مجله اقتصادي

نظامیگریورشداقتصادی:مبانیومدلها 
ابوالقاسمگلخندان 
دکتری اقتصاد بخش عمومی
golkhandana@gmail.com

ترینمباحثدراقتصاددفاعپاسخبهاینپرسشاستکههزینههاینظاامیگووناهرشاد

یکیازمحوری
اقتصادیرامتأثرمی کنند؟دراینراستاتاکنونمبانینظریمختلفیمطرحشدهاستومطالعاا ترربای
هایگوناگوناینموضوعرادربوتهآزمونترربیقراردادهاند.برایناساس،


متعددیبااستفادهازمدل
شدهدرزمینهتأثیرهزینههاینظامیبر

هایارائه

هدفاصلیاینمقالهبررسیوتشریحمبانینظریومدل
هایمثبت،منفیوغیرخطیاثرگذاریهزینههاینظامیبر


رشداقتصادیاست.بهاینمنظورنخستکانال
رشداقتصادیبراساسمبانینظریتشریحشدهاست.سپسمادلهاایارائاهشادهدرایانزمیناهشاامل
هایسمتعرضه،مدلسیستممعادال همزمانومدلهایدرنظرگیرندهامنیت


هایسمتتقاضا،مدل
مدل

شده،تأثیرهزینههاینظامیبررشد

هایانرام


اند.براساسبررسی

هاموردبررسیقرارگرفته
ومفروضا آن
اقتصادیبستهبهسطحتوسعه یافتوی،ساختاروسطحتواننظامی(واردکنندهویاصادرکنندهبودنترهیزا 
نظامی)،سطحامنیت،ارتباطمیانصنایعوبهرهگیریغیرنظامیازفعالیتهایتوسعهوتحقیقگنادمنظوره
بخشنظامیومانندآنها متفاو است.همچنیننوعمدلباهکاارگرفتاهشادهدربررسایاثرگاذاری

ه 
زینه
هاینظامیبررشداقتصادیمی تواندمنرربهنتایجمتفاوتیدراینزمینهشود .
رشداقتصادی،مبانینظری،مدلها .

واژگانکلیدی:هزینههاینظامی،

Downloaded from ejip.ir at 14:27 +0430 on Tuesday June 16th 2020

شمارههاي  5و  ،6مرداد و شهریور  ،1398صفحات 51-81

شمارههای5و6

مرلهاقتصادیسالنوزدهم

52

.1مقدمه 

قابل تأمل و بررسی است .اقتصاد از ناحیه فعالیتهای نظاامی مایتواناد هام ر اد یاباد و هام ماورد
آسیب قرار گیرد .بعضی از کشورها از طریق تولید و فروش تسافیحا نگیای توانساتهاناد ارز قابال
تونهی به دست آورند .عفه ور ادن آتاش نگار در ن اات مختفا

نهاان تاا حادودی متاأ ر از

مالحظا اقتصادی تولیدکگگدگان این سالح هاست که در کگار عوامل دییری از قبیل نیل به اهداف
سیاسای ،آزمااایش عمفاای ساالحهااا و فااراهم آمادن بسااتر یزت باارای تح ی اا بیشااتر در صااو
سالح هاای پیشارفته ،همیشاه ماورد توناه تولیدکگگادگان باوده اسات .در کشاورهای ع ابماناده و
درحالتوسعه وضعیت تا حدود زیادی متفاو است .به طوری که در کشورهای یاد ده ،هزیگههای
نظامی که معمویً برای تأمین امگیت صرف می ود ،توان اقتصادی کشورها را تحفیل برده و درنتیجاه
معیشت و فرایگد توسعه را تحت تأ یر قرار میدهد (دیزنی و همکاران.)118 :1388 ،
به طور کفی قسمت عمدهای از مباحث مونود در زمیگه اقتصااد دفااع باه بررسای ایان موضاوع
ا تصا

یافته است که هزیگه های نظامی چیونه ر د اقتصاادی را متاأ ر مایکگگاد؟ در ایان راساتا،

نظریا مختففی مطرح ده است که به دنبال آن با معرفی مدلهای گوناگون سعی ده است تا ا ار
هزیگه های نظامی بر ر د اقتصادی در بوته آزمون تجربی قرار داده ود .بر این اساس نو تار حاضار
در دو بخش کفی تگظیم ده است :بخش اول به بررسی مهمترین کانالهای مثبت ،مگفی و غیر طی
ا رگذاری هزیگه های نظامی بر ر د اقتصادی طبق مبانی مطروحه در این زمیگه پردا ته اسات .بخاش
دوت نیز ،به بررسی و تبیین مهمترین مدلهای تجربی بهکاررفته در زمیگه تاأ یر هزیگاههاای نظاامی بار
ر د اقتصادی ،ا تصا

یافته اسات .ایان نو اتار مایتواناد یار راهگماای مفیاد و رو اگیر بارای

پژوهشیران عالقهمگد در زمیگه اقتصاد دفاع نهت انجات پژوهشهای آتی با د.
.مبانیهزینه هاینظامیورشداقتصادی 

2
هایمثبتومنفیاثرگذاریهزینههاینظامیبررشداقتصادی 


.کانال
1-2

به مگظور تشریح کانالهای مثبت و مگفی ا رگذاری هزیگههای نظامی بر ر د اقتصاادی ،اکل ( )1را
در نظر میگیریم .این کل الصه مفیدی از اقتصاد دفاع را نشان مایدهاد .نماودار بااییی قسامت
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چپ کل ( )1نشان دهگده محدودیت بودنه دولت در تخصیص درآمد مفی باین مخاارد دفااعی و
غیردفاعی است .حال اگر دولت تصمیم به سرمایه گذاری بیشتر روی قسمت دفاعی دا ته با د ،باید
وسیفه نمودار پاییگی قسمت چاپ اکل ( )1نشاان داده اده اسات .افازایش ذ یاره نظاامی ،مطاابق
نمودار پاییگی قسمت راست کل ( )1امگیت را افزایش میدهاد؛ اماا افازایش امگیات باعاث کااهش
مخارد غیرنظامی واهد د .نمودار باییی قسمت راست کل ( )1نشاندهگده ایان موضاوع اسات

مخارج غیردفاعی

مخارج غیردفاعی

(انوار 1و همکاران.)2012 ،

مخارج دفاعی

ذخیره نظامی

ذخیره نظامی

امنیت

مخارج دفاعی

امنیت

Source: Anwar et al. 2012: 165

شکل.1مخارجدفاعی 

بر این اساس میتوان رابطه هزیگه هاای نظاامی و ر اد اقتصاادی را از ساه کاناال ا ارا ت اضاا،
ا را عرضه و ا را امگیت بررسی کرد.
از زاویه ا را مثبت ت اضا ،یر افزایش برونزا در مخاارد نظاامی ،سامت ت اضاای اقتصااد را
تحریر و افزایش می دهد .افزایش ت اضای کل از طریق مخارد نظاامی باعاث مای اود کاه میازان
1. Anwar
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بهرهبرداری از ظرفیتهای اقتصادی کشور افزایش یافته و افزایش نرخ بهرهوری نا ی از آن موناب
ود که افزایش ت اضا بدون افزودن بار نارخ تاورت ،موناب ارت اای ساطح تولیاد از طریاق ضاریب
تولید تجهیزا

و ادوا

نظامی نیز ود ،صادرا آن میتواند باعث بهبود تراز تجاری ده و ر اد

اقتصادی را افزایش دهد (دیون و همکاران .)2005 ،در ن طاه م ابال ،از زاویاه ا ارا مگفای ت اضاا،
گسترش مخارد نظامی با تونه به محدودیت بودنه دولت ،از طریق ا ار نااییزیگی ایان مخاارد باا
مخارد غیرنظامی بخش عمومی (مانگد مخارد آموز ی و بهدا تی) ،افزایش مالیا ها و بادهیهاای
ارنی و گسترش حجم پول ،باعث کاهش ر د اقتصادی می ود (یفادیریم و همکااران.)2011 ،

1

این مسئفه را میتوان بر اساس مثال کالسیکی «ناییزیگی اسفحه باا رفااه» 2نیاز تشاریح کارد .بار ایان
اساس رید اسفحه با تونه به کمبود ارز ،مگااب موناود را بارای وارد کاردن کایهاای واساطهای و
سرمایه گذاری در نهت بهبود ر د اقتصادی بفگدمد

پایدار ،کاهش میدهاد (نارایاان و اسامیت،3

 .)2009عالوه بر این ،چگانچه هزیگههای نظامی عمدتاً صرف وارد تجهیزا و ادوا نظامی اود
(که در کشورهای درحالتوسعه معمویً اینچگین اسات) ،باا توناه باه تاأ یر مگفای آن بار روی تاراز
تجاری ،میتواند ر د اقتصادی را کاهش دهد (مایو.)2013 ،4
از کانال ا را

سمت عرضه میتوان تأ یر هزیگه های نظامی بر روی ر د اقتصاادی را ایانگوناه

تشریح کرد که افزایش این هزیگهها ،از طریق بهکاارگیری فاکتورهاای اساسای تولیاد (نظیار سارمایه
فیزی کی ،سرمایه انسانی و مگاب طبیعی) و تکگولوژی ،سطح تولید بال وه را افزایش و ر د اقتصادی را
تسری می بخشد .البته ممکن است این کانال مانگد کانال ا را ت اضا از طریق تغییر مونودی سرمایه
و ا ر ناییزیگی مخارد نظامی به نای مخارد سرمایهگذاری ،ر د اقتصادی را کاهش دهاد (دیاون
و همکاران.)2005 ،
در پایان این قسمت به بررسی ا ر هزیگههای نظامی بر ر د اقتصادی از کانال امگیت میپاردازیم.
همان طور که پیش از این گفته د و از کل ( )1نیز پیداست ،افزایش هزیگههاای نظاامی ،امگیات را

1. Yildirim
2. Guns Verses Butter Trade Off
3. Narayan & Smyth
4. Mayo
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افزایش میدهد .ایجاد امگیت نیز به مگظور دستیابی به ر د اقتصادی ضروری است ،زیارا نااامگی باا
کاهش مگاب یزت برای سرمایهگذاری دا فی ،مان ورود سرمایهگذاری ارنی و تکگولوژی ندیاد
فعالیت و کسب و کار باز بماند و کاف تکگولوژی زیاد و ر د باال وه کااهش یاباد (ماایو.)2013 ،
مجموع دییل فوق سبب می ود که ا ر افزایش هزیگههای نظامی بر ر د اقتصادی از کانال افازایش
امگیت مهم نفوه کگد .بهگونهای که در بسیاری از کشاورهای ف یار ،نگار و نااامگی از نمفاه موانا
اصفی توسعه است (دیون و همکاران .)2005 ،بعضای از نظریاا اقتصاادی امگیات را ناوعی کاایی
عمومی می دانگد که صوصیا غیرقابل استثگا کردن و غیررقاابتی باودن در مصارف ،در آن وناود
دارد .این ویژگی ها مونب ده است تا تأمین مالی هزیگههای دفاعی توسا بخاشهاای غیردفااعی
تونیهپذیر ود؛ به عبار

دییر بخش دفاعی که اغفب تولیدکگگاده ناوعی کاایی عماومی االص

است ،با سایر بخش های غیردولتی اقتصاد باهت چگدانی ندارد .لذا برای تأمین مالی فعالیتهای این
بخش ،ضروری است که یر نظات مالیاتی انباری بر سایر بخشها تحمیل اود .ایان امار مایتواناد
کاهش نرخ ر د اقتصادی را به همراه دا ته با د .گرچه این کاهش نیز با آ ار تراو ی مثبت حاصل
از بخش دفاعی میتواند نبران ود (هارتفی .)2005 ،1از این رو در بعضی از مطالعا  ،ا ار مخاارد
دفاعی بر ر د اقتصادی مثبت ارزیابی ده است.
با فرض ایگکه محصول غیرنظاامی  Qو محصاول نظاامی  Mهار دو از طریاق توابا تولیاد دارای
اصیت بازده ابت نسبت به م یاس تولید می وند و  Eمتغیر کارایی با د ،داریم:
) Q = F(Kq , Lq ), M = G(K m , Lm

()1

با در نظر گرفتن میزان محصول نظامی و غیرنظامی بر حسب هر واحد نیروی کار فعال ،یعگای m

و  qواهیم دا ت:
𝑙 = 𝑚𝑙 = 𝐿𝑚 𝑔(𝐾𝑚 ), 𝑙𝑞 +

()2
در رواب فوق،

Lq
L

=  lqو  lm = LLmسهم نیاروی کاار ا تصاا

𝑀
𝐿

= 𝑚 = 𝐼𝑞 𝑓(𝐾𝑞 ),

𝑄
𝐿

=𝑞

یافتاه باه دو بخاش نظاامی و

غیرنظامی است .در این مدل فرض بر آن است که از بخش  Qمالیاتی با نرخ (ضریب مالیاتی)  tا اذ
می ود و از طریق آن درآماد ماورد نیااز بخاش  Mکاه ارزش محصاوی آن صافر اسات ،تاأمین
1. Hartly
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t

m

می ود .در این مدل سهم مخارد نظامی در تولیاد نا االص دا فای معاادل  (m+q) = 1+tاسات .باا
تونه به برونزا بودن ( tنرخ مالیا یا به عبارتی دییر وسیفهای بارای تاأمین مخاارد نظاامی) ،مادل
نظامی و با ابت ماندن نیروی کار ،نهتگها محصول بخش غیرنظاامی کااهش ماییاباد؛ بفکاه مصارف
سرانه نیز کاهش مییابد و این عامفی برای کاهش رفاه محسوب می ود.
به طور کفی در ادبیا اقتصاد دفاع ،نحوه تأ یر مثبت یا مگفی مخارد نظامی را بر ر د اقتصادی،
میتوان از طریق کانالهای زیر مورد توضیح قرار داد:
 .1ا تصااا

مگاااب اقتصااادی بااه بخااش دفاااعی و مخااارد نظااامی باعااث ماای ااود کااه از

سرمایهگذاری کل نامعه کاسته ود؛
 .2افزایش ت اضای کل از طریق مخارد نظاامی باعاث مای اود کاه بار میازان بهارهبارداری از
ظرفیت های اقتصادی کشور افزوده ود و افزایش نرخ بهرهوری نا ای از آن موناب اود
که افزایش ت اضا بدون افزودن بر نرخ تورت ،مونب ارت ای سطح تولید ود؛
 .3مخارد نظامی که نوعی مخارد مصرف عمومی به حساب مایآیاد ،باعاث مای اود کاه از
مخااارد ساارمایهای و عمراناای دولاات و درنتیجااه از طریااق افاازایش مخااارد مصاارفی ،ناارخ
پسانداز مفی کاهش یابد؛
 .4افزایش مخارد نظامی از طریق ایجاد کسری بودنه و ا ر نانشیگی نبری در اقالت مصاارف
کالن اقتصادی باعث کاهش پسانداز دولتی و از این طریق پسانداز مفی می ود؛
 .5مخارد نظامی از طریق به ونود آوردن ا ر نانشیگی نبری در بودنه دولت و فراهم سا تن
زمیگه کاهش مخارد غ یرنظامی دولات ازنمفاه مخاارد مرباوت باه تشاکیل سارمایه انساانی
(بهدا تی و آموز ی) نوعی تأ یر مگفی بر ر د اقتصادی بهنای میگذارد؛
 .6اگر افزایش مخارد نظامی با سیاست تولید تسفیحا
به ونود آمدن و تکوین نوعی صگای ناییزین واردا
مگاب مالی نهت تشویق صادرا
با د؛

نظامی همراه ود ،ممکن است باعاث
ود که نتیجه آن میتواند کااهش

و ت ویت کشاورزی و وارد دن آسیب باه روناد توساعه
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 .7افازایش مخاارد نظاامی موناب افازایش ساهم بخاش دولتای در اقتصااد مای اود و چاون
بهرهوری بخش دولتای پاایین تار از بخاش غیردولتای اسات ،از ایان طریاق موناب کااهش
 .8گسترش بخش نظامی ممکن است ا ر مثبت مهمی باه صاور
دا ته با د .این نوع ا را

اارنی بار ر اد اقتصاادی

ارنی مثبت ،دامگه وسیعی از عوامل غیرمفموس مانگد نوساازی

و نظم و ترتیبی را که بخش نظامی برای بخش غیرنظامی حاصل میآورد ،اامل مای اود.
ا را مثبت ارنی ذکر ده همچگین مزایای اقتصاادی حاصال از بخاش نظاامی قاوی در
نامعه را میتواند دربرگیرد ،به صو

در مواردی که بخش نظاامی باه انجاات پاروژههاای

غیرنظامی ا تغال ورزد .به عالوه در کشورهایی که بخش نظامی باه تولیاد تسافیحا نظاامی
ا تغال می ورزد ،مواردی چون ارتبات میان صاگای و بهارهگیاری غیرنظاامی از فعالیاتهاای
توسعه و تح یق چگدمگظوره بخش نظامی و همینطور بازتابهای تکگولوژیکی صگای تولیاد
تسفیحا

پیشرفته بر سایر صگای را می توان از ا را مثبت مخارد نظامی بر مرد (بیضاایی،

.)60-61 :1380
.تأثیرغیرخطیهزینههاینظامیبررشداقتصادی 

2-2
عالوه بر دو نظریه فوق (کانالهای مثبت و مگفای) در زمیگاه ا رگاذاری هزیگاههاای نظاامی بار ر اد
اقتصادی ،نظریه سومی نیز بر اساس ترکیب مگاف و هزیگههای آن کل گرفته است .بار ایان اسااس،
افاازایش هزیگااههااای نظااامی و بااالطب بخااش نظااامی دارای مگاااف مساات یم و هزیگااههااای مساات یم و
غیرمست یمی است که فعالیتهای اقتصادی را دستخوش تغییر میکگد (مطابق کل .)2
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منافع مستقیم

+

M2

M1

اندازه بخش نظامی

رشد اقتصادی

اندازه بخش نظامی

-

Source: Stroup & Heckelman, 2001: 336

اثرگذاریغیرخطیهزینههاینظامیبررشداقتصادی 

شکل.2

از آنجا که نخست با افزایش اندازه بخش نظاامی ،سارعت افازایش مگااف آن از هزیگاههاای آن
بیشتر است ،ر د اقتصادی نیز افزایش مییابد .با افزایش اندازه بخش نظامی تا ن طه ( M1اندازه بهیگه
بخش نظامی) ،این ر د اقتصادی تا مااکزیمم اود پایش مایرود (ناایی کاه فاصافه مگحگای مگااف
مست یم از مگحگی هزیگه های مست یم و غیرمست یم هزیگههای نظامی بیشترین م دار را داراسات)؛ اماا از
این ن طه به بعد به دلیل افزایش سرعت هزیگه های مسات یم و غیرمسات یم هزیگاههاای نظاامی از مگااف
مست یم آن ،همیات با افزایش اندازه بخش نظامی ،ر د اقتصادی کاهش مییابد .به عبار دییار بار
اساس این نظریه ،یر رابطه غیر طی به کل  Uمعکوس بین اندازه بخش نظامی و ر اد اقتصاادی
برقرار است ).(Stroup & Heckelman, 2001: 336
ایده فوق برگرفته از «مگحگی آرمی» 1است که در مباحث اقتصادی بسیار معروف است .ریچاارد
آرمی ) (Armey, 1995با الهات از مطالعه آرتور یفر ،(Laffer, 1995) 1مگحگی به نات اود و باه ناات

1. Armey Curve
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مگحگی آرمی به بت رساند که قادر است حد مطفوب فعالیتهای اقتصادی را اندازهگیری کگد .ایان
مگحگی درواق بیان میکگد ،زمانی که اندازه دولت کوچر است ،گسترش انادازه دولات ،تولیاد را
به بعد ،انبسات بیشتر اندازه دولت ،مگجر به افزایش تولید نمی ود و کاهش ر د ،سری تر از افازایش
اندازه دولت است؛ یعگی گسترش بیشتر اندازه دولت ،وسیفهای برای رکود و کاهش ر اد اقتصاادی

+

مخارج دولت بهعنوان درصدی از

GDP

𝐆

نرخ رشد اقتصادی

را فراهم میکگد ) .(Vedder & Gallaway, 1998مگحگی آرمی به صور زیر نشان داده می ود:

-

Source: Vedder & Gallaway, 1998

شکل.3منحنیآرمی:رابطهبینرشداقتصادیواندازهدولت 

درواق مگحگی آرمی را می توان برای بررسی رابطه بین اندازه بخش نظامی و ر د اقتصاادی نیاز
به کار برد .چراکه میتوان هزیگههای دولت را به دو بخش نزئیتار هزیگاههاای نظاامی و غیرنظاامی
تفکیر کرد و روی محور اف ی مگحگی یفر ،مخارد نظامی دولت از  GDPرا (به عگوان یر بخاش
ا

از کل مخارد دولت) در نظر گرفت .بر این اساس میتوان گفات کاه مگحگای آرمای ،بخاش

نظامی را بد نمی داند (کاهگده ر د اقتصادی) ،بفکه وظیفه آن را ایجاد امگیت و نظم عمومی میداند؛
اما همانگد بیشتر چیزهای مطفوب ،زیاد بودن اندازه آن را به دلیل آ ار مگفی که ممکن است بار ر اد
اقتصادی دا ته با د و در قسمت های گذ ته این نو تار به آن ا اره د ،مضر میداند .پاس انادازه

 .1بر اساس این مطالعه رابطه بین نرخ مالیا و درآمدهای مالیاتی به کل  Uمعکوس است .وقتی نرخ مالیا  ،صفر است ،درآمد
مالیاتی نیز صفر است و با افزایش نرخ مالیا  ،درآمدهای مالیاتی نخست افزایش مییابد؛ تا زمانی که درآمدهای مالیاتی به سطح
بیشیگه (ماکزیمم) برسد .از این سطح به بعد با افزایش نرخ مالیا  ،درآمد مالیاتی دولت نزول میکگد.
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بخش نظامی متعادل برای اقتصاد مطفوب است و بزرگی بیش از حاد آن ناامطفوب و کاهگاده ر اد
اقتصادی است.
اقتصادی ،دی آگوستیگو و همکاران (داگوستیگو 1و همکاران )2011 ،نشاان دادهاناد کاه ساطح بهیگاه
مخارد دفاعی در کشور آمریکا ،حدود  0/065تولید نا الص دا فی این کشاور اسات .گال گادان
( )1394نیز در مطالعه تجربی ود برای کشورمان نشان داده است که سطح بهیگه مخاارد دفااعی در
ایران ،حدود  0/021تولید نا الص دا فی کشور است.
رابطه غیر طی بین ر د اقتصادی و سهم مخارد بودنهای را میتوان بر اساس «درنه امگیات»

2

یر کشور و «سطح تهدیدا بینالمففی» 3نیز تشریح کرد .افازایش ساطح تهدیادا باینالمففای باه
بایتر از یر سطح آستانه ،4مونب می ود که کشور از افزایش سهم مخارد بودنهای نظامی مگتف
ود (آلپتکین .)2012 ،5از این رو ،به نظر میرسد ،هگیاامی کاه ساطح مخاارد بودناهای نظاامی از
تولید نا الص دا فی در سطح پاییگی قرار دارد و ا را نانبی مثبت نا ی از امگیات ایجااد اده بار
روی سایر بخشهای اقتصادی نسبت به ا ارا نانشایگی نباری مخاارد بودناهای نظاامی باه ناای
مخارد بودنه ای غیرنظامی قابل مالحظه اسات ،افازایش در ساهم مخاارد بودناهای نظاامی ،ر اد
اقتصادی را افزایش می دهد .در م ابل ،هگیامیکه سهم مخارد بودناهای نظاامی از تولیاد نا االص
دا فی در سطوح باییی قرار دارد و ا ارا ناانبی مگفای نا ای از کااهش ساهم مخاارد بودناهای
غیرنظامی بر ا را

نانبی مثبات نا ای از ایجااد امگیات غالاب مای اود ،افازایش در ساهم مخاارد

بودنه ای نظامی ،ر د اقتصادی را کاهش میدهد .ازنمفه مطالعاا تجربای مهمای کاه باه بررسای
ا رگذاری غیر طی هزیگه هاای نظاامی بار ر اد اقتصاادی باا توناه باه ساطح تهدیادا باینالمففای
پردا تهاند ،میتوان به مطالعا یانر 6و همکاران ( )2011و آیزمن و گفیر )2006 ،2003( 7ا اره
کرد.
1. D'agostino
2. Security Degree
3. International Threat level
4. Threshold Level
5. Alptekin
6. Yang
7. Aizenman & Glick
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.3-2تحلیلریاضیتأثیرغیرخطیمخارجنظامیبررشداقتصادی 

یر الیوی پایه ای نهت بررسی سهم مخارد بودنه ای دولت از تولیاد نا االص دا فای کاه ر اد
بودناهای نظااامی و مخااارد بودنااهای غیرنظااامی بخاش عمااومی در الیااوی ر ااد درونزای بااارو،
دوارانان )1996( 3انزای مختف

مخارد بودنه ای دولات را وارد الیاوی ر اد درونزا کارد 4.در

این نو تار نیز به پیروی از دوارانان ،انزای مخارد بودنهای نظامی و مخارد بودناهای غیرنظاامی
وارد الیو می وند .فرض بر این است که دولت مرکزی پس از تصمیمگیری دربااره ساهم مخاارد
بخش عمومی از تولید نا الص دا فی ،تصمیما مرباوت باه نحاوه تخصایص مخاارد را در دا ال
انزای آن اتخاذ می کگد .این یر فرض مگط ی درباره رفتار دولت اسات و ماا را قاادر مایساازد تاا
بتوانیم ا را نهاایی نا ای از تخصایص مجادد مخاارد دولات را بررسای کگایم (کریمای پتاانالر و
صادقی.)1393 ،
با تجزیه مخارد بودناهای دولات باه دو بخاش مخاارد بودناهای نظاامی و مخاارد بودناهای
غیرنظامی ،محدودیت بودنهای دولت را میتوان به صور زیر نو ت:
g = g1 + g 2 = τ. y

()3

کااه در رابطااه فااوق  g1سااطح مخااارد بودنااهای نظااامی دولاات g 2 ،سااطح مخااارد بودنااهای
غیرنظامی دولت y ،سطح درآمد مفی و  τنرخ مالیا

بار درآماد یکساان اسات .اگار ساهم مخاارد

بودنهای نظامی و مخارد بودنه ای غیرنظامی دولت از کل مخاارد بودناهای را باه ترتیاب باا  φو
 1 − φنشان دهیم ،داریم:
()4

𝑦 𝑔1 = φ. 𝜏.

()5

𝑦 𝑔2 = (1 − φ). 𝜏.

با این ت سیمبگدی مخارد بودنه ای دولت ،تاب تولید کال اقتصااد را مایتاوان باه صاور زیار
نو ت:
1. Baros Endogenous Growth Model

 .2برای مطالعه بیشتر به بارو ( )1990در فهرست مگاب مرانعه ود.
3. Davarajan

 .4برای مشاهده بیشتر نزئیا میتوان به دوارانان ( )1990در فهرست مگاب مرانعه کرد.
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−1

()6

𝜂 ] 𝜂𝑦 = [𝛼. 𝑘 −𝑛 + 𝛽1 . 𝑔1 −𝜂 + 𝛽2 . 𝑔2 −

بر اساس رواب ( )5( ،)4( ،)3و ( ،)6معاادی نارخ ر اد موناودی سارمایه (سارمایهگاذاری)
−1

()7

𝑐 𝑘̇ = (1 − 𝜏). [𝛼. 𝑘 −𝑛 + 𝛽1 . 𝑔1 −𝜂 + 𝛽2 . 𝑔2 −𝜂 ] 𝜂 −

و

(1 − τ). α

()8
]

1

γ= .
η

)(1+η
) η

[α. τ ⁄

θ

)(τ − β1 . φ − β2 . (1 − φ
[
]
معادله ( )8یر معادله غیر طی از نرخ مالیا بر درآمد یکسان و سهم مگاب ا تصاا یافتاه باه
−η

−η

n

هر یر از انزای مخارد بودنهای دولت است .با مشتقگیری از معادله ( )8نسبت باه ساهم مخاارد
بودنهای نظامی از تولید نا الص دا فی داریم:
φ
)β (1−η
∂γ
→ < ( 1) η
>0
1−φ
β2
∂φ

()9
و
()10

φ
)β (1−η
∂γ
→ < ( 1) η
>0
1−φ
β2
∂φ

رواب ( )9و ( ) 10به این نکتاه دیلات دارناد کاه ا ار ساهم مخاارد بودناهای نظاامی بار ر اد
اقتصادی به نسبت پارامترهای بهرهوری در م ایسه با نسبت سهمهای اولیه مخاارد بودناهای بساتیی
دارد .بر طبق این رابطه ،اگر نسبت سهم مخارد بودنهای نظامی به مخارد بودنهای غیرنظامی بایتر
از نسبت کششهای تولیدی( 1پارامترهای بهرهوری) با د ،ر د اقتصادی کاهش ماییاباد .بارعکس
اگر نسبت سهم مخارد بودنهای نظامی به مخارد بودنهای غیرنظامی پایینتر از نسبت کشاشهاای
تولیدی (پارامترهای بهرهوری) با د ،ر د اقتصادی افزایش مییابد؛ بگابراین به نظار مایرساد کاه باا
با

پارامترهای سمت راسات روابا ( )9و ( ،)10باا افازایش نسابت مخاارد بودناهای نظاامی باه

مخارد بودنه ای غیرنظامی ،ابتدا ر د اقتصادی افزایش و بعد از رسایدن باه ساطح مشاخص (ساطح
1. Production Elasticity
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دییر رابطه بین ر د اقتصادی و سهم مخاارد بودناهای نظاامی باه

صور  Uمعکوس است .با تونه به مباحث فوق میتوان گفت که ارتبات بین مخارد نظامی و ر د
نیست و هرگونه نتیجهگیری باید نسبی و با احتیات کامل تف ی ود (بیضایی)60 :1380 ،
ینکنندهتأثیرمخارجنظامیبررشداقتصادی 
.مدلهایتبی 

3
به طور کفی بر اساس مبانی نظری مطرح ده در قسمتهای قبل ،میتوان مدلهایی را که به بررسای
ا ر هزیگههای نظامی بر ر د اقتصادی پردا تهاند ،در چهار دسته مدلهاای سامت ت اضاا ،مادلهاای
سمت عرضه ،مدل سیستم معادی همزمان و مدلهای درنظرگیرنده امگیت ماورد مطالعاه و بررسای
قرار داد .در ادامه بر اساس ایان ت سایمبگادی باه تشاریح ایان مادلهاا و مفروضاا مارتب باا آنهاا
میپردازیم.
.مدلهایسمتتقاضا 

1-3

مدل های سمت ت اضای اقتصاد بر اساس تئوری کیگزی ،با نادیده گرفتن طرف عرضه اقتصاد ،به طور
کامل روی ا را طرف ت اضا (ا ر ناییزیگی سرمایه گذاری ،صادرا  ،آموزش و بهدا ت) تأکیاد
دا تهاند .درنتیجه ،مدل های سمت ت اضا متمایل به یافتن ا را مگفای هزیگاههاای نظاامی روی ر اد
اقتصادی بودهاند .این مدل ها ،بر روی رفتار هزیگههای نظامی ،باه عگاوان یار نازز از ت اضاای کال
تمرکز دارند .بر اساس رابطه حسابداری مفی طرف ت اضا میتوان نو ت:
Y = Q−W = C+I+M+B

()10

که در رابطه فوق  :Yتولید واقعی :Q ،تولید بال وه :W ،اکاف باین تولیاد واقعای و باال وه:C ،
مصرف کل :I ،سرمایهگذاری (عمومی و صوصی) :M ،مخارد نظاامی ح ی ای و  :Bتاراز تجااری
است .از لحاظ سهم تولید بال وه (م دار سرانه) ،رابطه فوق را میتوان به صور زیر بازنویسای کارد
(با ت یسم رابطه فوق بر  Qو استفاده از حروف کوچر):
()11

i= 1−w−c−m−b
W
C
M
B
= ,c = ,m = ,b
Q
Q
Q
Q

= Where: w

Downloaded from ejip.ir at 14:27 +0430 on Tuesday June 16th 2020

و توسعه ،مسئفهای پیچیده و چگدبعدی است که در صو

آن پاسخی آ کار و قااط  ،قابال ارائاه

64

شمارههای5و6

مرلهاقتصادیسالنوزدهم

بر اساس مطالعه اسمیت )1980( 1سهم مصرف میتواند از رابطه زیر به دست آید:
()12

𝑔 𝑐 = 𝛼0 − 𝛼1 𝑢 − 𝛼2

نرخهای  uو  ،gسهم مصرف را از تولید بال وه کاهش میدهد .با ناییاذاری رابطاه فاوق در رابطاه
( )11واهیم دا ت:
()13

)i = (1 − α0 ) + α1 u + α2 g − m − (w + b

با فرض ایگکه ) (w + bکه ا اره به تعادل بین ت اضاای دا فای و عرضاه باال وه دارد ،باه نارخ
بیکاری  uوابسته است ،میتوان نو ت:
()14

(w + b) = βu

بگابراین:
()15

i = (1 − α0 ) − (β − α1 )u + α2 g − m

معادله فوق احتمال ا ر ناییزیگی را نشان می دهد .بر اساس این معادله ،بار نظاامی ا ار مگفای بار
روی سرمایه گذاری دا ته و پس از آن ،این ا ر ازدحاات یار ا ار مگفای را بار روی ر اد اقتصاادی
واهد دا ت (هو.)2010 ،2
.1- 1-3یکمثالترربی

همانطور که توضیح داده د ،مدلهای سمت ت اضا به مگظور بررسی امکان ا ر نااییزیگی مخاارد
نظامی با سایر بخش های محرک ر اد اقتصاادی (باا توناه باه محادودیت بودناه و مسائفه کمیاابی
مگاب ) ،استفاده می وند.
یکی از مهمترین مطالعا تجربی انجاات اده در ایان زمیگاه توسا فیگای 3و همکااران ()1984
انجات ده است .آنها نشان دادهاند که در کشورهای ف یر ،افزایش هزیگههاای نظاامی باا ساهمهاای
کمتر سرمایهگذاری و پسانداز از  ، GDPمرتب بوده و به احتمال زیاد ،ر د تولید را محدود کارده

1. Smith
2. Hou
3. Faini
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است .این مح ان با استفاده از تئوری ت اضای کیگزی ،از معادله رگرسیونی زیر به مگظور برآورد ا ار
مخارد نظامی استفاده کردهاند:
P

در رابطه فوق،
́ :Yنرخ ر د  :É ،GDPنرخ ر د صادرا  :Ṕ ،نرخ ر د نمعیات :∆α ،تغییار در ساهم مخاارد
نگیی از  :∆F ،GDPتغییر در نریان سرمایهگذاری ارنی :Ḱ ،نرخ ر د مونوی سارمایه کشاور،
Y

) GDP :(Pسرانه و  εنزز طاست .با استفاده از روش ا ارا

ابات در دادههاای ترکیبای ،فیگای و

همکاران ا ر مخارد نگیی را بر ر د اقتصاادی  69کشاور نهاان طای دورهی زماانی 1950-1972
مورد برآورد قرار داده اند .نتایج بارآورد مادل نشاان مایدهاد کاه هزیگاههاای نظاامی تاأ یر مگفای و
معگاداری بر ر د اقتصادی کشورهای درحالتوسعه مورد بررسی دا ته است .تأ یر بار نظامی بر سهم
سرمایهگذاری از  GDPنیز در این مطالعه مورد بررسای قارار گرفتاه اسات و مح اان باه ایان نتیجاه
رسیدهاند که  1درصد افزایش در بار نظامی با یر کاهش  0/23درصدی در سهم سرمایهگاذاری از
 GDPهمراه ده است .بر این اساس میتوان گفت که هزیگههای نظامی تا حدودی مونب ازدحاات
ارنی سرمایهگذاری ده و ر د اقتصادی را کگد کرده است.
1

.2- 1-3مدلاقتصادکالنجدیدباحضورمخارجدفاعی 

این مدل یکی از مهمترین و سادهترین مدلهای سمت ت اضای اقتصاد ،به مگظور بررسی ا ار مخاارد
نظامی بر ر د اقتصادی است .این مادل توسا آتساوگفو )2002( 2و باا پیاروی و الهاات از مطالعاا
تجربی انجات ده توس رومر )2000( 3و تیفور )2000( 4ارائه ده است .در این مدل با درنظرگارفتن
مخارد نظامی به عگوان یر متغیر سمت ت اضا و با تفکیر مخارد کل دولت به دو بخش نظاامی و
غیرنظامی  ،یر مدل ساده اقتصاد کالن کیگزی معرفی ده است .حال در ادامه باه تشاریح و فرمولاه
کردن این مدل می پردازیم .در حالت کفی ،تولید کال (مفای) در سامت ت اضاای اقتصااد ،باا فارض
ونود یر اقتصاد باز (به معگای ونود صادرا و واردا ) ،از طریق رابطه زیر به دست میآید:
1. New Macroeconomic Model with Defense Expenditure
2. Atesoglu
3. Romer
4. Taylor
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Yt = Ct + It + Xt + G̅t

()17

که در رابطه فوق :Yt :تولید ح ی ی :Ct ،مصرف ح ی ی :It ،سرمایهگذاری ح ی ی :Xt ،االص
برون زا که عالمت بار بایی آن نشاندهگده این موضوع است) است .متغیرهای سمت راسات معادلاه
( )17نیز به صور زیر تعیین می وند:
) Ct = β + δ(Yt − Tt

()18

در معادی فوق : Tt :مالیا

Tt = α + θYt
) It = φ − iR t Xt = a − b(Yt − fR t
̅̅̅̅̅ MGt −
̅̅̅̅̅ = G̅t
GEt
̅̅̅̅̅:
̅̅̅̅̅ :مخارد نظامی ح ی ایGEt ،
ح ی ی :R t ،نرخ بهره ح ی ی MGt

مخارد غیرنظامی ح ی ی و  b ،a ،i ،φ ،θ ،α ،δ ،βو  fپارامترهای مثبت هستگد .با ابت درنظرگرفتن
نرخ بهره بهناییذاری آتسوگفو و ناییاذاری معاادی

رابطاه ( )18در معادلاه ( )17و حال آن بار

اساس متغیر درونزای  Ytو اضافه کردن نزز طا  ،εtواهیم دا ت:
()19

Yt = λ1 + λ2 MEt + λ3 GEt + λ4 R t + εt

که در این رابطه:
β − δα + φ + a
[ = λ1
]
1 − β(1 − θ) + b
1
= λ2 = λ3
>0
])[1 − β(1 − θ
)(−i − f
= λ4
<0
])[(1 − β(1 − θ) + b

معادله ( ) 19یار مادل کاالن اقتصاادی ندیاد اسات کاه تولیاد را وابساته باه مخاارد نظاامی،
غیرنظامی و نرخ بهره معرفی میکگد (هالیساییفو .)2004 ،1اگرچاه بار اسااس روابا فاوق ،عالمات
ضریب ( λ2ضریب ا رگذاری مخارد نظامی بر ر د اقتصادی) مثبت است؛ اما برآورد این ضریب و
عالمت آن یر موضوع تجربی است و بایستی بر اساس بارآورد معادلاه ( ،)19توسا تکگیارهاای
مرسوت اقتصادسگجی به این مهم دست یافت .ایان ذکر است که مدل فوق تفاو هایی با مدل سگتی
کیگزی دارد .ازنمفه ایگکه در مدل سگتی کیگزی ،فرض می ود که سرمایهگذاری تابعی از نرخ بهاره

1. Halicioglu
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اسمی است و نه ح ی ی .در ضمن در مدل سگتی کیگزی فرض مای اود کاه االص صاادرا ف ا
تابعی از درآمد ح ی ی است؛ نه درآمد ح ی ی و نرخ بهره واقعای (آتساوگفو .)2002 ،باه هار حاال،

.مدلهایسمتعرضه

2-3

به طور کفی مدل های سمت عرضه برای تبیین تاأ یر مخاارد نظاامی بار ر اد اقتصاادی باه دو دساته
ت سیمبگدی می وند :مدل فدر و مدل سولوی تعمیمیافته .در ادامه به تشریح این مدلها میپردازیم.
.1- 2-3مدلفدر 1

در چارچوب نئوکالسیکی ،مدل های طرف عرضه برای بیان رابطه بین دفاع و ر د توسا بیساواز و
رت )1986( 2توسعه یافتگد .بدین کل که آنها مدل فدر ( )1982در ماورد تاأ یر صاادرا بار ر اد
اقتصادی را با ا ر مخارد دفاعی بر ر د اقتصادی تطبیق دادناد .مادل دو بخشای فادر ،اامل بخاش
مصرفی صوصی و بخش دفاعی است که فرض مای اود هار دو بخاش از دو نهااد نیاروی کاار و
سرمایه استفاده مای کگگاد و بخاش دفااعی نیاز ناوعی ا ار غیرمسات یم بار بخاش مصارفی صوصای
می گذارد .عفت محبوبیت مدل فدر در بین پژوهشیران اقتصاد دفاع آن است که مدل مزباور عاالوه
بر تبیین ا ر مست یم مخارد دفاعی بر ر د اقتصادی ،تأ یر غیرمست یم بخش دفاعی بر دییر بخاشهاا
را نیز مطالعه میکگد (نیکوییدو .)1998 ،3حال به تشریح و فرموله کردن ایان مادل بار اسااس مباانی
نظری میپردازیم .مدل دو بخشی فدر ،اامل بخاش مصارفی صوصای ) (Cو بخاش نظاامی )(M

است که مجموع این دو بخش تولید ) (Yرا حاصل میکگد:
Y = C+M

()20
سرمایه و نیروی کار در این دو بخش ت سیم می وند ،بهگونهای که:
()21
بخش  Mدارای ا را

L = LC + LM K = K C + K M ,

غیرمست یم بر بخش  Cاست؛ لذا تواب تولید بارای دو بخاش ماذکور باه

صور زیر است:

1. Feder
2. Biswas & Ram
3. Nikolaidou
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C = C(LC , K C , M) M = M(LM , K M ),

()22

در این مدل فرض بر آن است که یر ا تالف بهرهوری بین نهادهها با بخش  Cونود دارد که

()23
در رواب

ML MK
=
=1+μ
CL
CK
بای ،اندیسهای  Kو  Lبیانیر مشتق نزئی تاب تولید برحسب نهاده مربوت ) (K,Lدر

بخش مورد نظر هستگد .حال با مشتقگیری از معادله ( )20و استفاده از رابطههاای ( )22( ،)21و ()23
میتوان مدل زیر را نتیجه گرفت (دیون و همکاران:)1998 ،
()24

CL L
I
μ
M
( L̇ + CK +
̇+ CM ) M
Y
Y
1+μ
Y

= ̇Y

در این مدل :Ẏ :ر د تولید نا الص دا فی :CYL L ،کشش تولید نسبت به نیروی کار در بخش ،C
I

̇ :Lر د نیروی کار  :CK ،تولید نهایی سرمایه در بخش  :Y ،Cنسابت سارمایهگاذاری باه تولیاد:CM ،
مشتق نزئی تاب مصرف نسبت به مخارد دفاعی و ̇ :MY Mا ر مست یم بخش دفاعی بر ر اد اقتصاادی
است .حال اگر ا ار غیرمسات یم بخاش  Mرا بار بخاش  Cباه صاور )  C = Mθ C(LC , K Cدر نظار
بییریم ،با تونه به ایگکه  CM = θ MCو با بس مدل و اضافه کردن عرض از مبدأ  α0و نیز کمکاربن
از ا را

μ
 (1+μآنهاا بار ر اد اقتصاادی و تفکیار
غیرمست یم بخش دفاعی ) (θاز ا را مسات یم )

کردن ا را غیرمست یم از مست یم ،به مدل زیر واهیم رسید (هوانر و میگتز:)1991 ،1
()25

CL L
I
μ
M
̇C
( L̇ + CK +
) (− θ) Ṁ + θM
Y
Y
Y
1+μ
Y

Ẏ = α0 +

درنهایت مدل قابل برآورد دو بخشی فدر را میتوان به صور زیر نشان داد:
()26

I
M
̇C
𝑡Ẏ = α0 + α1 L̇ + α2 + α3 Ṁ + α4 M(Y) + ε
Y
Y

در مدل فوق بخش دفاعی ) (Mعالوه بر تأ یر مست یم بر ر د اقتصاادی ،تاأ یری غیرمسات یم بار
بخش مصرفی صوصی ) (Cبه صور ) M(̇ CYواهد دا ت؛ بگابراین با برآورد ضرایب مادل فاوق
می توان به ا را مست یم و غیرمست یم مخارد دفاعی بر ر د اقتصادی و مصرف صوصی پای بارد.
پژوهشیرانی نظیر آداماز 2و همکااران ( ،)1991الکسااندر )1998( 3و مارنیار 4و همکااران ()1998
1. Huang & Mintz
2. Adams
3. Alexander
4. Macnair
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و دولت را نیز به مدل فوق اضاافه کارد و آن را باه

مدلی چهار بخشی تبدیل کرد .از چگین مدلی اطالعا بیشتری میتوان به دست آورد .با بسا مادل
فوقالذکر ،میتوان مدل دو بخشی فدر را در نهایت به صور رواب زیر نشان داد:
CL L
I
μM
M
̇C
([ L̇ + CK +
])− θM ) Ṁ + θM M(Y
Y
Y
1 + μM
Y
μX
X
̇C
()27
([ +
])− θX ) Ẋ + θX X(Y
1 + μX
Y
μG
G
̇C
([ +
])− θG ) Ġ + θG G(Y
1 + μG
Y
I
M
̇C
()28
) (Ẏ = α0 + α1 L̇ + α2 + α3 Ṁ + α4 M
Y
Y
Y
X
G
̇C
̇C
+ α5 Ẋ + α6 X(Y)+α7 Ġ + α8 G(Y) + εt
Y
Y
در مدل فوق :M Ṁ ،ا ر مست یم بخش دفاعی بر ر د اقتصادی :X Ẋ ،ا ر مست یم بخاش صاادرا
Ẏ = α0 +

Y

Y

بر ر د اقتصادی و ̇ :GY Gا ر مست یم بخش دولتی بر ر د اقتصادی است .همچگین ،در مادل فاوق هار
یر از بخش هاا تاأ یر غیرمسات یم بار مصارف بخاش صوصای ) (Cواهگاد دا ات :M(̇ YC) :تاأ یر
غیرمست یم بخش دفاعی بر بخش مصرفی صوصی :X(̇ CY)،تأ یر غیرمست یم بخش صادرا

بر بخش

مصرفی صوصی و ) :G(̇ CYتأ یر غیرمست یم بخش دولتی بر بخش مصرفی صوصی .مشااهده تاأ یر
غیرمست یم مخارد دفاعی بر سایر بخشها ،عالوه بر تبیین ا ر مست یم مخارد دفاعی بر ر د اقتصادی
در مدل فدر عفت محبوبیت آن در بین پژوهشیران اقتصاد دفاع است.
تعمیمیافته 

.2- 2-3مدلسولوی

سومین مدل بررسی تأ یر مخارد نظامی بر ر د اقتصادی ،مدل سولوی تعمیمیافته است .این مدل در
بسایاری از مطالعاا تجربای در ایان زمیگاه ،نظیار مطالعاه :هاو و چان ،)2013( 1دیاون و نیکوییاادو
(،)2012یفدیریم و همکاران ( )2011و دیون ( )2010استفاده ده است .مزیت اصافی ایان مادل در
م ایسه با سایر مدلهای مطرح ده در زمیگه ا ر هزیگه های نظامی بر ر د اقتصادی ،آن اسات کاه در
بردارنده سایر فاکتورهای اساسی و اصفی ر د اقتصاادی ،از قبیال سارمایه ،اامل :سارمایه انساانی و
سرمایه فیزیکی و نرخ ر د نیروی کار است هو و چن (.)2013
1. Hou & Chen
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مدل سولوی تعمیمیافته توس مانکیو 1و همکاران ( )1992مطرح ده و باه مگظاور بررسای ا ار
مخارد نظامی (دفاعی) بر روی ر د اقتصادی ،توس نایت 2و همکاران ( )1996به کار گرفتاه اده
کارایی ،تولید را متأ ر میکگد (دیون و همکاران .)2005 ،ن طه روع این مدل اساتفاده از یار تااب
تولید نئوکالسیکی به صور کاب -داگالس با بازدهی ابات نسابت باه م یااس تولیاد و متغیرهاای
تولید ) ،(Yسرمایه ) ،(Kپیشرفت فگی یا سطح تکگولوژی ) (Aو نیروی کار ) (Lاست:
()29

Y(t) = K(t)α [A(t). L(t)]1−α 0<α<1

نیروی کار و پیشرفت فگی طبق رابطههای زیر ر د میکگگد:
()30

L(t) = L(0)ent

()31

A(t) = A(0)egt m(t)θ

در رابطههای فوق :n ،نرخ برونزای ر د نیروی کار :g ،نارخ بارونزای ر اد تکگولاوژی و :m
سهم مخارد نظامی از تولید است .بر اساس معادله سمت راست رابطه ( )29کارایی تگها به نرخ ر اد
برونزای تکگولوژی وابسته نیست و تغییر در سهم مخارد نظاامی دولات از تولیاد باا کشاش  θروی
کارایی ا ر می گذارد .به این صور که افزایش سهم هزیگههای نظامی از تولید ،با تعفایم و آماوزش
نیروی های مسفح (نظامی) و افزایش سطح دانش و مهاار آنهاا و همچگاین گساترش فعالیاتهاای
تح یق و توسعه ) (R&Dو انت ال نیروی کار مجارب باه بخاشهاای غیرنظاامی و صوصای ،میازان
بهرهوری را تغییر میدهد و پارامتر کارایی را متأ ر میکگاد (نایات و همکااران .)1996 ،همچگاین بار
اساس این معادله تغییر در سهم مخارد نظامی از تولید ) (mیر ا ر بر سطح به نای میگاذارد و ناه
ا ر بر ر د .این تغییر مسیر ر د متعادل اقتصاد را تغییر میدهد ،یعگی سطح تولید سرانه در هر ن طه از
زمان افزایش می یاباد ،اماا نارخ ر اد تولیاد سارانه مسایر ر اد متعاادل را تغییار نمایدهاد (دیاون و
همکاران.)2005 ،

1. Mankiw
2. Knight
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داده مای اود) باه

صور  sنشان داده ود ،می توان معادله اصفی الیوی سولو را برای هر واحد نیروی کاار مار ر ،باه
(= se(α−1)lnke − (g + n + δ) )32

δlnke
δt

k ̇e = sk e α − (n + g + δ)k e

سطح وضعیت پایدار ( k K/A.Lسرمایه سارانه نیاروی کاار مار ر) و ( y Y/A.Lتولیاد سارانه
نیروی کار مر ر) نیز از رابطههای زیر محاسبه می وند:
1

()33

s
1−α
]
[=
n+g+δ

∗

()34

s
1−α
]
[=
n+g+δ

∗

ke

α

ye

با طی کردن معادله رابطه ( )32به وسیفه بس ت ریبی سری تیفور در نزدیکی ساطح پایادار  kو
استفاده از معادله ( ،)33واهیم دا ت:
]∗ = (α − 1)(g + n + δ)[Lnk(t) − Lnk

()35

∂Lnk
∂t

میتوان نشان داد که  yبا نر ی مشابه نرخ حرکت از  kبه ∗  kبه سمت ∗  yحرکت میکگد ،پس:
]∗ = (α − 1)(g + n + δ)[Lnye (t) − Lnye

()36

∂Lny
∂t

با استفاده از معادله رابطه ( )36و تبدیل  tبه  t-1در این معادلاه ،باه مگظاور اساتفاده در مطالعاا
تجربی ،واهیم دا ت:
()37

)Lnye (t) = ez ln ye (t − 1) + (1 − ez )lnye ∗ , z = (α − 1)(n + g + δ

حال با استفاده از رابطههای ( )33( ،)31و ( )36میتاوان باه معادلاهای بارای درآماد سارانه (y

) Y/Lبه صور زیر دست یافت (دان:2010 ،
()38

[Lns − Ln(n + g + d)]} +

α
1−α

:)6
Lny(t) = ez Lny(t − 1) + (1 − ez ) {LnA0 +

θLnm(t) − ez θLnm(t − 1) + (t − (t − 1)ez )g

درنهایت با در نظر گرفتن:
x1 = s
x2 = n + g + δ
x3 = m
x4 = mt−1
γ = ez > 0
(1 − ez )α
= β1
>0
1−α−β
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میتوان به مدل پانل دیتای پویای 1زیر دست یافت (همان:
()39

)6

Lnyi,t = γLnyi,t−1 +∑4j=1 βj Lnxj,i,t + ηt + μi + vit

مدل فوق را می توان با تفکیر سرمایه به انواع سرمایه فیزیکی ) (Kو انساانی ) (Hبسا داد .در
این صور میتوان معادله ( )29را به صور زیر بازنویسی مجدد کرد:
()40

Y(t) = K(t)α H(t)β[A(t). L(t)]1−α−β 0 < α, β <1

سرمایه انسانی به ازای هر واحد نیروی کار مار ر ) (he = H/ALو سارمایه فیزیکای هار واحاد
نیروی کار مر ر ) (k e = K/ALاز طریق رابطههای زیر به دست میآیگد:
()41

)k̇ e (t) = sk ye (t) − (n + g + δ)k e (t

()42

)ḣe (t) = sh ye (t) − (n + g + δ)k e (t

که در رواب فوق  skبه ترتیب به نرخهای پسانداز سارمایه فیزیکای و انساانی ا ااره مایکگاد.
همچگین  ،فرض ده که نرخ استهالک سرمایه انسانی همانگد سرمایه فیزیکی م داری ابت و برابر باا
 δاست .سطوح وضعیت پایدار مونودی سرمایه نیز از طریق رابطههای زیر به دست میآیگد:
()43

1
1−α−β

]

s h β sk1−β
n+g+δ

[ = ∗ke

1

()44

s h 1−α sk α 1−α−β
]
[=
n+g+δ

∗

he

با طی کردن مسیرهای فوقالذکر برای حالت غیربس یافته ،میتوان به مادل پانال دیتاای پویاای
زیر برای بررسی تأ یرگذاری هزیگههای نظامی بر ر د اقتصادی دست یافت:
()45

Lnyi,t = γLnyi,t−1+∑5j=1 βj Lnxj,i,t + ηt + μi + vit

13. Dynamic Panel Data
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مدل فوق همان مدل ارائه ده در حالت غیربس یافته است (رابطه ())39؛ با اضافه دن ضریب
 β5و متغیردرواق تعری

متغیرها و ضرایب مادل فاوق همانگاد مادل غیربسا یافتاه اسات و تعریا
x 5 = sh
(1 − ez )β
= β5
>0
1−α−β

همزمان 1
.3-3مدلسیستممعادال  

مدلهای کیگزی با نادیده گرفتن طرف عرضه ،به طور کامل روی ا را طرف ت اضا (ا ر ناییزیگی
سرمایه گذاری ،صادرا  ،آموزش و بهدا ت) تأکیاد دا اتهاناد .درنتیجاه ،مادلهاای نئوکالسایکی
متمایل به یافتن ا را مثبت هزیگه های دفاعی روی ر د اقتصادی بودهاناد؛ در حاالی کاه مادلهاای
کیگزی ،بیشتر ا را مگفی را نستونو می کردناد .بارای رفا ایان مشاکل ،مادل سیساتم معاادی
همزمان به کار گرفته ده است.
اسمیت ( )1980از اولین افرادی بود که مدلهای مربوت به معادی همزمان را به کار بارد .ایان
معادی

هم ا را طرف ت اضا را در چارچوب ت اضاای کال کیگازی اامل مای اد و هام ا ارا

طرف عرضه را در قالب معادله ر د نئوکالسیکی و برگرفته از تاب تولید کل .الیوی مذکور توس
تعاادادی از اقتصاااددانان نظیاار دگاار و اساامیت ( ،)1983دگاار ،)1986( 2دیااون و محمااد ( )1995و
آنتگاکیس )1997( 3گسترش یافت .این مدل ها ا را مست یم احتمالی هزیگه هاای دفااعی را از طریاق
تحریر ت اضای کل کیگزی ،روی ر د اقتصادی اندازهگیری کردهاند .سایر ا را نظیر ا ار تعادیل
و ا ر غیرمست یم و مگفی کاهش در پسانداز ،سرمایهگذاری ،تراز پردا تهاا ،آماوزش و بهدا ات
در این مدل مفروض در نظر گرفته ده است .اگرچه این مدل ها از طریق تشریح ارتباطاا موناود
بین متغیرها تصویری کامل از ارتبات بین ر د و هزیگههای نظامی را فراهم میکگگد ،اما از آنجا که به
طور کامل مبتگیبر نظریههای پایهای نیستگد و بیشتر متکی به استدیلهاای ماوردی مایبا اگد ،ماورد
انت اد قرار گرفتهاند .این انت ادها با مزیت هایی که این مدلها دارند ،نبران می اوند .باه طاور نموناه

1. Simultaneously Equations
2. Deger
3. Antonakis
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این مدل ها بر مشکالتی نظیر ا را

بیرونی و همسانی واریانس که در مدلهای ترمعادلهای ممکان

است بر رواب ر د -دفاع ا ر بیذارند ،غفبه میکگگد.
( ، )1983امل چهار معادله است که مشخصا آنها به رح و توضیحا ذیل است:
.1- 3-3مدلتقاضا 

مدلهای ت اضای مختففی در صو

مخارد نظامی ونود دارد :مدل های انتخااب عماومی ،رفتاار

اداری ،پیمانها ،رقابت های تسفیحاتی و یا مدل هاای عماومی مرباوت باه مخاارد عماومی دفااع کاه
می توان تمامی موارد ذکر ده را در آن گگجاند .این مدل را در یر کل ساده میتوان باه صاور
زیر نشان داد:
()46

)M = M(GDPC, NG, TB, M−1 , CYP

که در معادله فوق  :Mسهم مخارد نظاامی از تولیاد نا االص دا فای :GDPC ،تولیاد نا االص
دا فی واقعی سرانه :NG،مخارد غیرنظاامی دولات :TB ،ساهم موازناه تجااری در  CYP ،GDPیاا
کشش مجازی برای نشان دادن ا را احتمالی هجوت بییانیان به کشور :M-1،مخارد نظامی با یار
وقفه که بارای تونیاه ا ار هزیگاههاای نظاامی گذ اته و یاا تعهادا مرباوت باه برناماههاای دفااعی
انتخاب ده است.
.2- 3-3مدلعرضه 

بخش عرضه امل سه معادله به صور زیر است:
الف.معادلهرشد 

معادله ر د ،برگرفته از تاب تولید سگتی یعگی ( Y=f (K,L,Tاست .در تاب مذکور Y ،بیاانیر تولیاد،
 Kبیانیر سرمایه L ،نشاندهگده نیروی کار و  Tضریب تکگولوژی است (دگر و اسامیت .)1983 ،باا
استفاده از تاب تولید کاب -داگالس 1تعدیلیافته که دارای نرخهای ر د طی است ،میتوان نارخ
ر د تاب تولید ،نرخ ر د مونودی سرمایه ،نرخ ر د نیروی کار و سرمایه انساانی و متغیرهاایی کاه
در بازدهی عامل ر د تأ یر می گذارند را برآورد کرد .نرخ ر د سارمایه نیاز یاا از طریاق پاساناداز
1. Cobb- Douglas
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دا فی ) (Sو یا از طریق نریان سرمایه ارنی تأمین می ود .سهم مخارد نظامی در تولید نا الص
دا فی ) (Mبرای به دست آوردن ا را مگب تجهیز مخارد نظامی در مدل به کار رفته اسات .تولیاد
را در بر میگیرد .به طور کفی ،از آنجا که کشورهای با درآمد سرانه بایتر در حال رسیدن به ساطح
باییی از ظرفیت ر د اقتصادی هستگد ،میتوان رابطه ر د را به کل زیر نشان داد که در آن تمامی
متغیرها بر اساس نرخ ر د تعری

می وند:

()47

)Y = f(S, M, GDPC, L, TB

پسانداز
ب.معادله 

معادله پسانداز برگرفته از ارتبات تولید و هزیگه است:
()48

Y = C + I + M − TB

که در آن  :Yنرخ ر د تولید :C ،نرخ ر د مخارد مصرف عمومی و صوصای :I ،نارخ ر اد
سرمایهگذاری نا الص :M ،نرخ ر د مخارد نظامی و  :TBتراز تجاری است .بعد از اعمال تغییرا
یزت ،رابطه تاب پسانداز به صور زیر بیان می ود:
()49

)S = f(Y, M, NG, INF, TB

در رابطه فوق متغیر نرخ تورت ) ،(INFبرای نشان دادن ا ارا تاورت روی متغیار وابساته در نظار
گرفته ده است .دگر ( )1986فرض کرده است که تورت مگجر به کاهش انباری پسانداز می اود
و به طور قط  ،بر پسانداز تأ یر میگذارد .البته ر د تولید نیز بر پسانداز تأ یرگذار است ،اما انتظاار
میرود تأ یر هزیگههای غیرنظامی بر روی پسانداز مبهم و نامعفوت با د .در صورتیکه ا ار نانشایگی
به درستی عمل کگد ،ضریب حساسیت هزیگههای نظامی باید مگفی با اد .تاراز تجااری نیاز از طریاق
ضریب فزایگده درآمد مفی بر پسانداز ا ر میگذارد (اسچیتز.)1991 ،1
ج.معادلهترازتراری 

تراز تجاری یر کشور نیز میتواند توس مخارد نظامی بخش عمومی تحت تأ یر قرار گیارد .اگار
ت اضای کل افزایش یابد و عرضاه دا فای نیاز کامکشاش با اد ،مخاارد ماذکور موناب کااهش

1. Scheetz
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صادرا

و یا افزایش واردا می ود .این مسئفه ا ر مگفی مخارد نظاامی را ایجااد مایکگاد .دگار و

آنتوناکیس ( )1986ادعا می کگگاد کاه اگار کشاوری از بخاش صاادرا

حمایات کگاد ،باا افازایش

چگانچه از روش ناییزیگی واردا

پیروی کگد ،این تأ یر مگفی واهاد باود .لاذا ا ار تاورت بار تاراز

تجاری مبهم و نامشخص است .معادله تراز تجاری را میتوان بر اساس رابطه زیر بیان کرد:
)TB = f(Y, M, INF, NX, S

()50

پس از معرفی هریر از معادی بخش ت اضا و عرضه مخارد دفاعی به طور نداگانه ،میتوان
رابطههای همزماان ) (SEMکاه در ایان نو اتار ماورد بررسای قارار گرفتاهاناد را در یار دساتیاه
معادی چهارگانه به صور زیر نشان داد:
Y = α0 + α1 S−1 + α2 M + α3 GDPC + α4 L + α5 TB−1 + ε1
S = β0 + β1 M + β2 TB−1 + β3 NG + β4 INF + β5 Y−1 + ε2
TB = γ0 + γ1 M + γ2 Y−1 + γ3 INF + γ4 NX + γ5 S−1 + ε3
M = δ0 + δ1 GDPC + δ2 NG + δ3 TB + δ4 M−1 + ε4

تخمین رواب به روش حداقل مربعا معمولی مشاکالتی مانگاد عادت توناه باه درونزایای 1یاا
4

برون زایی 2متغیرها ،عدت اندازهگیری ارتبات احتمالی بین متغیرها ،هام طای 3و ناهمساانی واریاانس

بین متغیرها که مگجار باه تخماین تاورشدار مای اود را در پای واهاد دا ات .بارای غفباه بار ایان
مشکال  ،یزت است از سیستم معادی همزمان استفاده ود .در این راستا معمویً از روش حاداقل
مربعا

سه مرحفهای (3SLS) 5برای برآورد سیستم معادی

همزمان استفاده می ود .روش 3SLS

اولین بار توس دگر و اسمیت ( )1983مورد استفاده قرار گرفت .این روش عالوه بار ایگکاه از نگباه
نظری تخمین های سازگارتری از پارامترهای معادله ر د ارائه میدهد و بدین لحاظ ا ر مست یم دفااع
بر ر د اقتصادی را مشخص می سازد ،از این مزیت عمده نیز بر اوردار اسات کاه تخماین ا ار کال
متغیر دفاعی را بر ر د اقتصادی ممکن میسازد .یکی دییر از مزایای این روش نسبت به روشهاای
دییر برآورد معادی  ،این است که میتوان از آن برای برآورد همزمان معادی به ظااهر ناامرتب

1. Endogeneity
2. Exogeneity
3. Multicollinearity
4. Heteroscedasticity
)5. Three Stage Least Square (3SLS
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نیز استفاده کرد .همچگین این روش ارتباطا احتمالی بین انزای ا تالل ( طا) هر معادله را در نظار
می گیرد .در این سیستم ،به مگظور آزمون معگادار بودن ضرایب ،از آزمون  tاستفاده مای اود و ساایر
ارتبات انزای طای معادی  ،کاربرد زیادی ندارد.
.مدلهایدرنظرگیرندهامنیت

4-3

بر اساس مطالعه بارو و ساییی ماارتین ،)1995( 1آیازنمن و گفیار ( )2006 ،2003یار چاارچوب
نظری برای بیان تعامل بین مخارد نظاامی و تهدیاد ،باه مگظاور ارح تاأ یر مخاارد نظاامی بار ر اد
اقتصادی ارائه کردهاند .آنها تالش کردهاند تا توضیح بدهگد که با تونه به مسائفه تاأ یر غیر طای و
حذف متغیرهای اساسی ،ا ر مخارد نظامی بر ر د اقتصادی اغفب مگفی و یا غیار معگاادار باه دسات
آمده است .آیزنمن و گفیر فرض میکگگد که« :تأ یر مخارد نظامی بار ر اد اقتصاادی ،یار تااب
غیر طی از تهدید نظامی مر ر مطرح ده توس کشورهای بییانه و ساایر نیروهاای اارنی اسات.
هزیگههای نظامی بدون تهدیاد ،کاهگاده ر اد اقتصاادی اسات؛ در حاالی کاه هزیگاههاای نظاامی در
صور

ونود تهدید به اندازه کافی بزرگ ،ر د اقتصادی را افزایش میدهد» .بار ایان اسااس ،ایان

فرضیه میتواند به صور زیر نو ته ود:
∂growth
= a1 + a2 threat; a1 < 0, a2 > 0
∂m
∂growth
= b1 + b2 m; b1 < 0, b2 > 0
∂threat
که در آن  :growthر د  GDPسرانه ح ی ی :m ،بار نظامی و  :threatسطح تهدید نظامی مار ر

یر کشور است .بر این اساس ،مشخصا معادله ر د پایه به رح زیر است:
()51

growth = a1 + a 2 (m)(threat) + b1 threat + βX; a1 < 0, b1 < 0, a 2 > 0

که در آن x ،مجموعهای از متغیرهای کگترل است و برای سادگی فرض می ود کاه  a2مسااوی
 b2است .متغیرهای کگترل نیز امل متغیرهای سگتی مانگد درآمد اولیه ،سهم سرمایهگاذاری از GDP

و نرخ ر د نمعیت و همچگین ،متغیرهای دییار مانگاد ویژگای هاای نهاادی ،نغرافیاایی و نمعیتای
است.
1. Barro & Sala-i-Martin

Downloaded from ejip.ir at 14:27 +0430 on Tuesday June 16th 2020

معیارهای بررسی نیکویی برازش رگرسیون (مانگد ضریب تعیین ،F ،طای استاندارد و غیره) به دلیل

شمارههای5و6

مرلهاقتصادیسالنوزدهم

78

در تصریح آیزنمن و گفیر ،فرض می ود که ا ارا مسات یم هزیگاههاای نظاامی و تهدیادا
ارنی بر ر د اقتصادی مگفی است؛ در حالی که ا ر تعامفی مثبت است .ایان تصاریح ندیاد نشاان
میگیرد .به نظر می رسد که این تصریح برای بسایاری از کشاورها نسابت باه تصاریحاتی کاه در آن
هزیگه های نظامی از طریق فن آوری سطح تولیاد را تحات تاأ یر قارار مایدهاد (مانگاد مادل ساولوی
تعمیمیافته) ،قابل قبولتر است .به طور کفی مدل آیزنمن و گفیر از رابطه دفاع -ر د نشان میدهد
که هزیگه های نظامی نا ی از تهدیدا

ارنی ،از طریق افزایش امگیت ،ر اد اقتصاادی را افازایش

میدهد؛ در حالی که هزیگههای نظامی نا ی از رانت و فساد با نابهنا کاردن فعالیاتهاای تولیادی،
کاهگده ر د هستگد.
.جمعبندیونتیرهگیری 

4
هدف اصفی این م اله ،بررسی و تشریح مبانی نظری و مدلهای ارائه ده در زمیگاه تاأ یر هزیگاههاای
نظامی بر ر اد اقتصاادی باوده اسات .باه ایان مگظاور نخسات کاناالهاای مثبات ،مگفای و غیر طای
ا رگذاری هزیگه های نظامی بار ر اد اقتصاادی ،بار اسااس مباانی نظاری تشاریح اده اسات .ساپس
مدلهای ارائه ده در این زمیگه امل مدل های سمت ت اضا ،مدلهاای سامت عرضاه ،مادل سیساتم
معادی

همزمان و مدل های درنظرگیرنده امگیت و مفروضا آنها مورد بررسی قرار گرفتهاناد .بار

اساس بررسیهای انجات ده ،تأ یر هزیگه های نظامی بر ر د اقتصادی بسته باه ساطح توساعهیاافتیی،
سا تار و سطح توان نظامی (واردکگگده و یا صادرکگگده بودن تجهیزا نظامی) ،سطح امگیت ،ارتبات
میان صگای و بهره گیری غیرنظامی از فعالیات هاای توساعه و تح یاق چگادمگظوره بخاش نظاامی و ...
متفاو است .لذا میتوان گفت که تأ یر هزیگههای نظامی بر ر د اقتصاادی باه نموناه ماورد مطالعاه
بررسی دارد .همچگین نوع مدل به کار گرفته ده در بررسی ا رگذاری هزیگاههاای نظاامی بار ر اد
اقتصادی می تواند مگجر به نتایج متفاوتی در این زمیگه ود .به طور مثاال مادلهاای سامت ت اضاا باه
دلیل تأکید بر سمت ت اضاا و ا ار نااییزیگی هزیگاههاای نظاامی باا ساایر هزیگاههاای محارک ر اد
اقتصادی ،متمایل به یافتن ا رگذاری مگفی هستگد .در م ابل مدل های سمت عرضاه ،بیشاتر تأکیاد بار
ا رگذاری مثبت دارند .مدل های در نظرگیرنده امگیت نیز تأ یر ر د اقتصادی را بر هزیگههاای نظاامی
به صور

غیر طی مدلسازی میکگگد .بر این اساس میتوان گفت که ارتبات بین مخارد نظاامی و
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