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چکیده
صادرات و واردات ،اقالم بسیار متنوعی را شامل می شوند .یکی از این اقالم ،مربوط به تسلیحات نظامی است.
با توجه به اهمیت تجارت تسلیحات در اهداف دفاعی و اقتصادی کشورها ،بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور
افزایش صااادرات و رساااندن واردات به سااوب مولو هایز اهمیت اساات .پ وهشاانران معتادند که تجارت
تسلیحات تابعی از عوامل اقتصادی و سیاسی است .در این چارچو  ،در موالعه هاضر ،در قالب توابع واردات و
صااادرات تساالیحات ،عوامل مؤثر بر آنها براساااا اعالعات موجود در دور  1992-2015برای  25کشااور
منتخب متشکل از  19کشور توسعهیافته و  6کشور درهالتوسعه شامل ایران بررسی شد است .برای این امر،
پس از تعیین متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات ،با استفاد از روشهای اقتصادسنجی مبتنی بر
داد های ترکیبی ،هریک از النوها برآورد و ناش عوامل مؤثر ارزیابی شااد اساات .نتایآ برآورد مدل واردات
تسلیحات نشان داد که قیمت تسلیحات وارداتی اثر معناداری بر واردات تسلیحات نداشته است .همچنین ،اثر
مخارج نظامی بر واردات تساالیحات فاب برای کشااورهای درهال توسااعه معنادار بود اساات .یافته ها برای
کشااورهای توسااعه یافته ،هاکی از وجود رابوه غیرخوی بین تولید داخلی با واردات تساالیحات بود اساات.
همچنین ،عبق برآورد تابع صااادرات تساالیحات ،قیمت تساالیحات صااادراتی اثر معناداری بر صااادرات این
تسلیحات نداشته است .بعالو  ،یافتهها نشاننر اثر مستایم مخارج نظامی و تولید داخلی بر صادرات تسلیحات
بود است .نتایآ برآورد همه مدلها نشان داد که واقعه  11سپتامبر به عور معناداری تجارت تسلیحات در دنیا
را افزایش داد است.
واژگان کلیدی :تجارت تسلیحات ،مخارج نظامی ،تولید ناخالص داخلی ،واقعه  11سپتامبر ،داد های ترکیبی.

 1دکتری اقتصاد ،مدرا مؤسسه آموزش عالی گلستان ،نویسند مسئول)milad.shahrazi@gmail.com( .
 2دکتری اقتصاد ،دانشنا آزاد اسالمی واهد علوم تحایاات تهران)yavar_dashtbany@yahoo.com( .
 3دکتری اقتصاد ،دانشنا آزاد اسالمی واهد علوم تحایاات تهران)masoudbaghestani306@yahoo.com( .
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 .1مقدمه
صادرات و واردات ،اقالم بسیار متنوعی را شامل میشوند .یکی از این اقالم ،مربوط به تسلیحات نظامی است.
کشاااورها تمایل دارند تا از اساااتاالل خود در برابر خورات و تهدیدهای خارجی دفاع نمایند .این امر باع
می شود که آنها بخش مهمی از هزینههای نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا وارد کردن تسلیحات
سااود دهند .به عور کلی ،بخش دفاع و تأمین امنیت یک کشااور توسااب دولتها هموار مورد توافق و قبول
عامة اندیشااامندان بود اسااات و هزینههای روی آن توساااب دولتها نیز به علت لزوم ماابله با تجاوزها و
تهدیدهای خارجی و برقراری امنیت داخلی قابل توجیه بود است (رمضانی.)1378 ،
اقتصاااد از ناهیه فعالیتهای نظامی میتواند هم رشااد یابد و هم مورد آساایب قرار گیرد .بعضاای کشااورها از
عریق تولید و صادرات ت سلیحات توان ستهاند ارز قابل توجهی به د ست آورند .شعله ور شدن آتش جنگ در
نااط مختلف جهان تا هدودی متأثر از مالهظات اقتصادی تولیدکنندگان سالحهاست که در کنار سایر عوامل
از جمله دستیابی به اهداف سیاسی و آزمایش عملی سالحها هموار مورد توجه تولیدکنندگان بود است؛ اما
در کشورهای در هال توسعه وضعیت تا هدود زیادی متفاوت است .در این کشورها هزینههای نظامی از جمله
واردات و صادرات تسلیحات می تواند از یک سو امنیت و از سوی دینر معیشت و فرآیند توسعه را تحت تأثیر
قرار دهد (دیزجی و همکاران.)1388 ،
یکی از تأثیرات مهم ر شد نظامی گری و تهدیدها و بروز جنگ ها ،افزایش هزینه های نظامی ک شورها ا ست.
وارد آمدن خ سارت به سرمایه های ان سانی و مادی ،کاهش تولیدات داخلی و صادرات و وارد آمدن زیان به
درآمدهای ارزی ،تبدیل شدن نیروی کار اقت صاد زمان صلب به نظامیگری و اقت صاد جننی ،عدم تخ صیص
مناسااب منابع ،فرار مغزها و خروج ساارمایههای انسااانی ،کم شاادن نیروی کار ماهر و نیمه ماهر ،افزایش
قیمت های داخلی ،رشااد واردات ،افزایش قاچاد و افزایش بدهی ها از جمله پیامدهای مهم جنگ ها هسااتند
(مفید .)1374 ،چنین پیامدهایی باع می شااود که بساایاری از کشااورها به منظور تاویت بنیة دفاعی خود و
پیشااانیری از تجاوزگری های بیناننان به افزایش هزینه های نظامی و دفاعی روی آورند .در واقع ،دولتها
تالش میکنند تا با صااارف مخارج دفاعی ،امنیت شاااهروندان خود را تأمین کنند .با توجه به اثرات خارجی
امنیت ،تاویت توان دفاعی یک ک شور برای دینر ک شورها نیز دارای اهمیت ا ست ،به این مفهوم که م سلب
شدن یک کشور برای سایرین میتواند تبعات مثبت یا منفی به همرا داشته باشد (اسمیت.)1995 ،1
بسیاری از کشورها فاقد توانمندیهای الزم برای تحاق همة اهداف دفاعی خود هستند .از این رو ،تمایل آنها
به سمت واردات تسلیحات نظامی و استفاد از ظرفیت دینر کشورها افزایش مییابد .به خصوص در شرایب
وجود تهدیدهای بین المللی ،جهت جبران کمبودهای دفاعی و امنیتی ،واردات تسااالیحات می تواند منجر به
توسعة بخش دفاعی شود .از عرفی ،استرات ی صادرات تسلیحات به شرکاء میتواند به عنوان یکی از اهداف
سیاست خارجی ارزیابی شود .میتوان با تولیاد اسالحه و ادوات نظامی در داخل ،باه جاای خریاد از خاارج،
ضمن کاهش وابستنی نظامی کش اور ب اه ق ادرته اای نظ اامی جهان ،با ایجاد اشتغال ،رونق اقتص اادی و
Smith
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صااااادرات اساااالحه بااااه کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری ،رشااااد اقتصادی را تاویت نمود
(گلخندان و همکاران.)1394 ،
تهدیدها و مخاعرات امنیتی و دفاعی و در نتیجه ،افزایش هزینه های نظامی می تواند تأثیر قابل توجهی بر
النوی تجارت تسلیحات کشورها داشته باشد .واردات و صادرات تسلیحات میتواند بخشی از نیازهای داخلی و
نیز شرکای تجاری برای اقدامات دفاعی و پی شنیری از ماجراجوییهای متجاوزان را تأمین نماید و به عالو ،
به عنوان زیرمجموعه هایی از کل واردات و صادرات ،اثرات سرریز مهمی بر اقت صاد ک شورها نیز دا شته با شد.
چنانچه بیشاااتر هزینه های نظامی صااارف واردات تجهیزات و ادوات نظامی شاااود ،بر تراز تجاری اثر منفی
میگذارد و میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد .به همین ترتیب ،اگااار مخارج نظاااامی صااارف تولیاااد
تجهیازات و ادوات نظاامی شاود ،صادرات آن میتواند باع بهباود تاراز تجااری شاد و رشاد اقتصادی را
افازایش دهاد؛ بنابراین ،بررسی عوامل اثرگذار بر صادرات و واردات تسلیحات نظامی هایز اهمیت خواهد بود.
از عرفی ،قرارگیری ایران در منواه ای ه ساا و ا سترات یک و مواجهه با تهدیدات برخی ک شورهای خارجی،
باع شد تا موضوعات پیرامون اقتصاد دفاع و به عور خاص ،برآورد توابع واردات و صادرات تسلیحات کشور،
از اهمیت وی ای برخوردار باشد .آگاهی از ناش و میزان اثرگذاری هر یک از عوامل مؤثر بر تجارت تسلیحات
می تواند به بهینه کردن سیا ست های تجارت در را ستای اهداف ا سترات یک نظامی ،دفاعی و اقت صادی کمک
نماید .عدم توجه به هر یک از عوامل می تواند نتایآ اسااترات های نظامی و دفاعی کشااور را تحت تأثیر قرار
دهد .به عالو  ،این موضوع از آن جهت ضروری ا ست که به نظر می ر سد ناش واردات و صادرات تسلیحات
در ایران و برر سی عوامل اثرگذار بر آنها در موالعات اقت صاد ایران از دید محااان مغفول ماند ا ست .در این
را ستا ،تحایق ها ضر در صدد پرداختن به این م سئله ا ست .در این را ستا و نظر به اهمیت صادرات و واردات
ت سلیحات در سیا ستهای دفاعی و اقت صادی ک شور ،هدف تحایق ها ضر ،برآورد توابع صادرات و واردات
تسلیحات کشورهای منتخب شامل ایران و بررسی ناش عوامل اقتصادی و سیاسی بر تجارت تسلیحات است.
ادامه مااله به این صورت سازماندهی شد ا ست که در بخش بعدی ادبیات مو ضوع مرور شد ا ست .بخش
سااوم ،به بیان روش شااناساای تحایق و معرفی داد ها اختصاااص دارد .نتایآ تجربی در بخش چهار گزارش
شد اند و در بخش پنجم نتیجهگیری و پیشنهادها ارایه شد است.

 .2مبانی نظری پژوهش
قرار گرفتن در مناعق هساا و استرات یک و مواجهه با تهدیدات امنیتی و باال بودن سهم هزینههای نظامی
از تولید ناخالص داخلی بعضی از کشورها باع شد تا موضوعات مختلف پیرامون مخارج دفاعی از اهمیت
بسزایی برخوردار باشد (گلخندان و همکاران .)1394 ،یکی از مهمترین متغیرها در این هوز  ،تجارت تسلیحات
است که به عنوان یکی از را های تأمین تجهیزات دفاعی در ایجاد امنیت ملی مورد توجه است .وقتی کشوری
بودجه نظامی خود را افزایش میدهد ،این پول میتواند برای کارکنان ،تهیه تسلیحات جدید یا عملکرد تسلیحات
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موجود خرج شود .تهیه تسلیحات یا از عریق تولیدکنندگان داخلی یا منابع خارجی صورت میگیرد (اسمیت و
تاسیران.)2010 ،1
بع ضی پ وه شنران معتادند که عواملی مانند قدرت اقت صادی ،ثبات سیا سی و منابع ان سانی و عبیعی یک
کشااور را باید به عنوان تعیینکنند های توانایی نظامی آن کشااور در نظر گرفت (باروا .)1985 ،2مسااایل
امنیتی ک شورها متأثر از موقعیت جغرافیایی و روابب با هم ساینان نیز میبا شد (اونیل و نس .)1992 ،3ار سال
قوای کمکی به صاااحنه های نبرد در نااط مختلف کشاااور به شااااهرا های زمینی و خووط هوایی و باند
فرودگا ها نیاز دارد که از نشانههای رشد و توسعه اقتصادی است (لوفیان.)1373 ،
یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر تجارت تسااالیحات ،درآمد ملی اسااات .انتظار میرود که بین درآمد و
واردات ت سلیحات ،رابوه غیرخوی و بین درآمد و صادرات ت سلیحات رابوه صعودی وجود دا شته با شد .با
افزایش تااضااا برای سااالح ،به مرور هزینههای ثابت بزرگ در ایجاد ظرفیت تولید داخلی کاهش مییابد که
این جانشینی برای واردات است .ایجاد قابلیت تولید نیاز به زمان دارد ،بنابراین در مواجهه با بحرانی که در آن
نیاز فوری به تساالیحات وجود دارد ،این تساالیحات از عریق واردات تأمین می شااود .به عالو  ،کشااورهای با
درآمد پایینتر تمایل زیادی به سیستمهای تسلیحاتی عمد ندارند ،زیرا آنها نمیتوانند به راهتی از عهد تهیه
آنها برآیند ،به وی اینکه بسیاری از کشمکشهایی که درگیرشان هستند ،عمدتاً مربوط به جنگهای داخلی
ا ست که معموالً ت سلیحات کوچک را در بر میگیرد که ارزش کمتری دارند و اغلب در داخل تولید می شوند.
هرچه کشورها ثروتمندتر می شوند و مخارج نظامیشان افزایش مییابد ،آنها سیستمهای تسلیحاتی بزرگتری
را وارد میکنند؛ اما پس از رسیدن به سوحی از درآمد ،در جهت پیشبرد اهداف استرات یک خود اهتماالً اقدام
به تأسیس و تاویت صنعت تسلیحات داخلی میکنند؛ بنابراین ،میتوان بین درآمد داخلی با صادرات تسلیحات
رابوه صعودی و با واردات تسلیحات رابوه  Uمعکوا را انتظار داشت ،بهعوریکه با افزایش درآمد ،واردات
تسلیحات ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد .برخی موالعات ،رابوه غیرخوی بین درآمد و واردات تسلیحات
را تأیید (لوین و همکاران )1998 ،4و برخی رد (اسمیت و تاسیران )2005 ،کرد اند.
مخارج نظامی از عریق کانال های مختلف می تواند بر رشااد اقتصااادی اثرگذار باشااد .یکی از این کانال ها
صادرات ت سلیحات ا ست .اگرچه هزینههای نظامی مخارج باارز شی را که می تواند صرف سایر امور تولیدی
شااود منحرف می کند و بار مالیاتی بر دوش شااهروندان کشااور می گذارد ،اما ممکن اساات اثرات خارجی و
محرک های ر شد دینری را با خود همرا دا شته با شد .اگر ک شوری برای سال ها در تحایق و تو سعه امور
نظامی ساارمایه گذاری کند ،می تواند به یکی از صااادرکنندگان برجسااته تساالیحات تبدیل شااود و به عالو ،
بخشی از بار مالیاتی مرتبب با تأمین مالی تحایق و توسعه نظامی را نیز صادر کند (یاکوفلف .)2004 ،5بر این
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ا ساا ،مخارج نظامی باال ممکن ا ست ر شد اقت صادی را کاهش دهد ،اما هتی اگر این گونه هم با شد ،این
کاهش رشد میتواند از عریق صادرات تسلیحات جبران شود .در واقع ،مخارج نظامی با هدایت به سمت تولید
ت سلیحات پی شرفته زمینه ایجاد یک بازار بزرگتر و صدور ت سلیحات را فراهم میآورد و از این عریق به ر شد
اقت صادی کمک می نماید (زبیر و ویزارات .)2016 ،1چنانچه هزینههای نظامی عمدتاً صرف واردات تجهیزات
و ادوات نظامی شود (که در ک شورهای در هال تو سعه معموالً این چنین ا ست) ،با توجه به تأثیر منفی آن بر
تراز تجاری ،میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد و آن را کاهش دهد (میو .)2013 ،2به خصوص در
شاارایب کمبود منابع ارزی ،خرید تساالیحات منابع موجود را برای وارد کردن سااایر کاالهای واسااوهای و
سااارمایهای در جهت بهبود رشاااد بلندمدت و پایدار کاهش میدهد (نارایان و اسااامیت .)2009 ،3درهالیکه
افزایش مخارج نظامی با اسااتفاد از نیروی کار مجر  ،ساارمایهگذاریهای مناسااب و صااادرات تساالیحات
می تواند عالو بر ایجاد امنیت و افزایش سااوب تااضااا ،رشااد اقتصااادی را نیز افزایش دهد (ییلدیریم و
همکاران .)2011 ،4همچنین ،برای تولید تساالیحاتی که در داخل کشااور تولید می شاود نیاز به تهیه کاالهای
واسوهای از خارج است که این نیز نیاز به منابع ارزی را به دنبال دارد (گونالک-سنسن.)2004 ،5
شواهد ن شان می دهد که ک شورهای تو سعه یافته گرایش به صادرکنند خالص و ک شورهای درهال تو سعه
گرایش به واردکنند خالص بودن سیستمهای تسلیحاتی و تکنولوژی نظامی دارند .این گرایش را میتوان به
ساارمایه و الزامات تکنولوژیکی که کشااورهای با درآمد باال و توسااعه یافته از عهد آن برمی آیند نساابت داد
(یاکوفلف .)2004 ،صادرات باالتر تسلیحات در یک کشور ،انعکاادهند توسعه تکنولوژیکی باالتر آن کشور
است .در واقع ،این کشورها اثرات سرریز تکنولوژیکی بیشتری که غالباً ناشی از تولید داخلی و رشد اقتصادی
باالتر آنها اساات را می توانند بر تولید و در نتیجه صااادرات تساالیحات تجربه کنند .در این چارچو  ،رشااد
اقتصااادی می تواند از عریق کانال تااضااای کل یک کشااور را به صااادرکنند خالص تساالیحات تبدیل کند
(یاکوفلف.)2007 ،
صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی ابزاری برای به تصویر کشیدن ظرفیت یک کشور در راستای توسعه و
تولید تجهیزات سازگار با نیازهای نیروهای م سلب آن ک شور ا ست .در این چارچو  ،افزایش نیروهای م سلب
می تواند صاادرات تسالیحات را محدود کند اما واردات تسالیحات را افزایش دهد .شاواهد نشاان می دهد که
تالش ها جهت اسااتاالل و خودکفایی در تولید و دسااتیابی به تساالیحات و تجهیزات نظامی برای نیروهای
مسلب به تدریآ با نیاز روزافزون به همکاری تجهیزاتی با شرکاء جاینزین می شود .مشارکت در همکاریهای
دوجانبه و چندجانبه تجهیزاتی می تواند به عور مارون به صاارفه ای توان عملیاتی و کارایی نیروهای مساالب را
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بهبود بخشد .به عور کلی ،نیروهای مسلب و تأمین تجهیزات یک ننرانی ملی برای دولتها هستند و انتخا
برنامههای امنیتی در عرضه و تااضای تجهیزات و تسلیحات منعکس میگردد (الفون.)2018 ،1
مسئله دینر این است که آیا تجارت اسلحه به قیمت تسلیحات هساا است یا خیر؟ قیمت یکی از متغیرهای
ا صلی در تجارت ا ست ،اما محدودیت مهم جهت آزمون اثر قیمت ت سلیحات این ا ست که به دلیل عدم ارایه
قیمت تجارت تساالیحات ،هیم معیار مسااتایم برای انداز گیری آن وجود ندارد .به عور کلی ،برای اسااتخراج
اعالعات تجارت تسلیحات و قیمت آنها ،از دو منبع اصلی استفاد می شود .مؤسسه تحایاات صلب بینالمللی
ا ستکهلم ) 2(SIPRIو سالنامه نالوانتااالت ت سلیحات و مخارج نظامی ساالنه جهان ( .3(WMEATاز
آنجا که اعالعات ارایه شد توسب  WMEATمعیار ارزشی و  SIPRIمعیار هجمی است ،نسبت آنها را
می توان به عنوان شاااخص قیمت ضاامنی و تاریبی برای قیمت تجارت تساالیحات لحا( کرد (اساامیت و
تاسیران.)2010 ،
شواهد تاریخی نشان میدهد که تجارت تسلیحات ،عالو بر عوامل اقتصادی ،تابعی از الزامات ایدیولوژیک و
سیاسی نیز بود است .یکی از عوامل مهمی که زمینهساز نالوانتاال گسترد تسلیحات در جهان عی سالیان
اخیر بود  ،وقوع رخداد یازدهم سپتامبر ا ست .پس از این واقعه ،ایاالت متحد به بهانه مبارز با تروری سم به
سیا ست های نظامی و ت سلیحاتی گ سترد ای از جمله ا شغال افغان ستان و عراد مبادرت ورزید و به نظامی
کردن کشاااورهای آفری اایی دامن زد و موج جدیدی از نظامی گری را در این قار پایه گذاری کرد (هادیان،
 .)1388هادثه یازد سپتامبر منجر به ر شد خیر کنند میزان خرید و فروش ت سلیحات و تجهیزات جننی در
جهان شااد .در این بین ،ایاالت متحد به یکی از بزرگترین فروشااندگان در این عرصااه تبدیل گردید .پس از
هادثه  11سااپتامبر ،کشااورهای نفت خیز مانند عربسااتان ،امارات ،اردن ،عمان و بحرین خریدهای هننفت
ت سلیحاتی از آمریکا کرد اند .همچنین ،تحریم های ت سلیحاتی ک شورهایی چون هند ،پاک ستان ،صرب ستان و
مونتهننرو لغو و آنها نیز همانند کشورهایی مثل تاجیکستان ،ارمنستان ،آذربایجان ،یمن ،جیبوتی و  ...به جمع
خریداران ت سلیحات آمریکایی بپیوندند .ا سا ساً هننامی که ک شوری اقدام به خرید تجهیزاتی جدید می کند،
سالهای سال باید بابت بهینه سازی ،ننهداری و تعمیر آن نیز هزینه کند؛ بنابراین ،این خریدها سبب میشود
که صنایع نظامی در معرض خور نابودی کشوری مثل امریکا هم جان تاز ای بنیرد (واین.)1386 ،
عبق بررساای های انجام شااد  ،تاکنون موالعات داخلی قابل مالهظه ای در زمینه بررساای عوامل اثرگذار بر
تجارت تسلیحات صورت ننرفته است .در سوب بینالمللی نیز موالعات اندکی در این هوز انجام شد است.
از جمله ،لوین و همکاران ( )1998به بررسی عوامل مؤثر بر واردات تسلیحات در  38کشور منتخب عی دورة
 1983-1993پرداختند .آنها نشااان دادند که یک رابوه معکوا بین شاااخص قیمت ها و واردات تساالیحات
وجود دارد .همچنین ،اثر مخارج نظامی و درآمد ملی ابتدا مثبت و پس از مدتی منفی ا ست .اسمیت و تاسیران
( )2005تابع واردات ت سلیحات نظامی مربوط به  52ک شور در دورة  1981-1999را برآورد نمودند .برا ساا
1
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نتایآ هاصاال ،درآمد بر واردات تساالیحات ،اثری نداشااته اساات ،اما مخارج نظامی اثر غیرخوی بر واردات
ت سلیحات دا شته ا ست .همچنین ،افزایش قیمت ها با کاهش واردات همرا بود ا ست .ا سمیت و تا سیران
( )2010با ا ستفاد از داد های تابلویی  150ک شور برای یک باز زمانی  19ساله ،مدل واردات ت سلیحات را
برآورد کردند .یافته ها نشااان داد که همرا با رشااد مخارج نظامی و درآمد ،تمایل به واردات تساالیحات ابتدا
افزایش و سپس کاهش مییابد.
با توجه به اهمیت مو ضوع و اینکه به نظر می ر سد ناش واردات و صادرات ت سلیحات در تحایاات پی شین و
بررسی عوامل اثرگذار بر آنها به خصوص در موالعات اقتصاد ایران از دید محااان مغفول ماند است ،موالعه
هاضر به برآورد توابع واردات و صادرات تسلیحات کشورهای منتخب شامل ایران میپردازد.

 .3روششناسی پژوهش و دادهها
 .1-3روش پژوهش
هدف این پ وهش ،برآورد توابع واردات و صااادرات تساالیحات  25کشااور منتخب متشااکل از  19کشااور
توسااعه یافته و  6کشااور درهال توسااعه شااامل ایران عی دور  1992-2015اساات .در این چارچو  ،ابتدا
متغیرهای مؤثر بر واردات و صادرات تسلیحات نظامی ،براساا ادبیات موضوع مشخص شد است .سپس،
داد های موردنیاز هریک از متغیرها برای کشورهای منتخب به تفکیک کشورهای توسعهیافته و درهالتوسعه
از پاینا های اعالعاتی معتبر گردآوری شد اند .در مرهلة بعد ،تابع واردات و نیز تابع صادرات تسلیحات برای
هر یک از گرو کشورهای منتخب به صورت زیر تشکیل گردید است:
)IM=f(PIM, M, GDP, GDP2, AF, DUM
()1
)EX=f(PEX, M, GDP, AF, DUM
()2
رابوه ( )1تابع واردات و رابوه ( )2تابع صادرات تسلیحات است .در این روابب IM ،واردات تسلیحاتPIM ،
قیمت تسلیحات وارداتی M ،مخارج نظامی GDP ،تولید ناخالص داخلی GDP2 ،مجذور تولید ناخالص
داخلی و  AFPتعداد فعالین نیروهای مسلب است .همچنین EX ،صادرات تسلیحات نظامی و  PEXقیمت
تسلیحات صادراتی است DUM .نیز متغیر مجازی برای واقعه  11سپتامبر است که در آن ،برای سالهای
 1992تا  2001عدد  0و برای سالهای  2002تا  2015عدد  1لحا( شد است.
در مرهله بعد ،به منظور تحاق اهداف پ وهش ،توابع واردات و صااادرات تساالیحات با اسااتفاد از روش های
اقتصادسنجی داد های ترکیبی برآورد شد و ناش متغیرهای اثرگذار ارزیابی میگردد.
با توجه به ترکیبی بودن داد ها ،ابتدا باید نوع آنها از جهت تلفیای و یا پانل بودن مشاااخص گردد .برای این
منظور ،از آزمون لیمر استفاد می شود که دارای آمار  Fاست .در اینجا دو هالت وجود دارد :یا داد ها تلفیای
هستند که باید با استفاد از روش اثرات مشترک تخمین زد شوند و یا پانل هستند که عبق آزمون هاسمن،
باید با ا ستفاد از یکی از دو روش اثرات ثابت یا ت صادفی برآورد شوند .هال اگر ارزش آمار  Fمحا سباتی از
آمار  Fجدول کمتر باشااد ،در سااوب معنای معین ،فرضاایه  H0مبنی بر تلفیای بودن داد ها رد نشااد و
میتوان مدل را با استفاد از روش هداقل مربعات معمولی برآورد کرد .در غیر این صورت ،داد ها پانل هستند
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و برای تشخیص بین اثرات ثابت و تصادفی ،باید آزمون هاسمن صورت گیرد که از معیار استفاد میکند.
فر ضیه صفر این آزمون بیاننر وجود اثرات ت صادفی و فر ضیه ماابل بیاننر وجود اثرات ثابت ا ست .هال اگر
جدول کمتر با شد ،اثرات ت صادفی پذیرفته و از روش هداقل مربعات تعمیم یافته
محا سباتی از
آمار
ا ستفاد می گردد ،در غیر این صورت ،اثرات ثابت پذیرفته و از روش هداقل مربعات معمولی برای برآورد النو
استفاد میشود.
 .2-3دادهها
اعالعات این پ وهش به صااورت کتابخانه ای و از عریق منابع اعالعاتی معتبر گردآوری شااد اند .داد های
موردنیاز برخی از متغیرها برای ب سیاری از ک شورها با ماادیر مفاود  ،صفر و یا خوای انداز گیری روبرو بود
است .با توجه به این محدودیتهای داد ای ،محدودیتهایی نیز در انتخا مجموعه کشورها و نیز متغیرهای
پ وهش ایجاد میشااود .کما این که در تشااکیل توابع ،متغیرهای توضاایحی محذوفی از قبیل ظرفیت تولید
تسلیحات داخلی و عوامل استرات یک جغرافیایی که انداز گیری آنها دشوار است وجود دارد .هننام مواجهه با
چنین اختالالتی در داد های پانل ،محااان دو گزینه برای تعیین نمونه اسااتفاد شااد جهت برآورد و آزمون
فرضااایهها دارند .یک را نادید گرفتن بعضااای از داد ها و کار با یک پانل متوازن با اساااتفاد از یک نمونه
کوچکتر اما با کیفیت بهتر از داد ها اساات .را دوم ،اسااتفاد از همه داد ها و نادید گرفتن امکان تصااریب
نادرساات و تورش در نتایآ اساات .اساامیت و تاساایران ( )2005با در نظر گرفتن یک پانل متوازن کوچک از
داد هایی با کیفیت بهتر شامل  19سال برای  52کشور و نادید گرفتن تاریباً  100کشور دینر ،جهت برآورد
النوی واردات تسلیحات ،را اول را پیشنهاد و انتخا نمودند .بر این اساا ،در پ وهش هاضر نیز گزینه اول
مدنظر قرار گرفته و در این چارچو  25 ،کشور 1برای یک دور  24ساله به عنوان نمونه مورد بررسی انتخا
شد ا ست .همچنین ،با توجه به مبانی نظری و موالعات پی شین و نیز در د سترا و قابل انداز گیری بودن
داد ها ،متغیرهای توابع واردات و صادرات تعیین شد است.
در این تحایق ،اعالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی ،مخارج نظامی و تعداد فعالین نیروهای مسااالب از
پاینا داد های بانک جهانی اسااتخراج شااد اساات .به عالو  ،برای اسااتخراج داد های واردات و صااادرات
ت سلیحات نظامی و قیمت آنها ،از دو منبع ا ستفاد شد ا ست .مؤ س سه تحایاات صلب بینالمللی ا ستکهلم
( )SIPRIکه برآوردهای تجارت تسااالیحات را هر ساااال در قالب ساااالنامه چا میکند و نیز ساااالنامه
نالوانتااالت ت سلیحات و مخارج نظامی ساالنه جهان ( .)WMEATتفاوت این دو منبع در ارایه اعالعات
تجارت تساالیحات این اساات که  SIPRIیک برآورد ماداری از نالوانتاال ساایسااتمهای تساالیحاتی بزرگ

1ک شورهای منتخب مورد برر سی عبارتند از  19ک شور تو سعهیافتة ا سترالیا ،بل یک ،کانادا ،دانمارک ،فنالند ،فران سه ،آلمان ،ایتالیا،
رژیم صهیونستی ،کر جنوبی ،هلند ،نروژ ،لهستان ،روسیه ،اسپانیا ،سوید ،سوییس ،بریتانیا و ایاالت متحد و  6کشور در هال توسعة
جمهوری اسالمی ایران ،برزیل ،چین ،هند ،آفریاای جنوبی و ترکیه
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صرف نظر از قیمت واقعی پرداخت شد برای آنها به دست میدهد؛ اما  WMEATتالش میکند تا ارزش
نالوانتااالت تسلیحات را با انعکاا برآوردی از قیمت پرداخت شد ارایه کند.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
پیش از برآورد مدلها ،الزم است مانایی تمام متغیرهای مورد موالعه آزمون گردد ،زیرا برآورد مدلها در
صورت نامانایی متغیرها ،باع بروز م شکل رگر سیون کاذ  1و اهیاناً عدم همانبا شتنی 2می شود .برای این
منظور ،در پ وهش هاضاار از آزمون مانایی داد های ترکیبی لوین ،لین و چو ( 3)LLCاسااتفاد شااد اساات.
فرض صاافر این آزمون ،وجود ریشااه واهد و نامانایی و فرض ماابل ،عدم وجود ریشااه واهد و نامانایی متغیر
اساات .نتایآ هاصاال از این آزمون برای متغیرهای پ وهش به تفکیک کل کشااورهای منتخب ،کشااورهای
توسعهیافته و کشورهای درهالتوسعه در جدول شمار  1ارایه شد است .عبق نتایآ ،علیرغم اینکه در هالت
با عرض از مبدأ ،برای برخی گرو ها متغیرهای صادرات تسلیحات و تولید ناخالص داخلی نامانا هستند ،اما در
هالت با عرض از مبدأ و روند ،مادار عددی آمار  LLCو اهتمال مربوط به آن در همه گرو های ک شوری و
برای همه متغیرها نشان میدهد که فرضیه صفر این آزمون مبنی بر داشتن ریشه واهد و نامانایی مورد تأیید
قرار نمیگیرد؛ بنابراین ،تمامی متغیرها در سوب مانا هستند و مشکل رگرسیون کاذ و نیز عدم همانباشتنی
به وجود نمی آید .در نتیجه ،می توان از فرم سااوب متغیرها جهت برآورد توابع صااادرات و واردات تساالیحات
استفاد کرد.
جدول شمار ( )1نتایآ آزمون ریشه واهد  LLCبرای متغیرهای پ وهش
گرو کشوری

کل کشورهای
منتخب

کشورهای منتخب
توسعهیافته

متغیر

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و روند

نتیجه

مادار آمار

اهتمال

مادار آمار

اهتمال

واردات تسلیحات

-1/867

0/031

-7/564

0/000

)I(0

صادرات تسلیحات

-1/188

0/117

-6/020

0/000

)I(0

شاخص قیمت تسلیحات وارداتی

-8/562

0/000

-8/804

0/000

)I(0

شاخص قیمت تسلیحات صادراتی

-9/473

0/000

-9/927

0/000

)I(0

مخارج نظامی

-7/923

0/000

-4/188

0/000

)I(0

تولید ناخالص داخلی سرانه

0/649

0/741

-1/680

0/046

)I(0

تعداد کارکنان نیروهای مسلب

-5/578

0/000

-5/078

0/000

)I(0

واردات تسلیحات

-7/066

0/000

-7/526

0/000

)I(0

صادرات تسلیحات

-0/363

0/358

-3/352

0/000

)I(0

شاخص قیمت تسلیحات وارداتی

-7/304

0/000

-5/974

0/000

)I(0

شاخص قیمت تسلیحات صادراتی

-6/032

0/000

-4/278

0/000

)I(0
1

Spurious regression
Non-cointegration
)3 Levin, Lin and Chu (LLC
2
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گرو کشوری

کشورهای منتخب
درهالتوسعه

متغیر

با عرض از مبدأ

با عرض از مبدأ و روند

نتیجه

مادار آمار

اهتمال

مادار آمار

اهتمال

مخارج نظامی

-7/573

0/000

-3/567

0/000

)I(0

تولید ناخالص داخلی سرانه

10/467

0/000

-10/562

0/000

)I(0

تعداد کارکنان نیروهای مسلب

-5/023

0/000

-5/078

0/000

)I(0

واردات تسلیحات

-3/258

0/000

-2/459

0/007

)I(0

صادرات تسلیحات

-2/532

0/006

-6/755

0/000

)I(0

شاخص قیمت تسلیحات وارداتی

-4/530

0/000

-6/959

0/000

)I(0

شاخص قیمت تسلیحات صادراتی

-4/484

0/000

-4/827

0/000

)I(0

مخارج نظامی

-2/438

0/007

-2/814

0/002

)I(0

تولید ناخالص داخلی سرانه

-0/357

0/360

-2/764

0/003

)I(0

تعداد کارکنان نیروهای مسلب

-2/512

0/006

-2/199

0/014

)I(0

در پ وهش هاضر ،برای آزمون فرضیهها از النوهای زیر استفاد شد است:
()1
()2

2
IM it   0  1PIM it   2 M it   3GDPit   4GDP   5AFit  DUM t  e it
it

EX it  0  1PEX it  2M it  3GDPit  4AFit  DUM t  it

به عوریکه  IMitواردات تسلیحات PIMit ،شاخص قیمت تسلیحات وارداتی Mit ،مخارج نظامیGDPit ،
تولید ناخالص داخلی سرانه GDP2it ،مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه AFit ،تعداد نیروهای مسلب کشور
 iدر دور  tو  DUMtمتغیر مجازی برای هادثه  11سپتامبر است .همچنین ،در معادله دوم EXit ،صادرات
تسلیحات و  PEXitشاخص قیمت تسلیحات صادراتی است.
در این راستا ،در قالب النوی ( ،)1تابع واردات تسلیحات و در چارچو النوی ( ،)2تابع صادرات تسلیحات
نظامی برآورد شد است.
با توجه به ترکیبی بودن داد ها ،ابتدا آزمون  Fلیمر برای النوهای پ وهش به منظور تشخیص تلفیای و یا
پانل بودن داد ها انجام شد است .فرضیه صفر این آزمون بیان میکند که اثرات ثابت ماوعی صفر و عرض
از مبدأ برای همه مااعع یکسان میباشد ،بنابراین اثرات مشترک وجود دارد .نتایآ به دست آمد  ،در جدول 2
ارایه شد است.
جدول شمار ( )2نتایآ هاصل از آزمون  Fلیمر برای النوهای پ وهش
گرو کشوری
کل کشورهای منتخب
کشورهای منتخب توسعهیافته

النو
النوی 1
النوی 2
النوی 1
النوی 2

آمار F
38/000
50/620
41/504
23/227

اهتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
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النوی 1
النوی 2

کشورهای منتخب درهالتوسعه

20/297
51/715

0/000
0/000

با توجه به اینکه ماادیر آمار  Fبرای همه النوها در سوب خوای  1درصد معنادار است ،فرضیه صفر آزمون
مبنی بر وجود اثرات مشترک رد میگردد؛ یعنی داد های بکار رفته تلفیای نبود و پانل هستند.
هال برای انتخا بین اثرات ثابت و تصادفی ،آزمون هاسمن انجام شد است .اثرات ثابت یعنی عرض از
مبدأها بین مااعع متفاوت اما عی زمان ثابت است و اثرات تصادفی نشاننر وجود عرض از مبدأهای متفاوت
ولی تصادفی در عی زمان است .فرضیه صفر این آزمون بیاننر وجود اثرات تصادفی و فرضیه ماابل ،بیاننر
وجود اثرات ثابت در بین مااعع است .نتایآ هاصل از این آزمون در جدول  3نشان داد شد است.
جدول شمار ( )3نتایآ هاصل از آزمون هاسمن برای النوهای پ وهش
گرو کشوری
کل کشورهای منتخب
کشورهای منتخب توسعهیافته
کشورهای منتخب درهالتوسعه

النو
النوی 1
النوی 2
النوی 1
النوی 2
النوی 1
النوی 2

آمار
0/000
9/892
0/000
55/819
29/121
11/831

اهتمال
1/000
0/078
1/000
0/000
0/000
0/000

جدول فود نشان میدهد که به جز النوی واردات کل کشورها و کشورهای توسعهیافته منتخب ،برای سایر
محا سباتی بزرگ بود و اهتمال آن کمتر از  10در صد ا ست ،آمار های ها سمن
النوها چون مادار آمار
معنادار نبود و فرضیه صفر آزمون مبنی بر مناسب بودن اثرات تصادفی رد و روش اثرات ثابت ماوعی ترجیب
داد میشود.
با توجه به آزمونهای صورت گرفته ،به منظور برآورد تابع واردات تسلیحات نظامی کل کشورها و نیز کشورهای
توسعهیافته منتخب عی دور زمانی  ،1992-2015از روش مربوط به اثرات تصادفی برای داد های تابلویی
که مبتنی بر روش هداقل مربعات تعمیمیافته ( 1)GLSمیباشد ،استفاد میگردد .همچنین ،برای برآورد تابع
واردات تسلیحات کشورهای درهالتوسعه و نیز توابع صادرات ،روش اثرات ثابت که مبتنی بر روش هداقل
مربعات معمولی ( 2)OLSاست به کار برد میشود.
جدول شمار ( )4نتایآ هاصل از برآورد النوی واردات تسلیحات
متغیر
شاخص قیمت تسلیحات وارداتی

کشورهای منتخب
2/019

کشورهای توسعهیافته
1/918

کشورهای درهالتوسعه
-2/584

)Generalized Least Squares (GLS
)Ordinary Least Squares (OLS

1
2
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مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه

کشورهای منتخب
()0/179
-0/134
()0/197
0/060
()0/000
-5/84e-7
()0/000
0/001
()0/000
1170/336
()0/000
-106/906
()0/840

کشورهای توسعهیافته
()0/270
-101/958
()0/416
0/036
()0/087
-4/44e-7
()0/012
-0/001
()0/665
1496/668
()0/000
758/046
()0/288

کشورهای درهالتوسعه
()0/746
316/736
()0/039
-0/182
()0/127
-1/59e-7
()0/048
0/002
()0/000
976/307
()0/000
-1682/014
()0/004

متغیر

R

0/302

0/316

0/708

اهتمال F

0/000

0/000

0/000

مخارج نظامی
تولید ناخالص داخلی سرانه

تعداد کارکنان نیروهای مسلب
هادثه  11سپتامبر
عرض از مبدأ
2

همانعور که مشاهد میگردد ،عی دور مورد بررسی ،قیمت واردات تسلیحات نظامی اثر معناداری بر واردات
تسلیحات هیم یک از گرو کشورهای منتخب نداشته است .بر این اساا ،میتوان بیان داشت که در این
دور  ،اهمیت قیمت تسلیحات برای کشورها به میزانی نبود است که بر واردات تسلیحات آنها اثر مهمی داشته
باشد.
همچنین ،متغیر مخارج نظامی اثر معناداری بر واردات تسلیحات کشورهای منتخب و توسعهیافته نداشته است.
این نتیجه ،با یافتههای هاصل از موالعات یاکوفلف ( )2004و اسمیت و تاسیران ( )2005سازگار است .با توجه
به اینکه  19کشور از  25کشور منتخب پ وهش را کشورهای توسعهیافته تشکیل داد اند ،این کشورها بیش از
آنکه به واردات تسلیحات توجه داشته باشند ،مخارج نظامی خود را به سمت تحایقوتوسعه و تولید و صادرات
تسلیحات و ادوات پیشرفته نظامی هدایت کرد اند؛ اما اثر متغیر مخارج نظامی به عنوان یکی از متغیرهای
اصلی اقتصاد دفاع ،بر واردات تسلیحات کشورهای درهالتوسعه در فاصله اعمینان  95درصد مثبت و معنادار
بود است؛ یعنی این کشورها بخش مهمی از هزینههای نظامی و دفاعی خود را صرف وارد کردن تسلیحات
نظامی از سایر کشورها نمود اند.
به عالو  ،ضریب مثبت تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منتخب و توسعهیافته نشاندهند این است که
بین تولید ناخالص داخلی و واردات تسلیحات این کشورها رابوه مستایمی برقرار است که در فاصله اعمینان
 90درصد معنادار است .همچنین ،با توجه به ضریب منفی مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه میتوان چنین
برداشت کرد که رابوهای غیرخوی به شکل  Uمعکوا بین تولید ناخالص داخلی و واردات تسلیحات آنها
وجود دارد که با تحلیل نظری انجام گرفته سازگار است؛ یعنی در مراهل اولیه افزایش تولید ناخالص داخلی،
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واردات تسلیحات نیز همرا با آن افزایش مییابد ،اما پس از رسیدن به یک هد آستانه ،افزایشهای بعدی
تولید ناخالص داخلی واردات تسلیحات را کاهش میدهد؛ اما ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه برای کشورهای
درهالتوسعه منفی اما غیرمعنادار است ،درهالیکه ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه مثبت اما در
فاصله اعمینان  95درصد معنادار است .میتوان استنباط نمود که وجود رابوه غیرخوی بین تولید ناخالص
داخلی و واردات تسلیحات برای زیرمجموعه کشورهای درهالتوسعه تأیید نمیشود .در واقع ،مثبت و معنادار
بودن ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی نشان میدهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و واردات تسلیحات
این کشورها ارتباط مستایم و خوی وجود داشته است؛ یعنی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ،افزایش
درآمد و در نتیجه در اختیار داشتن منابع مالی برای خرید بیشتر ،این کشورها واردات تسلیحات خود را افزایش
داد اند.
ضریب مثبت تعداد نیروهای مسلب بیان میکند که بین این متغیر و واردات تسلیحات کشورهای منتحب و
درهالتوسعه رابوهای مستایم وجود دارد که در فاصله اعمینان  99درصد معنادار است؛ یعنی با افزایش تعداد
فعالین نیروهای مسلب ،ضرورت نیاز به واردات تسلیحات نظامی جهت تجهیز بیشتر این نیروها افزایش پیدا
کرد است؛ اما تعداد نیروهای مسلب اثر معناداری بر واردات تسلیحات کشورهای توسعهیافته از خود نشان
نداد است؛ یعنی با افزایش تعداد افراد فعال در نیروهای مسلب این کشورها ،واردات تسلیحات آنها تأثیر قابل
توجهی نپذیرفته است.
نتایآ نشان میدهد که هادثه  11سپتامبر در فاصله اعمینان  99درصد اثر مثبت و معناداری بر واردات تسلیحات
همه گرو کشورهای منتخب داشته است؛ به عبارت دینر ،پس از بروز این رویداد ،کشورها نیاز بیشتری به
تسلیحات جهت نیازیهای دفاعی خود اهساا کرد اند که این هجم تسلیحات وارداتی در جهان به عور قابل
توجهی گسترش داد است.
در مرهله بعد ،النوی دوم (النوی صادرات تسلیحات) برآورد شد است .نتایآ هاصل در جدول  5نشان داد
شد است.
جدول شمار ( )5نتایآ هاصل از برآورد النوی صادرات تسلیحات
متغیر
شاخص قیمت تسلیحات صادراتی
مخارج نظامی
تولید ناخالص داخلی سرانه
تعداد کارکنان نیروهای مسلب
هادثه  11سپتامبر

کشورهای منتخب

کشورهای توسعهیافته

کشورهای درهالتوسعه

-281/872
()0/245
4/050
()0/000
0/137
()0/006
-0/007
()0/012
2808/135
()0/008

224/060
()0/159
6469/359
()0/000
0/176
()0/045
-0/057
()0/000
4473/227
()0/046

11/435
()0/322
122/499
()0/045
0/044
()0/000
-0/001
()0/000
134/075
()0/026
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متغیر

کشورهای منتخب

کشورهای توسعهیافته

کشورهای درهالتوسعه

عرض از مبدأ

-5862/937
()0/840

2477/416
()0/707

373/776
()0/076

0/743

0/708

0/817

0/000

0/000

0/000

2

R

اهتمال F

همانعور که از جدول شمار  5قابل استنباط است ،قیمت تسلیحات صادراتی اثری منفی اما غیرمعنادار بر
صادرات تسلیحات در کشورهای منتخب عی دور زمانی  2015-1992داشته است؛ به عبارت دینر ،برای
هیم از گرو کشورها ،اثر شاخص قیمت صادرات تسلیحات بر صادرات تسلیحات در دور زمانی مورد بررسی
از لحا( آماری تأیید نشد؛ بنابراین ،میتوان گفت که تغییر قیمت تسلیحات عاملی نبود است که در تصمیم
برای خرید تسلیحات از این کشورها اثر قابل توجهی داشته باشد.
از عرفی ،مخارج نظامی در فاصله اعمینان  95درصد اثر مثبت و معنادار بر صادرات تسلیحات کشورها داشته
است .بر این اساا ،افزایش مخارج نظامی در کشورهای مورد موالعه صادرات تسلیحات آنها را افزایش داد
است .در واقع ،می توان نتیجه گرفت که با افزایش مخارج نظامی ،تولید تسلیحات نظامی نیز در این کشورها
باال رفته و این امر ،زمینه افزایش صادرات تسلیحات را فراهم نمود است.
همچنین ،عالمت ضریب تولید ناخالص داخلی سرانه در النوهای صادرات مثبت و در فاصله اعمینان  95درصد
معنادار است .به این مفهوم که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و در نتیجه افزایش درآمد سرانه در این
کشورها امکان و ظرفیت تولید تجهیزات نظامی و سپس صادر کردن آنها افزایش پیدا کرد است .در نتیجه،
باال رفتن سوب تولید آنها افزایش صادرات تسلیحات آنها را نیز در پی داشته است.
به عالو  ،ضریب منفی تعداد فعالین در نیروهای مسلب نشاندهند آن است که بین این متغیر و صادرات
تسلیحات در همه گرو کشورهای منتخب ،توسعهیافته و درهالتوسعه رابوهای عکس وجود دارد که در فاصله
اعمینان  95درصد معنادار است .به عبارت دینر ،با افزایش تعداد نیروهای مسلب ،بخشی از تسلیحات تولید
شد صرف تجهیز این نیروها شد است که نتیجه آن کاهش صادرات تسلیحات بود است.
ضریب مثبت و معنادار مربوط به متغیر مجازی واقعه  11سپتامبر نیز نشان میدهد که اثر این هادثه بر صادرات
تسلیحات هر سه گرو کشورهای منتخب جهانی ،کشورهای توسعهیافته و کشورهای درهالتوسعه در فاصله
اعمینان  95درصد مثبت و معنادار بود است .بر این اساا ،میتوان استنباط نمود که بروز این هادثه بهانهای
برای صادرات تسلیحات در سوب جهان به خصوص به منواه خاورمیانه ایجاد کرد است.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پ وهش ،در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات ،عوامل مؤثر بر آنها براساا اعالعات  25کشور
منتخب متشکل از  19کشور توسعهیافته و  6کشور درهالتوسعه شامل ایران عی دور زمانی 1992-2015
بررسی شد .در این چارچو  ،ابتدا متغیرهای اثرگذار بر هر یک از متغیرهای واردات و صادرات تسلیحات عبق

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال چهارم ،شماره داوزدهم ،تابستان 1398

23

مبانی نظری و موالعات پیشین تعیین و براساا آن ،تابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل شد .سپس،
داد های موردنیاز هرکدام از این متغیرها برای هر یک از مجموعه کشورهای منتخب از پاینا های اعالعاتی
معتبر گردآوری شدند .در مرهله بعد ،با استفاد از روشهای اقتصادسنجی مبتنی بر داد های ترکیبی برای
هریک از النوها ،این توابع برآورد و ناش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی شد.
براساا نتایآ هاصل ،در مدل صادرات تسلیحات چنوننی اثرگذاری متغیرها برای همه گرو های کشوری
یکسان است و با تغییر توسعهیافتنی کشورها تغییری در نوع ارتباط آنها با صادرات تسلیحات ایجاد نمیشود.
این در هالی است که در مدل واردات تسلیحات ،نحو اثر متغیرها به سوب توسعهیافتنی کشورها هساا است.
نتایآ نشان میدهد که قیمت واردات و صادرات در هیم یک از گرو ها تأثیر معناداری بر تجارت تسلیحات
نداشته است .به عبارت دینر ،با توجه به اهمیت وی این هوز در مسایل دفاعی ،امنیتی و استرات یک ،در
تصمیم کشورها برای واردات و صادرات ،عوامل غیرقیمتی هایز اهمیت بیشتری است.
برخالف قیمتها ،نتایآ برآورد همه مدلهای تجارت تسلیحات نشان داد که اثر هادثه  11سپتامبر  2001بر
واردات و صادرات همه گرو های کشوری مثبت و معنادار بود است .در واقع ،چنین رخدادی در سوب بینالمللی
به انداز ای برای همه کشورها مهم است که صرفنظر از سایر عوامل ،آنها را به تجارت تسلیحات ترغیب
میکند.
به عالو  ،اثر مخارج نظامی بر تجارت تسلیحات به درجه توسعهیافتنی کشورها بستنی دارد ،به عوریکه
کشورها در مراهل پایینتر توسعهیافتنی بخش بیشتری از مخارج نظامی خود را به واردات تسلیحات تخصیص
میدهند ،اما هر چه کشورها توسعهیافتهتر میشوند سهم بیشتر مخارج نظامی خود را به جای واردات تسلیحات
به صادرات تسلیحات اختصاص میدهند.
در ارتباط بین تولید و درآمد سرانه با واردات تسلیحات ،میزان توسعهیافتنی کشورها نیز دارای اهمیت است.
کشورهای درهالتوسعهای که در مراهل پایینتر درآمدی قرار دارند ،با توجه به مسایل خاص خود ،افزایش
درآمدهای اولیه را به جای واردات به سایر امور تخصیص میدهند ،اما پس از رسیدن به یک سوحی از درآمد
با افزایش تولید و درآمد ملی سهم واردات تسلیحات را در مخارج خود افزایش میدهند تا اینکه در مسیر رشد
خود به سوب باالتری از درآمد میرسند که در آنجا تصمیم میگیرند خود به تولید و سپس صدور تسلیحات
روی آورند .بنابراین ،افزایشهای بعدی درآمد به آنها کمک میکند که با افزایش ظرفیت و توان تولیدی خود
سوب صادرات اسلحه را نیز افزایش دهند.
در مورد نیروهای مسلب نیز افزایش تعداد آنها در همه گرو ها منجر به کاهش صادرات تسلیحات شد است و
این به توسعهیافتنی کشورها ارتباعی ندارد .در واقع ،کشورها پس از یک افزایش در تعداد نیروهای مسلب خود،
جهت تجهیز آنها در درجه اول ترجیب میدهند که از تولیدات داخلی خود استفاد کنند .بنابراین ،با افزایش
فعالین در نیروهای مسلب بخشی از تجهیزات و امکاناتی که برای صادرات میتوانستند در نظر بنیرند را به این
نیروها اختصاص میدهند .نتایآ همچنین نشان میدهد که برخالف کشورهای درهالتوسعه که بخشی از
نیازهای نیروهای مسلب خود را از واردات تأمین کرد اند ،اثر افزایش این نیروها بر واردات تسلیحات کشورهای
توسعهیافته غیرمعنادار بود است.
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با توجه به نتایآ پ وهش ،پیشنهادهای زیر جهت مدیریت هرچه بهتر صادرات و واردات تسلیحات ایران ارایه
میشود:
 سود دادن بخش مهمی از مخارج نظامی به سمت تجارت تسلیحات با تأکید بر تاویت تولید تسلیحاتداخلی جهت کاهش وابستنیهای نظامی و افزایش رشد اقتصادی و نیز جبران خألهای دفاعی از عریق
واردات تسلیحات؛
 تناسب سازی تعداد نیروهای مسلب همرا با تاویت صنعت دفاعی به منظور برآورد کردن نیازهایتجهیزاتی نیروها و استفاد از واردات در مواردی که هزینه تجهیز آنها از داخل بیشتر از فواید آن باشد؛
 تالش برای گسترش تولید تسلیحاتی که از یک عرف برای آن تسلیحات تااضای زیادی به وی ازسمت شرکاء وجود دارد و از عرف دینر ،با تولید آنها تا هد زیادی انحصار ایجاد میشود؛
 توجه به مسایل استرات یک و غیرقیمتی در صادرات تسلیحات و کوشش برای افزایش ماداری صادرات؛ برای واردات تسلیحات تا هد امکان در اولویت قرار دادن کشورهایی که هاضر باشند با قیمت مناسبترینسبت به موارد مشابه تسلیحات موردنیاز را در اختیار قرار دهند و در پی سوءاستفاد نباشند؛
 ننا دوسویه امنیتی و اقتصادی به کشورهای درهالتوسعه با درآمد باال؛ لزوم توجه بیشتر به مسایل دفاعی و امنیتی و رفع خألهای موجود برای پیشنیری یا رویارویی اهتمالیبا تهدیدات ناشی از فروش تسلیحات کشورهای توسعهیافته؛
 -توجه به رخدادهای تأثیرگذار بینالمللی هم از بُعد امنیتی و هم از بُعد اقتصادی.
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