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چکیده
ادوات و تسلیحات نظامی از مشخصههای قدرت نظامی و قدرت نظامی از ملزوماات اساسای اقتادار و امنیات
سیاسی و اقتصادی هر کشور مستقل است .هر کشوری برای تأمین امنیت اقتدار و منافع ملی خاود اقادام باه
تأمین سالح کرده و در میادین مختلف به نمایش اقتدار میپردازد؛ اما تأمین سالح ،به ویژه در منطقه جناو
غربی آسیا ،به شکلگیری بازاری منجر شده است که داغ بودن آن ،منافع گروهها و اشخاصی را تأمین میکند
که تنش نظامی و سیاسی در منطقه را در راستای منافع خود یافتهاند .در این پژوهش پس از مطالعه صانعت
دفاع و شناخت ساختار کلی بازار جهانی دفاع ،با بررسی ساختار بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه باا اساتااده از
شاخصهای  ،CRهرفیندال و رزنبلوت ،به بررسی قدرت بازاری بالقوه عرضهکنندگان و موانع ورود طبیعای و
استراتژیک بازار و خواستگاه ایجاد آنها پرداخته شده است .یافتههای ایان پاژوهش نشاان مایدهاد سااختار
انحصاری حاکم بر بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه ،نه در نتیجه صرفههای ناشی از مقیاا تولیاد کاه بلکاه
متأثر از نهادها و زیرساختهای حاکم بر ساختار بازار و همچنین ناشی از سیاستها و روابط بینالملل دولتها
و قدرت های منطقه ،شکل گرفته است .همچنین انتظار میرود در آینده کشورها یا کمپانیهای سازنده سالحِ
فاقد مزیتهای رقابتی ،جایگاهی در این بازار نداشته باشند .در حال حاضر بیشترین واردات سالح در منطقه از
مبدأ ایاالتمتحده آمریکا بوده و تحرکات اقتصادی-سیاسی خبر از احتمال پر رنگتر شادن حضاور چاین در
آیندهی این بازار میدهد.
واژگان کلیدی :صنعت دفاع ،ساختار بازار ،سهم بازار ،قدرت بازاری.
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 .1مقدمه
جنگ-توسعه ،توسعه-جنگ .شواهد بیشماری در تاریخ گواه بر این موضوع هستند که جنگِ یاک قاوم باه
توسعه آن انجامیده است و یا توسعهی آن به بروز جناگ منجار شاده اسات؛ قادرت یاافتن و مطارح شادن
شاهنشاهی انگلستان به عنوان قدرت تأثیرگاذار بار رواباط باینالملال در صاحنه جااهانی ،در پای ناابودی
مجهزترین ناوگان دریایی عصر ،ناوگان دریایی آرمادا  6امپراطاوری اساپانیا ،در خاالل جناگهاای  62سااله
اسپانیا و فرانسه به سال  6322میالدی و یا قدرت یافتن آلمانها تحت لوای نازیسام در خاالل جناگهاای
جهانی اول و دوم از آن جمله هستند .در طی بیش از سه هزار و پانصد سال تاریخ مضبوط بشریت ،تنهاا 729
سال بدون جنگ وجود داشته است (غاوری .)6927 ،این موضوع که جنگ به همراه خود توسعه را برای یک
تمدن به ارماغان میآورد ،امروزه محوریت اصلی فلساه ماهیتی نظام به ظاهر دموکراتیک امپریالیسم جهاانی
است که بدون جنگ ،نه فقط توسعه نظام سیاسی-اقتصادی اش متزلزل میرود ،بلکه ماهیت وجودی خاود را
نیز از دست میدهد (کارل مارکس .7)6212 ،درواقع وزارت دفاع در چنین نظامی؛ وزارت جنگ و جنگ ،صلح
است .ماهیت جنگطلبی نظام سرمایه داری در کتا «سرمایه» کارل مارکس عمیقاً مورد تحلیل و نقاد قارار
گرفته است و مارکس در این کتا به طرفداران این نظام هشدار جنگ قریب الوقوعی را میدهد که سیساتم
در درون خود زمینهی بروز آن را فراهم میآورد .این پژوهش سعی در حل بخشی از پاازل جنگ نظام حااکم
بر جهان امروز را دارد که از منظر جغرافیایی به خاورمیااانه و از منظاار ابازار باه تسالیحات و ادوات نظاامی
(جنگی) محدود میرود تا از این طریق اقتصادِ جنگ که از آن به اقتصادِ دفاع نیز یاد میرود و با علم به اینکه
اقتصاد ،جزو جدانشدنی هر تراکنش بشری است ،مورد تحلیل قرار گیرد.
بر اسا گزارش موسسه پژوهشهای صلح بینالمللای اساتکهلم ارزش تجاارت تسالیحات نظاامی از ساال
 7992مرتباً با رشد متوسط ساالنه  %2.2در حال افزایش است و در دوره  7967تا  7961باه بیشاترین مقادار
خود در دوران پس از جنگ سرد رسیده است .در دوره  7967تاا  7961هناد باا اختصاا  %69کال واردات
جهانی ،اولین وارد کننده تسلیحات نظامی در این دوره بوده است و پس از آن عربستان سعودی قرار دارد کاه
واردات آن در دوره  7967تا  7961نسبت به دوره  7992تا  7966رشد  767درصدی را نشان مایدهاد .پیتِار
وزمن 9پژوهشگر ارشد این موسسه در یادداشتی اشاره به این نکته دارد که با وجود قیمتهای پایین ناات در
دوره  7967تا  ،7961کشورهای منطقه خاورمیانه ساارشات بیشتری برای خرید تسلیحات نظامی در کمپانی-
های اروپایی و آمریکایی ثبت کردهاند .ایاالتمتحده آمریکا باا  %76رشاد نسابت باه دوره قبال ،یاکساوم
صادرات جهانی تسلیحات نظامی را در دوره  7967تا  7961به خود اختصا داده است که بایش از نیمای از
این صادرات به مقصد خاورمیانه بوده است (شاپورسیای.2)6932 ،
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برای شناخت اقتصاد جنگ خاورمیانه و بهویژه شناخت ساختار بازار تسلیحات نظامی غار آسایا کاه هاد
انجام پژوهش حاضر است ،الزم است به این سؤاالت پاسخ داده شود که ساختار بازار تسلیحات نظامی غار
آسیا و کیایت حضور ایران در بازار جهانی چگونه است؟ بازیگران طر عرضه در بازار چاه کساانی هساتند؟
سهم بازاری هرکدام از عرضهکنندگان بازار چقدر است؟ بازیگران طر تقاضای باازار چاه کساانی هساتند؟
سهم تقاضا از تقاضای کل در بازیگران طر تقاضا چقدر است؟ تمرکز طر عرضه باازار تسالیحات نظاامی
غر آسیا چه مقداری است؟ بازار تسلیحات نظامی غر آسیا را تا چه میزان میتوان رقابتی دانست؟ تمرکاز
طر تقاضای بازار تسلیحات نظامی غر آسیا چقدر است؟ چه راهکارهایی را میتوان جهت حضاور مناساب
ایران در بازار تسلیحات در راستای حمایت از صنعت دفاعی ارائه کرد؟
شناخت اقتصاد جنگ خاورمیانه و بهویژه شناخت ساختار بازار تسلیحات نظامی غار آسایا از آن نظار حاائز
اهمیت است که میتوان با شناخت دقیقتر تراکنشهای منطقهای روند جنگ را به ناع خود تغییار داد .بارای
این منظور اقدامات متوالی و برنامه ریزی شادهای الزم اسات کاه در راساتای شکسات باازار و توقاف سایر
سودآوری جنگ برای غر  ،صورت بپذیرند .از جمله اقدامات پژوهشی مورد نیاز برای این منظور را مایتاوان
در دو اولویت ذیل دانست .الف) بررسی متغیرهای تأثیرگاذار بار تقاضاای تسالیحات نظاامی ) .روشهاا و
اقدامات عملی تضعیفکننده تقاضای تسالیحات نظاامی در منطقاه خاورمیاناه (آسایای غربای) .از بعاد فنای
پژوهش ،انجام این پژوهشها نیازمند مطالعات اولیهی بازار تسلیحات نظامی است .پژوهش حاضر باا مطالعاه
دقیق بازار تسلیحات نظامی منطقه خاورمیانه ،سعی در تسهیل روند پژوهشی یاد شده دارد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
پژوهش حاضر از دسته پژوهشهای توصیای تحلیلی بوده که هد محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف
عینی واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع میباشد .پژوهشگر در اینگونه تحقیقاات ساعی
میکند تا نتایج عینی از موقعیت را بیان کند .این تحقیق در پاسخ به سؤاالتی مانند چقدر؟ ،چه کسای؟ و چاه
اتاااقی دارد میافتد؟ است .در این نوع تحقیق ،توصیف و معرفى پاادیده ماورد نظار از طریاق بار شامردن
ویژگیها ،ابعاد و حدود آن پدیده صورت میپذیرد .پاسخ به سؤاالت مربوط به وضاعیت فعلای موضاوع ماورد
مطالعه بوده و تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است و این تحقیق آنچه را که هست توصیف و تاسایر
میکند .به منظور توصیف عینی و کیای یا کمی محتوای مااهیم به صورت نظامدار انجام میشود .در این نوع
تحقیق ،نقش محقق در مشاهدات و توصیاات تعیین کننده است .اجرای تحقیق توصیای میتواند صرفاً برای
شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد.
از بازار در متون اقت صادی تعاریف گوناگونی ارائه شده است و میان اقتصاددانان بر تعریف خاصی از آن توافاق
وجود ندارد؛ اماا در اغلب تعااریف بر مؤلاههای مکان ،ساختار ،شرایط و فرآیند تأکید میشود (رناانی.)6923 ،
در حقیقت در بیشتر تعاریفِ بازار مؤلاههای فوق مطرح میشوند به طوری که منظور از بازار با هر تعریای کاه
از آن داشته باشیم فرآیندی مملو از رقابت با نتیجهای به نام کارایی است .از اینرو مجادالت پیراماون باازار و
عملکرد آن بر این تمرکز دارد که آیا اساساً چنین فرآیندی وجود دارد (؟) ،آیا چاانان نتیجاهای از آن حاصال
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مای شود یا خیر (؟) .به اعتقاد اقتصاددانان تنها بازاری که میتواند منجر به کارایی و تخصایص بهیناه مناابع
شود ،بازار رقابت کامل است لیکن اغلب همین اقتصاددانان معتقدند بازار رقابتی هیچگاه محقاق نمایشاود و
موضوع «شکست بازار» از مناقشههای جدی در اقتصاد میباشد .ممکن اسات عملکارد باازار باا عنایات باه
رویکرد اقتصاد خردی دربردارنده کارایی تخصیص باشد ،حال آنکه به لحاظ دیدگاههاای اقتصااد کاالن و یاا
توسعهای ،نمایان گر شکست باشد (رنانی .)6923 ،ولی به هر حال یک تعریف از بازار به شکل زیر ارائه شاده
است که «بازار فضایی است که در آن خریدار و فروشنده با یکدیگر ارتباط برقارار کارده و کاالهاا و خادمات
مورد نظر را مبادله میکنند».
یکی از شاخصهای مورد استااده برای بررسی وضعیت رقابت و انحصار و شناسایی ساختار هر صنعت یا بازار،
درجه تمرکز است .ساختار بازار معر خصوصیات نهادی بازار میباشد که باا شناساایی آن مایتاوان میازان
رقابت در بازار را مشخص نمود .تمرکز مهمترین متغیر ساختاری است که بیاانگر وضاعیت تعاداد بنگااههاا و
توزیع تقسیمبندی بازار در میان بنگااههای موجود در آن است .برای پرداختن به تمرکز ابتدا باید حدود صنعت
و سپس متغیر مورد نظر (تولید ،فروش ،اشتغال و  )...را مشخص نمود که پیرو آن ،این سؤال مطرح است کاه
در میان شاخصهای اندازهگیری تمرکز کدام یاک بهتارین اسات؟ در پاساخ باه ایان ساؤال شااخصهاای
پیشنهادی متعددی مطرح میشوند که هر کدام از آنها نقاط قوت و ضعف خود را دارند و بسته به موقعیتهای
مختلف به کار گرفته میشوند .بهطور کلی از طریق دو نوع معیار (مطلق و نسبی) مایتاوان انادازه تمرکاز را
سنجاید ،معیارهای مطلق هم به تعداد بنگاهها و هم نحوه توزیع بازار توجاه دارناد ،در حاالی کاه معیارهاای
نسبی تمرکز صرفاً بر حسب نحوه توزیع بازار بین بنگاهها محاسبه میشوند( .کاشی)6923 ،
در تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شده ،در راستای اهدا پاژوهش از شااخصهاای هرفینادال و نسابت
تمرکز استااده میشود .نمودارهای مربوط به سهم تجمعی شااخص تمرکاز و شااخص رزنبلاوت از ابزارهاای
کمکی تجزیهوتحلیل در این پژوهش میباشند.
پیش از پرداختن به بحث اصلی این پژوهش که همان بررسی بازار دفاع باشد ،ابتدا الزم اسات تقسایمبنادی
این بازار شناخته شود .در این بخش زیر بخشهای بازار دفاع ذکر شدهاند .تقسیمبندی زیار توساط دپارتماان
امنیت ملی ایاالتمتحده منتشر شده است .تبیین زیر بخشهای یک بازار ،تعریف و تبیین آن باازار را میسار
میسازند.
زیر بخشهای صنعت یا بازار دفاع شامل  2زیرمجموعه بوده که به شرح زیر است:
 هواپیماهای غیرتجاری .شامل دستهبندیهای جزء مثل؛ جتهای جنگی ،هواپیماهای سوخترساان ،اناواعهلیکوپتر ،هواپیماهای آموزشی ،پهبادها و . ...
 موشکها .شامل دستهبندیهای جزء مثل؛ راکتها ،موشکهای بالستیک ،موشکهای کروز و . ... خودروهای نظامی .شامل دستهبندیهای جزء مثل؛ تانکها و انواع خودروهای زرهی ،ناربرها و . ... کشتیها .شامل دستهبندیهای جزء مثل؛ انواع کشتیهای جنگی و ناوها ،تسلیحات قابل نصب بر ناوها. صنایع فضایی از قبیل ماهوارهها. -رادارها .شامل دستهبندیهای جزء مثل؛ انواع رادارهای قابل نصب بر روی هواپیماها ،کشتیها ،تانکها.
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 دوش اندازها. . 1 -2اقتصاد دفاع
به منظور احصاء ارتباط امر شناخت بازار تسلیحات نظامی با حوزهی مطالعاتی اقتصاد دفاع ،الزم است پیشتار
به شناخت این حوزه توسط پژوهشگر پرداخته شود .شناخت بازار تسالیحات نظاامی از آنجاا کاه باه مطالعاه
ساختار بازار و ساختارهای دفاعی و امنیتی کشورها می پردازد ،از جنبههای مختلای در دایره حاوزه مطالعااتی
اقتصاد دفاع قرار میگیرد؛ چرا که در مستقیم و نیز به صاورت غیرمساتقیم برناماهریازی و مادیریت صانعت
دفاعی را تحت تأثیر قرار میدهد .از طر دیگر شناخت هرچه دقیقتر این صنعت ،باهویاژه باازار تسالیحات
نظامی خاورمیانه ،بهواسطه قرارگیری جمهوری اسالمی ایران در ایان منطقاه و تأثیرگاذاری و تأثیرپاذیری و
درهم کنشهای امنیتی با کشورهای منطقه ،در دایره مطالعاتی امنیتی ایران و نیز سایر کشورهای جهان ،باه
سبب دایره امنیتی بینالمللی موضوع خاورمیانه ،قرار میگیرد.
هر کشوری و هر ملتی زمانی که با موضوع امنیت ملی خود مواجه مایشاود ،ایان موضاوع را از جنباههاای
مختالای تحت مطاالعه قرار میدهد که اقتصاد دفاع خود از وجوه چند بعدی مسائل هار کشاوری در تاأمین
امنیت ملی آن به شمار میرود .اقتصاد دفاع با استااده از مااهیم و روشهای علم اقتصااد ،تاالش در در و
ارزیابی سؤاالت بسیار متنوع مربوط به امنیت را دارد؛ اینکه چگونه مدیریت امنیات هار کشاور در تعامال باا
امنیت سایر کشورها در نظام بینالمللی متداول عمل میکند (؟) .حوزه مطالعاتی علم اقتصاد دفاع شامل موارد
زیر میشود:
 تعریف واقعی امنیت
 چگونگی تأثیرگذاری کمبود منابع ،نظام توزیع و سطح توسعهیافتگی اقتصادی بر امنیتی که توسط هر
ملتی در سیستم بینالمللی به دست میآید.
 روابط بین بخشهای دفاعی و اقتصاد ملّیِ داخلی و بینالمللی.
 بازده و راندمان تأمین امنیت.
 ایجاد و مدیریت ساختارهای انگیزشی که باعث تضاد و یا حلوفصل اختالفات میشود.
 توافقات سازمانی و نهادی که صلح ،ثبات و تعادل را اشاعه و یا تضعیف میکند.
به عبارت دیگر اقتصاد دفاعی یا اقتصاد دفاع ،زیر مجموعهای نسبتاً جدید از علام اقتصااد اسات کاه کااربرد
نظریات اقتصادی در مورد مسائل دفاع نظامی را شامل میشود .اقتصاد دفاع یک زمیناه مطالعااتی اقتصاادی
است که مدیریت بودجه دولتی و هزینههای آن را در طاول دورههاای جناگ و همچناین در دوران صالح و
پیامدهای آن بر رشد اقتصادی را بررسی میکند .از این رو از ابزارهای اقتصااد کاالن و اقتصااد خارد مانناد
نظریه بازیها ،آمار تطبیقی ،نظریه رشد و اقتصادسنجی استااده میکند (مک ژیِر.)66333 ،

)Mc. Guire (1995
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 .2-2ویژگیهای این بازار (صنعت)
بازار دفااع یا به عبارت دیگر صنعت دفاع ،مانند هر صنعت دیگری ویژگیها و تمایزات خا خود را دارد که
باعث شکلگیری سازمان ها و نهادهای پیچیده و بعضاً در مقایسه با سایر صنایع ،پیچیدهتری ،در داخال و یاا
حتی خارج از خود شده است .از مهمترین این تااوتها در بعد فنی ،غیرمعمول نبودن تأخیر در انجام تعهادات
و به طور کلیتر زمانبر بودن تحقق مراحل مختلف یک قرارداد است .بهطور مثال زماانی کاه الزم اسات تاا
تصمیم خرید سالحی خا توسط وزارت دفاع یک کشور اتخاذ شود تا ماذاکره باا فروشانده کاه پروساهی
زمانبر دیگری در داخل پروسهی مادر است تا تصمیم فروشنده در رابطاه با امنیت فروش و یا تبعات محتمل
این واگذاری و سپس در صورت توافق ،امضای قرارداد و نهایتاً پروسهی انتقاال ساالح باه کشاور متقاضای،
گاهی تا بیست سال به طول میانجامد.
ویژگی منحصر به فرد صنعت دفاع آن است که این صنعت از هردو بعد استراتژیک اقتصادی و نظاامی دارای
اهمیت باالیی است .در خالل اتحادیه غربی در طول جنگ سرد ،تادارکات نظاامی از طریاق مناافع عماومی
میسر بود .نیروهای یک کشور مزایای دیگری برای کشاورهای دیگار داشات ،در نتیجاه انتقاال اسالحه باه
متحدان میتوانست سامان اتحاد و قابلیت همکاری را افزایش دهد .بعالوه البته که داشتن یک بخاش دفااع
داخلی به لحاظ استراتژیک با هد امنیت داخلی اهامیت ویژه دارد .پس از جنگ سرد ،ادراکات امنیتی تغییر
کرد ،بدون هیچ دلیل واضحی و به طور فزایندهای در بخش دفاع داخلی ،تمایل باه تمرکاز بیشاتر و جهاانی
شدن صنعت دفاعی به وجود آمد.

نمودار شماره ( )6مخارج نظامی کشورها در سال  7962بر اسا

دالر ثابت 7961
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خصوصیات ویژهی دادههای صنعت دفاع این بازار را کامالً از سایر بازارها و یا صانایع جادا مایساازند .ایان
ویژگیها از طر پژوهشگر در این بخش تدوین شده و مختص این پژوهش است .تحلیل پایاانی بار اساا
همین وجوه تمایز انجام شده است .این وجوه تمایز یا ویژگیها عبارتند از:
 .6هیچگاه اطالعات مربوط به این صنعت کامالً شاا نبوده است .درواقع شاافیت اطالعاتی هار کشاور نیاز
معیاری در میان سایر معیارهای تحلیل صنعت دفاعی آن کشور است.
 .7داده های ثبت شده مربوط به سالی خا  ،در مقایسه با سایر صنایع اثارات جاانبی بیشاتری در دادههاای
مهروموم های دیگر دارد .این موضوع تحلیلگر را بر آن میدارد تا دامنه زمانی مطالعه را در مقایسه باا تحلیال
سایر صنایع ،گستردهتر انتخا نماید .به طور مثال در تحلیل بازار رستورانهای منطقهای خا  ،زماان ماورد
بررسی ممکن است از یک هاته تا یک ماه محدود شود ،این در حالی است کاه بارای تحلیال باازار مادار
غیرانتااعی همان منطقه ،به بیش از دو سال زمان نیاز باشد .ویژگی خا دادههای صنعت دفاع ،باازه زماانی
بلندمدت آنها در تحلیل است که در این مطالعه  7997تا  7962در نظر گرفته شده است.
 .9قیمت محصوالت با کاربرد مشابه در این صنعت ،بسیار متااوت از یکادیگر باوده و حتای از قاراردادی باه
قرارداد دیگر متااوت است .بنابراین در تحلیل بازار تسالیحات نظاامی ناه از ارزش قراردادهاا ،بلکاه از تعاداد
کاالی منظور شده در قراردادها استااده میشود.
 .2انحصار در این صنعت بسیار سهلالوصول است؛ انحصار چه از نوع طبیعی و چه غیرطبیعی .این امر موجب
میرود ارزش قراردادها در صورت تأثیرگذاری بر سهم بازاری ،منجر به غیرواقعی بودن نتایج گردد .از طرفای
شناخت عوامل انحصار از وجوه تحلیل بازار است .بنابراین شناخت عوامل انحصار به مطالعاهای مساتقل نیااز
پیدا میکند.
 .3رقابت در این صنعت نه به بر سار فاروش بیشاتر کاه بار سار حاات مشاتری اسات .موضاوع وفااداری
مصر کننده نیز ،در ابعادی بسیار متااوت از آنچه در صنایع دیگر مشاهده میکنیم ،قابال بررسای اسات کاه
نیازمند مطالعهای مستقل است.

 .3روششناسی پژوهش
متغایرهای مربوط به هر بازار به سه دسته متغیرهای سااختاری ،متغیرهای رفتااری و متغیرهاای عملکاردی
تقسیم میشوند که بسته به ماهیت و نحوه ارتباط این عناصر با یکدیگر ،شکل و نوع سازمان باازار مشاخص
میشود .متغیرهای ساختاری به نحوه ارتباط اجزای بازار اشاره دارند .متغیرهای رفتاری نیز به الگوی رفتااری
بنگاهها جهت تطبیق با شرایط بازار مربوط میشوند و متغیرهای عملکردی ،نتیجه و حاصال کاار و کوشاش
بنگاه و کل بازار را اندازهگیری میکنند (رنانی.)6923 ،
ساختار ،یکی از مهمترین ویژگیهاای هار صانعت بارای تحلیال وضاعیت آن باه شامار مایرود .شاناخت
مشخصات عمده سازمان بازار را ساختار بازار مینامند .ساختار به معنای شکل و چگونگی یک سااختمان و یاا
ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف یک کل میباشد .اساساً ساختار هر پدیده مرکب ،الگویی است که بر اسا
آن اجزای متشکله جهت رسیدن به یک هد معین سازماندهی شده و در کنار هم قرار گرفتاهاناد .سااختار
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بازار معر خصوصیات سازمانی بازار میباشد و به کمک ایان خصوصایات مایتاوان رابطاه اجازای باازار را
مشخص نمود .در واقع متغیرهای ساختاری آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار میباشند که با شناسایی آنها
میتوان ماهیت قیمتگذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود (کاشی.)6923 ،
به منظور بررسی ساختار صنایع روشهای گوناگونی وجود دارد .امروزه به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران بازار،
شاخصهای تمرکز معیار اصلی شناسایی ساختار صنعت به شمار میآیند و بسیاری از پژوهشگران در کارهای
تجربی خود از این شاخصها برای شناسایی ساختار استااده مینمایند .تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسبی برای
در بهتر ساختار بازار ارائه میکند و با بررسی بازارها از این دیدگاه بهتر میتوان علل بروز رفتارهای رقاابتی
با غیررقابتی را تشخیص داد .عالت وجود قدرت بازاری نزدیک یا چند بنگاه برتر را در بسیاری موارد میتاوان
با مطالعه تمرکز بازار و نکات ظریف و پیچیده ،مرتبط با آن دریافت.(Parkin, 2000) .
با توجه به اهمیت تناسب شاخصهای مطالعه بازار ،الزم است به بررسی و معرفی شاخصهاا پرداختاه شاود.
بهطور کلی  2مورد از شاخصهای مورد استااده در مطالعات تمرکاز باازار را باه ترتیاب تعاداد پاارامتر ماورد
استااده در محاسبه ،معرفی میکنیم:
 -6شاخص معکو تعداد بنگاههای بازار ( )INاز طریق معکو تعداد بنگاهها و به صورت:
()6
1
N

IN 
6

محاسبه میرود که در آن  Nتعداد کل بنگاههای موجود در صنعت است
 -7شاخص نسبت تمرکز  Kبنگاه برتر ( )CRKاز مجموع سهم  Kبنگااه برتار باازار باه دسات مایآیاد و
بهصورت:
()7
k

i

S



i 1

K

CR
7

تعریف میشود که در آن  Siسهم بنگاه  iام است (ماداال و همکاران)6333 ،
 -9شاخص هرفیندال هیرشمن ( )HHIبه صورت:
()9
2
i

N

S

HHI I 

i 1

تعریف میشود که در آن  Nتعداد کل بنگاههای موجود در صنعت بوده و  Siسهم بنگاه  iام میباشد.
 -2شاخص هانا کی  (H-K) 7به صورت:
()2

i

N

H  K  S
i 1
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تعریف میشود که در آن  Nتعداد کل بنگاههای موجود در صنعت Si ،سهم بنگاه  iام و  αپاارامتر تعیاین
شونده بهوسیله پژوهشگر است .هر چه  αبزرگتر باشد وزن بنگاههای بزرگتر در اندازه این شاخص بیشاتر
خواهد بود .اگر  α = 7باشد شاخص هاناکی همان شاخص هرفیندال هیرشمن خواهد بود( .6بارثاوال)6332 ،
 -3شاخص انتروپی ( )Eجمع وزنی سهم بازاری بنگاهها است و باه ساهم باازار هار بنگااه ،وزناهای معاادل
لگاریتم معکو سهم آن داده شده است؛ که در آن  Nتعداد گل بنگاههای موجود در صنعت بوده و  Siسهم
بنگاه  iام است .ژاکوئمین 6322 ،یعنی:
()3
N

1

)   S

N

S

E 

l nS
S
 -1در شاخص روزن بلوث ( )Rبنگاهها بر حسب کوچک به بزرگ مرتب شده و به کوچاکتارین بنگااه وزن
بیشتری داده میشود آن گاه شاخص روزن بلوث به صورت زیر محاسبه مایشاود کاه در آن  Nتعاداد کال
بنگاههای موجود در صنعت بوده و  Siسهم بنگاه  iام میباشد.
()1
i

i

i 1

1
N

2i

(l n

i

i 1

i

R 

S 1
 -2ضریب جینی ( )Gبه کمک منحنی لورنز استخراج میشود .برای ترسیم منحنی لاورنز بنگااه هاا در روی
محور افقی از کوچک به بزرگ مرتب شده و بر روی محور عمودی سهم بازاری آنها به صاورت تجمعای درج
می شود .ضریب جینی نیز از روی منحنی لورنز به صورت:
()2
i

j

S

i 1

N

i

S
i 1

1
2N 2S

G 

محاسبه میشود که در آن  Nتعداد کل بنگاههای موجود در صنعت بوده Si ،سهم بنگاه  iام Sj ،سهم بنگاه
 jام و  Sمیانگین سهم بازار بنگاهها میباشد( .خداداد کاشی)6922،
 -2واریانس لگاریتم اندازه بنگاهها ( )σ 7که برای اولین بار توسط هاارت و پریس ( )6331برای اندازهگیاری
تمرکز بازار به کار گرفته شده به صورت:
()2
N

 l nS i ) 2
i 1
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محاسبه میشود که در آن که در آن  Nتعداد کل بنگاههای موجود در صنعت و  Siسهم بنگاه  iام میباشاد.
اگر اندازه تمام بنگاهها برابر باشد مقدار این شاخص برابر صار بوده و با افزایش ناابرابری باین بنگااههاا و در
نتیجه تمرکز بیشتر ،میزان این شاخص افزایش مییابد( .خداداد کاشی)6922 ،
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در تجزیهوتحلیل بازارها استااده از  9مورد از شاخصهای معرفی شده در پیشبرد اهدا پژوهش پایشبینای
شده است .معیار انتخا شاخص بدین صورت است که اگر تأکید بیشتر بر اهمیت نابرابری بین بنگاهها باشاد
در آن صورت شاخصهایی همچون ضریب جینی و واریانس لگاریتم اندازه بنگاهها بیشتر حائز اهمیت خواهند
بود .ولی اگر تعداد بنگاهها مهمتر تلقی شود آنگاه شاخصی مثل آنتروپی نسبی که حساسیت زیادی باه تعاداد
بنگاهها دارد مناسبتر میباشد و اگر هم ناابرابری بین بنگاهها و هم تعداد بنگاهها بهعنوان دو عنصر مهام و
تأثیرگذار بر رفتار و عملکرد بنگاهها مورد توجه باشند آنگاه شاخصهایی مثل روزنبلوث ،هرفیندال-هیرشمن و
نسبت تمرکز  Kبنگاه برتر بیشتر قابل استااده خواهند بود( .عباداللهان )6937 ،بنابراین با توجاه باه اهمیات
تعداد بنگاه حاضر در بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه و نیز نابرابری یا پراکاندگی توزیع ساهم باازار در میاان
عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ،شاخصهای روزنبلوث ،هرفیندال و نسبت تمرکز  Kبنگاه برتر مورد استااده
قرار گرفتهاند.

 .4یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
برای بررسی ساختار بازار ،قبل از هر چیز باید محدوده بازار را مشخص و طرفهای عرضه و تقاضاا را جداگاناه
بررسی میکنیم .در صنعت دفاع بازارهای متنوعی را میتوان مشخص کرد .محادوده جغرافیایی این پاژوهش
به غر آسیا یا خاورمیانه معطو شده و بازارهای آن در  2دسته کلی قارار داده شادهاناد .از دو ماورد باازار
صنایع فضایی و بازار سالحهای فردی در این مطالعه چشمپوشی شده است؛ چرا که اطالعات در ایان زمیناه
بسیار ناشاا گزارش میشوند .بازار دوشاندازها نیز جدا بررسی میشود .با توجاه باه اهمیات ناابرابری باین
بنگاهها و هم تعداد بنگاه ها بهعنوان دو عنصر مهم و تأثیرگذار بر رفتار و عملکرد آنها ،شاخصهای روزنبلوث،
هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز  Kبنگاه برتر در تحلیل ساختار بازارها انتخا شدهاند.
 .1-4برآورد مدل تحقیق
در تحلیل ساختار بازارهای تسلیحات نظامی ،ابتدا طر عرضه و سپس طر تقاضا را بررسی میکنیم .تقریباً
در همه بازارها ایاالتمتحده نزدیک  %39بازار را در اختیار دارد که این موضوع شناخت دقیقتر بازار را تحت-
الشعاع قرار میدهد؛ بنابراین پروسه شناخت ناچار به حذ دادههای مربوط به ایاالتمتحده از جداول شاده و
ساختار بازار بدون حضور آمریکا را نیز جداگانه بررسی میکند .جدول شماره  6کل بازارهای سطح اول مطالعه
شده را نمایش میدهد .برای شناخت ساختار بازارها از شاخصهای هرفیندال و روزنبلوث استااده شده است و
این جدول ساختار هرکدام از بازارها را نمایش میدهد.
جدول شماره ( )6مجموعهی شاخصهای تمرکز زیر بخشهای اصلی صنعت دفاع
تأمین موشک
خودرو نظامی
فروش هواپیمای غیرتجاری

CR4-2
9.13323
9.3936
9.2133

هرفیندال 6
9.32322
9.2922
9.9979

هرفیندال 7
9.67327
9.9269
9.9229

روزنبلوث 6
9.39216
9.7922
9.6361

روزنبلوث 7
9.63139
9.92771
9.9236
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کشتی و تجهیزات کشتی
تکنولوژی رادار

9.9212
9.9292

9.1231
9.2323

19
9.6922
9.6269

9.6333
9.7622

9.7226
9.9263

در نمودار شماره  7که مربوط به رابطهی خطی میان دو شاخص هرفیندال و روزنبلوث میباشد ،مایبینایم در
بازارهای یکسان عمدتاً شاخص هرفیندال ،مقادیر کمتر را به خود میگیرد .این موضوع کمک میکند تا برای
انتخا از میان یکی از این شاخصها برای قضاوت در مورد رقابتی بودن بازار یا مقایساه بازارهاا از حیاث از
رقابت ،از شاخص هرفیندال استااده کنیم.
هرفیندال

تبعیت از واریان

y = 21.003x + 0.0674
0.7

روزنبلو
y = 16.197x + 0.0722
R² = 0.929

R² = 0.854

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.005

0

0.015

0.01

0.025

0.02

نمودار شماره ( )7رابطه خطی محاسبه شده میان شاخص های روزنبلوث و هرفیندال هیرشمن

راب ه دو شاخ
y = 0.831x

هرفیندال
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.60

0.50

0.40

روزنبلو

0.30

0.20

0.10

0.00

نمودار شماره ( )9تبعیت شاخصهای محاسبه شده ،از واریانس توزیع سهم بازار

0.70
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واریانس سهم بازاری به عنوان ماعیاری از پراکندگی توزیاع بازار در میان عرضاهکننادگان بارای رقاابتی یاا
انحصاری بودن ساختار بازار مورد استااده قرار میگیرد .نمودار شماره  7نشان میدهد شااخص روزنبلاوث باا
 R2باالتری نسبت به شاخص هرفیندال ،تبعیت بیشتری از واریانس سهم بازاری عرضهکنندگان داشاته و در
واریانسهای باالتر ،معیار مناسبتری برای عدم توازن سهم بازاری میاان عرضاهکننادگان تلقای مایشاود؛
بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که مقدار محاسباتی کمتر شاخص هرفیندال حاکی از رقابتی بودن باازار و
مقدار محاسباتی بیشتر روزنبلوث حاکی از انحصاری بودن یا باالتر بودن قدرت انحصااریِ بیشاترین عرضاه-
کنندگان خواهد بود .بدین ترتیب بازارهای سطح اول مطالعه شده باه ترتیاب رقاابتی و انحصااری باودن در
جدول شماره  7نشان داده شدهاند .توضیح اینکه عدد « »7درج شده در مقابل نام بازار ،نشان میدهد در ایان
بازار کمپانیهای آمریکایی حضور ندارند .بعالوه؛ شاخص رقابتی مندرج ،از کسر شاخص هرفیندال از عاددِ 6
محاسبه شده و شاخص انحصار ،معادل شاخص روزنبلوث میباشد.
جدول شماره ( )7رتبهبندی بازارهای سطح اول از بعد رقابتی و انحصاری
رتبه

بازار

شاخص انحصار

بازار

شاخص رقابت

6

تأمین موشک

9.39

فروش هواپیمای غیرتجاری 7

9.39

7

رادار

9.92

خودرو نظامی 7

9.37

9

کشتی و تجهیزات کشتی

9.72

تأمین موشک 7

9.22

2

رادار 7

9.77

کشتی و تجهیزات کشتی 7

9.21

3

خودرو نظامی

9.79

رادار 7

9.29

1

فروش هواپیمای غیرتجاری

9.63

فروش هواپیمای غیرتجاری

9.29

2

تأمین موشک 7

9.61

رادار

9.11

2

کشتی و تجهیزات کشتی 7

9.61

کشتی و تجهیزات کشتی

9.13

3

فروش هواپیمای غیرتجاری 7

9.93

خودرو نظامی

9.31

69

خودرو نظامی 7

9.92

تأمین موشک

9.26

پس از بررسی طر عرضه ،در بررسی طر تقاضای بازار با توجه اهدا تعریف شدهی پاژوهش حاضار ،باا
بررسی جداول مربوط به رتبهبندی خرید بر اسا داده های مربوط به حجم کال خریاد انجاام شاده از ساال
 7997تا  7962و شناخت رتبههای نخست جدول ،به بررسی سبد خرید رتبههای نخسات پرداختاهشاده کاه
جداول ذیل از این بررسیها به دست آمدهاند.
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جدول شماره ( )9انحصار و رقابت در طر تقاضا
ردیف

بازار

انحصار

ردیف

بازار

رقابت

6

کشتی

9.71

6

هواپیما

9.39

7

رادار

9.72

7

خودرو

9.22

9

موشک

9.63

9

موشک

9.29

2

خودرو

9.62

2

رادار

9.26

3

هواپیما

9.69

3

کشتی

9.12

از مهمترین معایارهای ساختار بازار که در بررسی ساختار هر بازاری باید بررسی شاود ،تمرکاز طار تقاضاا
است .جدول شماره  9نشان دهنده میزان رقابت و انحصار بر اسا اطالعات محاسبه شادهی شااخصهاای
تمرکز هرفیندال و روزنبلوثِ طر تااضای بازارهای مختلف مورد مطالعه در این پژوهش تهیاه شاده اسات.
طبق جدول ،بازار هواپیماهای غیرتجاری در بین  3بازار مختلف ،رقابتیترین فضا را در تقاضا برای تسالیحات
نظامی داشته و در بازار کشتی و تجهیزات قابل نصب بر آن ،ساختار ،بیشترین تمایال باه سااختار انحصاارگر
خرید را در میان سایر بازارها دارد .پیشتر مشاهده شد که بیش از  %32واردات توسط اماارات متحاده عربای
ثبت شده است .با این وجود شاخص مربوط به انحصار ،حاکی از ضعف قدرت انحصاری در خرید است.
ساختار بازار تسلیحات نظامی غر آسیا :در سمت عرضهی تمامی بازارهای مطالعه شده ،ایااالت متحاده باه
واسطهی کمپانی های پیشرو در عرصه تولید تسلیحات نظامی ،نقش بنگاه مسلط را دارا بوده و سایر کشاورها
در رقابت با یکدیگر در بازارها حضور دارند .بدین صورت که در باازارِ منهاای ایااالتمتحاده ،عمادتاً فضاای
رقابتی را میتوان در میان عرضهکنندگان حاکم دانست .شاخص  CR4-2که نشااندهناده ساهم باازاری 2
بنگاه برتر در بازارهای بدون احتسا آمریکا میباشد ،انعکا دهناده براباری شاانس رقابات بارای هماهی
اعضای جامعهی عرضه کنندگان است که بهجز در بازار هواپیمای غیرتجاری ،مقاادیر بایش از  %39را نشاان
میدهد .این موضوع حاکی از باال بودن شانس  2عرضه کنندهی برتر بازار در تسلط بر بازار اسات .بار اساا
یافتههای نمایش دادهشده در جدول شماره  ،7رقابتیترین باازار ،باازارِ هواپیماهاای غیرتجااری ،باا در نظار
نگرفتن فروش کمپانی های آمریکایی است که در آن کشورهای روسیه ،فرانسه ،چین ،ایتالیا ،انگلستان ،آلمان
و اوکراین با بیش از  %3سهم در حال رقابت هستند .در این بازار بیش از  79کشور ،سهم بازاری بایش از %6
دارند که نشان دهنده پویایی نسبتاً باالی این بازار است .جدول شماره  7نشان میدهد ایاالتمتحاده در باازار
موشکها بیشترین تسلط را بر بازار داشته که این ساختار بازار به دنبال فروش بایش از  9براباری نسابت باه
مجموع فروش سایر کشورها در منطقه به وجود آمده اسات .در طار تقاضاا اماا تقاضااکنندگان تسالیحات
نظامی ،عمدتاً در رقابت با یکدیگر قرار داشته و در هیچیک از بازارها بنگاه مسلط بر تقاضا وجود ندارد.
بررسی کیایت حضور جمهوری اسالمی ا یران در بازار تسلیحات نظامی ،با مطالعه جاداول تهیاه شاده ،قابال
ارزیابی است .لیکن با توجه به محدودیت دسترسای و عادم شااافیت اطالعاات نظاامی و دفااعی جمهاوری
اسالمی ایران ،تحلیل حاضر با خطای باالیی ارائه میشود .با توجه به موقعیات جمهاوری اساالمی ایاران در
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جدول رتبهبندی کشورها بر اسا مخارج نظامی ،یعنی رتبه  62و قارار گارفتن بااالتر از پاکساتان ،اماارات
متحده و عراق و پایینتر از ترکیه و عربستان ،میتوان چنین استنباط کرد کاه جمهاوری اساالمی ایاران باا
صر مخارج نظامی هم تراز همسایگان ،قادر است نیازهای تسالیحاتی خاود را داخال مرزهاا تولیاد و ماورد
بهرهبرداری قرار دهد .این در حاالی است که با توجه به هزینهی باالی واردات و ایجاد وابستگی تکنولوژیکی
در امر تجارت ادوات جنگی ،تولید داخلی و ایجاد رونق در بازارهای داخلی ،به ایجاد امتیازات تجااری در ایان
زمینه کمک میکند .بنابراین میتوان انتظار داشت با توجه به بودجه دفاعی همسطح کشورهای منطقه (بهجز
عربستان سعودی) ،ولیکن سرمایهگاذاری در بخاش تولیاد ،جمهاوری اساالمی زیرسااختهاای الزم بارای
تجاریسازی محصوالت نظامی خود را داشته باشد.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
 .1-5نتیجه گیری
بسیاری از نویسندگان ،افزایش تمرکز  -چه در سطح بازارها و چه در کل اقتصاد  -را به دخالاتهاای دولات
منتسب میکنند .صر نظر از نظرات مختلای که توسط نویسندگان و نظریهپردازان این حوزه راجع باه علال
تغییرات تمرکز ارائه شده است ،دو نظریه از مقبولیت بیشتری برخاوردار هساتند .یکای از ایان دو نظریاه باه
برداشت دترمینیستیکی و دیگری به برداشت تصادفی تمرکز موسوم است .با مقایسه این دو نظریاه باه چناد
نکته اشاره میکنیم:
 .6نظریه «صرفهجویی» تمرکز به الگوی تغییرات تمرکز در درازمدت نظر دارد ،درحالیکه نظریه «تصاادفی»
به یک سلسله از عوامل تصادفی که باعث تغییر تمرکز میشوند توجه دارد .نظریه تصادفی تمرکاز باا توزیاع
اندازه بنگاهها در بازارهای واقعی (بهصورت چوله راست) سازگار است.
 .7نظریه «صرفهجویی» ،تغییر در تمرکز را مرتبط با تغییر در تعداد بنگاهها دانسته و اساساً سخنی از ناابرابری
در توزیع بازار بین بنگاهها به میان نمی آورد .در حالی که در برداشت تصادفی ،بار تاأثیر عوامال تصاادفی یاا
همان عوامل ناشناخته در افزایش نابرابری تأکید میشود.
 .9از نظریه «صرفهجویی» تمرکز میتوان استنباط نمود که رقابت و صرفههای مقیا در درازمدت قاادر باه
همزیستی نیستند ،یعنی اگر در یک صنعت ،تولید در مقیا وسیع منافع هزینهای فراوانی به بار آورد ،انتظاار
میرود این صنعت در بلندمدت شاهد تسلط یک یا تعداد محادودی بنگااه در باازار باشاد .احتماال مشااهده
رفتارهای غیررقابتی در این صنعت باالست ،زیرا بنگاههای بزرگ با تولید در مقیا وسیع از منافع هزیناهای
برخوردار خواهند شد و بنگاههای کوچک را از بازار خواهند راند ،لذا تداوم رقابت در چنین بازارهایی به سختی
امکانپذیر است ،حداقل میتوان گات وجود صرفههای مقیا از شدت رقابت در درازمدت میکاهد.
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 .2نظریه «تصادفی» برخال نظریه «صرفهجویی» تمرکز ،به منافع هزینهای بنگاههاای برتار و نقاش ایان
عامل در افزایش تمرکز بازار بیتوجه است .البته ایان نظریاه نقاش پیشارفت فنای در افازایش تمرکاز را رد
نمیکند ،فقط آن را عامل اصلی و عمده ندانسته و تأثیر آن را در تعیین ساطح تمرکاز ،مشاابه ساایر عوامال
تصادفی میداند( .کاشی ،اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد).)6923 .
فراوانی

اندازه بنگاه

نمودار شماره ( )9توزیع اندازه بنگاه به صورت چوله راست

نمودار شماره ( )2توزیع عرضه کنندگان هواپیماهای غیرتجاری

با بررسی نظریِ دو نظریه ی معرفی شده و انطباق شواهد به دست آمده ،مالحظه شده است صنعت مورد نظار
در پژوهش حاضر ،از رویکرد توضیح داده شده در نظریه ی تصادفی تمرکز تبعیات بیشاتری داشاته و تمرکاز
محاسبه شده در صنعت دفاع را میتوان با رویکرد تصادفی تحلیل کرد .فاارایند تصاادفی توضایح داده شاده
توسط گیبرا ،بر افزایش واریانس لگاریتم اندازه بنگاه در طول زمان داللت دارد کاه خاود باه معنای افازایش
تمرکز در طول زمان است .مطالب فوق نشان میدهد که با استااده از فرایند گیبرا میتوان واقاعیت بازارهاای
واقعی را توجیه نمود .گیبرا ( )6396نشان داد که اگر فرایند تصادفی بر رشد یک متغیر حاکم باشد ،توزیع ایان
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متغیر به صورت نرمال لگاریتمی خواهد بود و فرمولبندی وی از چنین فرایندی ،به قانون اثرات نسبی گیبارا
معرو است .در بازارهای واقعی تعداد زیادی بنگاه کوچک و تعداد کمی بنگاه بزرگ وجود دارد ،یعنی توزیاع
اندازه بنگاهها در بازارهای واقعی به صورت چوله راست است و به کمک این فرایند مشخص شد که واریانس
اندازه بنگاهها یا به عبارت دیگر ،پراکندگی اندازه بنگاهها در طول زمان رو به افزایش میگاذارد (شاکل  .)9از
فروض اساسی این فرایند این بود که رشد نسبی بنگاهها مستقل از اندازه اولیه آنهاسات؛ بناابراین برداشات
تصادفی تمرکز بهطور ضمنی داللت میکند که افزایش تمرکاز باازار ،ناشای از مزایاای بنگااههاای رهبار و
بزرگتر نیست و صرفاً عامل شانس در این میان مؤثر است.
طبق آنچه از تمرکز توصیف شد ،بیشترین انطباق نظریههای تمرکز را با آنچه در مطالعه حاضر به دست آمده
است ،در نظریه «تمرکز تصادفی» گیبرا میتوان یافت .حال آنکه سایر نظریهها از صاحبنظرانی چون پناروز
( ،)6333ویلیامسون ( ،)6329گالبرایت ( )6312و دانی ( )6332نیز مؤیاد مشااهدات باازاری ماا هساتند؛ اماا
متغیری که گیبرا روی آن تأکید داشته و شکلدهنده نظریه او است ،متغیر تصادفی رشد تمرکز است که منجر
به افزایش واریانس یا پراکندگی توزیع بنگاهها میرود .در بررسی و شناخت ساختار بازار ،شناخت عوامل تاأثیر
گزار بر متغیر تصادفی یا عامل ناشناختهی گیبرا میتواند تکمیلکنندهی بررسی ساختار بازار در پروژهی حاضر
باشد.
کتا فهرست جنبههای معمول بازار دفاعی گانسلر و ویدینبائوم ( ،)6339بر هات جنبهی درون مارزی مهام
تأکید میکند .6این جنبه ها به عنوان بستری برای هدایت تحلیل ما از متغیر تصاادفی گیبرا در بازار تسلیحات
به کار گرفته میرود:
نخست ،انحصار دولت در خرید.
دوم ،انحصاری چندجانبه در بازار تسلیحات.
سوم ،قیمت یک جنبه نسبتاً بیاهمیت ،ویژگیهای فنی بیشترین اهمیت.
چهارم ،عرضهکننده انحصارگر و تعیینکنندهی شرایط بعد از قرارداد اولیه.
پنجم ،تجارت دفاعی تا حدودی نامنظم است.
ششم ،دولت از تمهیدات مختلای برای اینکه تولیدکنندگان صنعت را تر نکنند استااده میکند.
و هاتم ،در هیچ صنعت دیگری ،به اندازه صنعت تسلیحات ،مقررات و درگیاری فراگیار دولات وجاود نادارد.
(شاپور سیای)6922 ،
جوانب هاتگانه مورد تأکید گانسلر و ویدینبائوم ( ،)6339از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر متغیار تصاادفی یاا
عامل ناشناختهی گیبرا میتوانند باشند که بازار تسلیحات نظامی را به سمت تمرکاز هادایت مایکنناد .ایان
عوامل را میتواند در زمره عوامل داخلی کشور ایاالتمتحده دستهبندی کرد .درواقع عوامال بیرونای نیاز بار
عامل گیبرا تأثیرگذار بودهاند که در تعامل با عوامل درونی عمل کردهاند .یکی از آنها که مهامتارین آنهاا نیاز
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میتواند باشد ،سیاست خارجی آمریکا و اتحاد آن با حکومت سعودی به عنوان بزرگترین واردکننده تسلیحات
نظامی است.
در واقع مهمترین عامل تأثیرگذار بر عامل گیبرا مخارج نظامی عربستان سعودی و طرفاهای اتحااد سیاسای-
نظامی این حکومت با عرضهکنندگان و نیز تقاضاکنندگان است .امارات متحده ،قطار و عربساتان ساعودی از
بزرگترین صادرکنندگان نات و میعانات گازی و ناتی هستند که در خصو موضوع امنیت عرضه انارژی از
خلیجفار از بازیگران اصلی محسو میشوند .در واقع بازار ت سلیحات نظاامی خاورمیاناه در نتیجاه جناگ
خاورمیانه ایجاد شده است که نه تنها موضوع امنیت عرضه انرژی ،بلکه جناگ قادرت نیاز از سرفصالهاای
اصلی آن محسو میرود؛ به عبارت دیگر بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه در نتیجه جنگ خاورمیاناه ایجااد
شده است که نه تنها موضوع امنیت عرضه انرژی ،بلکه جنگ قدرت نیز از سرفصلهای اصالی آن محساو
میرود .تحلیل ذیل از کتا ژئوپلیتیکهای انرژی و امنیت انرژی ،تألیف شده توسط گروهای از نویساندگان
موسسه دفاع ملی پرتغال به سردبیری کارلو پاتریسیو فرناندو در تأیید همین موضوع آورده شده است:
اول به خاطر داشته باشیم که شرکای اصلی روسیه در خلیجفار و لوانته ایران و سوریه بودهاند ،در حالی که
عربستان سعودی رقیب ژئوپولتیک ایران است و در زمینه اقداماتی که سعی در سرنگونی رژیم فعلای ساوریه
دارد ،مشارکت داشته است .عربستان سعودی متحد سنتی منطقهای ایاالتمتحده آمریکا است و از آنجاا کاه
رهبری اوپک را در دست دارد ،بازار نات اوپک سیاست کاهش تولید را منجر به کاهش قیمت نات و تضعیف
تمام استراتژی اقتصادی روسیه شده است (در سال  .)7963در این شرایط ،تعدادی از موافقتنامههای تجاری،
مالی و تکنولوژیکی مربوط به نات و جنگافزار امضا شد .در اینجا به دو مورد از آنهاا اشااره مایکنایم :اولای
تصمیم پادشاهی سعودی برای سرمایهگذاری مستقیم در روسیه (حدود  69میلیارد دالر) و دوم قرارداد بارای
خرید نیروگاههای هستهای از  .Rosatomبا توجاه به بهبود روابط بین ایاالت متحده آمریکا و ایران و پس
از امضای توافقنامهای در مورد برنامه هستهای ایران ،در چارچو مذاکرات باین ایاران و  ،6 + 3روسایه باه
عربستان سعودی نزدیک شده است ،چراکه عالقه مند است عالوه بر مشارکت سنتی خود باا ایااالتمتحاده،
روی کمکهای روسیه در تحرکات بعدی برای محاصره ایران حسا باز کند.
اهمیت موضوع برای روسیه در روابط آن با عربستان سعودی از یک مسئله ساده حاصل میشود:
قیمت نات برای درآمد بودجه فدرال روسیه اهمیت زیاادی دارد و بر اسا همین منطق و انتظارات از بودجه
وابسته به نات ،تصمیم میگیرد که سهم دولت در مدرن سازی صانایع نظاامیاش کاه در آیناده مجباور باه
رقابت نه تنها با ایاالتمتحده آمریکا ،بلکه همچنین با چین خواهد بود ،چقدر باشاد .اوپاک ،باهرغام کااهش
توانایی خود برای تعیین قیمتها ،به عنوان یک کارتل همچنان یک بازیگر متعهد است و عربستان همچناان
نقش محوری در اقدامات اوپک دارد .به همین دلیل ،در چند ماه گذشته ،روسایه در تاالش بارای دخالات در
مذاکرات اوپک (بین ایران و عربستان سعودی) برای حمایت از سیاسات کااهش تولیاد ،باه منظاور افازایش
6
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این تحلیل و تحلیلهایی از این قبیل که بر اولویت برتری قدرت در منطقه نسبت به برتری سهم بازاریِ بازار
تسلیحات اشاره دارند ،نشان میدهد دو قطب اصلی قدرت در منطقه ،یعنی روسیه و آمریکا برای حات منطقاه
و امنیت انرژی و نیز بازار آینده تسلیحات که چین احتماالً در آن حضور پررنگی خواهد داشات ،در رقابات باا
یکدیگرند و بودجهای که صر این رقابت میکنند بسیار بیشتر از منافع اقتصاادی آنهاا اسات .بطاور مثاال
ایاالتمتحده در قراردادی در سال  7962که کشور ترکیه برای خرید تسلیحات نظامی از آمریکا تنظیم کارده
بود ،اقدام به اعطای وام به این کشور کرده است ( .)CNN Newsبنابراین مایتواناد ایااالتمتحاده را در
زمره عناصر تقاضاکننده در بازار تسلیحات نظامی خاورمیانه نیاز قارار داد .چارا کاه حاات منطقاه باه دلیال
آسیبپذیری روسیه در از دست دادن منطقه ،اهمیت بسیار باالتری نسبت به منافع اقتصادی آن دارد .در طول
نیم قرن گذشته ،سود شرکتهای بزرگ ناتی و همچنین درآمد نسبی کشورهای تولیدکنناده ناات (اوپاک و
غیر اوپک) نه به حجم تولید و فروش نات که به قیمت نسبی آن بستگی داشته؛ و این قیمات نسابی ناه باه
خاطر «کمبود» نات ،بلکه به دلیل درگیریها و تر ناشی از مناقشات انرژی خاورمیانه بوده اسات (بیچار و
نیتزان.6)7962 ،
میتواند چنین استنباط کرد که هزینه حات قدرت در منطقه ،نه تماماً به وسیلهی خود کشورهای منطقاه کاه
بخشی از آن از طریق بودجه نظامی یا دفاعی کشورهای منطقه تأمین میشود و دلیل مخاارج دفااعی بااالی
قطبهای قدرت یعنی آمریکا و روسیه در منطقه ،هزینهی فرصت بسیار باالی از دست رفتن قدرت در منطقه
است .در واقع حات ناوذ در منطقه ،به اندازهای برای دو قطب قدرت اهمیت دارد که از هیچ هزیناهای بارای
این امر دریغ نمیکنند و نخواهند کرد؛ اما به نظر میرسد این بازی زمانی سختتر خواهد شد که کشاورهای
منطقه ،تقاضا برای خرید تسلیحات در منطقه کاهش دهند یا متوقف کنند .میتواند انتظار داشت که آشااتگی
سیاسی اقتصادی کشورها ،بر کاهش تقاضای تسلیحات نظامی دامن زند؛ مانند آنچاه در ترکیاه ساال 7962
مشاهده شد؛ که منجر به کمک مالی ایاالتمتحده برای خرید شد.
 .2-5پیشنهادها
بر اسا آنچه مشاهده و تحلیل شد رشد صنعت نظامی یاک کشاور باه عوامال متعاددی بساتگی دارد کاه
میتوان آنها را به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم کرد .عوامل درونی باه طاور کلای شاامل زیرسااختهاای
نهادی و فنی صنعت بوده و عوامل بیرونی را میتوان مقبولیت یا ترجیح سالحهای تولیاد شاده توساط ساایر
کشورها دانست .صنعت دفاعی ایران در هر بازاری که بخواهد حضاور پیادا کناد ابتادا بایاد از بعاد سیاسای
تمهیدات الزم را برای ایجاد اتحاد سیاسی نظامی اندیشیده باشد تا آن کشور سالح تولید شده صانایع نظاامی
ایران را به خاطر اتحاد سیاسی به استااده از سایر سالحها ترجیح دهد؛ بنابراین این اصل را در صنعت دفااعی
میتوان صادق دانست که دیپلماسی خارجی یک کشور ،پیشران صنعت دفاعی آن است.
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عوامل درونی نیز که شامل الزامات نهادی بازار در جهت توسعه صنعت است را مایتاوان در نظااممندساازی
صنعت دنبال کرد .به طور مثال در ایاالتمتحده ،چین ،انگلستان ،هند و فرانسه شااهد آنایم دولات در مقاام
تقاضاکننده در صنعت داخلی حاضر شده و شرکتهای خصوصی تأمینکننده تقاضای دولت هستند.
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