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چکیده
اهمیت منابع اقت صادی که هر ساله در جهان صرف مخارج نظامی می شود ،باعث شده که اقت صاددانان توجه
خاصی به اثرات این نوع مخارج بر اقتصاد کشورها داشته باشند .تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه
به عوامل مختلف از قبیل نوع سیا ستگذاری تجارت ت سلیحات میتواند متفاوت با شد .در این را ستا ،هدف
اصلی این مطالعه بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده
و صادرکننده سالح طی دورهی زمانی  1995-2016میباشد .به این منظور ،از روش برآورد مدل در دادههای
ترکیبی ا ستفاده شده ا ست .یافتههای این تحقیق با ا ستفاده از برآوردگر اثرات ثابت ) ،(FEن شاندهنده اثر
مثبت و معنادار هزینههای نظامی بر رشددد اقتصددادی کشددورهای صددادرکننده سددالح و اثر منفی و معنادار
هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سالح میباشد .بنابراین ،اگر هزینههای نظامی صرف
گسددترش صددنایع نظامی پیشددرفته شددود و زمینه ارتقای کارایی در این بخگ فراهم گردد ،میتوان با تولید
ت سلیحات و ادوات نظامی در داخل ک شور ،با ایجاد ا شتغال ،رونق اقت صادی و صادرات ا سلحه به ک شورهای
مختلف جهان و بهبود تراز تجاری ،رشد اقتصادی را افزایگ داد.
واژگان کلیدی :رشد اقتصادی ،هزینههای نظامی ،تجارت تسلیحات ،دادههای ترکیبی.

 1دکتری اقتصاد .نویسنده مسئول ()golkhandana@gmail.com
 2استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور)mohamadian106@yahoo.com( .
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 .1مقدمه
اهمیت منابع اقتصادی که هر ساله در جهان ،هم در کشورهای درحالتوسعه و هم در کشورهای توسعهیافته،
صرف تأمین امنیت و یا منافع اقتصادی آن از طریق مخارج نظامی می شود ،باعث شده که اقتصاددانان توجه
خا صی به اثرات این نوع مخارج بر اقت صاد ک شورها معطوف دارند .بر این ا ساس ق سمت عمدهای از مباحث
موجود در علم اقتصاد دفاع به بررسی و آزمون تجربی تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف
اختصاص یافته است.
تأثیر مخارج نظامی بر رشدددد اقتصدددادی با توجه به عوامل مختلف از قبیل درجه توسدددعهیافتگی (گلخندان،
 ،)1393سطح درآمد (فطرس و گلخندان ،)1396 ،واب ستگی منطقهای ) ،(Chen et al, 2014واب ستگی
به درآمدهای نفتی ) (Mowlaei & Golkhandan, 2015و سایر عوامل میتواند متفاوت باشد .یکی
از این عوامل که در مطالعات تجربی داخلی و خارجی گذشددته نادیده گرفته شددده اسددت ،نوع سددیاسددتگذاری
تجارت تسلیحات کشورها و واردکننده یا صادرکننده بودن یک کشور در زمینه ادوات و تجهیزات نهایی نظامی
میباشد.
بهطور کلی اثر هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده و واردکننده سالح تا حدودی متفاوت
میباشددد .در کشددورهای واردکننده سددالح ،افزایگ هزینههای نظامی میتواند از کانالهای متعددی رشددد
اقتصدددادی را کاهگ د هد .برخی از این کا نال ها ع بارت ند از :جایگزین نمودن هزی نه های ن ظامی به جای
هزینههای آموز شی ،بهدا شتی و سرمایهای (با توجه به محدودیت بودجه) ،فقدان صنایع دفاعی تو سعهیافته و
پایین بودن بهرهوری عوامل تولید شددا ل در بخگ نظامی و اثر منفی هزینههای نظامی روی تراز تجاری .در
نقطه مقابل ،در ک شورهای صادرکننده سالح ،افزایگ هزینههای نظامی میتواند از کانالهای متعددی ر شد
اقت صادی را افزایگ دهد .برخی از این کانالها عبارتند از :ایجاد ا شتغال ،رونق اقت صادی و صادرات ا سلحه و
تجهیزات نظامی به کشددورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری (بهدلیل در اختیار داشددتن صددنایع نظامی
پی شرفته) ،ارتباط بین صنایع و بهرهگیری یرنظامی از فعالیتهای تو سعه و تحقیق چندمنظوره بخگ نظامی
و همینطور بازتابهای تکنولوژیکی صنایع تولید ت سلیحات پی شرفته بر سایر صنایع (فطرس و گلخندان،
 .)1396در واقع در ک شورهای صادرکننده سالح ،میتوان با ا ستفاده از آثار تراو شی مثبت حا صله از بخگ
نظامی و باز توزیع منافع حاصل از این بخگ به سایر بخگهای محرک رشد اقتصادی مانند بهداشت ،آموزش
و رفاه اجتماعی و همچنین تالش در جهت رفع نابرابری در جامعه ،رشدددد اقتصدددادی را تسدددریع بخشدددید
).(Zhang et al, 2017
با توجه به تو ضیحات فوق ،هدف ا صلی این مقاله ،برر سی و مقای سه تطبیقی تأثیر مخارج نظامی (دفاعی) بر
رشد اقتصادی کشورهای منتخب واردکننده و صادرکننده سالح و تجهیزات نظامی طی دورهی زمانی -2016
 1995میباشد .به این منظور ،فرضیه اصلی این تحقیق به صورت زیر تدوین و ارائه شده است« :تأثیر مخارج
نظامی (دفاعی) بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده سالح و تجهیزات نظامی ،مثبت و معنادار و تأثیر این
مخارج بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سالح و تجهیزات نظامی ،منفی و معنادار میباشد».
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2مبانی نظری
بهطور کلی هزینههای نظامی میتواند آثار متفاوتی را بر رشددد اقتصددادی کشددورهای واردکننده و صددادرکننده
سالح دا شته با شد .اگر هزینههای نظامی صرف تولید تجهیزات و ادوات نظامی شود ،صادرات آن میتواند
باعث بهبود تراز تجاری شده و ر شد اقت صادی را افزایگ دهد ) .(Dunne et al, 2005: 451در این
زمینه نتایج مطالعه یاکولف ) (Yakovlev, 2004نشددان داده اسددت که صددادرات سددالح تأثیر مثبت و
معناداری بر رشددد اقتصددادی  62کشددور جهان (شددامل زیر نمونهای از کشددورهای یرنفتی و )1OECDطی
سددالهای  1990-1999داشددته اسددت .در مقابل چنانچه هزینههای نظامی عمدتاً صددرف واردت تجهیزات و
ادوات نظامی نهایی شود ،با توجه به تأثیر منفی آن بر روی تراز تجاری ،میتواند رشد اقتصادی را کاهگ دهد
) .(Myo, 2013: 9در این زمینه ،نتایج مطالعه تجربی آمینو و باکار )(Aminu & Bakar, 2016
برای ک شور نیجریه ن شان میدهد که واردات سالح ،اثر منفی و معناداری را بر ر شد اقت صادی این ک شور طی
سالهای  1984-2014داشته است.
در ک شورهای واردکننده سالح که اکثراً ک شورهای درحالتو سعه و فاقد صنایع نظامی پی شرفته میبا شند،
گسدددترش مخارج نظامی با توجه به محدودیت بودجه دولت ،از طریق «اثر جایگزینی جبری» 2این مخارج با
مخارج یرنظامی بخگ عمومی (مانند مخارج رفاه اجتماعی و سددرمایه انسددانی ،شددامل مخارج آموزشددی و
مخارج بهدا شتی) ،افزایگ مالیاتها و گ سترش حجم پول ،باعث کاهگ ر شد اقت صادی می شود (Yildirim
) .et al, 2011: 811در این راستا نتایج مطالعه تجربی انجام شده توسط فان و همکاران )(Fan et al, 2017
با ا ستفاده از دادههای ترکیبی (پانل)  197کشور جهان طی دوره زمانی  ،2000-2013نشاندهنده تأثیر منفی
و معنادار هزینههای نظامی بر مخارج سالمت و تأیید فرضیه برونرانی میباشد.
تأثیر منفی هزینههای نظامی بر رشددد اقتصددادی را میتوان بر اسدداس مدل کالسددیکی «جایگزینی اسدلحه با
رفاه» 3نیز تشریح کرد .بر اساس این مدل ،خرید اسلحه با توجه به کمبود ارز ،منابع موجود را برای وارد کردن
کاالهای واسدددطهای و سدددرمایه گذاری در جهت بهبود رشدددد اقتصدددادی بلندمدت پا یدار ،کاهگ میدهد
).(Narayan & Smyth, 2009: 2
این مدل کالسیکی ،منحنی مرز امکانات تولید (PPF) 4یک کشور را با استفاده از دو متغیر (کاال) اسلحه (که
میتواند تو سط شاخص میزان هزینههای نظامی اندازهگیری شود) و رفاه (که میتواند تو سط شاخص میزان
مواد ذایی اندازهگیری شود) ن شان میدهد؛ که بر ا ساس آن افزایگ در یکی از این دو متغیر ،باعث کاهگ
در متغیر دیگر می شود .در شکل زیر منحنی مرز امکانات تولید برای دو کاالی ا سلحه و رفاه تر سیم و ن شان
داده شده است.
1.

Organisation for Economic Co-operation and Development
Crowding Out Effect
3. Guns Verses Butter Trade Off
4
. Production Possibility Frontier
2.
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رفاه
شکل شماره ( )1منحنی مرز امکانات تولید بین اسلحه و رفاه
مأخذ :گلخندان ()6 :1398

نقاط خارج از این منحنی مانند نقطه  ،Xنقاطی هسدددتند که دسدددت یابی به آن ها با توجه به منابع موجود
امکانپذیر نیست .نقاط  C ،Bو  Dو تمام نقاط روی این منحنی نشاندهنده ترکیبات متفاوت از میزان سالح
و رفاه میبا شد که با ا ستفاده از تمام منابع موجود حا صل شدهاند .همانطور که م شخص ا ست ،تولید بیگتر
یکی از این دو متغیر ،باعث کاهگ تولید متغیر دیگر میشدددود .نقاط داخل منحنی  PPFمانند نقطه ،A
ترکیبی از میزان سددالح و رفاه میباشددد که در آنها از تمام منابع موجود اسددتفاده و بهرهگیری نشددده اسددت
(گلخندان.)8-7 :1398 ،
در مقابل وضعیت در کشورهای صادرکننده سالح تا حدود زیادی متفاوت و بالعکس است .افزایگ هزینههای
نظامی در این کشورها ،از طریق بهکارگیری فاکتورهای اساسی تولید (نظیر سرمایه فیزیکی ،سرمایه ان سانی،
نیروی کار و منابع طبیعی) و تکنولوژی ،سطح تولید بالقوه را افزایگ میدهد و میزان رشد اقتصادی را ت سریع
میبخشد .همچنین ،هزینههای نظامی در این کشورها میتواند از طریق اثر «بخشهسازی» ،1رشد اقتصادی را
افزایگ و ارتقاء دهد .این اثر ناشدددی از تأثیر هزینههای نظامی در زیرسددداختهای فیزیکی و اجتماعی مانند
جاده ها ،حملونقل ،بنادر و تحقیق و آموزش و همچنین افزایگ هر آن چه که برای بخگ یرنظامی مفید
میباشد و منجر به رشد اقتصادی میشود ،میباشد ).(Deger, 1986

. Spin-Off

1
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 .2-2پیشینه پژوهش
همانطور که پیگ از این نیز گفته شد تاکنون تأثیر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل مختلفی
از قبیل درجه توسعهیافتگی ،سطح درآمد ،وابستگی منطقهای ،وابستگی به درآمدهای نفتی و  ...مورد بررسی و
مطالعه تجربی قرار گرفته است؛ اما تاکنون در هیچ مطالعه تجربی این اثرگذاری با توجه به نوع سیاستگذاری
تجارت تسلیحات کشورها و واردکننده یا صادرکننده بودن یک کشور در زمینه ادوات و تجهیزات نهایی نظامی
بررسددی نشددده اسددت .با توجه به این نکات در ادامه منتخبی از مطالعات تجربی انجامشددده در زمینه تأثیر
هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی بهترتیب مطالعات خارجی و داخلی بررسی میشود.
دون ) (Dunne, 2010در مطالعهای اثر هزینههای نظامی را بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه صحرای
آفریقا طی دورهی زمانی  1988-2006بررسدددی و آزمون کرده اسدددت .نتایج این مطالعه در قالب تکن یک
اقتصادسنجی پانلپویا ،نشاندهنده اثر منفی هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای این منطقه است.
ویجورا و وب ) (Wijeweera & Webb, 2011در مطالعهای اثر هزینههای نظامی را بر رشد اقتصادی
 5ک شور جنوب آ سیا ( شامل :هند ،پاک ستان ،نپال ،سریالنکا و بنگالدش) طی دورهی زمانی 1988-2007
بررسدددی کردهاند .نتایج این مطالعه در قالب رهیافت همانباشدددتگی پانلی ،حاکی از تأثیر مثبت ،اما ناچیز
هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی این کشورهاست؛ بهگونهای که با یکدرصد افزایگ در هزینههای نظامی،
رشد اقتصادی  0/04درصد افزایگ مییابد.
دون و نیکوالیدو ) (Dunne & Nikolaidou, 2012در مطالعهای به بررسدددی اثر مخارج دفاعی بر
رشد اقتصادی  15کشور عضو اتحادیه اروپا طی دورهی  1961-2007پرداختهاند .آنها با استفاده از یک مدل
سولوی تعمیمیافته به این نتیجه ر سیدهاند که افزایگ مخارج دفاعی باعث ر شد و گ سترش تو سعه اقت صادی
نمیشددود .چن و همکاران ) (Chen et al, 2014رابطه بین مخارج دفاعی و رشددد اقتصددادی را در 137
ک شور دنیا و با ا ستفاده از روش  GMMمورد برر سی قرار دادهاند .یافتههای این تحقیق ن شان میدهد که
یک رابطه علیت کوتاهمدت از مخارج دفاعی به ر شد اقت صادی در ک شورهای با درآمد باال و در ک شورهای با
درآمد پایین وجود دارد .همچنین ،یک رابطه علیت دوطرفه بین مخارج دفاعی و ر شد اقت صادی در کوتاهمدت،
در مناطق آسددیا ،اروپا ،آمریکای التین و دریای کاریب ،خاورمیانه و شددمال آفریقا وجود دارد .در حالیکه نتایج
عدم وجود رابطه علیت بین مخارج دفاعی و ر شد اقت صادی در ک شورهای با درآمد باالتر از متو سط و مناطق
اروپا و آ سیای مرکزی و ک شورهای صحرای آفریقا را ن شان میدهد (Mowlaei & Golkhandan,
) .2015اثر هزینههای نظامی را بر رشددد اقتصددادی کشددورهای نفتی و یرنفتی خاورمیانه طی سددالهای
 1988-2012بررسدددی کردها ند .یاف ته های این تحقیق در قا لب یک مدل سدددولوی تعمیم یاف ته و روش
اقت صاد سنجی  GMMحاکی از اثر منفی و معنادار هزینههای نظامی بر ر شد اقت صادی این ک شورها ست.
همچنین ،با تفکیک ک شورهای این منطقه به دو گروه ک شورهای نفتی و یرنفتی ن شان داده شده ا ست که
تأثیر منفی این مخارج بر رشد اقتصادی ،در کشورهای نفتی بیشتر از کشورهای یرنفتی است.
تونگار و الورن ) (Tongur & Elveren, 2016در مطالعهای به بررسدددی اثر مخارج نظامی بر رشدددد
اقت صادی ک شور ترکیه طی دورهی  1963-2008پرداختهاند .آنها با ا ستفاده از یک مدل سولوی تعمیمیافته
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به این نتیجه رسیدهاند که مخارج نظامی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد .اسماعیل )(Ismail, 2017
در مطالعهای اثر هزینههای نظامی را بر ر شد اقت صادی ک شورهای جنوب آ سیا برر سی کرده ا ست .نتایج این
مطالعه در قالب دادههای پانل و رهیافت اثرات ثابت ،(FE) 1حاکی از تأثیر مثبت هزینههای نظامی بر رشدددد
اقت صادی این ک شورها ست؛ اما شدت این اثرگذاری در قیاس با اثرات مثبت هزینههای یرنظامی ،به میزان
قابل توجهی کمتر است.
حسنی و عزیزنژاد ( )1386در مطالعهای به بررسی هزینه دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران طی دورهی
زمانی  1350-1382پرداختهاند .در این مطالعه بهمنظور طراحی الگویی برای تعیین اثرات اقتصادی هزینههای
دفاعی عمومی بر ر شد اقت صادی ،د ستگاهی با چهار معادله و با ا ستفاده از روشهای تک معادلهای  OLSو
 2SLSو روش دستگاه معادالت همزمان  3SLSبرای تشریح روابط موجود بین متغیرها ارزیابی شده است.
یافتههای پژوهگ حاکی از این اسددت که هم اثر مسددتقیم هزینههای دفاعی بر رشددد اقتصددادی و هم اثرات
یرمستقیم آن بر پسانداز و تراز تجاری کشور ،بهطور قابل توجهی منفی است.
گلخندان ( )1393با اسددتفاده از یک مدل فدر – رم نشددان داده اسددت که هزینههای نظامی در کشددورهای
درحالتوسعه و توسعهیافته ،بهترتیب اثر منفی و مثبت بر رشد اقتصادی طی دورهی  1994-2010داشته است.
فطرس و گلخندان ( )1396در مطالعهای به آزمون تجربی فرضیه اسلحه و (یا) رفاه برای کشورهای با درآمد
باال ،متوسدددط و پائین ،طی دورهی زمانی  1995-2014پرداخ تها ند .به این منظور ،از یک مدل سدددولوی
تعمیمیافته (که درادامه تشریح شده است) و روش اقتصادسنجی  SGMMاستفاده شده است .یافتههای این
تحقیق نشاندهنده اثر مثبت و معنادار هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد باال (فرضیه
ا سلحه و رفاه) ،اثر منفی و معنادار هزینههای نظامی بر ر شد اقت صادی در ک شورهای با درآمد پائین (فر ضیه
ا سلحه یا رفاه) و اثر بیمعنای هزینههای نظامی بر ر شد اقت صادی در ک شورهای با درآمد متو سط (فر ضیه
خنثی) میباشد.

 .3معرفی مدل و روش شناسی پژوهش
 .1-3معرفی مدل و دادهها

در زمینه بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ،تاکنون مدلهای تجربی مختلفی ارائه شده است که در
این مقاله از مدل سددولوی تعمیمیافته ارائهشددده توسددط نایت و همکاران ) (Knight et al, 1996برای
دادههای ک شورهای واردکننده و صادرکننده سالح ا ستفاده شده ا ست 2.مزیت ا صلی این مدل در مقای سه با
سددایر مدلهای مطرحشددده در زمینه اثر هزینههای نظامی بر رشددد اقتصددادی ،آنسددت که در بردارنده سددایر
فاکتورهای ا سا سی و ا صلی ر شد اقت صادی ،از قبیل سرمایه ،شامل :سرمایه ان سانی و سرمایه فیزیکی و نرخ

Fixed Effect

1.

 .2بهمنظور آشننننابا با ابد مو ا سننناب مو های مط احه در ابد زمینه ،به مطالعه گلخنوان ا همکاران ()1394
م اجعه کنیو.
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ر شد نیروی کار ا ست ) .(Hou & Chen, 2013: 186شکل نهایی این مدل میتواند به صورت رابطه
زیر نوشته شود:
Ln(gdp⁄pop)it = 𝛽1 Ln(inv⁄gdp)i,t + 𝛽2 Ln(n + g + δ)it + 𝛽3 Ln(hea⁄gdp)it +
𝛽4 Ln(mil⁄gdp)it + μi + vit

()1
تعریف متغیرهای بهکار گرفته شده در رابطه باال عبارتند از:
) :Ln(gdp/popلگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سددرانه که از نسددبت تولید ناخالص داخلی به کل
جمعیت بهدست میآید؛ بهعنوان شاخص اندازهگیری میزان رشد اقتصادی .این متغیر بهقیمتهای ثابت سال
 2010و بر حسب دالر آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است.
) :Ln(inv/gdpلگاریتم طبیعی نسددبت میزان تشددکیل سددرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی،
بهعنوان شاخص اندازهگیری سرمایه فیزیکی.
) :Ln(n + g + δلگاریتم طبیعی مجموع نرخ های رشدددد نیروی کار ،تکنولوژی و اسدددتهالک .در این
مطالعه به پیروی از مطالعات نایت و همکاران ) ،(Knight et al, 1996دون ) (Dunne, 2010و
دون و نیکوالیدو ) ،(Dunne & Nikolaidou, 2012مجموع نرخهای ر شد تکنولوژی و ا ستهالک

مساوی مقدار ثابت  5درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی.(g δ 0.05) :
) : Ln(mil/gdpلگاریتم طبیعی نسدددبت مخارج نظامی به تولید ناخالص داخلی ،به عنوان شددداخص
اندازهگیری سهم مخارج نظامی از تولید (بار نظامی).
) :Ln(hea/gdpلگاریتم طبیعی نسدددبت مخارج سدددالمت به تولید ناخالص داخلی ،بهعنوان شددداخص
اندازهگیری سرمایه ان سانی .شاخصهای گوناگونی برای اندازهگیری سرمایه ان سانی وجود دارد ،اما با توجه به
کاملتر بودن دادههای سهم هزینههای سالمت از تولید ناخالص داخلی ن سبت به سایر شاخصها باالخص
برای کشورهای واردکننده سالح ،در این مطالعه از این شاخص استفاده شده است.
همچنین i ،نشاندهنده  10کشور عمده واردکننده سالح (شامل :هند ،الجزایر ،ترکیه ،استرالیا ،عراق ،پاکستان،
عرب ستان ،امارات و م صر) و  10ک شور عمده صادرکننده سالح ( شامل :آمریکا ،رو سیه ،فران سه ،چین ،آلمان،
انگلیس ،ا سپانیا ،ایتالیا ،ا سرائیل و ا سپانیا) t ،ن شاندهنده بازهی زمانی ( μi ،)1995-2016اثر ثابت ک شورها
(مقاطع) و  vitجزء خطاء تصددادفی (ا تشدداش) اسددت .منبع دادههای مربوط به متغیر  ،M/GDPمؤسددسدده
تحقیقات صلح بینالمللی ا ستکهلم (SIPRI) 1و منبع دادههای سایر متغیرها شاخصهای تو سعه جهانی2
) (WDIاست .با توجه به مبانی نظری ،مطالعات تجربی انجام شده و توضیحات پیشین ،انتظار بر آنست که
عالمت ضرایب β2 ،β1و  β3بهترتیب مثبت ،منفی و مثبت باشد.
در سالهای اخیر ،جریان الب تجارت تسلیحات از سمت قدرتهای اقتصادی ربی و دو کشور شرقی روسیه
و چین ،به سمت کشورهای آ سیایی و بهطور خاص هند و عربستان سعودی بوده ا ست .در جدول ( ،)1ا سامی

1. Stockholm International Peace Research Institute
2. World Development Indicators
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ده کشور اول در واردات اسلحه و سهم هر کدام از واردات جهانی اسلحه به همراه تأمینکنندگان اصلی آنها
ن شان داده شده ا ست .به عنوان نمونه ،طی سالهای  ،2012-2016حدود  68در صد از کل واردات سالح
کشور هند از کشور روسیه ،حدود  14درصد از کشور آمریکا و حدود  7/2درصد از کشور اسرائیل تأمین شده
است و این سه کشور تأمینکنندگان اصلی سالح برای کشور هند طی سالهای یادشده میباشند .با توجه به
این جدول مشاهده می شود که هفت کشور از این ده کشور ،کشورهای آسیایی بوده و شگ کشور آن مربوط
به مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا (یا همان منطقه منا) میباشند.
جدول شماره ( )1ده کشور اول در واردات اسلحه و سهم هر کدام از واردات جهانی اسلحه به همراه تأمینکنندگان
اصلی آنها
واردکننده
هند
عربستان سعودی
امارات
چین
الجزایر
ترکیه
استرالیا
عراق
پاکستان
ویتنام

سهم از واردات بینالمللی تسلیحات
2007-2011
9/7
2/9
3/1
5/5
3/9
2/5
3/8
1/6
4/8
1/1

2012-2016
13
8/2
4/6
4/5
3/7
3/3
3/3
3/2
3/2
3

تأمینکنندگان اصلی (درصد سهم از کل واردات واردکننده)،
2012-2016
سوم
دوم
اول
اسرائیل ()7/2
آمریکا ()14
روسیه ()68
اسپانیا ()4/2
انگلیس ()27
آمریکا ()52
ایتالیا ()6/5
فرانسه ()12
آمریکا ()62
فرانسه ()15
اوکراین ()16
روسیه ()57
آلمان ()12
چین ()15
روسیه ()57
اسپانیا ()9/3
ایتالیا ()12
آمریکا ()63
فرانسه ()8/2
اسپانیا ()23
آمریکا ()60
کره جنوبی ()9/3
روسیه ()23
آمریکا ()56
ایتالیا ()3/8
آمریکا ()16
چین ()68
اوکراین ()2/8
بالروس ()3/5
روسیه ()88

مأخذ :مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم )(SIPRI

از بین کشورهای مختلف صادرکننده سالح ،ده کشور اول صادرکننده سالح ،چیزی حدود  89/5درصد از کل
تجارت سالح را در دست دارند که در جدول ( )2نشان داده شدهاند:
جدول شماره ( )2درصد سهم ده کشور اول در صادرات تسلیحات جهان
صادرکننده
آمریکا
روسیه
چین
فرانسه
آلمان
انگلیس
اسپانیا
ایتالیا

2007-2011
30
24
3/8
6/9
9/4
3/9
2/9
2/4

2012-2016
33
23
6/2
6
5/6
4/6
2/8
2/7
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صادرکننده
اوکراین
اسرائیل

2007-2011
1/9
2/2
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2012-2016
2/6
2/3

مأخذ :مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم )(SIPRI

 25در صد از کل صادرات ا سرائیل تنها از محل صادرات ا سلحه تأمین می شود (از ندی و ذاکری.)1389 ،
ایاالت متحده تنها در سال  ،2013بیگ از  23میلیارد دالر قراردادهای فروش ت سلیحات دا شته ا ست .جمع
قراردادهای صادراتی این ک شور در بازهی زمانی بین  2001تا  ،2013بالغ بر  311/7میلیارد دالر بوده ا ست.
این در حالی است که فروش اسلحه در همین دوره برای روسیه  ،122/7برای فرانسه  74/4و برای هلند 8/6
میلیارد دالر بوده ا ست .ک شور هلند بهعنوان دهمین ک شور صادرکننده ت سلیحات در سال  2015و یازدهمین
کشددور صددادرکننده تسددلیحات در سددال  ،2016در فاصددله زمانی بین این دو سددال ،بیگ از یک میلیارد دالر
صادرات داشته است ).(SIPRI, 2017
 .2-3روش پژوهش

در بحث روش تحقیق ،نخ ست با ا ستفاده از آزمونهای ری شه واحد پانلی ،به برر سی پایایی دادهها پرداخته
شده است .سپس ،همجمعی دادهها با استفاده از آمارههای همجمعی دادههای پانل ،آزمون شده و در آخر نیز
رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل طراحی شده ،توسط روشهای برآورد دادههای پانل استخراج شده
اسددت .در الگوی داده های پانل (تابلویی و یا ترکیبی) ،داده ها ،تلفیقی از داده های سددری زمانی و داده های
مقطعی هستند و برای هر کشور (فرد) نمونه ،دوره زمانی مورد بررسی مشابه است .با ترکیب مشاهدات سری
زمانی و مقطعی در قالب مدل های داده های پانل ،مدل هایی حاوی اطالعات کامل تر ،تغییرپذیری بیگتر،
همخطی کمتر میان متغیرها ،تورش (اریب) کمتر و درجات آزادی بیگتر خواهیم دا شت که کارایی بی شتری
در تحقیق داشته و پژوهگگر را در مشخصکردن اثرات هر متغیر خاص یاری میکند (اشرفزاده و مهرگان،
.)1387
چارچوب کلی مدل آماری تابلویی به صورت زیر است:
()2
Yit = α + X′it β + uit
که در آن  iبیانگر مقطع (کشور) و  tبیانگر دورهی زمانی با  i= 1, 2, …, Nو  t= 1, 2, …, Tاستα .
مقدار عددی عرض از مبدأ و  βبردار  K×1بُعدی و  X′itدربرگیرنده مشاهده iام در متغیر توضیحی  Kاست.
در واقع i ،تعداد کشورها (مشاهدات نمونهای) و  tبیانگر تعداد مشاهدات سری زمانی است .در تصریح مؤلفه
خطا در این الگو ،جزء اخالل به شکل زیر نمایگ داده میشود:
()3
uit = μi + λt + νit
1
که در رابطه فوق  μiها اجزاء (مؤلفههای) خاص مقطع عرضی و  νiاثرات باقیمانده هستند.
1. Components
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در بررسددی دادههای مقطعی و سددریهای زمانی ،اگر ضددرایب اثرات مقطعی (  μiها) و اثرات زمانی (  λtها)
معنیدار نشددوند ،میتوان دادهها را با یکدیگر ترکیب کرده و بهوسددیله یک رگرسددیون حداقل مربعات معمولی
( )OLSتخمین بزنیم .از آنجایی که در اکثر دادههای ترکیبی ا لب ضرایب مقاطع یا زمانی معنیدار هستند،
این مدل که به مدل رگرسددیون ترکیبشددده 1معروف اسددت ،کمتر مورد اسددتفاده قرار میگیرد (Baltagi,
)2005؛ بنابراین قبل از برآورد مدل ،بهمنظور اطمینان انتخاب بین روش های داده های پا نل (ترکیبی) و
دادههای تلفیقی( 2پولینگ) از آماره  Fلیمر با درجه آزادی ) (N-1, NT-K-Nا ستفاده شده ا ست که K
تعداد متغیرهای توضیحی لحاظشده در مدل N ،تعداد مقاطع و  Tدورهی زمانی است:
RRSS−URSS⁄N−1
URSS⁄NT−K−N

()4

=F

در رابطه فوق  RRSSمجموع مربعات باقیمانده مقید حاصدددل از تخمین مدل پانل بهدسدددت آمده از روش
 OLSو  URSSمجموع مربعات باقیمانده یرمقید ا ست .فر ضیه صفر)  (H0این آزمون آن ا ست که هر
یک از مقاطع عرض از مبدأهای یکسددانی دارند (لزوم اسددتفاده از دادههای تلفیقی) و فرضددیه مقابل ) (H1
اشاره به ناهمسانی عرض از مبدأهای هر یک از مقاطع دارد (لزوم استفاده از دادههای پانل).
بهطور کلی ،دو شیوه مختلف برای برآورد معادله دادههای تابلویی وجود دارد .نخست مدل اثرات ثابت 3که در
آن  αiها (عرض از مبدأ هریک از مقاطع مورد بررسدددی و پارامترهای فرد و زمان) متشدددکل از  Nپارامتر
نامعلوم ،اما ثابت هسددتند .مدل دیگر که بهعنوان اثرات تصددادفی 4تعریف میشددود ،در آن عرض از مبدأ و
هریک از پارامترهای متعلق به اثرات فرد و زمان ثابت نبوده و ت صادفی ه ستند که دارای توزیعی م ستقل از
متغیرهای توضیحی میباشند.
برای آنکه بتوانیم بین مدل های اثرات ثابت و اثرات تصددادفی از نظر قدرت توضددیح دهندگی متغیر وابسددته
بهترین مدل را انتخاب کنیم ،از آزمونی به نام آزمون هاسدددمن 5اسدددتفاده میکنیم .از آنجا که برای انجام
مقایسدده بین این دو مدل باید وجود همبسددتگی بین اثرات تصددادفی( )αiو رگرسددورها 6را مورد آزمون قرار
دهیم ،بنابراین در آزمون هاسمن فرضیه صفر این است که هیچ همبستگی میان اثرات تصادفی و رگرسورها
وجود ندارد .آماره این آزمون به صورت زیر است:
()5

−1

) H = (b1 − b0 )′ (Var(b0 ) − Var(b1 )) (b1 − b0

که در آن  b1ضددریب برآوردگر درونی مربوط به اثرات ثابت و  b0ضددریب برآوردگر بیرونی متنا ر با اثرات
تصدادفی اسدت .چنانچه آماره آزمون محاسدبهشدده بزر تر از مقدار بحرانی باشدد ،فرضدیه  H0رد شدده و
همبستتتتتت وجود دارد و در نتیجه باید از مدل اثرات ثابت اسدددتفاده کرد .نتایج آزمون هاسدددمن دارای توزیع
1. Pooled least squares
2. Pooling Data
3. Fixed Effects
4. Random Effects
5. Hausman test
6. Regressors
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مجانبی کایدو بوده و تعداد درجات آزادی آن برابر با تعداد متغیرهای تو ضیحی مدل ا ست .شایان ذکر ا ست
که برای تجزیهوتحلیلهای آماری و اقتصددادسددنجی در این مطالعه از نرمافزار  Eviews9.0اسددتفاده شددده
است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
اولین گام در برآورد مدل دادههای پانل ،آزمون مانایی ا ست؛ چراکه امکان ساختگیبودن برآورد با متغیرهای
ناپایا وجود دارد و اسددتناد به نتایج چنین برآوردهایی به نتایج گمراهکنندهای منجر خواهد شددد (Baltagi,
) .2005در این مطالعه بهمنظور بررسدددی پایایی متغیرها از آزمون ایم ،پسدددران و شدددین )(Im, (IPS
) Pesaran & Shin, 2003که برای پانلهای نامتوازن طراحی شده ،استفاده شده است .فرضیه صفر
در این آزمون نشدداندهنده ناپایایی متغیر مورد بررسددی میباشددد .خالصدده نتایج این آزمون ،با فرض وجود
متغیرهای عرض از مبدأ و روند زمانی ،در جدول ( )3ارائه شددده اسددت .با توجه به نتایج این جدول و سددطوح
احتمال محاسددبهشددده ،نتیجه میگیریم که متغیرهای سددهم سددرمایهگذاری از  (inv/gdp) gdpو سددهم
مخارج نظامی از  (mil/gdp) gdpدر هر دو گروه از ک شورهای مورد مطالعه ،در سطح ،پایا میبا شند؛ اما
سایر متغیرهای مدل در هر دو گروه از کشورها ،در سطح ناپایا بوده و پس از یکبار تفاضلگیری در سطح 5
درصد پایا شدهاند.
جدول شماره ( )3خالصه نتایج آزمونهای پایایی
کشورهای واردکننده سالح

کشورهای صادرکننده سالح

متغیر

آزمون IPS

آزمون IPS

)ln(gdp/pop
)∆ln(gdp/pop
)ln(inv/gdp
)∆ln(inv/gdp
)ln(n + g + δ
)∆ln(n + g + δ
)ln(hea/gdp
)∆ln(hea/gdp
)ln(mil/gdp
)∆ln(mil/gdp

احتمال
0/251
0/000
0/035
0/683
0/000
0/108
0/000
0/011
-

احتمال
0/118
0/000
0/001
0/362
0/000
0/161
0/000
0/001
-

مأخذ :محاسبات تحقیق

برآورد مدل در حالت وجود متغیرهای ناپایا ،باعث ایجاد رگرسدددیون کاذب در مدل میشدددود .برای رفع این
مشدددکل بایسدددتی از آزمون همجمعی اسدددتفاده کرد .مفهوم همجمعی تداعیکننده وجود یک رابطه تعادلی
بلندمدت ا ست که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت میکند .در صورت ناپایایی متغیرهای
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مدل اگر بین آنها همجمعی برقرار باشددد ،نتایج حاصددل از تخمین مدل قابل اعتماد خواهد بود .در این مقاله
بهمنظور بررسدددی آزمون همجمعی در مدلهای مورد اسدددتفاده از روشهای ارائهشدددده توسدددط وسدددترلوند
) (Westerlund, 2007و کائو ) (Kao, 1999اسددتفاده شددده اس دت .فرضددیه صددفر در این آزمونها
نشاندهنده عدم همجمعی بین متغیرهای مورد بررسی میباشد .نتایج آزمونهای همجمعی در جدول ( )4ارائه
شده است .قسمت الف این جدول ،نتایج آزمون همجمعی وسترلوند را نشان میدهد .با توجه به ارزش احتمال
محاسبه شده این آزمون ،میتوان گفت که فرضیه صفر مبنی بر عدم همجمعی بین متغیرهای مدل ،بر اساس
آماره میانگین گروه  Gτو دو آماره پانل  Pτو  Pαرد میشددود .با توجه به نتایج قسددمت ب جدول ( )4نیز،
همجمعی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت قوی بین متغیرهای مدل ،بر اسددداس آماره  ADFآزمون کائو ،در
سدطح  5درصدد پذیرفته میشدود .پس از اثبات وجود همانباشدتگی قوی بین متغیرهای مدل ،بدون هراس از
برآورد رگرسیون کاذب ،میتوان مدل را برآورد کرد.
جدول شماره ( )4نتایج آزمونهای همجمعی پانلی
نام آماره آزمون

کشورهای
واردکننده سالح

Gτ
Pτ
Pα

0/008
0/012
0/035

کشورهای
صادرکننده سالح
احتمال

الف .آزمون وسترلوند
0/000
0/000
0/005

ج .آزمون کائو
ADF

0/000

0/000

مأخذ :محاسبات تحقیق

پیگ از برآورد مدل بای ستی م شخص شود که تفاوت فردی یا به ا صطالح ناهمگنی در مقاطع وجود دارد یا
اینکه مقطعها با هم همگن هستند؟ و برای این برآورد میبایست دادههای آماری را روی هم انباشته و جمع
کرد و به روش  OLSمعمولی (پولینگ دیتا) برآورد را انجام داد یا روش داده های ترکیبی منا سب ا ست؟ با
اسددتفاده از آزمون  Fلیمر میتوان وجود ناهمگنی را در بین مقاطع مشددخص کرد .فرضددیه صددفر آمارهی ،F
مبتنیبر همگنبودن مقاطع است .چنانچه فرضیه صفر رد شود ،فرضیه مقابل آن ،مبتنی بر وجود ناهمگنی در
بین مقاطع (دادههای ترکیبی) پذیرفته میشددود .نتایج آزمون  Fلیمر در جدول ( )5انعکاس یافته اسددت .نتایج
این جدول با ا ستفاده از هر دو آماره  Fو کایدو ،بیانگر رد شدن فر ضیه صفر و وجود ناهمگنی مقاطع در هر
دو گروه از ک شورها در سطح احتمال  1در صد ا ست؛ بنابراین روش دادههای ترکیبی (پانل) برای برآورد مدل
مناسب است.
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جدول شماره ( )5نتایج آزمون قابلیت برآورد بهصورت دادههای ترکیبی (آزمون )F-Limer
Prob.

statistic

Effect Test

0/000

11/812

Cross-Section F

0/000

99/108

0/000

11/886

Cross-Section F

0/000

125/148



2
2

Cross-Section

Cross-Section

کشورهای مورد مطالعه

کشورهای واردکننده سالح
کشورهای صادرکننده سالح

مأخذ :محاسبات تحقیق
بعد از مشخص شدن شیوه برآورد ،گام بعدی استفاده از آزمون هاسمن جهت انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت
و ت صادفی ا ست .نتایج این آزمون در جدول ( )6گزارش شده ا ست .بر ا ساس نتایج این جدول ،آماره آزمون
ها سمن که دارای توزیع کایدو ا ست ،در هیچکدام از سطوح احتمال  5 ،1و  10در صد معنادار نی ست؛ از این
رو ،فرض صفر این آزمون مبنیبر برآورد مدل به روش اثرات ت صادفی ،قابل رد ا ست؛ به این ترتیب مدل بر
اساس روش اثرات ثابت برآورد خواهد شد.
جدول شماره ( )6نتایج آزمون هاسمن جهت انتخاب بین مدل اثرات ثابت و تصادفی
Prob.

Chi-Sq. Statistic

0/000

88/212

0/000

101/641

Test Summary
Cross-section
random
Cross-section
random

کشورهای مورد مطالعه
کشورهای واردکننده سالح
کشورهای صادرکننده سالح

مأخذ :محاسبات تحقیق

نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت برای ک شورهای مورد مطالعه در جدول ( )7ن شان داده شده ا ست .بر
اساس نتایج بهدستآمده ،کلیه ضرایب برآوردی با توجه به آماره ( tکه این آماره از تقسیم ضرایب برآوردی بر
انحراف معیار بهدست میآید) و سطح احتمال ارائه شده ،در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد)
معنادار و عالمت جبری آنها از لحاظ مبانی نظری و مطالعات تجربی مطابق انتظار است .مقدار ضریب تعدیل
ا صالح شده مدل در ک شورهای واردکننده و صادرکننده سالح بهترتیب حدود  88و  95در صد بهد ست آمده
است .بر این اساس میتوان گفت که به ترتیب حدود  88و  95درصد از تغییرات رشد اقتصادی در کشورهای
واردکننده و صادرکننده سالح توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود؛ بنابراین ،مدل در هر دو گروه از
کشورها ،از قدرت توضیحدهندگی باالیی برخوردار است .بر اساس نتایج جدول ( )7مقدار آماره دوربین واتسون
مدل در ک شورهای واردکننده و صادرکننده سالح بهترتیب حدود  1/92و  1/90بهد ست آمده ا ست؛ بنابراین،
مدل ،فاقد خودهمبستگی بین باقیماندههای معادله رگرسیونی است .آماره  Fنیز که بهمنظور بررسی و آزمون
معنادار بودن مدل بهکار میرود و فرضددیه صددفر آن نشدداندهنده صددفربودن همزمان ضددریب تمام متغیرهای
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برآوردی اسددت ،نشددان میدهد که فرضددیه صددفر این آزمون رد و در نتیجه معناداری مدل در هر دو گروه از
کشورها پذیرفته میشود.
جدول شماره ( )7نتایج برآورد مدل به روش اثرات ثابت
کشورهای صادرکننده سالح
ضریب برآوردی (احتمال)
(0/098 )0/000
(0/012 )0/022
(0/055 )0/000
(0/038 )0/000
(1/289 )0/000
Adjusted R-squared =0.948
Durbin-Watson stat=1.903
F)statistic(Prob)=398.217(0.000

کشورهای واردکننده سالح
ضریب برآوردی (احتمال)
(0/181 )0/000
(-0/024 )0/041
(0/065 )0/005
(-0/045 )0/012
(2/755 )0/000
Adjusted R-squared =0.882
Durbin-Watson stat=1.921
F)statistic(Prob)=416.255(0.000

متغیر
)ln(inv/gdp
)ln(n+g+δ
)ln(hea/gdp
)ln(mil/gdp
C
آزمونهای
تشخیصی

مأخذ :محاسبات تحقیق

بر اسدداس یافتههای جدول ( ،)7ضددریب اثرگذاری مخارج نظامی بر رشددد اقتصددادی کشددورهای واردکننده و
صادرکننده سالح که موضوع اصلی این تحقیق است ،بهترتیب  -0/045و  0/038محاسبه شده است که به
این معنا ست که یک در صد افزایگ در هزینههای نظامی ک شورهای واردکننده و صادرکننده سالح ،بهترتیب
باعث کاهگ و افزایگ ر شد اقتصادی این کشورها به میزان  0/045و  0/038درصد در بلندمدت خواهد شد.
نتیجه بهد ست آمده تأییدکننده فرضیه اصلی این تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت مخارج نظامی بر ر شد اقتصادی
کشورهای صادرکننده سالح و تأثیر منفی این هزینهها بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سالح میباشد.
همانطور که پیگ از این نیز گفته شد در ک شورهای واردکننده سالح ،افزایگ هزینههای نظامی میتواند از
طریق جایگزین نمودن هزینههای نظامی بهجای هزینههای آموزشددی ،بهداشددتی و سددرمایهای (با توجه به
محدودیت بودجه) ،فقدان صددنایع دفاعی توسددعهیافته و پایین بودن بهرهوری عوامل تولید شددا ل در بخگ
نظامی و اثر منفی هزینه های نظامی روی تراز تجاری ،رشدددد اقتصدددادی را کاهگ دهد .در نقطه مقابل ،در
ک شورهای صادرکننده سالح ،افزایگ هزینههای نظامی میتواند از کانالهای متعددی نظیر ،ایجاد ا شتغال،
رونق اقتصادی و صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری (بهدلیل
در اختیار دا شتن صنایع نظامی پی شرفته) ،ارتباط بین صنایع و بهرهگیری یرنظامی از فعالیتهای تو سعه و
تحقیق چندمنظوره بخگ نظامی و همینطور بازتابهای تکنولوژیکی صنایع تولید تسلیحات پیشرفته بر سایر
صنایع ،رشد اقتصادی را افزایگ دهد .نتایج مطالعات موالیی و گلخندان ( )2015برای کشورهای خاورمیانه،
هو و چن ( )2013برای ک شورهای درحال تو سعه و دون ( )2010برای ک شورهای صحرای آفریقا (که هر سه
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این مطالعات دربردارنده ک شورهای واردکننده سالح) میبا شند ،ن شاندهنده اثر منفی مخارج نظامی بر ر شد
اقتصددادی میباشددد .در مقابل ،نتایج مطالعات برای کشددورهای توسددعهیافته که ا لب دربردارنده کشددورهای
صددادرکننده سددالح میباشددند ،مانند مطالعه گلخندان ( ،)1393حاکی از اثر مثبت و معنادار مخارج نظامی بر
رشد اقتصادی میباشد.
بر ا ساس نتایج جدول ( ،)7در مورد متغیر ( n+g+δنرخ ر شد جمعیت فعال  ،)0/05 +افزایگ یک در صدی
آن در کشورهای واردکننده و صادرکننده سالح بهترتیب موجب کاهگ و افزایگ ر شد اقتصادی در بلندمدت
به میزان  0/024و  0/012درصد میشود .علیر م آنکه بر اساس مبانی نظری در بیگتر کشورهای پیشرفته
و تو سعهیافته ،جمعیت ،نیروی کار و ر شد آنها به عنوان یکی از عوامل ا صلی ر شد اقت صادی مطرح می شود،
در کشورهای درحال توسعه مانند کشورهای واردکننده سالح ،شواهد و مطالعات مختلف نشان میدهد که این
عوامل بر ر شد اقت صادی تأثیر چندانی ندا شته ا ست؛ بلکه حتی در برخی موارد عامل محدود کننده ر شد نیز
مح سوب شده ا ست .نتیجه بهد ست آمده در این زمینه ،با نتایج مطالعات تجربی انجام شده تو سط :هو و چن
( )2013برای کشورهای درحالتوسعه و دون ( )2010برای کشورهای صحرای آفریقا ،همسویی نزدیکی دارد.
نسدبت تشدکیل سدرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی ،مطابق با مبانی نظری دارای ضدریب مثبت و
معناداری است .یک درصد افزایگ در این متغیر ،رشد اقتصادی را در کشورهای صادرکننده و واردکننده سالح
بهترتیب  0/181و  0/098در صد افزایگ میدهد .ضریب ن سبت هزینههای سالمت به تولید ناخالص داخلی
نیز مثبت ،معنادار و مطابق با مبانی نظری ا ست .به طوری که یک در صد افزایگ در این متغیر با قرض ثبات
سایر شرایط ،ر شد اقتصادی را در کشورهای صادرکننده و واردکننده سالح بهترتیب  0/065و  0/055درصد
افزایگ میدهد .این به آن معناسددت که افزایگ مخارج سددالمت ،باعث ارتقای بهداشددت و سددالمت عمومی
جامعه شده و از طریق انباشت سرمایه بهداشتی و تأثیر آن بر سرمایه انسانی بهطور مستقیم بر رشد اقتصادی
مؤثر است و رشد اقتصادی را افزایگ میدهد.
 .5نتیجهگیری
هدف از این مطالعه برر سی و مقای سه اثر مخارج نظامی بر ر شد اقت صادی ک شورهای واردکننده و صادرکننده
سدددالح بوده اسدددت .در این راسدددتا از یک مدل سدددولوی تعمیمیافته طی دورهی زمانی  1995-2014برای
ک شورهای مورد مطالعه ا ستفاده شده ا ست .وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز تو سط
آزمونهای معمول همانباشددتگی پانلی وسددترالند و کائو تأیید و بهمنظور برآورد مدل نیز از روش اثرات ثابت
( ،)FEدر چارچوب دادههای ترکیبی اسددتفاده شددده اسددت .نتایج حاصددل از برآورد مدل حاکی از اثر مثبت و
معنادار هزینههای نظامی بر رشددد اقتصددادی کشددورهای صددادرکننده سددالح و اثر منفی و معنادار هزینههای
نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای واردکننده سالح میباشد .بر این اساس میتوان گفت که تأثیر هزینههای
نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سیاست اقتصاد تسلیحات ،متفاوت است .بر اساس نتایج بهدستآمده توصیه
می شود سیاستمداران و برنامهریزان در کشورهای واردکننده سالح و کشورهای دارای صنایع دفاعی نو هور
و در حال تو سعه ،هزینههای نظامی خرج شده را صرف گ سترش صنایع نظامی پی شرفته کنند و با تجدیدنظر
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در روشهای جاری تأمین نیروی انسانی و تدارکات بخگ نظامی ،زمینه ارتقای کارایی در این بخگ را فراهم
نمایند .تحت چنین شددرایطی میتوان با تولید اسددلحه و ادوات نظامی در داخل کشددور ،بهجای خرید از خارج،
ضمن کاهگ واب ستگی نظامی ک شور به قدرتهای نظامی جهان با ایجاد ا شتغال ،رونق اقت صادی و صادرات
ا سلحه به ک شورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری ،با آثار تراو شی مثبت حا صله از بخگ نظامی ،زمینه
دستیابی به رشد اقتصادی باالتر را فراهم کرد.
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