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چکیده
هزینههای دفاعی شامل بخش مهمی در بودجه ملی هر کشور است .از منظر اقتصادی ،هزینههای دولت
برای دفاع ملی ،در چارچوب سیاستهای مالی ملی تعیین میشود .روند افزایشی مخارج نظامی و دفاعی در
سالیان اخیر در جهان و ایران اهمیت بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی را افزون میسازد .مبتنی بر مبانی
نظری موجود ،مخارج دفاعی میتواند متغیرهای مهم اقتصاد کالن را متأثر سازد .رفاه اجتماعی و متغیرهای
سنجش آن از این جمله اند .در مقاله حاضر اثر مخارج دفاعی بر شاخص رفاه سِن و مخارج رفاهی (مخارج
بهداشتی و آموزشی) با استفاده از رهیافت پانل دیتا و با استفاده از نمونهای از  51کشور در قالب دو گروه
کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حکایت از آن دارد که مخارج
آموزشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و نمونهای که کل کشورهای مورد بررسی را شامل
میشود متأثر از مخارج نظامی نیست .اما مخارج بهداشتی رابطه منفی و معنیداری با مخارج نظامی هم در
کشورهای در حال توسعه و هم در کشورهای توسعه یافته دارد .همچنین هرچند رابطه معنیداری بین رفاه
اجتماعی و مخارج نظامی در کشورهای در حال توسعه وجود ندارد ،اما این رابطه در کشورهای توسعه یافته (و
در نمونه مشتمل بر کل کشورهای مورد بررسی) منفی و معنیدار است .این امر حکایت از آن دارد که
دولتها باید با احتیاط بیشتری گسترش مخارج دفاعی را برنامهریزی نمایند.
واژگان کلیدی :اقتصاد دفاع ،مخارج دفاعی ،مخارج رفاهی ،رفاه اجتماعی ،پانل دیتا.
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 .1مقدمه
امنیت تا چند دهه پیش صرفاً در مقوالت سخت افزار نظامی تعریف میشد ،چرا که اصوالً منبع و ماهیت
تهدیدات نظامی بود ،ولی امروزه با امنیت به صورت وسیعتری برخورد میشود و با در نظر گرفتن تمامی
عوامل و نیروهای مربوط به امنیت یک کشور است که مشخص میشود یک کشور در معرض خطر قرار
نگرفته و آزاد از هر گونه تهدید و ترس از خطر است .امنیت از مهمترین کاالهای عمومی است که توسط
دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح بهینهای عرضه شود .در نبود این کاالی مهم به طور قطع ،تولید،
کسب و کار و اقتصاد زمینه باروری خود را از دست خواهد داد و جای آن را فقر و گرسنگی و ناامنی خواهد
گرفت؛ بنابراین امنیت ملی هر کشور باید بر اساس مالحظات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،قومی،
ایدئولوژیک و نظامی بنا نهاده شود.
گسترش توجه به اقتصاد دفاع ،در کنار افزایش تقریباً مداوم هزینههای دفاعی در جهان منجر شده تا توجهات
به مقوله آثار و تبعات مخارج نظامی در اقتصاد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد .بر اساس تئوریهای
موجود ،مخارج نظامی میتواند بسیاری از متغیرهای کالن اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد .این تئوریها به
صورت عمده در جهان و تا حدودی در ایران با استفاده از روشهای مختلف به بوته آزمون گذاشته شدهاند.
این مطالعات شامل بررسی رابطه بین مخارج نظامی و متغیرهای اقتصاد کالن نظیر رشد اقتصادی (چان،
 ،77311دان ،اسمیت و ویلنباکل ،22114 ،یلدریم ،سزگین و اوکال 92114 ،و کولیاس و مکریداکیس،)21115،
بیکاری (دان و اسمیت ،47331 ،آبل ،67331 ،آّبل  ،17332بارکر ،دان و اسمیت 87337 ،و هوکر و کنتر،
 )37331برابری قدرت خرید (بهمنی اسکویی و گسوامی ،)712114 ،اندازه بازار سیاه (بهمنی اسکویی و
گسوامی )772116 ،فقر (هندرسون )727338 ،و سرمایهگذاری (اسمیت )797311 ،بوده است.
همچنین ادبیات رو به رشدی در خصوص تأثیر مخارج نظامی بر رفاه اجتماعی نیز وجود دارد .مکانیسم بین
مخارج نظامی و رفاه اجتماعی در میان کشورهای مختلف محل بحث بوده و عالوه بر آن که موضوعی
پیچیده است ،تحت تأثیر عوامل متعددی نیز قرار دارد .مطالعات قبلی نیز اجماعی در باب چگونگی
تأثیرگذاری مخارج نظامی بر رفاه اجتماعی ندارند .در چارچوب کینزی ،افزایش در مخارج نظامی میتواند از
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طریق افزایش در تقاضای کل به افزایش رفاه منجر شود (یلدریم و سجین ،21127کولیاس و پالوالگو ،22177
لین ،علی و لو .)21749،در سوی مقابل با توجه به محدودیت بودجه دولت ،افزایش در مخارج نظامی میتواند
رفاه اجتماعی را از طریق کاهش مخارج غیرنظامی کاهش دهد (روست  ،57363دبلکو و مککرنیک ،47311
پروف و پودالک وارن  ،67313دِگِر  ،17384آپوستاالکیس  87332و اوزای  .)32112عالوه بر این بسیاری از
مطالعات نتیجه گرفتهاند که افزایش در مخارج نظامی لزوماً به کاهش در مخارج بهداشتی و آموزشی منجر
نمیشوند (کاپوتو  ،717314مینتز  ،777383دیویس و چان ،733172فردریکسن و لونی .)797335
در مقاله پیش رو سعی خواهد شد که از طریق مطالعه تجربی تأثیر مخارج نظامی بر مخارج آموزشی و
بهداشتی و نیز شاخص رفاه اجتماعی سِن در دو دسته کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته ،اثر مخارج
نظامی بر رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد .در واقع مخارج آموزشی و بهداشتی میتوانند به عنوان
ورودیها و شاخص رفاه سن میتواند به عنوان خروجی یا برآمد رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد .در این
مطالعه اثر مخارج نظامی هم بر ورودی های رفاه اجتماعی و هم بر خروجیهای رفاه اجتماعی مورد بررسی
قرار خواهد گرفت.
در ادامه و در بخش دو م ،مروری بر ادبیات موضوع انجام خواهد شد .بخش سوم به تصریح مدل و تشریح
دادهها اختصاص خواهد داشت ،در بخش چهارم نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل ارائه خواهد شد و در
بخش پایانی نیز مباحث جمعبندی و نتیجهگیری خواهد شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
قرن بیست و یکم زمانی است که امنیت هر انسان یکی از مهمترین و ضروریترین نیازها است .تمام
کشورهای جهان باید امنیت داخلی و خارجی خود را برای ساکنانشان تضمین کنند و به همین دلیل است که
سیاستمداران باید تصمیم بگیرند که چه سطحی از منابع مالی را برای هزینههای نظامی صرف میکنند.
هزینههای نظامی بخشی جدایی ناپذیر از بودجه ملی است و بسیاری از کشورها حدود  2یا  9درصد از تولید
ناخالص داخلی را صرف این نوع مخارج میکنند .مخارج نظامی در جهان روندی رو به فزونی دارد .بر اساس
اطالعات مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی دانشگاه استکهلم بین فاصله سالهای  2115تا  2171مخارج
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نظامی در جهان قریب به  91درصد رشد داشته است .عمده این رشد مربوط به فاصله زمانی سالهای 2115
تا  2113بوده که در این بازه زمانی مخارج نظامی در جهان از  7916میلیارد دالر به  7642میلیارد دالر بالغ
شده است .در ایران نیز مخارج نظامی افزایش داشته و از  7106میلیارد دالر در سال  2115به  7507میلیارد
دالر در سال  2171رسیده که البته این افزایش نوسانی بوده است .به این ترتیب که مخارج نظامی ایران از
 7106میلیارد دالر در سال  2115با جهشی قابل توجه در سال  2116به  7508میلیارد دالر رسیده و سپس
یک دوره کاهشی را سپری نموده ،به گونهای که در سال  2175مقدار آن به  7109رسیده است .مجدداً یک
روند صعودی پرشیب مخارج نظامی کشور را در سال  2171به  7507میلیارد دالر بالغ گردانده است (نمودار
 .)7در سال  2171سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی کشور به  907درصد (در مقایسه با  704درصد
در سال  ،)2115سرانه مخارج نظامی به  71302دالر (در مقایسه با  1409دالر در سال  )2115و نسبت مخارج
نظامی از بودجه دولت به  7408درصد (در مقایسه با سهم  7402درصدی در سال  )2115رسیده است.

نمودار شماره ( )7مخارج نظامی ایران و جهان (میلیارد دالر آمریکا ،ثابت )2176
مأخذ :مؤسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم ()SIPRI

همسو با افزایش مخارج دفاعی در سالهای اخیر ،مطالعات قابل توجهی در حوزه اثرات مخارج نظامی بر رفاه
اجتماعی صورت گرفته است .مخارج نظامی میتواند رفاه اجتماعی را متأثر سازد و مالحظات تجربی در
خصوص چگونگی این اثر چندان روشن نیست .جدول  7مطالعات تجربی پیشین در خصوص اثر مخارج
دفاعی بر مخارج مرتبط با رفاه اجتماعی را به طور خالصه ارائه میدهد .در حقیقت مباحث زیادی در جهان
سیاستگذاری وجود دارد که دولت باید پول خود را روی «کره» (و غذا و سایر خدمات) و برای شهروندان
خود هزینه نماید یا روی «اسلحه» که به معنای هزینه دولت روی دفاع نظامی است .مبحث «اسلحه و
Guns and Butter
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در حقیقت بده بستان بین مخارج نظامی و سایر مخارج دولت را نشان میدهد که در زمره آنها میتوان
مخارج معطوف به رفاه (مخارج بهداشتی و آموزشی) را نیز مورد توجه قرار داد .در واقع میتوان اینگونه در
نظر گرفته که مخارج رفاهی و دفاعی یک اثر برونرانی 7دارد (لین ،علی و لو  .)2174روسِت ()7363
نخستین مطالعه ای بود که در این خصوص صورت گرفت و در آن رابطه منفی بین مخارج نظامی و مخارج
انجام شده روی بهداشت و آموزش و نیز سایر برنامههای رفاه اجتماعی در ایاالت متحده ،انگلستان ،فرانسه و
کانادا تأیید شد .پس از آن این رابطه منفی در بسیاری از مطالعات تجربی به تأیید رسید (از جمله پروف
 ،7316دبلکو و مککورمیک  ،7311پروف و پودالک-وارن  ،7313دگار  ،7384آپوستوالکیس  7332و اوزای
 .) 2112در سوی مقابل برخی مطالعات نیز بحث کردند که گسترش مخارج نظامی به افزایش مخارج رفاه
اجتماعی منجر میشود (ورنز  ،7389هاریس و پرانوا  ،7388کالیاس و پالولگو  ،2177لین ،علی و لو .)2174
ورنر  7389رابطه مثبت بین مخارج نظامی و مخارج آموزشی در  71کشور آمریکای التین را نشان داد.
هاریس و پرانوا ( )7388تأیید کردند که افزایش در هزینههای دفاعی مخارج بهداشتی و آموزشی در سه کشور
آسیایی را افزایش داده است .عدم وجود رابطه بین مخارج آموزشی و مخارج رفاهی نیز در ادبیات قابل
مشاهده است (از جمله کاپوتو  ،7314روسِت  ،7382دامک ،ایچنبرگ و کلهر  ،7389ایچنبرگ  ،7385هِس و
موالن  ،7388مینتز  ،7383دیویس و چان  ،7331فردریکسن و لونی  .)7335این مطالعات بحث میکنند که
تخصیص بودجه دفاع و مخارج رفاهی در شرایط جداگانهای تعیین میشوند چرا که افزایش در مخارج دفاعی
لزوماً به معنای کاهش در مخارج بهداشتی و آموزشی نیست.
جدول شماره ( )7مطالعات منتخب در خصوص چگونگی اثر مخارج نظامی بر مخارج رفاهی
روش
نمونه
نویسنده /نویسندگان
نتیجه به دست آمده
ده کشور آمریکای التین بین
رگرسیونهای سری زمانی
ومر ()7389
سالهای  7358تا 7313
دادههای سری زمانی و
کره ،مالزی و سریالنکا7361-82 ،
هاریس و پرانوا ()7388
مثبت
تحلیل رگرسیون پانلی
یونان7312-2115 ،
کالیاس و پالئولوگو ()2177
VAR
پانل دیتاGMM ،
 23کشور 7388-2114 ،OECD
لین ،علی و لو ()2174
ایاالت متحده ،انگلستان ،فرانسه و
سری زمانی ،حداقل مربعات
روست ()7363
کانادا7393-68 ،
سریزمانی ،حداقل مربعات
ایاالت متحده7323-17 ،
پروف ()7316
سری زمانی و مقطعی حداقل
 11کشور7341-12 ،
دابلکو و مککرنیک ()7311
مربعات
منفی
سری زمانی ،حداقل مربعات
آمریکا7323-15 ،
پروف و پولداک-وارن ()7313
مقطعی و سری زمانی،
 41کشور کمتر توسعه یافته7361 ،
دگر ()7384
SLS9
تا 7319
سری زمانی ،تکنیکهای
 73کشور آمریکای التین -81
آپستوالکیس ()7332
crowding-out effect
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7349
اوزای ()2112
کاپوتو ()7314

عدم وجود ارتباط

روست ()7382
دامک ،ایچنبرگ و کلهر
()7389
ایچنبرگ ()7385
هِس و موالن ()7388
مینتز ()7383
داویس و چان ()7331
فردریکسن و لونی ()7335

ترکیه 7324-38
استرالیا ،سوئد ،انگلستان و آمریکا،
7341-11
آمریکا 7357-17
آمریکا ،انگلستان ،آلمان و فرانسه،
7358-81
آلمان7341-13 ،
 11کشور کمتر توسعه یافته-89 ،
7382
آمریکا7351-81 ،
تایوان 7367-84
پاکستان7319-86 ،

کوکران-اورکات و هیلدرات-
لو
سری زمانی ،رگرسیونهای
به ظاهر نا مرتبط
رگرسیونهای استاندارد شده
و ضرایب پیرسون
سری زمانی ،حداقل مربعات
سری زمانی ،حداقل مربعات
سری زمانی OLS ،و GLS
مقطعی ،سری زمانیSLS2 ،
سری زمانی ،حداقل مربعات
سری زمانیSLS9 ،
سری زمانی ،تحلیل
کوتاهمدت و بلندمدت

مأخذ :ژانگ و همکاران2176 ،

مخارج نظامی میتواند رفاه اجتماعی را از طریق کانالهای غیرمستقیم متعددی متأثر سازد .از جمله این
کانالها می توان به نابرابری درآمدی ،رشد اقتصادی و بیکاری اشاره نمود .مبتنی بر مطالعات قبلی (چنان که
در جدول  2به طور خالصه ارائه شده است) مخارج نظامی دارای تأثیر قابل توجه و البته متفاوتی بر این سه
کانال دارد .این کانالها روی سطح رفاه اجتماعی تأثیر دارند و به طور مشخص کوچک بودن شکاف درآمدی،
باال بودن رشد اقتصادی و نرخ بیکاری پایین میتوانند به بهبود رفاه اجتماعی منجر شود .بر اساس سه کانال
مزبور ،مکانیسمهایی که مخارج نظامی رفاه اجتماعی را متأثر میسازند متفاوت از یکدیگر است .بر اساس
تحلیلهای تجربی (از جمله وینگ  ،7337هانگ و کاو  ،2114تیواری و شهباز  ،2177ویجورا و وب ،2177
علی  ،2172مالیزارد  ،2175ییلگور ،کاراگول و سیگیلی  ،2175عظم و همکارن  )2174میتوان نتیجه گرفت
که این مخارج نظامی است که بر رفاه اجتماعی تأثیر میگذارد .در سوی مقابل ،مطالعات تجربی زیادی وجود
دارند که نشان میدهند که گسترش مخارج نظامی اثر معکوسی بر کانالهای مختلف غیرمستقیم دارد (آبل
 ،7332ییلدریم و سزگین  ،2119علی  ،2111واالماناتی  ،2118الورن  ،2172الکساندر  ،2179منگ ،لویسین
و لی  ،2179والد-رافائل  ،2175دان و تیان  ،2174تونگور و الورن .)2174
در مجموع ،می توان گفت در میان مطالعات مختلفی که در زمینه اثرگذاری مخارج نظامی بر رفاه اجتماعی
صورت گرفته است ،نتایج به صورت دقیق روشن نیست و نوع اثرگذاری مخارج نظامی بر رفاه اجتماعی
متفاوت به دست آمده است .در چنین شرایطی مطالعه حاضر به دنبال آن خواهد بود تا رابطه بین مخارج
نظامی و رفاه را از دو منظر آزمون نماید .در واقع هم ورودیهای رفاه اجتماعی که همان مخارج بهداشتی و
آموزشی هستند مورد توجه خواهند بود و هم شاخص رفاه اجتماعی به عنوان نتیجه اقدامات انجام شده در
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نظر گرفته خواهد شد .از طرفی یکی از مسائلی که بررسی مطالعات تجربی گذشته نشان میدهد تفاوت بین
ساختار اثرگذاری مخارج نظامی بر متغیرهای کالن اقتصادی و نیز رفاه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه
و توسعه یافته است .به این دلیل در مطالعه پیش رو کشورهای مورد بررسی به دو دسته توسعه یافته و در
حال توسعه نیز تقسیم میشوند تا بررسی این فرضیه که تفاوت در نحوه اثرگذاری مخارج دفاعی بر متغیرهای
7
رفاه به سطح توسعه یافتگی نیز وابسته است ،مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
جدول شماره ( )2مطالعات منتخب در خصوص اثر مخارج نظامی بر کانالهای غیرمستقیم مؤثر بر رفاه اجتماعی
کانال تأثیر

نوع اثر

الورن ()2172
تونگور و الورن ()2174

نمونه
آمریکا7312-37 ،
دادههای جهانی-31 ،
7381
هند ،پاکستان ،سریالنکا
و بنگالدش-2114 ،
7314
ترکیه7369-2111 ،
 91کشور7388-2119 ،

نویسنده
آبل ()7335

منگ ،لوسیشین و لی ()2179

چین 7383-2172

والد-رافائل ()2175

تایوان7316-2177 ،

علی ()2111
واالماناتی ()2118
نابرابری توزیع
درآمد

مثبت

منفی

علی ()2172
ویجرا و وب ()2177

مثبت
رشد اقتصادی
منفی

بیکاری

مثبت
منفی
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تیواری و شهباز ()2177
ییلگور ،کاراگول و سیگیلی
()2175
الکساندر ()2179
دان و تین ()2174
آبل ()7333
ییلدریم و سزگین ()2119
وینگ ()7337

خاورمیانه و شمال آفریقا،
7381-2114
آسیای جنوبی-2111 ،
7388
هند7317-2171 ،
کشورهای توسعه یافته،
7381-2111
آسیای جنوبی-2111 ،
7388
 716کشور7388-2171 ،
آمریکا7315-81 ،
ترکیه7341-31 ،
اندونزی7318-81 ،

روش
تحلیل سری زمانی
رگرسیون پانل
رگرسیون پانل
سری زمانی ،آزمون علیت
رگرسیون پانلGMM ،
سری زمانی ،آزمونهای
همجمعی
سری زمانی ،آزمونهای هم-
جمعی و علیت
رگرسیون پانلی
همجمعی پانلی
ARDL
همجمعی و آزمونهای علیت
همجمعی پانلی
تحلیل پانل پویا
VAR
ARDL
مدلهای داده ستانده

بررسی مطالعات داخلی صورت گرفته حکایت از آن دارد که نخست در چارچوب بررسیهای صورت گرفته مطالعهای در ایران به
مسئله اثر مخارج دفاعی بر رفاه اجتماعی نپرداخته است .مطالعات انجام شده در زمینه اثر مخارج رفاهی بر کانالهای غیر مستقیم
شامل رشد اقتصادی ،نابرابری توزیع درآمد و بیکاری ،همچون مطالعات خارجی نتایج متناقضی را یافتهاند.
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هانگ و کو ()2114
مالیزارد ()2175
عظم و همکاران ()2174

تایوان7366-2112 ،
فرانسه7314-2118 ،
هند ،نپال ،پاکستان و
سریالنکا7331-2179 ،

ARDL
ARDL
 DOLSپانل

مأخذ :ژانگ و همکاران2176 ،

 .3روششناسی پژوهش
 .1-3مدل و دادهها
ما از یک مدل مبتنی بر داده های تابلویی به منظور بررسی رابطه بین مخارج نظامی و رفاه اجتماعی استفاده
نمودهایم .در این مدل در واقع هم ورودیهای مؤثر بر رفاه اجتماعی (مخارج آموزشی و بهداشتی معادالت 7
و  )2و هم خود شاخص رفاه اجتماعی (معادله  )9مورد توجه قرار گرفته است.
()7
()2
()9
نسبت مخارج انجام شده روی بهداشت از تولید ناخالص داخلی (درصد)،
در معادالت سهگانه فوق،
نسبت مخارج
نسبت مخارج آموزشی از کل تولید ناخالص داخلی (درصد)،
معرف کشورها و زیر نگاشت
نظامی از کل تولید ناخالص داخلی (درصد) ،زیر نگاشت
شاخص رفاه سِن است .شاخص رفاه سن به صورت
مربوط به سال است .همچنین
رابطه ( )5تعریف میشود:
()5
درآمد سرانه خالص مربوط به هریک از کشورهای مورد بررسی در هر سال بوده و
که در آن
ضریب جینی محاسبه شده برای هر کشور در هر سال است .در عمل با توجه به محدودیتی که در
ارائه دادههای مربوط به ضریب جینی وجود دارد ،دادههایی که میتواند مورد استفاده قرار گیرد ،نابرابری
درآمد خانوار برآورد شده )EHII)7است که برای مجموعهای از کشورها و مبتنی بر نابرابری در پرداخت
دستمزد در بخش صنعت در قالب پروژه نابرابری دانشگاه تگزاس  )UTIP)2محاسبه میشود.
همانگونه که از نمادگذاری انجام شده روشن است ،با توجه به دادههای تابلویی مورد استفاده ،الزم است از
تحلیل مبتنی بر پانل دیتا استفاده شود .با توجه به محدودیت اطالعات موجود و در نظر داشتن اهمیت در
اختیار داشتن یک پانل باالنس ،سالهای مورد بررسی تنها دوره زمانی  2172-74را شامل میشود .کوتاه
بودن دوره زمانی مزبور عمدتاً به دلیل محدودیت دادهها است .کوتاهی دوره باعث شده است که لزومی به
تحلیل پانل پویا وجود نداشته باشد و بررسی پایایی متغیرها الزم نباشد.
Estimated Household Income Inequality
University of Texas Inequality Project

1
2
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در چارچوب مطالعه پیشِ رو ،ما  51کشور را در دو دسته توسعه یافته ( 22کشور) و در حال توسعه ( 24کشور)
مورد بررسی قرار دادهایم .جدول  9خالصه اطالعات مورد استفاده در این مطالعه را نمایش میدهد .جالب
توجه است که در شرایطی که به طور متوسط نسبت مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای
توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت قابل توجهی با یکدیگر ندارد ،مخارج آموزشی و بهداشتی به طور قابل
توجهی در کشورهای در حال توسعه پایینتر از کشورهای توسعه یافته است .این موضوع در ایران بیشتر نمود
دارد .در حالی که به طور متوسط مخارج نظامی ایران باالتر از کشورهای در حال توسعه و کشورهای
توسعهیافته است ،مخارج آموزشی و بهداشتی در ایران پایینتر از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته
است .البته باید توجه داشت که این نکات در میان کشورهای نمونه تنها قابل تحلیل است که حجم آن تنها
 51کشور ( 22کشور در حال توسعه و  24کشور توسعه یافته است) .با توجه به آنکه وجود اطالعات معیار
انتخاب کشورها بوده و این واقعیت که در میان کشورهای در حال توسعه اقتصادهایی که از سطح باالتری
برخوردار هستند با احتمال بیشتری دارای آمارها منظم قابل استفادهاند ،میانگین ارائه شده به معنای وضعیت
متوسط جهان در حال توسعه نیست؛ بنابراین این نتیجه که ایران مخارج بهداشتی و آموزشی کمتری نسبت
به متوسط کشورهای در حال توسعه دارد درست نبوده و تنها میتوان نتیجه گرفت که مخارج آموزشی و
بهداشتی ایران نسبت به متوسط کشورهای در حال توسعه نمونه انتخابی (که تنها شامل  22کشور در حال
توسعه است) پایینتر است.
جدول شماره ( )9خالصه دادهها
متغیر
Health
Education
Income
Military
EHII

کشورهای
درحال توسعه
9077
5011
6446
70119
105472

SW

9824018

میانگین
کشورهای
توسعه یافته
6042
4027
97386
70875
109398

کل
کشورها
5032
5031
21182
70134
105211

9018
2036
5912
2055
105815

73413019

7221402

221205

ایران

بیشینه

کمینه

منبع

3057
8053
1219801
6015
106299

1086
7041
17903
10754
109181

بانک جهانی
بانک جهانی
بانک جهانی
بانک جهانی

5111702

21202

UTIP
محاسبات
تحقیق

 .4یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-4برآورد مدل
با در نظر داشتن معادالت ( )7تا ( )9الزم و تفکیک کشورهای به دو دسته توسعه یافته و در حال توسعه،
برای بررسی جامع موضوع الزم است هر یک از سه معادله مزبور در سه دسته کشورها (مشتمل بر کل
کشورها) برآورد شود .در برآورد پانل الزم است ابتدا از پانل بوده دادهها اطمینان حاصل کنیم .آزمون مرسوم
برای تشخیص تابلویی (پانل) یا تلفیقی (پول) بودن دادهها ،آزمون  Fلیمر است .چنانچه فرضیه صفر آماره
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 Fلیمر مبنی بر تلفیقی بودن دادهها رد شود و دلیلی برای پذیرش فرضیه صفر وجود نداشته باشد ،فرضیه
مقابل آن مبنی بر پانل بودن دادهها مورد پذیرش قرار میگیرد .جدول  5نتایج انجام این آزمون را به صورت
خالصه ارائه مینماید .قابل مالحظه است که در تمام موارد دادههای تابلویی بوده و الزم است از تحلیل پانلی
استفاده نمود.
جدول شماره ( )5نتایج آزمون  Fلیمر

مدل ( 7بهداشت)
مدل ( 2آموزش)
مدل ( 9شاخص رفاه)

در حال توسعه
کمیت آماره p-value F
101111
17014
101111
98017
101111
411051

توسعه یافته
کمیت آماره p-value F
101111
238018
101111
98033
101111
7184062

کل کشورها
کمیت آماره p-value F
101111
958028
101111
51076
101111
2825092

گام بعد تشخیص بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی است .نتایج آزمون هاسمن انجام شده در موارد مختلف در
جدول  4به طور خالصه ارائه شده است .چنانکه مالحظه میشود ،مادامی که مخارج آموزشی و بهداشتی به
عنوان متغیرهای وابسته در مدل هستند ،چه در کشورهای در حال توسعه ،چه در کشورهای توسعه یافته و جه
در کل کشورها ،نتایج آزمون هاسمن حکایت از لزوم استفاده از اثرات ثابت دارد .هنگامی که شاخص رفاه سن
متغیر وابسته مدل باشد ،در حالتی که نمونه محدود به کشورهای در حال توسعه باشد اثرات تصادفی روش
مناسب برآورد مدل است؛ اما در نمونه کشورهای توسعه یافته و نیز هنگامی که کل کشورها مورد مطالعه قرار
میگیرند ،همچنان الزم است روش اثرات ثابت را به کار بست.
جدول شماره ( )4نتایج آزمون هاسمن

مدل ( 7بهداشت)
مدل ( 2آموزش)
مدل ( 9شاخص رفاه)

در حال توسعه
p-value
کمیت آماره
کای دو
107197
2066
107379
7017
10126
5036

توسعه یافته
p-value
کمیت آماره
کای دو
107197
7086
101579
1077
108549
1015

کل کشورها
p-value
کمیت آماره
کای دو
108128
1019
104718
1052
104317
1028

نتایج برآورد مدلها در جدول  6ارائه شده است .با توجه به این جدول ،نکات زیر قابل توجه است:
 در تمام دستهبندیهای کشورها ،اثر مخارج نظامی بر مخارج بهداشتی منفی و معنیدار است .این
معنیداری وقتی نمونه به کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته محدود میشود در سطح
اطمینان  31درصد معنیدار است اما وقتی حجم نمونه بزرگتر شده و به عالوه واریانس دادهها با
در کنار یکدیگر قرار دادن کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش مییابد ،معنیداری اثر
در سطح  34درصد نیز تأیید میشود .در مجموع میتوان نتیجه گرفت که به طور متوسط ،یک
واحد درصد افزایش در سهم مخارج نظامی از تولید ناخالص داخلی ،میتواند تا  109واحد درصد
سهم مخارج بهداشتی از تولید ناخالص داخلی را کاهش دهد.

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال سوم ،شماره هفتم ،بهار 9317





01

هرچند عالمت ضریب برآورد شده برای اثر مخارج نظامی بر مخارج آموزشی در تمام
دستهبندیهای کشوری منفی است ،اما این ضریب در هیچ کدام از نمونههای مورد بررسی
معنیدار نیست؛ به عبارت دیگر میتوان نتیجه گرفت که نسبت مخارج آموزشی از تولید ناخالص
داخلی مستقل از مخارج دفاعی بوده و تغییر در مخارج نظامی نمیتواند مخارج آموزشی را متأثر
سازد.
در خصوص شاخص رفاه ،وضعیت در کشورهای در حال توسعه متفاوت از کشورهای توسعه یافته
است .با توجه به عدم معنیداری ضریب مخارج نظامی در مدلی که متغیر وابسته آن شاخص رفاه
سن است در کشورهای در حال توسعه مالحظه میشود که مخارج نظامی تأثیر قابل توجهی بر
سطح رفاه ندارد؛ اما در کشورهای توسعه یافته وضع به دیگر منوال است .با افزایش نسبت مخارج
دفاعی از تولید ناخالص داخلی در این کشورها ،شاخص رفاه به شکل قابل مالحظه و معنیداری
کاهش مییابد .وقتی نمونه به کل کشورها تعمیم یافته و تمام  51کشور همراه با یکدیگر بررسی
میشوند ،همچنان ضریب معنیدار است اما هم مقدار آن کاهش مییابد و هم به جای  4در سطح
خطای  71درصد معنیدار است.
جدول شماره ( )6نتایج برآورد مدل
در حال توسعه
عرض از مبدأ
*

مدل ( 7بهداشت)
مدل ( 2آموزش)
مدل ( 9شاخص رفاه)

9041
()109883
*
401976
()10599
*
964104
()811025

ضریب
**

-102488
()107481
-107842
()107321
3504
()71708

توسعه یافته
عرض از
ضریب
مبدأ
**
*
-102548
6031
()107561
()105688
*
-107748
4052
()107871
()10529
*
*
-7718074
27483
()968096
()663039

کل کشورها
عرض از مبدأ
*

40563
()105146
*
402952
()109194
*
72842066
()961016

ضریب
*

-109123
()107798
-107559
()107927
**
-961011
()21109

* معنیداری در سطح اطمینان  34درصد
** معنیداری در سطح اطمینان  31درصد
چنان که در بخش مرور ادبیات بحث شد ،نتیجه دقیق و روشنی در خصوص نحوه اثرگذاری مخارج نظامی بر
ورودیها و نتایج رفاهی وجود ندارد .آنچه در این مطالعه حاصل شد نشان میدهد که در هیچیک از
دستهبندیهای کشوری رابطه مثبت بین مخارج نظامی با مخارج رفاهی و نیز بین مخارج نظامی با شاخص
رفاه وجود ندارد .در خصوص رابطه مخارج نظامی با مخارج آموزشی نتیجه این مطالعه عدم وجود رابطه است
اما در مورد مخارج بهداشتی و شاخص رفاه ،نتایج حکایت از آن دارد که رابطه بین مخارج نظامی با رفاه و با
مخارج بهداشتی یک رابطه معکوس است.
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 .5نتیجهگیری
مخارج نظامی در جهان و در ایران دارای یک سیر صعودی است .سطح مخارج نظامی در جهان در طول 79
سال منتهی به سال  2171بر حسب قیمتهای ثابت قریب به  91درصد افزایش داشته است .روند رو به
گسترش مخارج نظامی اهمیت مطالعه در خصوص اثرات آن بر اجزای مختلف اقتصاد را بیش از گذشته
روشن میسازد .افزایش مخارج نظامی میتواند از کانالهای مختلف بر شاخصهای کالن اقتصادی اثر داشته
باشد .مباحث نظری و تجربی ایراد شده پیرامون این تأثیرات تقریباً در اغلب موارد نتایج همسویی نداشته و
نتایج مطالعات انجام شده متناقض است .این امر خود دلیلی برای آن است که همچنان الزم است پژوهشها
و بررسیهای بیشتری در خصوص اثرات مخارج نظامی بر جوانب مختلف اقتصاد صورت پذیرد.
در میان متغیرهای کالنی که در اثرات مخارج نظامی بر آنها مورد بررسی قرار گرفته است ،میتوان مالحظه
کرد که رشد اقتصادی ،بیکاری و نابرابری توزیع درآمد از توجه بیشتری برخوردار بوده و در ایران نیز مطالعات
چندی در خصوص آنها صورت گرفته است؛ اما رفاه و اثر مخارج نظامی بر رفاه کمتر در مطالعات داخلی
ایران مورد توجه بوده است.
بررسی اثر مخارج نظامی بر رفاه را میتوان از دو منظر تحلیل نمود .در رویکرد نخست میتوان مخارج رفاهی
را متأثر از مخارج نظامی دانست .این تأثیرپذیری عمدتاً میتواند به واسطه محدودیت بودجه دولت بوده و اثر
برونرانی باشد که افزایش مخارج نظامی بر مخارج آموزشی و بهداشتی (به عنوان دو نمود اصلی مخارج
رفاهی) میگذارد .از طرفی مخارج نظامی میتواند از برخی کانالهای غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی اثرگذار
باشد .به عنوان نمونه ،مخارج نظامی با تأثیری که بر رشد اقتصادی ،بیکاری و نابرابری توزیع درآمد دارد
میتواند رفاه اجتماعی را متأثر سازد.
در مطالعه پیش رو ما هر دو رویکرد را مورد توجه قرار دادهایم .به این ترتیب که اثر مخارج نظامی در
چارچوب رهیافت پانل دیتا هم بر مخارج رفاهی مورد بررسی قرار گرفته است و هم بر شاخص رفاه سن به
عنوان شاخصی برای مالحظه برآمدهای رفاهی در جامعه .به منظور بررسی این موضوع که آیا توسعه یافتگی
یا عدم توسعه یافتگی میتواند چگونگی تأثیر مخارج نظامی بر متغیرهای رفاهی را متأثر سازد یا خیر،
کشورهای مورد بررسی ( 51کشور که اطالعات مورد نیاز آنها در دسترس بوده است) به دو گروه کشورهای
در حال توسعه ( 22کشور) و توسعه یافته ( 24کشور) تقسیم شدهاند .سالهای مورد بررسی فاصله زمانی
 2172-2174را پوشش داده است .متغیرهای مخارج به صورت نسبت از تولید ناخالص داخلی در مدل وارد
شدهاند و شاخص رفاهی سن نیز به عنوان شاخص سنجش رفاه مورد استفاده قرار گرفته است.
مبتنی بر برآوردهای انجام شده در این مقاله میتوان بیان داشت که:
 رابطه بین مخارج نظامی با مخارج بهداشتی منفی و معنیدار است (برای همه گروه کشورها).
 رابطه بین مخارج نظامی و مخارج آموزشی به لحاظ آماری معنیدار نیست (برای همه گروه
کشورها).
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 در کشورهای در حال توسعه رفاه تحت تأثیر مخارج نظامی قرار نداشته و رابطه رفاه با مخارج
نظامی در کشورهای توسعه یافته (و نمونه کل کشورها) منفی است.
در خصوص اقتصاد ایران ،دادهها حکایت از آن دارند که مخارج نظامی کشور در مقایسه با کشورهای منتخب
از سطح باالتری برخوردار است .دالیل متعددی میتوان برای این امر متصور بود که شرایط ژئوپلیتیک و قرار
داشتن در منطقهای که جنگ در دهههای اخیر ویژگی بارز آن بوده است ،یکی از مهمترین آنها است .به
همین دلیل است که اغلب کشورهایی که بیشترین میزان هزینه نظامی (نسبت از تولید ناخالص داخلی) را
دارند در منطقه ما قرار دارند (از جمله رژیم اشغالگر قدس ،روسیه ،اوکراین ،قرقیزستان و هند)؛ اما آنچه در
این بین اهمیت مییابد ،سهم اندک مخارج بهداشتی و آموزشی از کل تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه
با سایر کشورهای مورد بررسی است؛ به طوری که ایران یکی از پایینترین سطوح مخارج بهداشتی و
آموزشی را در میان کشورهای مورد بررسی دارد.
این موارد در کنار نتایجی که از شکل رابطه مخارج نظامی با مخارج رفاهی و سطح رفاه به دست آمد این
هشدار را میدهد که افزایش هزینههای نظمی و دفاعی میتواند تبعات رفاهی منفی را برای جامعه داشته
باشد .این امر حداقل در کوتاهمدت قابل اثبات است .به این ترتیب باید دولتها در افزایش مخارج نظامی خود
محتاطانهتر عمل نموده و به مقوالت رفاهی توجه بیشتری نشان دهند.
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