین ،اثر مخارج نظامی و درآمد ملی ابتدا مثبت و پس از مدتی منفی است .اسرمیت
و تاسیران ( )2331تابع واردات تسلیحات نظامی مربوط به  12کشور طی دوره  6336-6333را برآورد نمودند.
بر اساس نتايج حاصل ،درآمد بر واردات تسلیحات ،اثری نداشته است ،اما مخارج نظامی اثرری ریرخهری برر
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واردات تسلیحات داشته است .همچنین ،افزايش در قیمتها با کاهش در واردات همراه بوده است .اسرمیت و
تاسیران ( )2363با استفاده از دادههای تابلويی  613کشرور بررای يرک براز زمرانی  63سراله ،مردل واردات
تسلیحات را برآورد کردند .يافتههای آنها نشان داد که همراه با رشد مخارج نظامی و درآمد ،تمايل به واردات
تسلیحات ابتدا افزايش و سپس کاهش میيابد.
با توجه به اهمیت موضوع و اينکه به نظر میرسد نقش واردات و صادرات تسلیحات در تحقیقرات پیشرین و
بررسی عوامل اثرگذار بر آنها در مهالعات اقتصاد ايران از ديد محققان مغفول مانده است ،مهالعه حاضرر بره
برآورد توابع واردات و صادرات تسلیحات کشورهای منتخب شامل ايران میپردازد.

 .3روششناسی تحقیق و دادهها
 .1-3روش تحقیق

هدف اين پژوهش ،برآورد توابع واردات و صادرات تسلیحات بر اساس اطالعات مربوط به  21کشور منتخرب
طی دوره  6332-2361است .در اين راستا ،با توجه به مبانی نظری و مهالعات پیشین ،متغیرهای اثرگرذار برر
واردات و نیز صادرات تسلیحات تعیین و بر اساس آن ،توابع واردات و صرادرات تسرلیحات بررای کشرورهای
منتخب شامل ايران بهصورت زير تشلیلشده است:
2
)IM=f(PIM, M, GDP, GDP , AFP
()6
)EX=f(PEX, M, GDP, AFP
()2
بهطوریکه ،رابهه ( )6تابع واردات و رابهه ( )2تابع صادرات تسلیحات است .در اين روابط IM ،واردات
تسلیحات PIM ،شاخص قیمت تسلیحات وارداتی M ،مخارج نظامی GDP ،تولید ناخالص داخلیGDP2 ،
مجذور تولید ناخالص داخلی و  AFPتعداد کارکنان نیروهای مسلح است .همچنین EX ،نشانگر صادرات
تسلیحات و  PEXشاخص قیمت تسلیحات صادراتی است.
در مرحله بعد ،بهمنظور تحقق اهداف پژوهش ،برا اسرتفاده از روشهرای اقتصادسرنجی مبتنری برر دادههرای
ترکیبی برای الگوهای واردات و صرادرات تسرلیحات در کشرورهای منتخرب شرامل ايرران ،توابرع واردات و
صادرات تسلیحات برآورد و نقش هر يک از عوامل مؤثر ارزيابی خواهد شد.
با توجه به ترکیبی بودن دادهها ،ابتدا بايد نوع آنها برای هر يک از الگوها از جهت تابلويی و يا تلفیقی برودن
مشخص گردد .برای اين منظور ،از آزمون لیمر استفاده میشود که دارای آماره  Fاسرت .در اينجرا دو حالرت
وجود دارد :يا دادهها از نوع پولینگ و تلفیقی میباشند که بايد با استفاده از روش اثرات مشرتر تخمرین زده
شوند و يا دادهها از نوع پانل و تابلويی هستند که بر اساس آزمون هاسمن ،بايد با استفاده از يلری از دو روش
اثرات ثابت و يا اثرات تصادفی برآورد گردند .حال اگر ارزش آماره  Fمحاسبهشرده ،از آمراره  Fجردول کمترر
باشد ،در سهح معناداری تعیینشده ،فرضیه  H0مبنی بر تلفیقی بودن دادهها رد نمیشود و میتوان مدل را با
استفاده از روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرد .در ریر اين صورت ،دادهها از نروع پانرل هسرتند و بررای
استفاده میکند .فرضیه
تشخیص بین اثرات ثابت و تصادفی ،بايد آزمون هاسمن صورت گیرد که از معیار
صفر اين آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل بیانگر وجود اثرات ثابت اسرت .حرال اگرر مقردار
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جردول کمترر باشرد ،اثررات تصرادفی پذيرفتره و از روش حرداقل مربعرات
محاسباتی از آماره
آماره
تعمی يافته برای برآورد الگو استفاده میگردد ،در ریر اين صورت ،اثررات ثابرت پذيرفتره مریشرود و از روش
حداقل مربعات معمولی برای برآورد الگو استفاده میشود.
 .2-3دادهها

دادههای اين پژوهش بهصورت کتابخانهای و از طريق منابع اطالعراتی معتبرر گرردآوریشردهانرد .دادههرای
موردنیاز برای برخی از متغیرها برای بسیاری از کشورها با مقادير مفقوده ،صفر و يا خهای اندازهگیری روبررو
بوده است .با توجه به اين محدوديتهای دادهای ،محدوديتهايی نیرز در انتخراب مجموعره کشرورها و نیرز
متغیرهای پژوهش ايجاد میشود .کما اينکه در تشلیل توابع ،متغیرهای توضیحی محذوفی از قبیل ظرفیرت
تولید تسلیحات داخلی و عوامل استراتژيک جغرافیايی که اندازهگیری آنها دشروار اسرت وجرود دارد .هنگرام
مواجهه با چنین اختالالتی در دادههای پانل ،محققان دو گزينه برای تعیین نمونه استفادهشده جهت بررآورد و
آزمون فرضیهها دارند .يکراه ناديده گرفتن بعضی از دادهها و کار با يک پانل متوازن با استفاده از يک نمونره
کوچکتر اما باکیفیت بهتر از دادهها است .راه دوم ،استفاده از همه دادههرا ،و ناديرده گررفتن املران تصرريح
نادرست و تورش در نتايج است .اسمیت و تاسیران ( )2331با در نظر گررفتن يرک پانرل متروازن کوچرک از
دادههايی باکیفیت بهتر شامل  63سال برای  12کشور و ناديده گرفتن تقريباً  633کشور ديگر ،جهت بررآورد
الگوی واردات تسلیحات ،راه اول را پیشنهاد و انتخاب نمودند .بر اين اساس ،در پژوهش حاضر نیز گزينه اول
مدنظر قرارگرفته و در ايرن چرارچوب 21 ،کشرور6بررای يرک دوره  24سراله برهعنروان نمونره موردبررسری
انتخابشده است .همچنین ،با توجه به مبانی نظری و مهالعات پیشین و نیز در دسترس و قابرلانردازهگیرری
بودن دادهها ،متغیرهای توابع واردات و صادرات تعیینشده است.
در اين تحقیق ،اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی ،مخارج نظامی و تعداد کارکنران نیروهرای مسرلح از
پايگاه دادههای بانک جهانی استخراجشرده اسرت .برهعرالوه ،بررای اسرتخراج دادههرای واردات و صرادرات
تسلیحات و قیمت آنها ،از دو منبع استفادهشده است .مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی اسرتلهل (،)SIPRI
که برآوردهای تجارت تسلیحات را هرسال در قالب سرالنامه چرام مریکنرد ،و نیرز سرالنامه نقرلوانتقراالت
تسلیحات و مخارج نظامی سراالنه جهران ( .)WMEATتفراوت ايرن دو منبرع در ارائره اطالعرات تجرارت
تسلیحات اين است که  SIPRIيک برآورد مقداری از نقلوانتقال سیست های تسلیحاتی بزرگ صرفنظرر از
قیمت واقعی پرداختشده برای آنها به دست میدهد .اما  WMEATتالش میکند تا ارزش نقلوانتقاالت
تسلیحات را با انعلاس برآوردی از قیمت پرداختشده ارائه کند.

 6کشورهای منتخب مورد بررسی عبارتند از کشورهای استرالیا ،بلژيک ،برزيل ،کانادا ،چین ،دانمار  ،فنالند ،فرانسه ،آلمان،
هندوستان ،جمهوری اسالمی ايران ،ايتالیا ،رژي صهیونستی ،کره جنوبی ،هلند ،نروژ ،لهستان ،روسیه ،آفريقای جنوبی ،اسپانیا،
سوئد ،سوئیس ،ترکیه ،بريتانیا و اياالت متحده.

فصلنامه اقتصاد دفاع  ،سال دوم  ،شماره چهارم  ،تابستان 6931

23

 .4یافتههای پژوهش
پیش از آزمون فرضیهها ،الزم است که مانايی تمام متغیرهای موردمهالعه آزمون گردد ،زيرا برآورد مدلها در
صورت نامانايی متغیرها ،باعم بروز مشلل رگرسیون کاذب و احیاناً عدم ه انباشتگی میشود .برای اين
منظور ،در پژوهش حاضر از آزمون لوين ،لین و چو استفادهشده است .لوين ،لین و چو نشان دادند که در
دادههای ترکیبی ،استفاده از آزمون ريشه واحد مربوط به اين دادهها ،دارای قدرت آزمون بیشتری نسبت به
استفاده از آزمون ريشه واحد برای هر مقهع بهصورت جداگانه است .تحقیقات نشان داده است که بهکارگیری
آزمونهای ريشه واحد متداول مانند آزمون ديلی -فولر ،ديلی -فولر تعمی يافته و آزمون فیلیپس -پرون
دارای قدرت آماری پايینتری نسبت به آزمونهای ريشه واحد دادههای ترکیبی هستند .نتايج حاصل از آزمون
مانايی لوين ،لین و چو ( )LLCدر جدول( )6ارائهشده است .طبق نتايج بهدستآمده ،برای هیچيک از
متغیرها ،فرضیه صفر اين آزمون مبنی برداشتن ريشه واحد و نامانايی تأيید نمیشود .لذا تمامی متغیرهای
پژوهش ،در سهح مانا هستند و مشلل رگرسیون کاذب و نیز عدم ه انباشتگی به وجود نمیآيد.
جدول شماره ( )6نتايج آزمون ريشه واحد  LLCبرای متغیرهای پژوهش
متغیر
IMit
EXit
PIMit
PEXit
Mit
GDPit
AFPit

با عرض از مبدأ
مقدار آماره احتمال
3/333 -3/136
3/331 -2/116
3/333 -3/112
3/333 -3/439
3/333 -3/329
3/346
3/143
3/333 -1/133

با عرض از مبدأ و روند
احتمال
مقدار آماره
3/333
-3/114
3/333
-4/314
3/333
-3/334
3/333
-3/323
3/333
-4/633
3/341
-6/133
3/333
-1/333

نتیجه
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0

منبع :محاسبات تحقیق

در پژوهش حاضر ،برای آزمون فرضیهها از الگوهای زير استفادهشده است:
()6
IM it  0  1PIM it   2 M it  3GDPit   4GDP2  5 AFPit  eit
it

EX it  0  1PEX it  2 M it  3GDPit  4 AFPit   it
()2
بهطوریکه IMit ،واردات تسلیحات PIMit ،شاخص قیمت تسلیحات وارداتی Mit ،مخارج نظامیGDPit ،
تولید ناخالص داخلی GDP2it ،مجذور تولید ناخالص داخلی و  AFPitتعداد کارکنان نیروهای مسلح کشور i
در دوره  tاست .همچنین ،در معادله دوم EXit ،صادرات تسلیحات PEXit ،شاخص قیمت تسلیحات
صادراتی و  GDPFitتولید ناخالص داخلی خارجی است.
در اين راستا ،در قالب الگوی ( ،)6تابع واردات تسلیحات نظامی و در چارچوب الگوی ( ،)2تابع صادرات
تسلیحات نظامی برآورد شده است.
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به دلیل ترکیبی بودن دادهها ،ابتدا آزمون  Fلیمر برای الگوهای پژوهش بهمنظور تشخیص پولینگ يا پانل
بودن دادهها انجامشده است .فرضیه صفر اين آزمون بیان میکند که اثرات ثابت مقهعی صفر و عرض از
مبدأ برای همه مقاطع ثابت هست ،يعنی اثرات مشتر وجود دارد .نتايج حاصل ،در جدول شماره  2آورده
شده است.
جدول شماره ( )2نتايج حاصل از آزمون  Fلیمر برای الگوهای پژوهش
الگو
الگوی 6
الگوی 2

آماره F
61/634
3/433

احتمال
3/333
3/333

منبع :محاسبات تحقیق

نتايج برای هر دو الگو بیانگر رد فرضیه صفر (وجود اثرات مشتر ) میباشد .يعنی دادهها از نوع پولینگ نبوده
و پانل هستند .حال برای انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی ،آزمون هاسمن انجامشده است .فرضیه صفر اين
آزمون بیانگر وجود اثرات تصادفی و فرضیه مقابل ،بیانگر وجود اثرات ثابت در بین مقاطع است .نتايج حاصل
از اين آزمون در جدول  9ارائهشده است.
جدول شماره ( )9نتايج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوهای پژوهش
الگو
الگوی 6
الگوی 2

آماره
43/339
23/236

احتمال
3/333
3/333

منبع :محاسبات تحقیق

محاسباتی بزرگ بوده و احتمال آن کمتر از  3/31اسرت ،بررای
با توجه به جدول فوق ،چون مقدار آماره
هر دو الگو ،فرضیه صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن اثرات تصرادفی رد شرده و روش اثررات ثابرت
مقهعی ترجیح داده میشود.
بنابراين ،با توجه به آزمونهای صورت گرفته ،بهمنظور برآورد الگوها ،از روش مربوط بره اثررات ثابرت بررای
دادههای پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات معمولی هست ،استفاده شده اسرت .نترايج حاصرل از بررآورد
الگوی اول (واردات تسلیحات) در جدول شماره  4نشان دادهشده است.
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جدول شماره ( )4نتايج حاصل از برآورد الگوی واردات تسلیحات
متغیر
PIMit
Mit
GDPit
GDP2it
AFPit
C
2
R
آماره F

ضريب
-6/369
633/131
3/691
-4/19e-1
-3/332
-133/423
3/331
41/936

آماره t
-9/923
9/613
4/232
-2/133
-63/112
-4/111
2
R
احتمال F

احتمال
3/336
3/332
3/333
3/333
3/333
3/333
3/133
3/333

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که مشاهده میگردد ،در طی دوره زمانی موردبررسی ،قیمت واردات تسلیحات در فاصله اطمینان
 33درصد اثری منفی و معنادار بر واردات تسلیحات در کشورهای منتخب داشته است .بر اين اساس میتوان
بیان داشت که در اين دوره ،افزايش قیمت تسلیحات وارداتی کشورها منجر به کاهش تقاضا برای واردات
تسلیحات شده است .همچنین ،متغیر مخارج نظامی اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات دارد .اين امر
نشاندهنده آن است که افزايش مخارج نظامی در کشورهای موردمهالعه باعم افزايش واردات تسلیحات شده
است .ضريب منفی تعداد کارکنان نیروهای مسلح نیز بیان میکند که بین اين متغیر و واردات تسلیحات
رابههای معلوس وجود دارد که در فاصله اطمینان  33درصد معنادار است .بهعالوه ،ضريب مثبت متغیر تولید
ناخالص داخلی نشاندهنده اين است که بین تولید ناخالص داخلی و واردات تسلیحات رابههی مستقی وجود
دارد که در فاصله اطمینان  33درصد معنادار است .همچنین ،با توجه به ضريب منفی مجذور تولید ناخالص
داخلی میتوان چنین برداشت کرد که رابههای ریرخهی به شلل  Uمعلوس بین تولید ناخالص داخلی و
واردات تسلیحات وجود دارد که با تحلیل نظری انجامگرفته سازگار است .يعنی در مراحل اولیه افزايش تولید
ناخالص داخلی ،واردات تسلیحات نیز همراه با آن افزايش میيابد ،اما پس از رسیدن به يک حد آستانه،
افزايشهای بعدی تولید ناخالص داخلی واردات تسلیحات را کاهش میدهد .ضريب تعیین مدل برآوردی نیز
برابر  3/33و ضريب تعیین تعديلشده برابر  3/13است که نشاندهندهی قدرت توضیحدهندگی مناسب مدل
هست .همچنین ،مقدار آمارهی  Fو احتمال مربوط به آن بیانگر معنادار بودن الگو است.
در مرحله بعد ،الگوی دوم (الگوی صادرات تسلیحات) برآورد شده است .نتايج حاصل در جدول شماره  1نشان
دادهشده است.
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جدول شماره ( )1نتايج حاصل از برآورد الگوی صادرات تسلیحات
متغیر

ضريب

آماره t

احتمال

PEXit
Mit
GDPit
AFPit
C
2
R
آماره F

21/313
2433/933
1/233
3/333
-64331/26
3/343

6/114
9/333
26/942
9/696
-3/614
2
R
احتمال F

3/626
3/333
3/333
3/332
3/333
3/346

664/293

3/333

منبع :محاسبات تحقیق

همانطور که از جدول فوق استنباط میشود ،قیمت تسلیحات صادراتی در فاصله اطمینان  33درصد اثری
مثبت اما ریر معنادار بر صادرات تسلیحات در کشورهای منتخب طی دوره زمانی  6332-2361داشته است.
بهعبارتديگر ،برای کشورهای منتخب اثر شاخص قیمت صادرات تسلیحات بر صادرات تسلیحات در دوره
زمانی موردبررسی ازلحاظ آماری تأيید نشد .از طرفی ،مخارج نظامی اثر مثبت و معنادار بر صادرات تسلیحات
دارد .بر اين اساس ،افزايش مخارج نظامی در کشورهای موردمهالعه صادرات تسلیحات را افزايش داده است.
ضريب مثبت تولید ناخالص داخلی نیز بیان میکند که بین تولید ناخالص داخلی و صادرات تسلیحات رابهه
مثبتی وجود دارد که در فاصله اطمینان  33درصد معنادار است .بهعالوه ،ضريب مثبت متغیر تعداد کارکنان
نیروهای مسلح نشاندهنده آن است که بین اين متغیر و صادرات تسلیحات رابههی مثبت وجود دارد که در
فاصله اطمینان  33درصد معنادار است .همچنین ،ضريب تعیین الگوی دوم برآوردی برابر  3/31و ضريب
تعیین تعديلشده برابر  3/34است که بیانگر قدرت توضیحدهندگی مناسب اين الگو است .مقدار آمارهی  Fو
احتمال مربوط به آن نیز نشاندهنده معنادار بودن الگو است.

 .5نتیجهگیری
در اين مقاله ،در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات نظامی ،عوامل مؤثر بر آنها بر اساس اطالعرات 21
کشور منتخب شامل ايران طی دوره زمانی  6332-2361بررسی گرديد .در ايرن چرارچوب ،ابتردا متغیرهرای
اثرگذار بر هر يک از واردات و صادرات تسلیحات تعیین و بر اسراس آن ،ترابع واردات تسرلیحات و نیرز ترابع
صادرات تسلیحات تشلیل شد .سپس ،با استفاده از روشهای اقتصادسنجی مبتنی بر دادههای ترکیبی بررای
هريک از الگوها ،اين توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامرل مرؤثر ارزيرابی شرد .نترايج بررآورد ترابع واردات
تسلیحات نشان داد که يک رابهه ریرخهی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات وجود دارد ،بهطوریکه ابتردا
با افزايش تولید تقاضای واردات نیز افزايش میيابد ،اما پس از مردتی ،برا عبرور از سرهحی از تولیرد ،واردات
کاهش پیدا میکند .بهعالوه ،قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسرلح اثرر منفری و مخرارج
نظامی اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات داشتهاند .همچنین ،برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان داد که
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بین قیمت صادرات تسلیحاتی و صادرات تسلیحات اثر منفی اما ریر معنادار وجود دارد .بهعرالوه ،اثرر مخرارج
نظامی ،تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات مثبت و معنادار بوده است.
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