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 چکیده
طور مداوم درگیر جنگ و خشونت است مطالعه در مورد امنیت و دفاع الزم و ضروری به نظر  که به یدر دنیای

های دفاعی  رو هزینه  این شود از دی شناخته میعنوان شرط الزم برای رشد و توسعه اقتصا آید. امنیت به می
ای هست. این مقاله به دنبال پر  لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه هر کشور عالوه بر ابعاد امنیتی از

کردن یک جای خالی در ادبیات اقتصاد دفاع در جمهوری اسالمی ایران هست تا مشخص کنیم که مقدار 
با استفاده  دار است و این مقدار بهینه با وضعیت موجود چقدر فاصله دارد. ابتداهای دفاعی چه مق بهینه هزینه

های دفاعی بر تولید ناخالص سرانه در  به بررسی نوع اثر هزینه 4مدل اثرات ثابتی و یهای تابلو از داده
اع در های دف به بهینه یابی هزینه گیری از مدل منحنی آرمی کشورهای منتخب پرداخته و سپس با بهره

استفاده  سنجی مورد درستی مدل اقتصاد 1و اف لیمر 1های هاسمن پردازیم. آزمون جمهوری اسالمی ایران می
دهد  گرفته شده است. نتایج نشان می انجام 6161تا  6331ی زمانی  کنند. مطالعه این مقاله در بازه را تأیید می

تر بوده و تنها  اقتصادی کشور از حد بهینه پایین های دفاعی جمهوری اسالمی ایران با توجه به وضعیت هزینه
 ها به مقدار بهینه نزدیک شده است. در بعضی از سال
 .بهینههای دفاعی، منحنی آرمی، مقدار  هزینه: واژگان کلیدی
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 . مقدمه1
منظور دستیابی به توسعه پایدار، رشد اقتصادی است و شرط الزم برای  به اولین مرحله در شناخت اقتصادی 

ترین درس از علم اقتصاد  عنوان ابتدایی ها به باشد. تئوری کالسیک تحقق رشد اقتصادی تأمین امنیت می
توان در حیطه کاالهای عمومی در  داند بنابراین امنیت را می ها را تأمین امنیت می ترین وظایف دولت مهم

ها برای  ترین نگرانی نیتی یکی از اصلیهای حیاتی و ام های دفاعی به دلیل داشتن جنبه اقتصاد قرارداد. هزینه
های بخش عمومی در علم  عنوان یکی از شاخه جهت اقتصاد دفاع به این بسیاری از کشورهای جهان است از

ها بررسی رابطه  ترین آن مسائل دفاعی با اقتصاد بپردازد که مهم شود تا به بررسی ارتباط اقتصاد مطرح می
ساله برای جمهوری اسالمی ایران این  ی جنگ هشت ادی است. تجربههای دفاع و رشد اقتص بین هزینه

های اقتصادی حکم  های دفاعی عالوه بر تضمین امنیت برای فعالیت برداشت که هزینه نتیجه را در
رو با توجه به اهمیت این موضوع، با صرف  بازدارندگی از هرگونه خطر خارجی را نیز در پی دارد. ازاین

ی تحقیق و توسعه و نوآوری  های این بخش در حوزه ی هزینه اعی کشور تقویت شد. عمدهها، بخش دف هزینه
قرار داشت چراکه خواست جمهوری اسالمی ایران بر این بود که بخش دفاعی نباید به خارج از کشور وابسته 

قتصاد ی ا های جدیدتری را در شاخه باشد. تالش برای تحقق چنین هدفی در نهادهای نظامی کشور سؤال
شود چه  های دفاعی با وضعیت اقتصادی کشور که با تولید ناخالص ملی شناخته می دفاع به وجود آورد. هزینه

منظور پاسخگوی به  ها در موقعیت بهینه خود قرار دارند یا خیر؟ به تر از آن آیا این هزینه نسبتی دارد؟ و مهم
ها  ی و مدل اقتصادسنجی اثرات ثابت به بررسی تأثیر هزینههای تابلوی این سؤاالت این مقاله با استفاده از داده

پاکستان و تونس پرداخته و سپس با -عربستان-ترکیه -دفاعی بر روی تولید ناخالص ملی در کشورهای ایران
های دفاعی در جمهوری اسالمی ایران را مشخص  کارگیری مدل منحنی آرمی سعی دارد مقدار بهینه هزینه به

ز بیان مقدمه در بخش دوم ادبیات تحقیق و مطالعات تجربی قبلی در قالب یک جدول مرور کند. لذا بعد ا
خواهد شد. در بخش سوم مدل اقتصادسنجی مورداستفاده در مقاله ارائه خواهد شد. سپس در بخش چهارم 

گیری و  تیجهبندی، ن های تجربی ارائه و مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته و درنهایت در بخش پنجم به جمع یافته
 پردازیم. های سیاستی می ارائه توصیه

 . ادبیات و مبانی نظری تحقیق2
شود. تالش محققین اقتصادی همواره بر آن  های اقتصادسنجی استفاده می در بیشتر مطالعات تجربی از روش 

هم آورند و های اقتصادی فرا ها و الگوهای کمی بستری مناسب برای درک واقعیت بوده تا با ارتباط از روش
نوبه خود برای  شود که به های جدیدتری پیشنهاد می برای رسیدن به این مقصود در هر برهه از زمان روش

یابیم که  کنند. با نگاهی کلی به مطالعات اقتصاد دفاع درمی حل ارائه می تر راه های قدیمی مشکالت روش
6های سری زمانی ساختاری مانند روش

ARDL 6طور مدل و همین
VAR  .بسیار مورداستفاده قرارگرفته است

                                                           
1
- Autoregressive Distributed Lag 

2
-Vector Autoregression 
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مطالعاتی که نیاز به ساختن  هست که محققین برای 62SLSهای پرکاربرد در این زمینه مدل از دیگر روش

نیز از محبوبیت  9CGEهای تعادل عمومی کنند. روش باشد استفاده می می 6دستگاه معادالت و متغیر ابزاری
های  های نامبرده شده عمدتاً به شناسایی تأثیر هزینه ار است. روشزیادی در مطالعات اقتصاد دفاع برخورد

دهد. بدین منظور ما برای  کاربرده شده که قسمت اول این مقاله را تشکیل می دفاعی بر رشد اقتصادی به
ایم که از متغیرهای آن لگاریتم طبیعی  استفاده کرده 4شناسایی این تأثیرات از یک تابع کاب داگالس

 ه است.شد گرفته

)()( 21 MILITARYLogPERLog   

شده است. در اینجا  ها استفاده ی آن ی سرانه ها از نسخه ها و نرمال کردن متغیر منظور یکدست کردن داده به
PER  تولید ناخالص ملی سرانه وMILITARY شده در  ها استفاده های دفاعی سرانه هست. داده هزینه

تونس -پاکستان-ترکیه-عربستان-مریکا برای کشورهای ایرانبرحسب دالر آ 1تحقیق از سایت بانک جهانی
شده است. در انتخاب کشورهای موردمطالعه سعی شده کشورهای انتخاب شود که ازلحاظ  و مصر استخراج

تر شرایط اقتصادی با جمهوری اسالمی ایران وضعیت مشابهی  جمعیت وضعیت جغرافیای و از همه مهم
 داشته باشند.

های  گیری میزان بهینه هزینه شود عمدتاً برای اندازه آرمی که قسمت دوم مقاله را شامل می روش بهینه یابی 
اما این مدل اخیراً در مطالعات مربوط به  (؛6112، 1ماوروف) رود دولت با توجه به شرایط اقتصادی به کار می

ه قرارگرفته است. بهینه یابی با های بهداشت و آموزش نیز مورداستفاد های دولت مانند هزینه بهینه یابی هزینه
باشد چراکه مطالعاتی نیز برای تعیین مقدار بهینه مالیات با  ها نمی استفاده از این روش فقط مختص به هزینه

در قالب الگوی آرمی  2فضا-اند. در این مقاله با استفاده از روش حالت از این مدل بهره برده GDPتوجه به 
ایم. این مدل برای مطالعاتی که دارای ضرایب  جمهوری اسالمی ایران پرداختهبه بهینه یابی هزینه دفاعی 

های مدل  رو برای مطالعاتی با چنین ویژگی بسیار مناسب است ازاین هستند (TVP) 8متغیر در طول زمان
باشد زیرا در صورت ثابت فرض کردن ضرایب در طول  ها دارای برتری می فضا نسب به سایر مدل-حالت

بنابراین سیستم  خواهند بود؛ 66ناسازگار و 61، نااریب3شده به دلیل خطای تصریح ضرایب تخمین زدهزمان، 

                                                           
1
-Tow Stage Least Square 

2
- Instrument Variable 

3
- Computational General Equilibrium 

4
 - Cup-Douglas 

5
 -World Bank 

6
 -Hristo Mavrov 

7
 -State-Space 

8
 -Time Varying Parameter 

9
 - Misspecification 

10
 - Unbiased 

11
-Consistent 
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صورت مجزا برای ما  های دفاعی را برای هرسال به یابی هزینه راحتی امکان بهینه فضا به-معادالت حالت
 ت.شده اس انجام Eviews9افزار  های آماری با استفاده از نرم کند. تحلیل فراهم می

باشد که همگی بخشی از این زمینه بکر تحقیقاتی را  ای می ادبیات مطالعات اقتصاد دفاع دارای طیف گسترده
 ی اقتصاد دفاع و در حیطه المللی و داخلی که اند. در جدول زیر بعضی از مطالعات بین موردمطالعه قرار داده

شده نشان  های موردمطالعه و نتایج کسب الهای مورداستفاده، س شده و همچنین روش های دولت انجام هزینه
 شده است. داده

 ( پیشینه مطالعات6جدول شماره )

 نویسنده کشور دوره مطالعه روش نتایج

های دفاعی رشد اقتصادی را  هزینه
 کند کند می

2sls 3102-0891 پاکستان 
Amjad Ali and 

Muhammad 

Ather 

های دفاعی و  اثرات افزایش هزینه
 متفاوت است GDPبر منابع مالی 

CGE - کره جنوبی 
Hewon Yang-

Chan Young 

Hong 

های دفاعی و  ی بین هزینه رابطه
 رشد اقتصادی منفی است

Cluster 

analysis 
 Laura Obreya رمانی 3112-0881

Brasoveanv 

های  رابطه معکوس بین هزینه
 دفاعی و رشد اقتصادی

ARDL 3100-0891 چین 
Masoud Ali 

Khalid-Alhaji 

Bukar Mustapga 

ها  یک رابطه بلندمدت بین هزینه
 دفاعی و رشد اقتصادی وجود دارد

رابطه علیت 

 0گرنجر
 پاکستان 301-0891

Muhammad 

Azfar Anwar-

Zain Rafique 

های جاری دولت باالتر از  هزینه
 مقدار بهینه است

Armey 

curve 
 Mristo Marvrov بلغارستان 3112-0881

های دفاعی تأثیر  هزینه که تا زمانی
منفی بر رشد دارد منجر به بیکاری 

 شود می

Panel 

Data 
حوزه  3103-3112

 مدیترانه
Suna Korkmaz 

عوامل اصلی مخارج دفاعی ایران 
 راهبردی است

ARDL 0280-0229 ابوالقاسم خندان ایران 

های دفاعی بر  تأثیر منفی هزینه
 رشد اقتصادی

GMM 3101-0881  کشورهای
 تخبمن

 ابوالقاسم خندان

های دفاعی  عوامل اصلی هزینه
 ایران استراتژیک هستند

روش 
 همگرایی

 ایران 6986-6911
-محمدحسین حسنی

 حمد عزیز نژاد

 منبع: یافته های محقق

                                                           
1
- Granger causality test 
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 . متدولوژی3
 های تابلویی و مدل اثرات ثابت . داده3-1

باشد  موضوعات در ادبیات اقتصادسنجی میترین  های تابلویی یکی از جدیدترین و کاربردی های داده مدل 
های تخمین و نتایج تئوریک را فراهم  برای گسترش دادن تکنیک  های تابلویی محیطی بسیار غنی چراکه داده

باشد که دارای دو بعد زمان و  های مقطعی و سری زمانی می های تابلویی ترکیبی از داده آوردند. داده می
های  در مدل 6خطی مانی هستند. بهترین را برای برطرف کردن مشکل همهای مختلف در هر مقطع ز واحد

صورت تابلویی این مشکل به حداقل  ها به باشد که عمدتاً با تبدیل کردن آن ها می سنجی افزایش داده اقتصاد
 .(6111، 6بالتاجی) یابد خود کاهش می

آورد که مقاطع  مکان را برای ما فراهم میهای تابلویی است که این ا های داده مدل اثرات ثابت یکی از مدل 
شود که درروش اثرات ثابت فرض میهای متفاوت را در طور زمان موردبررسی قرار دهیم.  دارای شخصیت

( یک αiبنابراین در این مدل هر ) ؛صورت تفاوت در عرض از مبدأ نشان داد توان بهاختالف بین مقاطع را می
باشند و  ام iمشاهده برای واحد  Tشامل  Yiو  Xiبه فرض که  برآورد شود.پارامتر ناشناخته است که باید 

εi  بردار جز اخالل بوده و دارای ابعادT×1 صورت معادله زیر نوشت: باشد، درنتیجه باید رابطه را به 

iiii XIY   

 شده زیر نوشت: صورت ماتریس خالصه توان به که این معادله را می

  = [                     ] [
 
 
] +   

 صورت زیر تعریف شود: به Dاگر  حال امین مقطع است. iمتغیر مجازی برای نشان دادن  diکه 

  [        ] 

 صورت زیر خواهد بود: آنگاه معادله به

          

 

 

                                                           
1-collinearity 
2- Baltagi 
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مدل، یک مدل رگرسیونی  نامند.( میLSDV) 6متغیر مجازی عنوان حداقل مربعات که این رابطه را به 
 روشتوان این مدل را با استفاده از می وتحلیل آن نیست. کالسیک بوده و هیچ شرط جدیدی برای تجزیه

OLS6  باK  تخمین زننده درX  وn  ستون درDعنوان یک مدل چند متغیره با  ، بهn+K  پارامتر برآورد
 .(6116، 9)گرین کرد

 . مدل منحنی آرمی3-2

های دفاعی وجود دارد. در ادبیات اقتصادی  منظور نشان دادن حد بهینه هزینه های متفاوتی در اقتصاد به روش 
معروف است  شکل معکوس که به منحنی آرمی Uتوان با یک منحنی  برای بیان این مسئله این رابطه را می

شده که توسط یک سناتور آمریکایی  ساخته 1منحنی الفر. محور اصلی مدل بر پایه (6331 ،4رمی)آ نشان داد
توان گفت که پایه و اساس منحنی آرمی بر اساس قانون بازده نزولی  شده است. می به نام دیک آرمی معرفی

 گرفته است. شکل

 
 ( منحنی بهینه آرمی6) شکل شماره

 1991، منبع: آرمی

دهد که شامل یک نقطه  را نشان می GDPو های دفاعی  منحنی آرمی یک رابطه غیرخطی بین هزینه
بهینه  معین مقدار GDPهای دفاعی است که با مقدار  ای هزینه حداکثر هست. این منحنی شکل آستانه

ها تأثیر منفی یا  کند. با این توضیح که هر افزایش بیشتری در این هزینه های دفاعی را تضمین می هزینه
دو است که در آن از دو جمله  . مدل بهینه آرمی یک معادله درجهشود را باعث می GDPکاهش نرخ رشد در 

 شود. صورت زیر استفاده می اول بسط تیلور به

2

12110 XXGDP   

                                                           
1
-Least Square Dummy Variable (LSDV) 

2
-Ordinary Least Squares 

3-Greene 
4
-Armey 

5-Laffer Curve 
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1X 2باشد و توان دوم آن نیز با  می های دفاعی در این تابع همان هزینه

1X شده است. عالمت نشان داده 
باشد و عالمت منفی نماینده تأثیرات  می GDPهای دفاعی روی  ی تأثیرات مثبت هزینه دهنده مثبت نشان

 به دستمقدار بهینه  X1و حل آن برای در این رابطه  X1 است. با مشتق گرفتن از GDPمنفی بر روی 
 آید. یم

 فضا-مدل حالت. 3-3

 (.6334، 6همیلتون) بودی دو معادله زیر خواهیم سیستم معادالت فضا حالت بپردازیم بر این اساس دارا

tttt wHA    

11   ttt vF  

بعدی  (r×r)و  (n×r)، (n×k)ها هستند که به ترتیب  ماتریس حاوی پارامتر FوHوAدر اینجا 

بوده که متغیرهای  (k×1)یک بردار  tمعروف است، در این معادله  معادله مشاهده ( به6) معادلههستند. 

طور  همین و ؛شود شده را شامل می دما، قیمت کاالی جانشین و...( یا از پیش تعیین قیمت، درآمد،) زا برون
 باشد. سته که در اینجا همان مصرف برق میاست در نقش متغیر واب (n×1)یک بردار  بردار

( که 6) شمارهباشد. معادله  می متغیر حالتو یا همان  جزء غیرقابل مشاهدهاست حاوی  t ،(r×1) بردار

معروف است. هر دو معادله دارای اجزای اخالل به  معادله حالتکننده الگوی متغیر حالت هست به  تعیین

 باشند. نیز می هم توزیعبوده و  مستقلهستند که هرکدام از هم  tv وtwترتیب 

),0(~ QNvt
    ),0(~ RNwt

 

فت اجزاء اخالل معادله مشاهده طور باید گ هستند. همین (n×n)و  (r×r)نیز به ترتیب  Rو  Qدر اینجا 
 هستند. همبسته ناهای خود نیز  و حالت نسبت به وقفه

0),(  st wv 

 ها . ارائه یافته4
ی پژوهش حاضر معطوف به شش کشور منتخب است. بر این اساس انتخاب کشورهای موردمطالعه بر  حیطه

ی زمانی  شده است. در این مطالعه کشورها در بازه مبنای جمعیت، اندازه اقتصادی، موقعیت جغرافیای انجام

                                                           
1
 -James D. Hamilton 
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یابی هزینه دفاعی سرانه برای  بهینه های مربوط به اند. سپس یافته موردبررسی قرارگرفته 6161-6331
 شده است. ارائه 6331-6161های  جمهوری اسالمی ایران برای سال

 . اثر مخارج سرانه دفاعی بر تولید ناخالص ملی سرانه4-1

بررسی قرار گیرد. سپس در  شده مورد متغیرهای استفاده انجام هرگونه برآوردی الزم است که مانایی قبل از
انجام شود تا مجوز الزم برای استفاده از  6بایستی آزمون هم انباشتگی ها می بودن متغیر 6صورت نامانا

برای بررسی هم  9زمون کائوبنابراین ما از آ را داشته باشیم؛ I(0)سنجی در سطح  های مرسوم اقتصاد مدل
 باشد. های تابلویی می انباشتگی متغیرها استفاده کردیم زیرا که این آزمون مختص داده

 ( آزمون کائو6جدول شماره )
Kao Residual Cointegration Test 

Prob. t-Statistic 
0.0799 -1.405770 

 تحقیقمحاسبات  :منبع

شدن فرض صفر به این  بنابراین بارد ،باشد میعدم هم انباشتگی صفر آزمون فوق فرض توجه به اینکه با 
وارد گیری  متغیرها را در سطح بدون تفاضلتمامی  توان و می وجود دارد انباشتگیهم رسیم که  مینتیجه 

 کرد.

 بایست ابتدا با استفاده از آزمون اف لیمر، تابلویی بودن یا نبودن طبق آنچه در چکیده مقاله گفته شد می
(Pooled)  و یا همگن بودن کشورهای موردمطالعه را موردبررسی قرار دهیم. در جدول زیر نتایج آزمون اف

 شده است. لیمر ارائه
 ( آزمون اف لیمر9جدول شماره )

Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: FLIMER 

Test cross-section fixed effects 

Prob. Statistic Effects Test 
0.0000 98.074239  Cross-section F 

 تحقیقمحاسبات  :منبع

ازآنجاکه فرض صفر آزمون اف لیمر همگن بودن کشورهای منتخب است، بنابراین رد شدن این فرض مبنی 
که  بودن مدل تحقیق را نشان خواهد داد. درصورتی بر متفاوت بودن کشورها از یکدیگر بوده و تابلویی

بودند، به این مفهوم داللت داشت که ساختار کلی کشورها با یکدیگر فرقی نداشته و  کشورها همگن می

                                                           
 
1
-Stationary 

2
-Cointgration 

3-Kao Test 
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اما رد این فرض با این قطعیت حاکی از کامالً متفاوت  ها قائل شویم؛ شخصیت یکسانی برای آن توانیم می
 یگر است.بودن کشورهای منتخب از یکد

استفاده از آزمون هاسمن به بررسی ، بایستی با فرض همگن بودن کشورهای منتخب رد شده استکه  اکنون
آزمون هاسمن . نتایج ثابتاثرات است یا  6ما از نوع اثرات تصادفی موردبررسیبپردازیم که مدل پنل امر این 

 باشد: میزیر  صورت به
 ( آزمون هاسمن4جدول شماره )

Correlated Random Effects –HausmanTest 
Equation: HAUSMAN 

Test cross-section random effects 

Prob. Statistic Test Summary 

0.0096 6.708869 Cross-section random 

 تحقیقمحاسبات  :منبع

این فرض رد شدن باشد، بنابراین  میفرض صفر آزمون هاسمن مبتنی بر اثرات تصادفی بودن مدل  ازآنجاکه
آزمون فوق مدل پنل مورد شناسایی دو  بر اساساکنون  .باشد تحقیق میمبنی بر اثرات ثابت بودن مدل 

 استفاده گردد.ثابت بایستی از مدل اثرات  بنابرایناست و  قرارگرفته

0

4

8

12

16

20

24

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Standardized Residuals

Sample 1 162

Observations 153

Mean       2.49e-09

Median   0.001854

Maximum  0.290369

Minimum -0.256615

Std. Dev.   0.097396

Skewness  -0.129805

Kurtosis   3.138724

Jarque-Bera  0.552341

Probability  0.758683

 
 تشخیصی آزمون( 6) شماره شکل

 تحقیقمحاسبات  :منبع

باشند یا خیر. برای این  می دهد اجزای اخالل موردبررسی دارای توزیع نرمال ما نشان میآزمون تشخیصی به 
باشد و  کنیم. فرضیه صفر این آزمون نرمال بودن توزیع جزء اخالل می کار از آزمون جارک برا استفاده می

شود جزء اخالل  نمیفرضیه مقابل آن نرمال نبودن جزء اخالل است. در اینجا به این دلیل که فرضیه صفر رد 
توان در شکل باال مشاهده کرد که توزیع جزء اخالل بسیار نزدیک  راحتی می طور که به باشد همین نرمال می

 به توزیع نرمال است.

 نماییم.استفاده  ثابتتمامی متغیرها در سطح وارد و همچنین از مدل اثرات بایستی که  ایم اکنون دریافته
 باشند: میزیر  صورت بهتخمین نتایج 

                                                           
1
-Random Effects 
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 ( نتایج تخمین1جدول شماره )
Dependent Variable: LOG(PER) 

Method: Panel EGLS (Cross-section weights) 

Sample: 1 162 

Total panel (unbalanced) observation: 153 

Iterate coefficients after one-step weighting matrix 

Convergence achieved after 12 total coef iterations 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0000 9.774854 0.753689 7.367200 C 

0.0000 6.973665 0.053609 0.373852 Military 

0.0000 53.08073 0.018206 0.966375 AR(1) 

Effects Specification 

Cross-section fixed (dummy variables) 

Mean dependent var 9.216429 

S.D. dependent var 2.575894 

Sum squared resid 1.441862 

Durbin-Watson stat 1.717496 

R-squared 0.993361 

Adjusted R-squared 0.993040 

S.E. of regression 0.099719 

F-statistic 3099.219 

Prob(F-statistic) 0.000000 

 تحقیقمحاسبات  :منبع

اند بنابراین ضرایب حاصل از تخمین  شده صورت لگاریتمی استفاده ه گفته شد تمامی متغیرها بهطبق آنچ
آمده همگی کمتر از  دست شود مقادیر بحرانی به طور که مالحظه می شوند. همان صورت کشش تولید می به

بر  Fفر بودن آماره اطمینان هستند. ص % قابل31شده با احتمال  پنج درصد بوده بنابراین ضرایب تخمین زده
ی دوربین  آماره AR(1) واردکردنی صورت گرفته است. با درست بهید دارد که شناسایی مدل تأکاین امر 

مرتبه اول با  AR واردکردنرسد  ی بهبود یافت بنابراین به نظر میتوجه قابلواتسون و ضریب تعیین به نحو 
دهد که رابطه میان تولید ناخالص  یمنتایج نشان توجه به معناداری ضریب آن برای تخمین ضروری باشد. 

ی که اگر ا گونه بهباشد.  یممثبت و معنادار  موردمطالعههای دفاعی سرانه در کشورهای  ینههزملی سرانه و 
 % رشد خواهد داشت.92/1% رشد داشته باشد تولید ناخالص ملی سرانه نیز 6ی دفاعی  سرانههای  ینههز

 . بهینه یابی آرمی4-2

برای تخمین،  فضا-بهینه یابی آرمی در قالب مدل حالت کارگیری که بحث کردیم قبل از به مانطوریه
شده در طول زمان در حال تغییر  های تخمین زده کند تا ثابت کنیم پارامتر به ما کمک می آزمون هانسن

ها  دهد که پارامتر مینشان  ها پایدار هستند و فرضیه مقابل گوید که پارامتر هستند. فرضیه صفر این آزمون می
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و از  16/1باشد با احتمال  می 166149/6ی آزمون  دهند آماره طور که نتایج نشان می هستند. همان ناپایدار
است بنابراین آزمون هانسن فرضیه  11/1تر از  توجهی کوچک آنجایکه احتمال آماره آزمون به میزان قابل

 کند. را تأیید میصفر را رد کرده و ناپایداری پارامترها 
 ( آزمون هانسن1جدول شماره )

Hansen Test Result 

Null hypothesis: Parameters are stable 

 Excluded Deterministic Stochastic  

Prob.* Trends(p2) Trends(k) Trends(m) Lc statistic 

<0.01 0 0 1 1.612043 

Hansen (1992b) Lc(m2=1, k=0) p-values, where m2=m-p2 is the number 

of stochastic trends in the asymptotic distribution 

 تحقیقمحاسبات  :منبع

پردازیم. در  و درستی مدل مورداستفاده را تأیید به برآورد مدل می بعدازاینکه آزمون هانسن ناپایداری پارامترها
 شده است: فضا ارائه-جدول زیر تخمین نهایی مدل حالت

 فضا-( نتایج تخمین حالت2ل شماره )جدو
Kalman filter estimation results 

Method: Maximum likelihood (OPG-BHHH / Marquardt Steps) 

Sample: 1990 2016 

Included observation: 27 
Convergence achieved after 0 iterations 

Prob. z-Statistic Std.Error Coefficient  

0.0000 -211193.3 6.45E-07 -0.136116 C(1) 

0.0000 -2514.286 0.594469 -1494.664 C(2) 

Prob. z-Statistic Root MSE Final state  

0.0000 23152.72 0.003095 71.66792 SV1 

0.0000 16830.76 1.16E-05 -0.195240 SV2 

Akaike info criterion 2214682 Log likelihood-298998211 
Schwarz criterion 2214683 Parameters 2 

Hannan-Quinn criter 2214682 Diffuse priors 2 

 تحقیقمحاسبات  :منبع

دهد تمامی مقادیر بحرانی حاصل از نتیجه تخمین کمتر از صفر بود بنابراین ضرایب تخمین  نتایج نشان می
های دفاعی بوده و  همان ضریب درجه اول از هزینه sv1باشند. در جدول باال  زده با احتمال باالی معنادار می
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sv2 جمله اول بسط تیلور را در  طور که گفته شد ما دو دهد. همان ها را نشان می ضریب درجه دوم این هزینه
آمده در جدول باال متعلق به ضرایب سال پایانی  دست ایم و ضرایب به فضا تخمین زده-قالب مدل حالت

دهد که برای هرسال موردمطالعه و برای هر جمله یک  ل به ما این امکان را میباشد. این مد مطالعه می
 کنید. ضریب جداگانه تخمین بزنیم که نتایج آن را در جدول زیر مشاهده می

 ( نتایج بهینه یابی8جدول شماره )
Year Β1 Β2 OPT 

1990 0 0 0 

1991 NA NA NA 

1992 45.77092568 -0.112875545 202.7495226 

1993 34.5802888 -0.074874566 230.9214644 

1994 48.54575914 -0.121180327 200.3037962 

1995 58.86314822 -0.155388251 189.4066889 

1996 65.63653831 -0.177840889 184.537253 

1997 67.27742574 -0.183277828 183.5394559 

1998 63.52334984 -0.170847932 185.9061132 

1999 59.18688655 -0.156501687 189.0934462 

2000 54.86420074 -0.142227572 192.8747007 

2001 50.23445694 -0.127006353 197.7635597 

2002 46.82283131 -0.115895213 202.0050278 

2003 48.65402347 -0.122037326 199.3407467 

2004 50.60356869 -0.128569576 196.7944915 

2005 52.37360687 -0.13447511 194.7334592 

2006 53.82434205 -0.139287886 193.2125745 

2007 54.9472092 -0.142975184 192.1564558 

2008 57.26257914 -0.150551686 190.1758154 

2009 59.64016187 -0.158205661 188.4893418 

210 61.40094384 -0.163759008 187.4734849 

2011 63.7086366 -0.170911632 186.3788789 

2012 66.70066918 -0.18004696 185.2313119 

2013 69.02775603 -0.186515628 185.0455024 

2014 70.2080506 -0.190363662 184.4050747 

2015 71.2238832 -0.193779506 183.7755821 

2016 71.4622198 -0.194575473 183.6362482 

 محاسبات محقق :نبعم

ی دوم  ی ضرایب جمله دهنده نشان B2ی ضرایب جمله اول بسط تیلور بوده و  دهنده نشان B1 در جدول باال
های سرانه دفاعی  گذاری شده است به معنای مقدار هزینه نام OPT باشد. ستون آخر که بسط تیلور می

 آمده است. دست به B2بر دو برابر  B1باشد که از تقسیم  می
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های سرانه دفاعی برای جمهوری اسالمی ایران نوبت به مقایسه این  دست آورد مقدار بهینه هزینه بعد از به
های سرانه دفاعی  دهنده مقدار بهینه و مقدار واقعی هزینه باشد نمودار زیر نشان ها با وضع موجود می هزینه

 برای ایران است.
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OPT2 MILITARY 
 واقعی و بهینه مقادیر ارنمود( 9) شکل

 محاسبات محقق :منبع

تواند به  های دفاعی ابتدا باالتر مقدار بهینه بود که می شده است هزینه طور که در نمودار باال نشان داده همان
شدت  های دیگر اقتصادی به های جنگ باشد اما بالفاصله بعد از جنگ به دلیل توجه دولت به بخش دلیل سال
تر از مقدار بهینه کاهش پیداکرده است سپس با مرور زمان تا سال  دفاعی کاسته شده و به پایینهای  از هزینه

های اقتصادی  رسد. بعدازآن به دلیل سیاست بهینه نمی ها روند افزایشی داشته ولی به مقدار این هزینه 6111
ها روند افزایشی را تجربه کرده  نهبه بعد مجدداً این هزی 6118ها کاهش پیداکرده تا از سال  دوباره این هزینه

تواند به دلیل مجادالت  می که ؛رسد به مقدار بهینه می 6166تا باالخره برای اولین بار بعد از جنگ در سال 
اما پس از تغییر دولت و  باشد؛ متحده آمریکا و همچنین تهدیدهای نظامی گوناگون می اتمی کشور با ایاالت

های  برجام( در سال) ای المللی توافق هسته طور قراردادهای بین تصادی و همینهای اق توجه بیشتر به دغدغه
 ها کاهش پیداکرده است. اخیر مجدد این هزینه

 گیری . نتیجه4
از  ای زیرشاخه عنوان به -بر امنیت فضای عمومیمستقیمی  تأثیرنظامی هر کشور آمادگی توجه به اینکه با 

دفاعی کشور  های هزینه بهینه میزانتحلیل  رو این دارد، از – وکار سبکمحیط امینت امنیت حقوق مالکیت و 
 های سالدفاعی در طی  های هزینهپویا از میزان بهینه تحلیل توجه به با  .است  برخوردار ای ویژهاهمیت از 
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دفاعی مشهود  های هزینهپس از پایان جنگ تحمیلی افت چندی  که رسیم میبه این نتیجه  بررسی مورد
 الملل ینروابط بفضای  شدن با تنش آلوداما ؛ دهد یرخ مبهینه میزان تا  دارمعنا ای فاصلهکه  ای گونه به است

پس از کاهش تنش در روابط رسد، اما  یبه میزان بهینه م یتو درنها یافته یشافزا یجتدر به ها ینهاین هز
 اکنون اگرچند که یطور بهشود،  یکمتر م باز رو به کاهش گذاشته و از میزان بهینه ها ینهاین هز الملل ینب

ایم.  یدهدفاعی شاهد هستیم اما هنوز به میزان بهینه نرس های ینهدر میزان سرانه هزی سالی است روند افزایش
تغییرات جزئی هزینه های بهینه برآورد است که با توجه به ، آن که ذکر آن حائز اهمیت استدیگری  یا نکته

در  ها دولتین وظیفه تر مهمیافت.  سرانه دفاعی کشور به مقدار بهینه دستهزینه  با افزایش شده می توان
گری دولت  یتصدبه کاهش  مند عالقه عمدتاً ها اقتصاددانشود بنابراین  یمین امنیت شناخته تأمعلم اقتصاد 

یشنهاد رو پ ینازاهای دولت در بخش دفاعی کشور هستند.  ینههزی اقتصادی و افزایش ها بخشدر سایر 
به بخش  بلندمدتها در  ینههزاین  ی غیرضروریها بخشدولت در  یها ینههزکاهش  با زمان همشود  یم

که تحلیل  گیرد یتأکید قرار م نکته مورداین پایان دفاعی انتقال یابد تا بتوان به مقدار بهینه نزدیک شد. در 
 در تعیین میزان بودجه دفاعیکشورها و یست نبر رشد اقتصادی کافی  یرتأثی  دفاعی تنها از جنبه های ینههز

 .دهند یقرار م یبررس سیاسی و امنیتی را نیز موردی ها جنبه، دیگر اقتصادی یها بر جنبهعالوه 
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