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چکیده
يکی از اهداف کالن اقتصادی هر کشوری ايجاد رفاه اجتماعی و توسعه پايدار است که جز با بهبوود وعوعیت
زندگی و درامد که همان ارتقا توسعه انسانی است ،امکانپذير نیسوت يکوی از عواموأ ترگیرگوذار بور توسوعه
انسانی مخارج دولت است ترگیر مخارج دولت ازجمله مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصوادی هموواره يکوی از
موعوعات مهم اقتصاد خصوصاً اقتصاد دفاعی بوده است بهطوریکه بسته بوه مکانیسوم تعاموأ میوان آنهوا
چگونگی اگرات متفاوت است با توجه بهعرورت و اهمیت اين حوزه ،در اين تحقیق به تحلیأ اگورات مخوارج
دفاعی بر توسعه انسانی چهار گروه منتخب از کشورها با درجات توسعهيافتگی مختلف طی دوره زمانی 2333
تا  2361به روش دادههای پانلی پرداخته شد بر اساس نتايج تحقیق مخارج دفاعی در گروه کشورها با درجوه
توسعهيافتگی بسیار باال ( )HDI<3/8و گروه کشورها با درجه توسوعهيوافتگی متوسو( ()3/1> HDI >3/7
اگر منفی و معناد ار بر توسعه انسانی دارد اگر اين شاخص در گروه کشورها با درجه توسعهيافتگی بواال (>3/8
 )3/7> HDIکه شامأ ايران نیز هست بر توسعه انسانی مثبت و معنادار اسوت در گوروه کشوورها بوا درجوه
توسعهيافتگی پايین ( )HDI >3/1اگر شاخص مخارج دفاعی بر توسعه انسانی معنادار نیست
واژگان کلیدی :شاخص توسعه انسانی ،مخارج دفاعی ،اقتصاد دفاعی ،دادههای پانلی
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اگر مخارج دفاعی بر توسعه انسانی در پرتو درجه توسعهيافتگی

 .1مقدمه
يکی از مهم ترين اهداف جوامع اقتصادی دستیابی به توسعه اقتصادی خصوصواً توسوعه پايودار اسوت توسوعه
اقتصادی به مفهوم بهبود کیفیت زندگی است که با شواخصهوای مختلفوی بیوانشوده اسوت مهومتورين و
مقبول ترين شاخص مورداستفاده در مورد توسعه اقتصادی ،شاخص توسعه انسانی است کوه سوه بعود زنودگی
استاندارد و شايسته ،آموزش و درآمد سرانه را دربرمی گیرد با توجه به اهمیت و جايگاه شاخص توسعه انسانی
در اهداف و سیاست گذاری جوامع اقتصادی ،شناسايی عوامأ مؤگر بور ايون شواخص اموری عوروری و حوا ز
اهمیت است يکی از موارد مؤگر بر اين شاخص نظامیگری و مخارج دفاعی است با توجه بوه اينکوه مخوارج
دولت (که مخارج دفاعی بخشی از آن را تشکیأ می دهد) معموالً سهم قابأمالحظه ای از درآمد ملوی را بوه
خود اختصاص میدهد ،درصورتیکه بهطور مناسب هزينه شود ،میتواند موجب تحرک اقتصادی گوردد و بوه
دنبال آن زمینه ايجاد رشد اقتصادی و توسعه و رفاه جامعه را فراهم آورد (شريفی و علیزاده )6986 ،بوا توجوه
به اهمیت روزافزون توسعه انسانی که مشتمأ بر پارامترهايی نظیر آموزش ،بهداشت ،امید بوه زنودگی ،درامود
سرانه و میباشد و نقشی که مخارج دفاعی میتواند در ترمین امنیت اجتماعی اقتصادی ايفا کنود ،عورورت
دارد تا ارتباط میان پارامترهای مذکور که نشاندهنده درجه توسعهيافتگی جوامع بشری است با مخارج دفاعی
مشخص گردد ،لذا هدف در اين تحقیق تبیین ارتباط میان شاخص توسعه انسانی و مخوارج دفواعی در میوان
گروههای منتخب کشورها با درجات توسعهيافتگی مختلف (که شامأ چهار گروه توسوعه بسویار بواال ،توسوعه
باال ،توسعه متوس( و توسعه پايین) است ،چراکه با مقايسه و تحلیأ اگرات مخارج دفاعی بر توسعه انسوانی در
کشورها با درجات توسعهيافتگی مختلف میتوان به درک صوحیح و شوناخت کوافی در ايون زمینوه رسوید و
راهکارهای سیاستی اصولی در جهت بهبود توسعه انسانی ارا ه کرد
در اين مقاله سعی شده تا اگر مخارج دفاعی رسمی بر شاخص توسعه انسانی چهار گروه منتخب کشورها
بررسی گردد تا بتوان در جهت ارا ه راهکارها و سیاستهای بهتر در جهت بهبود توسعه انسانی گام برداشت
در همین راستا فرعیه تحقیق عبارت است از :مخارج دفاعی ترگیر مثبت و معنادار بر توسعه انسانی هر چهار
گروه منتخب کشورها دارد
در ادامه بحث ابتدا مبانی نظری تشريح میشود بعدازآن مطالعات تجربی صورت گرفته در اين زمینه
موردبررسی قرارگرفته است ،در بخش بعد بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی گذشته ،مدل ارا ه میشود
و متغیرها تعريف میشوند و نتايج حاصأ از تخمین موردبحث و بررسی قرار میگیرد و در پايان نتیجهگیری و
ارا ه راهکارهای سیاستی در جهت بهبود توسعه انسانی کشورهای منتخب ارا ه میگردد

 .2مبانی نظری و مطالعات تجربی
يکی از موعوعات مهم علم اقتصاد دفاع ،بهعنوان شاخهای جديد و رو به توسعه از علم اقتصاد ،ارزيابی تورگیر
هزينههای نظامی بر عملکرد اقتصادی جامعه میباشد با وجود اينکه در سالهای اخیر( ،و بعد از پايان يوافتن
جنگ سرد) ،نرخ افزايش مصارف نظامی رو به کاهش بوده است ،اما هنووز در غالوب منواطق جهوان مخوارج
نظامی همچنان در سطح بااليی قرار دارد موعوع اقتصاد و رابطه آن با نظوامیگوری ،بحوث بسویار مهوم و
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پیچیدهای است که از زوايای مختلف قابأترمأ و بررسی اسوت اقتصواد از ناحیوه فعالیوتهوای نظوامی هوم
میتواند توسعه يابد و هم مورد آسیب قرار گیرد آنچه حا ز اهمیت اسوت شناسوايی و تحلیوأ اگورات مخوارج
دفاعی بر عملکرد اقتصادی است
 .1-2توسعه انسانی

توسعه و توسعهيافتگی ازجمله مباحثی است که همواره ذهن سیاستگذاران و برنامه ريزان را به خود مشوغول
کرده است کشورهای مختلف و حتی مناطق تشکیأدهنده آنها خواهان دستیابی به سطحی از توسعه معتدل
و پايدار هستند که بتواند به بهبود زندگی تمامی مردمان بیانجامد؛ اما اينکه توسعه چیست و انتظوار موردم و
جامعه از اين فرايند چیست ،اصلیترين سؤالی است که شايد پاسخ واحدی بوه آن داده نشوده اسوت تعواريف
مختلف و متعددی از توسعه ارا هشده است که بهرغم متفاوت بودن آنها ،همگی بور گسوتردگی و چندبعودی
بودن توسعه اتفاقنظر داشته و غايت آن را بهبود شراي( زندگی و يا به عبارتی زندگی بهتر و برتر برای تمامی
نسأها میدانند هرچند اندازهگیری و محاسبه کمی توسعهيافتگی کشورها و مناطق به دلیأ ماهیوت توسوعه،
امری کامالً شدنی نیست ،لکن شرط اساسی موفقیت برنامههای توسعه بحث نظارت بور برناموه و همچنوین
ارزيابی میزان ترگیرگذاری آن بر مؤلفههای مختلف توسعه است ازاينرو ،متخصصان امور توسعه و ارگانهای
مختلف سعی کردهاند با استفاده از روشها و شاخصهای مختلف ،سطح توسعهيافتگی را ارزيابی نمووده و بور
اساس آن به مقايسه مناطق کوچک با يکديگر و همچنین بررسی بهبود و يوا عودم بهبوودی وعوع آنهوا در
زمانهای گوناگون بپردازند شاخصهای ترکیبی متعددی نیز جهت ارزيابی توسعهيافتگی ارا وهشودهانود کوه
مهمترين آنها شاخص توسعه انسانی 6است
شاخص توسعه انسانی يک شاخص آماری ترکیبی است که توس( برنامه سازمان ملأ برای توسعه ،2در سوال
 6333به منظور ارزيابی سطح توسعه انسانی کشورهای مختلف دنیا ،ايجاد و از سال  6336میالدی به مرحلوه
اجرا گذاشته شد و ازآنپس هرساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب باالترين تا پا ین ترين رتبهها را
در مقايسه با نمودارها و کشورهای ديگر منتشر میکند بنیانگذار اين شاخص ،اقتصاددانی پاکستانی بوه نوام
محبوب الحق بوده است و با استفاده از مفاهیم و روشهوای تعريوفشوده توسو( آمارتیاسون ،اسوتاد هنودی
دانشگاه هاروارد و برنده جايزه نوبأ اقتصاد و با بودجه سازمان ملأ متحد اجرا میشود شاخص توسعه انسانی
بر روی سه معیار اساسی پیريزی شده که عبارتاند از:
• زندگی سالم و طوالنی :بهوسیله معیار امید به زندگی در بدو تولد اندازهگیری میشوود و بیوانگر سوطح
بهداشت هر کشور میباشد اين اندازهگیری به طور غیرمستقیم چگونگی وععیت ترمین نیازهای اساسی
زيست ،مانند دسترسی به غذای سالم ،آب آشامیدنی ،مسکن مناسب ،مراقبتهای بهداشتی و درموانی را
مشخص میسازد
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• سطح آموزش :تعداد افراد مشغول به تحصیأ در سطوح مختلف ،نرخ گبتنام در مدارس و همچنین نرخ
بیسوادی در میان افراد بالغ را لحاظ میکند
• سطح زيست و زندگی استاندارد و شايسته :از روی تولید ناخالص داخلی سرانه در برابری باقدرت خريود،
به منظور لحاظ کردن آن عناصری از کیفیت زندگی ،مانند دسترسی به فرهنگ کوه دو معیوار بواال آن را
موردتوجه قرار نمی دهند ،مشخص میکند
شاخص توسعه انسانی از میانگین حسابی سه شاخص باال بدست میآيد هرچند مفهوم توسعه انسوانی بسویار
وسیعتر از آن چیزی است که  UNDPمعرفی میکند و بسیاری از ابعاد توسعه نظیر نوابرابریهوا و تغییورات
سیاسی را در نظر نمیگیرد اما اين شاخص از مقبولیت بسیار بااليی در جواموع برخووردار اسوت و توا قبوأ از
معرفی اين شاخص توس(  UNDPتوسعه انسانی توس( شاخص درآمد سرانه ملی و يا  GDPتعیین میشد
که برای اين منظور غیردقیق بوده و معیارهای کیفی را در نظر نمیگیورد (مالاسومعیلی دهشویری و شوريفی
رنانی)6932 ،
 .2-2اقتصاد دفاع و مخارج دفاعی

اقتصاد دفاع ،6شاخهای جديد از مطالعات اقتصادی است که با توجه به مسا لی در خصوص تجهیز و
بهرهبرداری از منابع ،نیروی انسانی و تجهیزات دفاعی ،در زمان جنگ جهانی دوم توسعه پیدا کرد اقتصاد
دفاعی به بررسی مسا أ دفاع و امور مربوط به آن نظیر خلع سالح ،صلح ،امنیت ،اجتناب از جنگ ،خاتمه
دادن به جنگ ،عوامأ ايجاد آن ،مديريت جنگ ،تخصیص منابع ،توزيع درآمد ،رشد ،گبات اقتصادی و
میپردازد با توجه به مفهوم دفاع ،اقتصاد دفاعی شامأ بررسی ترگیر کمبود منابع در محدود کردن فعالیتهای
تدافعی کشورها و درعینحال توسعه اين قبیأ فعالیتهاست بهعالوه با توجه به اينکه ملتها در نظامی
بینالمللی فعالیت میکنند که شامأ ديگر دولتها و تعداد بیشماری از عامالن غیردولتی است ،اقتصاد
دفاعی بايد به تعامأهای میان کشورهای مختلف که در جستجوی ترمین امنیت منطقهای و بینالمللی که
خود جز ی از آنها هستند ،وحدت بخشد بهطور خالصه میتوان گفت اقتصاد دفاعی ترگیر فعالیتهای دفاعی
بر سطح گسترده اقتصاد بینالمللی و اگر اين نظام اقتصادی بر امر دفاع را تعیین میکند
 .3-2کانالهای اثرگذاری مخارج دفاعی بر توسعه انسانی
 .1-3-2کانال تقاضا

از زاويه اگرات مثبت تقاعا ،يک افزايش برونزا در مخارج نظامی ،سمت تقاعای اقتصاد را تحريک و افزايش
میدهد افزايش تقاعای کأ از طريق مخارج نظامی باعث میشود که میزان بهورهبورداری از ظرفیوتهوای
اقتصادی کشور افزايشيافته و افزايش نرخ بهرهوری ناشی از آن موجب شود که افزايش تقاعا بدون افوزودن
بر نرخ تورم ،موجب ارتقای سطح تولید از طريق عريب فزاينده (تکواگر) کینوزی و درنهايوت رشود اقتصوادی
(درآمد سرانه) شود بهعالوه اينکه ،اگر هزينههای نظامی صرف تولیود تجهیوزات و ادوات نظوامی نیوز شوود،
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صادرات آن میتوان باعث بهبود تراز تجاری شده و درآمد سرانه را افزايش دهد (دان و همکواران )2331 ،در
نقطه مقابأ ،از زاويه اگرات منفی تقاعا ،گسترش مخارج نظامی با توجه به محدوديت بودجه دولت ،از طريوق
اگر جايگزينی اين مخارج با مخارج غیرنظامی بخش عمومی (ماننود مخوارج آموزشوی و بهداشوتی) ،افوزايش
مالیاتها و بدهیهای خارجی و گسترش حجم پول ،باعث کاهش رشد و درآمد سورانه مویشوود (يلوديريم و
همکاران )2366 ،اين مسئله را میتوان بر اساس مثال کالسیکی «جايگزينی اسلحه با رفاه» نیز تشريح کرد
بر اين اساس خريد اسلحه با توجه بوه کمبوود ارز ،منوابع موجوود را بورای واردکوردن کاالهوای واسوطهای و
سرمايهگذاری در جهت بهبود رشد اقتصادی بلندمدت پايودار ،کواهش مویدهود (نارايوان و اسومیت)2333 ،
عالوه بر اين ،چنانچه هزينوه هوای نظوامی عمودتاً صورف واردات تجهیوزات و ادوات نظوامی شوود (کوه در
کشورهای درحالتوسعه ،معموالً اينچنین است) ،با توجه به ترگیر منفی آن بر روی تراز تجاری ،میتواند رشد
و درآمد سرانه را کاهش دهد (میو)2369 ،
 .2-3-2کانال عرضه

افزايش مخارج دفاعی از طريق بکار گیری نهادههای تولید نظیر سرمايه فیزيکی ،سرمايه انسانی و منابع
طبیعی و تکنولوژی سطح تولید بالقوه را افزايش و ظرفیتهای خالی اقتصاد را پر نمايد و از اين طريق به رشد
درآمد کمک کند ،البته ممکن است اين کانال مانند کانال تقاعا از طريق تغییر موجودی سرمايه و اگر
جايگزينی مخارج نظامی بهجای مخارج سرمايهگذاری ،رشد اقتصادی را کاهش دهد (دان و همکاران،
)2331
 .3-3-2کانال امنیت

امنیت نوعی کاالی عمومی است که خصوصیات غیرقابأ استثنا کردن و غیررقابتی بودن در مصرف ،در آن
وجود دارد اين ويژگیها موجب شده است تا ترمین مالی هزينههای دفاعی توس( بخشهای غیر دفاعی
توجیه شود؛ بهعبارتديگر بخش دفاعی که اغلب تولیدکننده نوعی کاالی عمومی خاص است با ساير
بخشهای اقتصاد شباهتی ندارد لذا برای ترمین مالی فعالیتهای اين بخش ،عروری است که يک نظام
مالیاتی اجباری بر ساير بخشها تحمیأ شود اين امر میتواند کاهش سطح درآمد سرانه را به همراه داشته
باشد و اگر منفی بر بعد درآمد سرانه شاخص توسعه انسانی بگذارد گرچه اين کاهش نیز با آگار تراوشی مثبت
حاصله از بخش دفاعی ،میتواند جبران شود (هارتلی)2331 ،
از طرفی بهطورکلی ،ايجاد امنیت بهعنوان يک کاالی عمومی میتواند زمینه مناسبی برای جذب
سرمايهگذاری بیشتر ،پسانداز و درنهايت بهبود توسعه انسانی را فراهم کند ازاينرو ،اين فرض مطرح
میشود که مخارج دفاعی ،میتواند اگری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد از طرف ديگر ،هزينههای
دفاعی از بخشهای ديگر اقتصادی مانند بخش مصرفی خصوصی ترمین میگردد؛ بنابراين ازلحاظ تئوريک
مخارج دفاعی بر توسعه انسانی هم میتواند اگر مثبت داشته باشد و هم اگر منفی

92

اگر مخارج دفاعی بر توسعه انسانی در پرتو درجه توسعهيافتگی

البته ذکر اين نکته حا ز اهمیت است که درصورتیکه مخارج دفاعی بهنوعی تبديأ به رقابت بین کشوورهای
همسايه و غیر همسايه گردد باعث تخصیص غیر بهینه منوابع شوده و درنتیجوه مخوأ توسوعه خواهود بوود
همچنین درصورتیکه مخارج دفاعی به سمت فنّاوریهای دوگانه 6معطوف شود میتووان از سورريز فنّواوری
استفاده کرد و از دل فنّاوریهای نظامی به ساير بخشها کمک خواهد شد و درنهايت بهبود توسعه را در پوی
خواهد داشت
 .4-2پیشینه تحقیق

کواچ سین يانگ ( )2363در مقالهای تحت عنوان «توسعه انسانی و اگربخشی دولت» به بررسی عوامأ موؤگر
بر توسعه انسانی میپردازد وی بیان میکند که کیفیت منابع انسانی پايه و اساس توسعه در يک کشور است
توسعه انسانی نهتنها موجب بهبود کیفیت نیروی کار در کشور میشود بلکه موجب بهبود خدمات عموو موی و
عملکرد اقتصادی نیز هست اين مطالعه به بررسی اگر عملکرد دولت بر توسعه انسانی يک کشور با استفاده از
شاخصهای حکمرانی و روش دادههای تابلويی میپردازد نتوايج ايون مطالعوه نشوان مویدهنود کوه سوطح
اقتصادی و کارايی دولت رابطه مثبتی با توسعه انسانی دارند همچنین هنگامیکه سطح اقتصادی کنترل شود
نیز کارايی دولت و توسعه انسانی بهطور مثبتی در ارتباطاند نتايج اين مطالعه راهکار برای افزايش رفاه موردم
به سیاستگذاران پیشنهاد میدهد
دان و نیکواليدو ( )2362در مطالعهای به بررسی اگر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی  61کشور عضو اتحاديوه
اروپا طی دوره  6316-2337پرداختهاند آنها با استفاده از مدل سولوی تعمیميافته و روشهای اقتصادسنجی
پانأ ديتا به اين نتیجه رسیدهاند که افزايش مخارج دفاعی باعث رشد و گسترش توسعه اقتصادی نمیشود
کولیاس ،ناکسکیسب و زرنگاسب ( )2334در يک مطالعه موردی روی کشور قبرس بوین سوالهوای -6333
 6314با استفاده از آزمون علیت گرانجر ،نشان دادند که يک رابطه علی دوطرفه بین مخوارج دفواعی و رشود
اقتصادی برای اين کشور وجود دارد به بیانی ديگر ،افزايش مخارج دفواعی موجوب افوزايش رشود اقتصوادی
خواهد شد و برعکس ايشان همچنین در مطالعه ديگری در همین سوال ،امکوان وجوود رابطوه بوین مخوارج
دفاعی و رشد اقتصاد را برای  61کشور عضو اتحاديه اروپا برای سالهوای  6316-2333بررسوی کردنود بوا
استفاده از آزمون علیت و هم انباشتگی ،به اين نتیجه رسیدند که در اغلب موارد يوک رابطوه علوی مثبوت از
سمت رشد اقتصادی به سمت مخارج دفاعی وجود دارد و در جهت عکس برقرار نیست ايشان به اين نتیجوه
رسیدند که اکثر کشورهای اتحاديه اروپا با توجه به شراي( اقتصادی خود ،تصمیم مویگیرنود کوه چوه میوزان
صرف هزينههای دفاعی کنند

 1منظور از تکنولوژی های دوگانه ،تکنولوژی هايی است که عالوه بر زمینه دفاعی در زمینه های ديگر نیز کاربرد داشته باشد مانند
تحقیقات هوا فضا
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يلديريم ،سزگین و اوکال ( )2331اگر مخارج دفاعی را بر رشد و توسعه اقتصادی در يوک پانوأ از کشوورهای
خاورمیانه و ترکیه موردبررسی قراردادند آنها با استفاده از روش تخمین دادههای پانأ پويا بورای سوالهوای
 6383-6333به اين نتیجه رسیدند که مخارج دفاعی در اين کشورها ترگیر مثبت و معناداری بر رشد و توسعه
اقتصادی آنها دارد
ناهويو ( )2333در مطالعه خود به بررسی علأ و اگرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصوادی کشوور هنود پرداختوه
است وی از سه جنبه بر اين موعوع متمرکزشده است :مشکأ امنیت ،مسئله هستهای و تورگیرات اقتصوادی
وی ابتدا وجود مسابقه تسلیحاتی بین هند و پاکستان را با استفاده از مدل عمأ و عکسالعمأ ريچاردسوون و
تحلیأ هم انباشتگی بررسی کرد نتايج تجربی شواهدی قوی مبنی بر حمايت از وجود يک مسابقه تسلیحاتی
پايدار میان هند و پاکستان باوجود شکست ساختاری و محاسباتی ،ارا ه کرد دوم ،نتايج نشوان مویدهود کوه
مخارج دفاعی هند بهطور عمده تحت ترگیر سطح درآمد ،وعع سیاسی ،تهديد پاکستان و جنگهوای خوارجی
درازمدت و کوتاهمدت قرار دارد سوم ،در بررسی رابطه بوین مخوارج دفواعی و رشود اقتصوادی در هنود و در
دامنهای گستردهتر برای دادههای مقطعی و پانأ  91کشور درحالتوسعه ،وجود اگور منفوی و معنوادار مخوارج
دفاعی بر رشد اقتصاد در هر دو مورد تريیدشده است
سامتی و همکاران ( )2338در مقالهای به بررسی نقش ترکیب بودجه دولت بر شاخص توسعه انسانی بهعنوان
نماينده رفاه اجتماعی طی دورهی  6913-6982در ايران پرداختند نتايج اين مطالعوه نشوان داد کوه مخوارج
موزون و درآمدهای نفتی دولت بر رفاه اجتماعی اگر مثبت دارد؛ که مخارج آموزشی ،بهداشتی و بهزيستی بوه
ترتیب دارای بیشترين وزن در مخارج موزون دولت هستند همچنین نتايج اين مطالعه نشان داد کوه عوريب
هزينههای نظامی دولت بر رفاه اجتماعی عالمت مثبت دارد ولی اين عريب ازنظر آماری معنیدار نیست
پور صادق ،کاشمری و افتخاری شاهی ( )6981در مطالعهای اگر مخارج دفاعی بور رشود و توسوعه اقتصوادی
ايران را طی دوره زمانی  6919-6984با در نظر گرفتن هشت سال جنگ تحمیلی و واقعه  66سوپتامبر سوال
 2336بررسی کردند بدين منظور از مدل تولید سنتی استفادهشده است که تورگیر زيوادی بور رشود اقتصوادی
داشتهاند به عبارتی افزايش سهم مخارج دفاعی در تولید ناخالص داخلی منجر به بهتر شدن تراز تجاری شده
و اگری مثبت بر بهبود رشد اقتصادی داشته است متغیرهای نیروی کار و تولید ناخالص داخلوی سورانه ،تورگیر
مثبت بر رشد اقتصاد از خود نشان دادهاند همچنین اين بررسی ،ترگیر متغیرهای جنگ و واقعه  66سپتامبر بور
رشد اقتصادی را منفی نشان داده است
بختیاری و همکاران ( )6939در تحقیقی با عنوان تحلیأ ترگیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفواه :مقايسوه
تطبیقی کشورهای منتخب توسعهيافته و درحال توسعه ،با استفاده از رهیافت دادههای توابلويی ،بوه بررسوی و
مقايسه ترگیر اجوزای مخوارج دولتوی بور مؤلفوههوای توسوعه و رفواه در کشوورهای منتخوب توسوعهيافتوه و
درحالتوسعه در طی دوره زمانی  6331-2363پرداختند نتايج بهدستآمده از مطالعه آنها نشان میدهد کوه
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اگرچه اگر مخارج امور عمومی ،اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعهيافته مثبوت اسوت ،اموا
تنها ترگیر مخارج امور اجتماعی ازنظر آماری معنادار است همچنین نتايج مربوط به کشورهای درحوالتوسوعه
نشاندهنده ترگیر مثبت و معنادار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه اين کشورهاست ،اما عريب
مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن ازنظر آماری معنادار نشده اسوت همچنوین نتوايج ايون تحقیوق
حاکی از اگر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای موردمطالعه است

 .3ارائه الگوی تجربی تحقیق
در اين تحقیق برای اينکه اگر مخارج دفاعی بر شاخص توسعه انسانی کشورهای موردمطالعه بررسی شوود ،از
مدل گومن و همکاران ( )2331در چارچوب يک الگوی اقتصادسنجی مبتنی برداده های تابلويی استفادهشوده
است در اين مطالعه از شاخص توسعه انسانی بهعنوان نماينده رفاه و توسعه و متغیر وابسته استفادهشده است
با توجه به اينکه چهار گروه از کشورها با درجات توسعهيافتگی مختلف موردبحث هستند ،چهوار الگوو بورآورد
میشود مدل مورداستفاده در اين تحقیق برای محاسبه ترگیر مخارج دفاعی بر شاخص توسعه انسانی به شکأ
زير است
) HDIit  F(LGDPPit ,GGEit ,EGEit ,HGEit , DGEit
HDIit  β0  β1LGDPPit  β2GGEit  β3 EGEit  β4 HGEit  β5 DGEit  εit

که متغیرهای مورداستفاده در مدلباال در جدول ( )6در ادامه شرح دادهشده است
جدول شماره ( )6معرفی متغیرهای مورداستفاده در تحقیق
شرح
نماد
متغیر
میانگین وزنی سه شاخص امید به زندگی،
شاخص توسعه انسانی
HDI
آموزش ،درآمد
تولید ناخالصی داخلی سرانه بر اساس برابری
تولید ناخالص داخلی سرانه
GDPP
قدرت خريد و به قیمتهای گابت 2366
مخارج عمومی دولت
نسبت مخارج امور عمومی دولت به GDP
GGE

مرخذ جمعآوری داده
برنامه توسعه سازمان
6
ملأ متحد
بانک جهانی
بانک جهانی

مخارج آموزشی دولت

EGE

نسبت مخارج آموزشی دولت به GDP

بانک جهانی

مخارج دولت در زمینه
بهداشت

HE

نسبت مخارج دولت در زمینه سالمت و بهداشت
به GDP

بانک جهانی

مخارج دفاعی دولت

DGE

نسبت مخارج دفاعی به GDP

بانک جهانی

منبع :يافته های محقق

UNDP

1
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برای برآورد الگوی معرفیشده تحقیق ،دادهها برای چهار گروه منتخب کشوورها 6بوا درجوات توسوعهيوافتگی
مختلف طی  61سال از  2333تا  2361جمعآوریشده است گروه اول کشورهای با درجه توسعهيافتگی پايین
که مقدار شاخص توسعه انسانی کمتر از  3/1هست گروه دوم شامأ کشورهای منتخب با درجه توسعهيافتگی
متوس( که مقدار شاخص توسعه انسانی آنها بیشتر از  3/1و کمتر از  3/7است گروه سوم شامأ کشوورهای
منتخب با درجه توسعهيافتگی باال که مقدار شاخص توسعه انسانی آنها بیشتر از  3/7و کمتر از  3/8اسوت و
درنهايت گروه چهارم مربوط به کشورهای با در جه توسعهيافتگی باال است که مقدار شاخص توسوعه انسوانی
بیشتر از  3/8دارند مرخذ دادههای آماری بانک جهانی هست

 .4نتایج برآورد الگو و تفسیر نتایج
مراحأ برآورد الگو درداده های پانلی ،انجام آزمون مانايی ،انجام آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن و سپس
برآورد نهايی الگوها بر اساس نتايج حاصأ از مراحأ باال است با توجه به حجم باالی خروجیهای الگوها،
مهمترين نتايج جبری تحقیق در جدول ( )2خالصهشده است
درصورتیکه بخواهیم مقايسهای در خصوص نتايج حاصأ از برآورد الگوها در چهار گروه منتخب کشورها
داشته باشیم بايد روی تکتک متغیرها و نوع و میران اگرگذاری آنها بر شاخص توسعه انسانی بحث کنیم
جدول ( )2که عرايب برآوردی هر يک از متغیرها در  4گروه کشورها را نمايش میدهد امکان مقايسه نتايج
را تسهیأ میکند در خصوص متغیر مستقأ اول ،شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه در هر چهار گروه
کشورها اگر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارد با توجه به اينکه سطح درآمد مستقیماً بر
شاخصهای رفاه ازجمله آموزش و بهداشت ترگیرگذار است ،بنابراين افزايش تولید سرانه که منجر به افزايش
درامد میشود باعث بهبود شاخص توسعه انسانی میشود که نتیجه حاصأ از برازش الگو در هر چهار گروه
کشورها منطبق بر مبانی نظری و مطالعات پیشین نظیر لیم ( ،)6389فنی و همکاران ( ،)6381هنگ و میننتز
( ،)6336گومن و همکاران ( )2331و بختیاری و همکاران ( )6939میباشد

1شانزده کشور منتخب با درجه توسعه يافتگی بسیار باال که شامأ نروژ ،استرالیا ،سو یس ،آلمان ،دانمارک ،سونگاپور ،هلنود ،کانوادا،
اياالت متحده آمريکا ،نیوزلند ،انگلستان ،ژاپن ،کره جنوبی ،فرانسه ،قطر و روسیه می باشند و  63کشور با درجه توسعه يوافتگی بواال
که عبارتند از بالروس ،عمان ،بلغارستان ،مالزی ،جمهوری اسالمی ايران ،لبنان ،پرو ،تونس ،کلمبیا و اوکوراين و  7کشوور بوا درجوه
توسعه يافتگی متوس( که شامأ مصر ،پاراگو ه ،آفريقای جنوبی ،هند ،غنا ،پاکستان و نپال و  7کشور با درجه توسعه يوافتگی پوايین
که عبارتند از آنگوال ،کامرون ،سودان ،موريتانی ،توگو ،گامبیا و بنین
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جدول شماره ( )2عرايب برآوردی هريک از متغیرها در  4گروه کشورها (متغیر وابسته :شاخص توسعه انسانی)
گروه چهارم
گروه سوم
گروه دوم
گروه اول
متغیرهای مستقأ
***
***
***
***
3/6429
3/6181
3/6342
3/6137
تولید ناخالص داخلی سرانه
***
-3/3336
1/99
-3/3372
3/3331
مخارج عمومی دولت
***
3/3618
3/3392
-3/3362
-3/3324
مخارج آموزشی دولت
*
**
***
***
3/3343
3/3374
3/3234
3/3373
مخارج دولت در زمینه بهداشت
***
**
***
-3/3338
-3/3612
3/3394
-3/3317
مخارج دفاعی دولت
***
***
*
***
-3/7624
-3/7728
-3/2237
-3/8139
عرض از مبدأ
67/4727
19/4143
97/9333
623/3198
 Fلیمر
()3/333
()3/333
()3/333
()3/333
99/2973
983/7628
26/7313
42/6373
هاسمن
()3/333
()3/333
()3/333
()3/333
R2
3/88
3/38
3/88
3/37
اعداد داخأ پرانتز احتمال را نشان میدهد
عالمتهای * ** ،و *** به ترتیب نشاندهنده معنادار بودن عرايب در سطوح خطای  1 ،63و  6درصد است
منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار Eviews9

شاخص مخارج عمومی دولت ( )GGEهمانطور که در جدول ( )2مشخص است در گروه کشورها با درجات
توسعه يافتگی بسیار باال ،متوس( و پايین اگر معنادار بر شاخص توسعه انسانی ندارد درحالیکه اگر اين شاخص
بر توسعه انسانی کشورهای منتخب با درجه توسعهيافتگی باال (گروه دوم) که شامأ ايران هم هسوت منفوی،
ععیف و معنادار است اين نتیجه ازلحاظ معناداری هماهنگ با مطالعات قبلی است در مطالعات قبلی کشورها
به دودسته کشورهای توسعهيافته و کشورهای درحالتوسعه تقسیمبندی شدهاند و اين عريب برای کشورهای
توسعهيافته بیمعنی و برای کشورهای درحالتوسعه معنادار است معناداری يا عدم معناداری يوک عوريب يوا
حتی متفاوت بودن عالمت يک متغیر در دو گروه مختلف کشورها کامالً طبیعی و منطبق بر مطالعات تجربوی
پیشین است چراکه تغییر قلمرو مکانی يک تحقیق مسلماً بر نوع اگرگذاری يک متغیر ترگیر میگذارد
شاخص مخارج آموزشی دولت ( )EGEفق( در گروه منتخب کشورها با درجه توسوعهيوافتگی پوايین معنوادار
است و اگر مثبت بر شاخص توسعه انسانی دارد و در ساير گروه کشورها اگر اين شاخص بویمعنوا هسوت بووا
توجوه بوه اينکوه آمووزش يکی از متغیرهای اصلی شاخص توسعه انسانی هست افزايش مخارج ايون بخوش
میتواند با کاهش بیسوادی و افوزايش سوطح سوواد جامعوه باعث افزايش شاخص رفاه شود؛ اما اينکه چورا
عريب مخوارج آموزشی در ساير کشورها معنیدار نشده است جای بحث دارد ايون امکوان وجوود دارد که در
اين کشورها مخارج اموور آموزشی بهطور مناسوب بوین بخشهای آن بوا توجووه بووه اولويوتهوای موجوود
تخصیص داده نشده و به همین دلیوأ ايون مخوارج نتوانستهاند ترگیرگوذاری و کارايی الزم را روی توسوعه و
رفاه داشته باشند
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شاخص مخارج دولت در زمینه بهداشت ( )HGEدر تمام گروهها ترگیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه
انسانی دارد بهداشت و سالمت از طريق کانالهای مختلفی میتواند بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،سطح
تولید و درآمد يک جامعه را تحت ترگیر قرار دهد اولین کانال ،کارايی بهتر کارگران سالم در مقايسه با ديگران
است کارگران سالم بیشتر و بهتر از ديگران کار میکنند و ذهن خالق و آمادهتری دارند همچنین ارتقای
بهداشت باعث میشود که سرمايه انسانی از طريق انباشت سرمايه بهداشتی ،افزايشيافته و بهصورت مستقیم
بر تولید و رشد اقتصادی ترگیر داشته باشد از سوی ديگر ،بهبود سالمت از طريق افزايش طول عمر و کاهش
روزهای کاری که نیروی کار به خاطر بیماری خود يا بستگانش از دست میدهد باعث افزايش ارتقای بهره-
وری نیروی انسانی شده و بهطور غیرمستقیم تولید را تحت ترگیر قرار میدهد همچنین ارتقای بهداشت و
شاخصهای بهداشتی در جامعه با کاهش مرگومیر و افزايش امید به زندگی ،افراد را به پسانداز بیشتر
تشويق خواهد کرد به دنبال افزايش پسانداز در جامعه ،سرمايهگذاری افزايشيافته و اين موعوع به افزايش
تولید منجر خواهد شد نتايج برآورد در خصوص اين شاخص در تمام گروه کشورها منطبق با مبانی نظری و
مطالعات تجربی است
شاخص مخارج دفاعی دولت ( )DGEدر تمام گروهها بهجز گروه منتخب کشوورها بوا درجوه توسوعهيوافتگی
پايین اگر معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارد اگر اين شاخص در گروه کشورها با درجه توسعهيافتگی بسویار
باال منفی و ععیف و در گروه کشورها با درجه توسعهيافتگی متوس( منفی و محسوستر از کشورها با درجوه
توسعهيافتگی بسیار باال است؛ که اين نتیجه کامالً منطبق با مطالعات قبلی است همانطور که قبالً گفته شد
اگر منفی مخارج دفاعی بر توسعه انسانی ،داللت بر اين دارد که طی دوره موردبررسی ،اگرات يا برونزايیهای
مثبتی از طرف مخارج دفاعی بورای توسوعه جامعوه وجوود نداشوته اسوت بوا توجوه بوه ايونکوه کشوورهای
درحالتوسعه با کمبود منابع مالی روبرو هستند و تزريق منابع مالی جهوت سورمايهگوذاری در بخوش دفواعی
بهواسطه کمبود منابع باعث میشود ساير بخشها با مشکأ ترمین مالی مواجوه شوود ،ايون اگرگوذاری منفوی
میتواند در اين کشوورها بیشوتر باشود همچنان که مقدار عرايب برای دو گروه کشورها نیز نشاندهنده ايون
موعوع است .نتیجه تورگیر منفوی مخوارج اموور دفاعی بور توسوعه انسوانی بوا مطالعوات تجربوی نظیور لویم
( ،)6389فنی و همکاران ( )6384و هنگ و میننتز ( ،)6336گومن و همکاران ( )2331و بختیاری و همکاران
( )6939همخوانی دارد اگر شاخص مخارج دفاعی دولت بر شاخص توسعه انسانی در گروه کشورها بوا درجوه
توسعهيافتگی باال شامأ جمهوری اسالمی ايران ،مثبت و معنادار است همانطور کوه قوبالً نیوز عنووان شود
موعوع اقتصاد و رابطه آن با نظامیگری ،بحث بسیار مهم و پیچیدهای است که از زوايای مختلف قابأترموأ
و بررسی است اقتصاد از ناحیه فعالیتهای نظامی میتواند هم رشد يابد و هم مورد آسیب قرار گیرد امنیوت،
يک کاالی عمومی است و همانطور که آدام اسمیت ( )6331مطرح کرده است ،همه دولتها تالش میکنند
تا با صرف مخارج دفاعی ،امنیت شهروندان خود را ترمین کنند با توجه به اگرات خارجی امنیت ،تقويت تووان
دفاعی يک کشور برای ديگر کشورها حا ز اهمیت است؛ به اين معنی که مسلح شدن يک کشور برای ديگور
کشورها میتواند تبعات مثبت يا منفی داشته باشد ايجاد امنیت بهعنوان يوک کواالی عموومی و مهومتورين
خروجی مخارج دفاعی در کشورهای موردمطالعه که ناشی از افزايش سرمايهگذاری و مخارج در بخش دفاعی
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است ،میتواند زمینه مناسبی برای جذب سرمايهگذاری بیشتر ،پسانداز و درنهايوت بهبوود توسوعه انسوانی را
فراهم کند

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
دولتها مهم ترين عامأ در جهت ايجاد توسعه هستند ،در دنیای امروز اهدافی نظیر رفاه اجتماعی ،توسعه
ساختاری و بسترسازی بورای دسوتیابی بوه رشد و توسعه اقتصادی با بهرهگیری از مخارج دولتی ،به يکوی از
اهوداف اصولی کشوورها تبديأشده کوه موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است تعیین حدود و
چگونگی دخالت دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی از مهمترين موعووعاتی است که همواره موردتوجه
نظريهپردازان اقتصادی بوده است مسلماً مخارج دولتی بر شاخصهای کالن اقتصادی ترگیرگذار هستند در
اين پژوهش ترگیر يک سری از شاخصهای مخارج دولتی بر شاخص توسعه انسانی بررسی شد و مورد تحلیأ
قرار گرفت در پايان با توجه به نتايج حاصأ از تحقیق ،پیشنهادها بهصورت زير ارا ه میگردد:
الف) با توجه به اگر مثبت و ععیف شاخص مخارج دولت در زمینه بهداشت بر شاخص توسعه انسانی پیشنهاد
میشود برنامه ريزان و سیاستگذاران اقتصادی عمن افزايش معقول هزينههای اختصاصيافته به برنامههای
بهداشت و رفاه عمومی ،برنامهريزی در جهت پايینتر شدن نرخ استهالک سرمايه انسانی را مدنظر قرار دهند
ب) با توجه به اگر مثبت شاخص مخارج آموزش بر شاخص توسعه انسانی کشورهای با درجوه توسوعهيوافتگی
پايین ،میتوان گفت که افزايش هدفدار مخارج دولتی در زمینه آموزش خصوصاً آمووزشهوايی کوه مهوارت
نیروی کار را باال میبرد بايد مورد هدفگذاری اين گروه باشد همچنین با توجه به اينکه مخارج آموزشوی در
گروه کشورها شامأ ايران اگر معنادار بر توسعه انسانی ندارد دولت در اين مقطع از توسعه نبايود روی مخوارج
آموزشی ترکید کند
ج) اگر منفی شاخص مخارج عمومی در گروه کشورها شامأ ايران مؤيد اين مطلب اسوت در کشوورهای هوم
سطح ايران و کشور ما مخارج عمومی بودجه را میبلعد درحالیکه منفعت و بازدهی آنچنانی نودارد از ايونرو
پیشنهاد میگردد دولت صرفهجويی زياد در هزينههای عمومی داشته باشد
د) مخارج دفاعی دولت تنها در گروه کشورها با درجه توسعهيافتگی باال شامأ جمهوری اسالمی ايوران تورگیر
مثبت و مع نادار بر شاخص توسعه انسانی دارد اگر شاخص مخارج دفاعی بر شاخص توسوعه انسوانی در گوروه
کشورها با درجه توسعهيافتگی بسیار باال و متوس( ،منفی است؛ و اگر اين شاخص بر توسعه انسوانی در گوروه
کشورها با درجه توسعهيافتگی پايین معنادار نمیباشد يکی از آگار مخوارج نظوامی ،ايجواد امنیوت اسوت کوه
بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر رشد و توسعه اقتصادی ترگیر میگذارد توصیههای سیاستی قابوأ پیشونهاد
خصوصاً برای کشورها با درجه توسعهيافتگی باال شامأ جمهوری اسالمی ايران عبارتاند از:
 6با توجه به اينکه مخارج دفاعی اگر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی کشورهای شوامأ ايوران دارد،
مخارج دفاعی میبايست در کشور ما بس( يابد و اين افزايش مخارج دفاعی بسته به اينکه در کدام مرحلوه از
توسعهيافتگی هستیم میتواند اگرات مثبت يا منفی بگذارد و با توجه به نتايج تحقیق ايران اکنون در مرحلهای
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از توسعه است که افزايش مخارج دفاعی اگر مثبت دارد درحالیکه ايون افوزايش بورای کشوورهای بوا درجوه
توسعهيافتگی بسیار باال يا حتی متوس( اگر منفی دارد ،بر اين اساس بسته به اينکه کشور در کودام مرحلوه از
توسعه باشد میزان بهینه مخارج دفاعی نیز تغییر میکند پس درمجموع بودجه دفاعی همراه با مراحأ توسوعه
بايد تغییر کند
 2افزايش مخارج دفاعی بايد اگرات فنّاورانه داشته باشد ،بنابراين افزايش مخارج دفاعی در زمینه فنّاوریهای
دوگانه مانند صنايع هوافضا و صنايع موشکی معقولتر است چراکه عالوه بر اينکوه در زمینوه دفواعی تقويوت
صورت گرفته است ،بخشهای ديگر نیز میتوانند از اين فنّاوریها و سرريز آنهوا اسوتفاده بورده و درآمود را
افزايش دهند
 9به دلیأ اينکه قدرت نظامی تعیینکننده امنیت داخلی است ،مخارج دفاعی بخوش قابوأتووجهی از بودجوه
دولت را دربرمی گیرد بررسی اينکه از چه راههايی با هزينه کمتر می توان امنیت را ترمین کرد و اعمال کردن
استراتژیهای کمهزينهتر برای برقراری امنیت پیشنهاد میگردد
 4سرمايهگذاری در بخشهای اشتغالزا و تولیدی دفاعی مانند تولید سوالح و صوادرات و ارزآوری مویتوانود
درآمد را افزايش داده و از اين طريق به بهبود توسعه انسانی کمک کند
 1جهت جلوگیری از کاهش سرمايه برای ساير بخشهای اقتصادی و تخصیص بهینه امکانات و منابع موالی
میبايست حد بهینه سرمايهگذاری در بخش دفاعی با اصول علمی تعیین شود و بر اساس آن اقدام شود
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