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درحال توسعه (دارای صنایع دفاعی نوظهور و واردکننده عمده سالح) و توسعهیافته (دارای صرنایع دفراعی
پیشرفته و صادرکننده عمده سالح) طی دوره زمانی  1995 - 2016است .در این راستا ،یر
لگاریتمی  -خطی دینامی

برای کشورهای درحال توسعه و ی

مردل در فرر

مدل در فرر لگراریتمی  -غیرخطری بررای

کشورهای توسعهیافته طراحی شده است .به منظور برآورد مدلها نیز از تحلیلهای هرمانباشرتگی پرانلی و
روش حداقل مربعات معمولی دینامی

) (DOLSاستفاده شده است .نتایج برآورد مدلها نشان میدهد کره

شاخص قیمت تسلیحات وارداتی در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر واردات تسرلیحات داشرته
است؛ اما میزان این اثرگذاری منفی در کشورهای توسعهیافته بیشتر است .درآمد سرانه و مخارج نظرامی در
کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات داشتهانرد؛ در حرالی کره اثرگرذاری ایرن
متغیرها بر واردات تسلیحات در کشورهای توسعهیافته غیرخطی و به شکل  Uمعکوس است .با توجه به اینکره
متوسط درآمد سرانه و مخارج نظامی کشورهای توسعه یافته منتخب از نقطه بازگشرت منحنری بیشرتر اسرت،
می توان گفت که این کشورها در شاخه نزولی منحنی قرار دارند و با افرزایش در درآمرد سررانه و مخرارج
نظامی ،واردات تسلیحات آنها کاهش مییابد.
واژگان کلیدی :واردات سالح ،کشورهای درحال توسعه ،کشورهای توسعهیافته ،همانباشتگی پانلی ،حرداقل
مربعات معمولی دینامی

).(DOLS
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 .1مقدمه
امروزه با توجه به وجود پیماان منا سا

ارتشهای کوچک ،ناامنی در منطقه خاورمیانه از سال  2002باه دنااال درسیاری طالااان اغاانساتان و
رژی بعث عراق با آمریکا ،درسیریهای اخیر حزباهلل لانان با اسرائیل ،جنگهای داخلی بلندماد
غلسطین و اسرائیل ،خطرا مرزی کشورمان با اشرار و سروههاای ضاد حکوما د دیگار نمایتاوان
آیندهنگری مثاتی برای امنی

داخلی و صلح جهانی داش  .پس برای توجیح این اماور ،سا

هاای

زیادی ساخته و سرمایهسذاریهای هزینهبرداری متشکل میشوندد اینها مخارجی هستند کاه بعاد از
دوران جنگ سرد که همگان ،دیگر انتظار نوید صلح و آرامش را داشتند ،جها

تههیازا دغااعی

صرف میشوند (پورصادق و همکاران.)76 :1386 ،
با اینکه حدود سه دهه از پایان جنگ سرد می سذرد ،تهار اسالهه در دنیاا باه شاد اغازایش
یاغته اس  .بر اساس سزارن مؤسسه تهقیقا صلح استکهل  (SIPRI) 1بین سال های  2012تا 2016
صادرا اسلهه به میزان  8/۴درصد به نسا

سالهای  2007تا  2011اغزایش یاغتاه اسا

(SIPRI,

) .2018بعضی از کشورها از طریق تولید و غرون تسلیها جنگی توانساته اناد ارز قابال تاوجهی باه
دس

آورند .شعله ور شدن آتاش جناگ در نقاا مختلا

اقتصادی تولیدکنندسان این س
آزمایش عملی س

هاس

جهاان تاا حادودی متاثرر از م حظاا

که در کنار عوامل دیگار از قایال نیال باه اهاداف سیاسای،

ها و غاراه آمادن بساتر الزم بارای تهقیقاا بیشاتر در خصاو

پیشرغته ،همیشه مورد توجه تولیدکنندسان بوده اس
در کشورهای واردکننده س

(دیزجای و همکااران .)118 :1388 ،در مقابال،

و درحالتوسعه وضعی

تا حدود زیادی متفاو اس  .این کشورها

غاقد توانمندیهای الزم برای تهقق تماام اهاداف دغااعی خاود هساتند .بااالخ
تهری ها و تهدیدا بین المللی ،به منظور حفظ امنی

سا

هاای

در شارای وجاود

و دس یابی باه تسالیها باا تکنولاوژیهاای

پیشرغته ،واردا تسلیها میتواند منهر به توسعه بخش دغاعی و کاهش اررسذاری تهدیدا شود.
اسرچه بسیاری از کشورهای دنیا جزء کشاورهای عماده صاادرکننده سا
واردا س

هساتند ،اماا میازان

آنها نیز قابلتوجه اس  .بهطور مثال ،کشورهایی مانناد آمریکاا ،انگلایس و چاین در

سال  2017به ترتیب معاادل  899 ،5۴7و  1117میلیاون دالر واردا تسالیها

داشاتهاناد (SIPRI,

1. Stockholm International Peace Research Institute
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دغااعی ،تقاضاای واردا سا

در ایان

که باه دلیال تفااو در صانع

کشورها با کشورهای واردکننده س

کام ً متفاو اس  .بر این اساس و باا توجاه باه توضایها

کشااورهای منتخااب درحااالتوسااعه (دارای صاانای دغاااعی نوظهااور و واردکننااده عمااده س ا
توسعه یاغته (دارای صنای دغاعی پیشرغته و صادرکننده عمده س

)و

) طای دوره زماانی 1995 -2016

و با استفاده از مدلهای متفاو پرداخته شود.
 .2ادبیات موضوع
 .1-2مبانی نظری

«اقتصاد دفاع» 1به بررسی مسائل دغاعی و امور مربو به دغاع نظیر خل س

 ،صلح ،امنی  ،اجتناب

جنگ ،تخصی

منااب  ،توزیا درآماد،

از جنگ ،خاتمه دادن به جنگ ،عوامل ایهاد آن ،مدیری

رشد ،راا اقتصادی و  ...میپردازد .عل اقتصاد دغاع بسیاری از موضوعها را شامل میشودد ممکان
اینسونه تصور شود که این عل مهموعهای پراکنده از موضوعهای مرتا به امور نظامی اس

اس

که به طور تصادغی مورد ع قه اقتصاددانان قرار سرغته اس د یا ممکن اس
به مفهوم دغاع در جهان غرب تلقی کنندد اما چنین برداشتی درس

اصط

اقتصاد دغاع را

نیس  ،زیرا امروزه اقتصااد دغااع

ته الشعاع واقعی های موجود در جهان قارار سرغتاه اسا  .علا اقتصااد دغااع باا بهاره سارغتن از
نظریا

و رونهای تهربی به شکل دقیقی به تهلیل مسائلی همچاون تشاکیل اتهادیاههاای نظاامی،

رقاب

تسلیهاتی ،عقد قراردادهای انگیزشی ،مسائل مرباو باه تروریسا  ،شاورنهاا ،برخوردهاا و

تهدیدها و مسائلی از این قایل میپردازد (پورصادق و همکاران.)1386 ،
یکی از مااحث مه در عل اقتصاد دغاع ماهث اقتصاد تسلیها اس  .ازجمله ابعاد مه اقتصاد
تسلیها نیز تهار تسلیها اس

که باه مطالعاه موضاوعاتی چاون مزیا

تسلیها در اقتصاد کشورهای درسیر تهار بازی میکند ،معطاوف اسا
سابقه انهام مطالعا

و نقشای کاه تهاار
).(Bove et al., 2018

در این زمینه به نی قرن پیش باازمیسارددد جاایی کاه پاک و شارر & (Peck

) Scherer, 1962کتابی در ارتاا با «غرآیند اکتسااب اسالهه» 2منتشار کردناد و دو ساال بعاد شارر
1. Defense Economics
2. The Weapons Acquisition Process
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) (Scherer, 1964در کتاب خود ته

عنوان «غرآیند اکتساب اسلهه :انگیازههاای اقتصاادی» 1ایان

مسئله را با توجه به انگیزههای اقتصادی ته
عمده به نام های واردا و صادرا س

تشکیل شده اس

کاه قسام

واردا سا

در

این مطالعه مد نظر و مورد مطالعه اس .
به طور کلی و بر اساس مطالعه لوین و همکااران ) (Levin et al., 1998مایتاوان در یاک غارم
تاعی ساده میزان واردا تسلیها در کشور غرضی  (si) iرا تابعی از قیم
این کشور ) ،(piمخارج نظامی این کشور ) (miبه عنوان شاخ
این کشور ) (yiبه عنوان شاخ

تسلیها وارداتی بارای

تهدیدا درکشده و درآمد سرانه

سطح توسعهیاغتگی در نظر سرغته شودد یعنی
) si = 𝑓(pi , mi , yi

()1
اه مطالعا انهام شده در زمینه برآورد تااب تقاضاای واردا سا
همکااران ) (Levin et al., 1998و اسامی
تاعی غوق در حال های مختل
خطی» 2اس

 ،مانناد مطالعاا لاوین و

و تاسایران ) (Smith & Tasiran, 2005, 2010از غارم

استفاده کرد ه اند .نخستین حال

غرم تاعی غاوق ،مادل «لگااریتمی-

که میتواند بهصور زیر نوشته شود ):(Smith & Tasiran, 2005: 175

()2

Ln(s) = α + βLn(p) + γLn(m) + δLn(y) + u

در رابطه غوق ،ضرایب برآوردی  γ ،βو  δبه ترتیب کششهاای 3قیمتای ،مخاارج نظاامی و
درآمدی را نشان میدهد .به این معنا که با یک درصد اغزایش در شاخ

قیم

تسلیها وارداتی،

مخارج نظامی و درآمد سرانه ،واردا تسلیها در بلندمد با غرض راا سایر متایرها ،به ترتیاب
 γ ،βو  δدرصد تاییر میکند .به لهاظ ریاضی این موضوع را میتوان بهصور زیر نشان داد:
()3

)∂Ln(s
)∂Ln(s
)∂Ln(s
= β,
= γ,
=δ
)∂Ln(p
)∂Ln(p
)∂Ln(p

حال با توجه به رواب غوق به تشریح نهوه اررسذاری عوامل مؤرر بر واردا تسلیها و مسائل
پیرامون آن میپردازی .

1. The Weapons Acquisition Process: Economic Incentives
2. Log-Linear

 .3در اقتصاد کشش ( )Elasticityبه معنی درصد تغییر در یک متغیر نسبت به درصد تغییر در سایر عوامل مؤثرر
بر آن متغیر است.
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یاک کااال ،میازان
که با اغزایش قیم

تسلیها منفی باشدد یعنی  .β < 0نکته مه در این زمینه آن اس

که اندازه سیری قیم

کاالهاای

نظامی ،باالخ

در کشورهای درحالتوسعه بسیار دشوار اس

در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان که شااخ
منتشر و اع م می شود ،مشک
که کاربرد این نوع شاخ

) .(Abdelfattah et al., 2013حتای

قیما هاا بارای مهصاوال و کاالهاای نظاامی

عملی و ادراکی در ارتاا با رون مهاساه آنها موجاب مایشاود

ها بسیار اعتمادناپذیر باشاند ) .(Hartley & Sandler, 1995باا توجاه باه

این موضوع ،به تشریح راه جایگزین نهوه اندازه سیری تقریاای شااخ

قیما

تسالیها بار اسااس

مطالعا تهربی میپردازی  SIPRI .حه سیست های تسلیهاتی عمده واردشده به وسیله کشاور  iرا
در زمان  tاندازهسیری میکندد یعنی
(Sit = Qit M )۴

و سااالنامه نقاالوانتقااال تساالیها و مخااارج نظااامی جهااان (WMEAT) 1ارزن کاال واردا
تسلیها را اندازهسیری میکندد یعنی
(Ait = Pit (Qit M ∗ Dit ))5

که در رابطه غوق Dit ،عاار اس

از نسا

حه کل واردا تسلیها به حه سیسات هاای

تسلیهاتی عمده واردشده ،یعنی:
(Dit = Qit /Qit M)6

از آنهایی که  WMEATیک معیار ارزشی و  SIPRIیک معیار حهمای از واردا تسالیها
را اندازه سیری می کند ،می توان نسا
تسلیها در نظر سرغ

آن ها را به عنوان یک شاخ

تقریای و جایگزین برای قیم

و به کار برد )(Smith & Tasiran, 2005: 173
(Ait /Sit = Pit Dit )7

متایرهای واردشده دیگر در تاب تقاضای واردا تسالیها  ،درآماد و مخاارج نظاامی هساتند.
انتظار غالب بر آن اس

که با اغزایش درآماد و باالطا رروتمنادتر شادن یاک کشاور ،تقاضاا بارای
1. World Military Expenditure and Arms Transfers
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تههیزا نظامی اغزایش یابد .همچنین ،با اغزایش مخارج نظامی ،سیست های تسالیهاتی بازر
وارد کشور می شود .بر این اساس می تاوان انتظاار داشا

ضارایب بارآوردی درآماد و

باشدد یعنی  .γ, δ > 0در این راستا ،برخی از مطالعا تهربی مه انهاامشاده

نظیار لاوین و همکااران ) (Levin et al., 1998و اسامی
معتقدند که ممکن اس

و تاسایران )(Smith & Tasiran, 2005

پس از رسیدن سطح مخارج نظامی و درآمد به یک ساطح مشاخ

«سطح آستانه» 1و توسعه صنع

دغاعی ،همگام با اغزایش این متایرها ،میزان واردا سا

باه ناام
کااهش

می یابد .به عاار دیگر ،رابطه بین واردا تسلیها و متایرهای مخارج نظامی و درآمد ،به صور
غیرخطای و  Uمعکااوس اسا  .اسااتدالل ایاان مهققااان بارای وجااود ایاان نااوع رابطااه آن اسا
کشورهای غقیر با سطح پایین مخارج نظامی ،به دلیل عدم نیاز به س

کااه

 ،در این زمینه وارداتی ندارند.

کشورهای رروتمند با مخارج نظامی باال نیز به دلیل در اختیار داشتن صنای تسلیهاتی پیشرغته مخت
به خود ،واردا آنچنانی در زمینه تسلیها انهام نمیدهند ) .(Smith & Tasiran, 2005: 176بر
این اساس می توان رابطه غیرخطی بین درآمد سرانه و مخارج نظامی با واردا س

را به شکل زیر

واردات سالح

نشان داد

درآمد سرانه و مخارج نظامی

سطح آستانه
مثخذ :یاغتههای تهقیق بر اساس ماانی نظری

شکل  .1رابطه غیرخطی بین درآمد سرانه و مخارج نظامی با واردات سالح

بار ایان اسااس ،لاوین و همکااران ) (Levin et al., 1998و اسامی

و تاسایران & (Smith

) Tasiran, 2005, 2010با توجه به احتمال وجود اررسذاری غیرخطی مخارج نظامی و درآمد سرانه

1. Threshold Level
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بر واردا تسلیها  ،در مادل هاای تهربای خاود از غارم «لگااریتمی -غیرخطای» 1زیار نیاز اساتفاده
کردهاند:
+ δ0 Ln(y) + δ1

با توجه به توضیها غوق ،در صور

Ln(s) = α + βLn(p) + γ0 Ln(m) + γ1
+u
برقراری رابطه  Uمعکوس ،انتظار بر آن اس که ع م

ضرایب برآوردی متایرهای  γ1 ،βو  δ1منفی و ع م
مثا

ضرایب برآوردی متایرهای  γ0و δ0

باشد.
بر اساس رابطه غوق میتوان نقطه بازسش

منهنی و سطح آستانه مخارج نظامی که از آن نقطاه

به بعد همگام با اغازایش مخاارج نظاامی ،میازان واردا سا

کااهش ماییاباد را باهصاور زیار

مهاساه کرد:
)∂Ln(s
γ
= γ0 + 2γ1 Ln(m) = 0 ⇒ Ln(m) = − 0
)∂Ln(m
2γ1
γ
⇒ m∗ = exp (− 0 ) γ0 > 0, γ1 < 0
2γ1

()9

مطابق رابطه غوق ،سطح آستانه متایر درآمد سرانه که از آن نقطه به بعد همگام با اغزایش درآمد
سرانه ،میزان و سطح واردا س

δ0
)
2δ1

()10
در انتها ،اسمی

کاهش مییابد را میتوان بهصور زیر مهاساه کرد:
y ∗ = exp(−

و تاسایران ) (Smith & Tasiran, 2005باه منظاور پویاا کاردن مادل باه دلیال

وابستگی واردا تسلیها به مقدار دوره قال آن ،مدل را در غرم «لگاریتمی -خطی دینامیک» 2نیاز
مورد برآورد قرار دادهاند:
()11

3

Ln(s) = α + θLn(s)−1 + βLn(p) + γLn(m) + δLn(y) +

1. Log-Non Linear
2. Dynamic Log-Linear

 .3شایان ذکر اس که اسمی و تاسیران ) (Smith & Tasiran, 2005در غرم دینامیک مدل خود عا وه بار وقفاه
متایر واردا تسلیها از وقفه شاخ قیم تسلیها نیز استفاده کردهاند.
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وقفه متایر واردا تسلیها برای توجیح ارر واردا تسلیها سذشته و یا تعهدا مرباو باه
برنامههای واردا س

وارد مدل شده اسا

کاه انتظاار مایرود ارار مثاا

بار واردا تسالیها

 .2-2پیشینه تحقیق

تاکنون مطالعا خارجی معادودی باه بارآورد تااب واردا تسالیها پرداختاه اناد .همچناین طااق
بررسی نویسندسان ،تاکنون مطالعه داخلای در ایان زمیناه انهاام نشاده اسا د هرچناد کاه مطالعاا
متعددی در زمینه برآورد تاب مخارج دغاعی انهام شده اسا د مانناد مطالعاا سال خنادان (،)1395
سل خندان و علیزاده ( ،)1397مرادخانی و همکاران ( )1397و سل خنادان ( .)1398معادود مطالعاا
خارجی انهام شاده نیاز باا در نظار سارغتن تماام کشاورها در یاک نموناه و بادون توجاه باه تفااو
توسعه یاغتگی و سطح صنع

دغاعی انهام شده اس  .در حالی که جداسازی کشاورها از ایان منظار

می تواند منهر به نتایج دقیق تر و جزئی تر ،همراه با توصیه های سیاستی خاا

 ،آن ها باا اساتفاده از

مدل های مناسب برای هر سروه باشد .با توجه به این توضیها  ،اه مطالعا خارجی انهامشاده در
زمینه موضوع تهقیق و یا نزدیک به آن در ادامه آمده اس .
لوین و همکاران ) (Levin et al., 1998باه بارآورد تااب تقاضاای واردا تسالیها بارای 38
کشور منتخب جهان طی سال های  1983-1993پرداخته اند .در ایان مطالعاه باه منظاور انادازه سیاری
قیم

تسلیها  ،از نسا

آمار آژانس کنترل تسلیها و خل س

 (ACDA) 1به عنوان یک معیار

ارزشی به آمار  SIPRIبه عنوان یک معیار حهمی ،استفاده شده اس  .نتایج این مطالعه نشان میدهد
که یک رابطه معکوس بین شاخ

قیم

تسلیها و واردا تسلیها وجود دارد .کشاش قیمتای

واردا تسلیها در این مطالعه  -0/56برآورد شده اس  .به این معنا که با یک درصاد اغازایش در
شاخ

قیم

تسلیها  ،میزان واردا تسلیها در کشورهای ماورد مطالعاه حادود  0/56درصاد

کاهش مییابد .همچنین ،ارر مخارج نظامی بر واردا تسلیها در سطح معناداری پایینی بهصاور
غیرخطی و رابطه  Uمعکوس اس  .ایان در حاالی اسا

کاه رابطاه غیرخطای باین درآماد سارانه و

واردا تسلیها مورد تثیید قرار نمیسیرد.

1. Arms Control and Disarmament Agency
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و تاسایران ) (Smith & Tasiran, 2005تااب تقاضاای واردا تسالیها را بارای 52

کشور منتخب جهان طی سالهای  1981-1999مورد برآورد تهربی قرار دادهاند .در ایان مطالعاه باه
تسلیها  ،از نسا

عنوان یک معیار حهمای ،اساتفاده شاده اسا  .نتاایج بارآورد مادل لگااریت  -خطای باا اساتفاده از
برآوردسرهای مرسوم در دادههای پانلی نشان میدهد که شاخ
معناداری باال ،به ترتیب ارر منفی (با کشش نزدیک به یاک) و مثاا
واردا تسلیها داشته اند .این در حالی اس

قیم

و مخاارج نظاامی در ساطح
(باا کشاش کمتار از یاک) بار

که اررسذاری درآماد نامشاخ

و معنااداری پاایینی

دارد .نتایج برآورد مدل لگاریت  -غیرخطی با استفاد از دادههای مقطعی نیز نشان میدهد که شاخ
قیم ها یک رابطه منفی و مخارج نظامی یک رابطه به شکل  Uمعکوس با واردا تسلیها داشاته
اس  .در ضمن رابطه غیرخطی بین درآمد سرانه و واردا تسالیها ماورد تثییاد قارار نمای سیارد.
برآورد مدل به صور پویا نیز نشان می دهد که وقفه واردا تسلیها و وقفه شااخ
مثا

قیما  ،ارار

و معناداری بر واردا تسلیها در کشورهای مورد مطالعه داشته اس .
اسمی

و تایسیران ) (Smith & Tasiran, 2010تاب تقاضای واردا تسلیها را با اساتفاده از

داده های ترکیای  150کشور جهان طی یک دوره  15ساله مورد برآورد تهربی قارار داده اناد .نتاایج
این مطالعه با استفاده از رونهای اررا راب  (FE) 1و تصادغی (RE) 2نشان میدهد کاه باا اغازایش
درآمد سرانه ،ابتدا تمایل به واردا سا

اغازایش و پاس از آن میازان واردا تسالیها کااهش

می یابد (تثیید رابطه  Uمعکوس) .این در حالی اس
و واردا س

که وجود رابطه  Uمعکوس بین مخاارج نظاامی

در این مطالعه تثیید نمی شود .بر اساس سایر نتایج ،کشاش قیمتای تقاضاای واردا

منفی (و نزدیک به عدد یک) اس

و با اغزایش پرسنل نیروهای مسلح ،میزان واردا س

اغزایش

می یابد .الاته این مطالعه در حال های خطی و غیرخطی مدل و برآوردسرهای مختل  ،نتایج چنادان
واحدی را نشان نمیدهد.
بیلومار
تهار س

و توکیان ) (Blomberg & Tocoian, 2013در مطالعهای به بررسی تثریر تروریس بر
طی سال های  1980-2010پرداخته اند .نتاایج ایان مطالعاه باا باه کاارسیری رون هاای
1. Fixed Effect
2. Random Effect
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اقتصادسنهی نظیر  ،OLSپواسون ،1دوجمله ای منفی ،2اررا راب
نشان میدهد که درسیریها و تنشهای داخلی و حم
س

تروریستی دو عامل مه در تقاضای س

واردا تسلیها هستند .همچنین ،جنگ خارجی مه تارین عامال تعیاینکنناده واردا

اس  .شواهد تهربی نشان میدهد کاه منااطق دارای درسیاری هاای شادید مانناد خاورمیاناه و

شمال آغریقا و همچنین بخشهایی از شرق و جنوب آسیا نقا مه ایان غعالیا

تروریساتی هساتند.

تروریس همچنین تثریر چش سیری در صادرا اسلهه دارد و این نشان مایدهاد کشاورها باا ایهااد
قدر در خارج از کشور از طریق تقوی

رواب استراتژیک یا ایهاد اتهادهای جدید به تهدیدهای

تروریستی پاسخ میدهند.
باو و همکاران ) (Bove et al., 2017باه بررسای و انادازهسیاری ارارا وابساتگی باه نفا
تهار تسلیها در کشورها پرداخته اند .در این مطالعه استدالل شده اس
نف

برای انتقال س

نف

را کااهش دهناد .در ایان مطالعاه از مادلهاای جاذباه تهاار

اسلهه ۴استفاده و تثریر وابستگی مهلی و همچنین وابستگی جهانی نف
نتیهه کلیدی از این مطالعه به دس
ماادله مستقی دوجاناه نف

به آن برآورد شده اس  .دو

آمده اس  .اول اینکه میزان انتقال اسلهه به یاک کشاور خاا

تثریر میزان وابستگی به تثمین آن از نف

اس د دوم اینکه وابستگی جهانی نف

با اسلهه ،صادرا اسلهه به کشورهای نفا

نتایج این مطالعه نشان می دهند که تهار اسلهه ابزاری مؤرر برای سیاس
حفظ دسترسی به نف

که اقتصادهای وابسته به

به کشورهای نف خیز انگیزه باالیی دارند تا خطر بایراااتی آنهاا و درنتیهاه

احتمال ایهاد اخت ل در صنع

ته

بار

حتی در غیاب

خیاز را تهریاک مایکناد.
خارجی بارای تضامین و

اس .

 .3مروری بر آمار روند تجارت تسلیحات در جهان
با اینکه حدود  25سال از پایان جنگ سرد می سذرد ،تهار اسلهه به شد اغزایش یاغته اسا  .بار
اساس سزارن سیپری ) (SIPRIبین سال های  2012تا  2016صادرا اسلهه به میزان  8/۴درصاد باه
نسا

سال های  2007تا  2011اغزایش یاغته اس  .بنابر آخرین سزارن این مرکز ،ایااال متهاده باا
1. Poisson
2. Negative Binomial
3. Quantile Regression
4. Gravity Models of the Arms Trade
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سه  33درصدی از مهموع صادرا تسلیها در جهان مقام اول را دارا بوده و به دناال آن روسایه
با سه  23درصدی در رتاه دوم قرار دارد .همچنین در این غهرس

درجه بنادی ،چاین باا ساه 6/2

سیپری ،غرون تسلیهاتی آلمان در طول  5سال اخیر  36درصاد کااهش یاغتاه اسا  .ایان در حاالی
اس

که در بازه زمانی سالهای  2007تا  ،2011آلمان سومین کشور بازر

نظامی به شمار می رغ  .در غهرس

صاادرکننده تسالیها

درجهبندی جدید انستیتوی سیپری ،آلمان با ساه  5/6درصادی

از غرون تسلیها جهانی در مقام پنه و میان کشورهای باالی جدول قارار دارد .همچناین غرانساه
نیز با سه غرون تسلیهاتی  6درصد ،باالتر از آلمان و در مقام چهارم این غهرس

جا سرغته اس .

بر اساس تهقیقا این سازمان ،آلمان در میان سالهای  2012تا  2016به  60کشاور مختلا

در

سطح جهان تسلیها نظامی غروخته اس  .همچنین ،ایاال متهده دسا کا باه  100کشاور جهاان
تسلیها نظامی به غرون می رساندد به عاارتی بیشتر از تمام صادرکنندسان اسلهه در جهاان در ایان
بازار نقش داشته اس  .به سفته این سازمان ،در این صادرا بیشتر از همه هواپیماهای حامل موشک
کروز و تسلیها هدای شونده ،شامل جدیادترین تولیادا سیسات دغااع هاوایی و دغااع موشاکی
صادر می شوند .همچنین تقریااً بیش از نیمی از صادرا ایاال متهده به کشورهای خاورمیاناه باوده
اس  .در مقابل ،روسیه بیشترین مناساا تهار تسلیهاتی خود را با کشورهای هندوساتان ،ویتناام،
چین و الهزایر داراس .

بر اساس این سزارن ،خریداران عمده تسلیها نظامی کشورهای آسایایی ،حاوزه اقیانوسایه و
خاورمیانه بوده اند .ضمن اینکه بزر

ترین واردکننده تکنولوژی تسلیهاتی هندوستان اس  .در میاان

سالهای  2012تا  2016واردا تسلیها باه هندوساتان  ۴3درصاد اغازایش یاغتاه اسا  .همچناین،
ویتنام نیز با واردا چشمگیر اسلهه و مهما  ،از جایگاه بیسا

و نها باه مقاام دها ایان غهرسا

صعود کرده اس  .بر اساس این سزارن ،در مهموع واردا کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوسیه با
اغزایش  7/7درصدی ۴3 ،درصد واردا تسلیهاتی جهان را تشکیل دادهاند.
بر اساس سزارن این انستیتو ،واردا تسلیها نظاامی در کشاورهای خاورمیاناه در پانج ساال
اخیر 86 ،درصد اغزایش یاغته اس  .این رق  29 ،درصد از سه جهانی را تشکیل می دهاد .عربساتان
سعودی با  212درصد اغازایش واردا تسالیهاتی دوماین واردکنناده بازر

تسالیها در سراسار
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جهان به شمار می رود که عمده مقدار آن از آمریکا و انگلستان تثمین شده اس  .به دناال آن امارا
متهده عربی جایگاه بعدی را در اختیار داشته ،سپس چین و الهزایر در مقام های سوم و چهارم قارار
وارداتی که عمدتاً از آمریکا ،انگلستان و آلمان صور میسیرد.
در این بین ایران به دلیل تهری های مرباو باه تسالیها نظاامی ،عماده خریادهای خاود را از
روسیه انهام داده اس
سال  2007صور

که مه ترین آن تههیز سیست نظامی خود به سامانه دغاعی  S-300بود که در

سرغ .

در قاره آغریقا نیز کشورهای نیهریه ،سودان و اتیوپی ازجمله خریداران بزر
به شمار میروند .بیش از نص

اسلهه و مهما

اسلهههایی که باه آغریقاا وارد مایشاود ،صارغاً از ساوی دو کشاور

صور می سیرد .دو کشور همسایه مراکش و الهزایر .آن ها به یُمن وضعی

اقتصاادی نسااتاً خاوب

خود ،امکان خریداری اسلهه را دارند.
در شرای غعلی به دلیل اغزایش خطرا تروریستی ،احساس ناامنی در سطح باین الملال اغازایش
یاغته اس  .چنانکه از ارقام تازه سیپری معلوم میشود اوضاع نامناسب امنیتی و متشانج جهاان ،خاود
نشاان مای دهاد .سایپری اظهاار

را به صور مستقی در رونق تهاار اسالهه و زرهادارهای بازر

نگرانی کرده اس که اکثر این اسلههها در حالی به آسیا و منطقه بهرانی خاورمیانه صادر شده اس
که میزان التهاب در آن نقا در وضعیتی نگاران کنناده قارار دارد .واردا سا

هاای سانگین باین

حوزه خلیج غارس و تنگه بُسفُر 61 ،درصد اغزایش یاغته اس  .در بازه زمانی میاان ساال هاای  2011و
 ،2015هندوستان تنها کشوری بوده اس
اس  .این در حالی اس

که اسلهه بیشتری نسا

که عربستان سعودی کشوری اس

باه عربساتان ساعودی وارد کارده

که تقریااً حدود  30میلیون نفر جمعی

دارد .در مقایسه بین سال های  2006تا  ،2010خریداری اسلهه از سوی شیخ نشین های نف خیز تقریااً
سه برابر شده اس  .در این رتاهبندی ترکیه در میان واردکنندسان رتاه شش را در اختیار دارد.

شکل ( )2سه مناطق مختل

جهان را از واردا تسلیها طای ساال هاای  2012-2016نشاان

میدهد .همانطور که این شکل نشان میدهد ،کشورهای منطقه غرب آسیا با در دس
حدود  29درصد از کل واردا تسلیها  ،از این نظر در رتاه نخس

داشتن چیزی

جهان قرار سرغتهاند.
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آغریقا

قاره آمریکا

8%

9%

۴3%

11%

غرب آسیا
29%
مثخذ :مؤسسه بینالمللی تهقیقا

صلح استکهل )(SIPRI

شکل  .2سهم مناطق مختلف جهان از واردات تسلیحات ()2012-2016

در سال های اخیر ،جریان غالب تهار تسالیها از سام
کشور شرقی روسیه و چین به سم

قادر هاای اقتصاادی غربای و دو

کشورهای آسیایی و به طور خا

هند و عربستان سعودی بوده

اسا  .در جادول ( )1اساامی ده کشااور اول در واردا اسالهه و ساه هرکادام از واردا جهااانی
اسلهه به همراه تثمین کنندسان اصلی آن ها نشان داده شاده اسا  .باا توجاه باه ایان جادول مشااهده
می شود که هف

کشور از این ده کشور ،آسیایی بوده و شش کشور آن مربو به مناطق غرب آسیا

و شمال آغریقا (منطقه منا) هستند.
جدول  .1ده کشور اول در واردات اسلحه و سهم هرکدا از واردات جهانی اسلحه به همراه تأمینکنندگان اصلی آنها

واردکننده

سه از واردا بینالمللی تسلیها

تثمینکنندسان اصلی (درصد سه از کل واردا واردکننده)،
2012-2016

2007-2011

2012-2016

اول

دوم

سوم

هند

9/7

13

روسیه ()68

آمریکا ()1۴

اسرائیل ()7/2

عربستان سعودی

2/9

8/2

آمریکا ()52

انگلیس ()27

اسپانیا ()۴/2

3/1

۴/6

آمریکا ()62

غرانسه ()12

ایتالیا ()6/5

چین

5/5

۴/5

روسیه ()57

اوکراین ()16

غرانسه ()15

الهزایر

3/9

3/7

روسیه ()57

چین ()15

آلمان ()12

ترکیه

2/5

3/3

آمریکا ()63

ایتالیا ()12

اسپانیا ()9/3

استرالیا

3/8

3/3

آمریکا ()60

اسپانیا ()23

غرانسه ()8/2

عراق

1/6

3/2

آمریکا ()56

روسیه ()23

کره جنوبی ()9/3

پاکستان

۴/8

3/2

چین ()68

آمریکا ()16

ایتالیا ()3/8

ویتنام

1/1

3

روسیه ()88

ب روس ()3/5

اوکراین ()2/8

امارا

مثخذ :مؤسسه بینالمللی تهقیقا

صلح استکهل )(SIPRI
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 .4مدل و روش تحقیق
 .1-4مدل تحقیق

( )2005اس  .با توجه به معناداری ضرایب برآوردی ،ع ئ انتظاری و صه

آزمون های تشخیصی
در دو سااروه از

از بااین ماادلهااای غااوق ،ماادل مناسااب باارای باارآورد تاااب تقاضااای واردا سا

کشورهای درحال توسعه و توسعهیاغته انتخاب شده اس  .بر این اساس ،مدل مناسب برای کشورهای
درحالتوسعه به غرم لگاریتمی خطی دینامیک زیر اس :
()12
Ln(armsimport )it = 𝛽0 + 𝛽1 Ln(armsimport )it−1 + 𝛽2 Ln(priceimport )it +
𝛽3 Ln(mil)it + 𝛽4 Ln(gdppc )it + uit

مدل مناسب برای کشورهای توسعهیاغته نیز به غرم لگاریتمی غیرخطی زیر اس :
()13
Ln(armsimport )it = 𝛽0 + 𝛽1 Ln(priceimport )it + 𝛽2 Ln(mil)it + 𝛽3 Ln[(mil)it ]2 +
2
𝛽4 Ln(gdppc ) + 𝛽5 Ln[(gdppc )it ] + uit
it

شدهاند:

در دو رابطه غوق ،متایرها بهصور زیر تعری
 :Lnلگاریت طایعید
 :armsimportمیزان واردا س

(بر حسب میلیون دالر)د

 :(armsimport )t−1وقفه میزان واردا س
 :priceimportشاخ
اسمی

قیم

د

تسلیها وارداتید که طاق توضیها ارائه شده قالی و همانند مطالعاه

و تاسیران ( )2005به منظور اندازه سیری آن از نسا

 WMEATبه عنوان یک معیار ارزشای

به  SIPRIبه عنوان یک معیار حهمی استفاده شده اس .
 :milمخارج نظامی (بر حسب میلیون دالر)د
 :(mil)2مهذور (مرب ) مخارج نظامید
 :gdppcتولید ناخال
2

داخلی سرانه (بر حسب دالر) و به عنوان شاخ

)  :(gdppcمهذور (مرب ) تولید ناخال

درآمد سرانهد

داخلی سرانهد
1. Smith & Tasiran
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 :uجزء خطای تصادغی.
همچنین در دو رابطه غوق i ،به مقاط (کشورها) که در رابطه ( )10به کشورهای درحالتوسعه و
امارا و رژی اشاال سر قدس و در رابطه ( )11به کشورهای توسعهیاغته و صادرکننده سا

شاامل

غرانسه ،آلمان ،ایتالیا ،انگلیس ،روسیه ،اسپانیا ،ایاال متهده ،چین ،اوکراین و هلند اشاره دارد t .نیز
به بازه و دوره زمانی تهقیق اشاره دارد که برای کشورهای درحالتوساعه ساالهاای  1995 -201۴و
برای کشورهای توسعهیاغته با توجه به در دسترس بودن داده های بیشتر ،سال های  1995 -2016را در
بر میسیرد.
اط عا مربو به داده های آماری متایرها از پایگاه ها و وب سای های مربو به شاخ

هاای

توسعه جهانی (WDI) 1متعلق به بانک جهانی  WMEATو  SIPRIجم آوری شده اس .
 .2-4روش تحقیق

تهقیق حاضر ازنظر نوع تهقیق ،کاربردی اس  .رون تهقیاق ها توصایفی -تهلیلای اسا
قسم

توصی

از رون اسنادی و کتابخانهای استفاده شده اس

کاه در

و بخش تهلیل متکی بار الگوهاای

اقتصادسنهی اس  .به این منظور ،از تهلیلهای ه انااشتگی پانلی استفاده شده اس .
در بهث رون تهقیق ،نخس

با استفاده از آزمونهای ریشه واحد پانلی به بررسی مانایی دادهها

پرداخته شده اس  .سپس ،ه انااشتگی 2دادهها با استفاده از آمارههای ه انااشتگی پانلی آزمون شده
شده و در آخر نیز بردارهاای ها انااشاتگی توسا رون حاداقل مربعاا

3

معماولی پویاا )(DOLS

استخراج شده اس .
در الگاوی دادههاای پانال (تاابلویی و یاا ترکیااای) ،دادههاا تلفیقای از دادههاای ساری زمااانی و
دادههای مقطعی هستند و برای هر کشاور (غارد) نموناه ،دوره زماانی ماورد بررسای مشاابه اسا  .باا
ترکیب مشاهدا

سری زمانی و مقطعی در قالب مدلهای دادههای پانل ،مدلهایی حاوی اط عاا

کاملتر ،تاییرپذیری بیشتر ،ها خطای کا تار میاان متایرهاا ،تاورن کمتار و درجاا آزادی بیشاتر

1. World Development Index
2. Co-integration
3. Dynamic Ordinary Least Square
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خواهی داش
متایر خا

کاردن ارارا هار

که کارایی بیشتری در تهقیق داشته و پاژوهشسار را در مشاخ
یاری میکند (اشرفزاده و مهرسان.)1387 ،

()1۴

Yit = α +  X′it β +  uit

که در آن  iبیانسر مقط (کشور) و  tبیانسر دورهی زمانی با  i= 1, 2, …, Nو t= 1, 2, …, T

اس  α .مقدار عددی عارض از ماادو و  βباردار  K×1بُعادی و  X′itدربرسیرناده مشااهده  iام در
متایر توضیهی  Kادرواق  i ،تعداد کشورها (مشاهدا

نمونهای) و  tبیانسر تعاداد مشااهدا ساری

زمانی اس  .حال در ادامه به تشریح استخراج رابطه بلندمد به رون  DOLSمیپردازی .
این رون توس استوک و واتسون )1993( 1مطر شده اس د که با اعمال تعادی تی در رون
باه تاییارا متایرهاای مساتقل را

حداقل مربعا معمولی ) ،(OLSواکنش یک متایر وابساته نساا

مورد بررسی قرار میدهد .به منظور تشریح ایان رون ،یاک معادلاه رسرسایونی سااده را در حالا
وجود تنها دو متایر و در قالب دادههای پانل در نظر میسیری :
()15

(y)it = α + β(x)it + εit i = 1,2, … , N

که در معادله غوق y ،متایر مستقل x ،متایر وابسته i ،مقاط (کشورها) t ،زمان ε ،جازء خطاای
تصادغی و  Nتعداد مقاط اس .
این رسرسیون با تفاضل وقفهای رسرساورها تکمیال مایشاود تاا باازخورد متایرهاای مساتقل را
کنترل کند:
q2

()16

(y)it = αi + βi (x)it + ∑ γij ∆(x)it−j + υit
j=−q1

در معادله غوق γij ،ضریب تقدم و یا وقفه اولین تفاضال از متایرهاای توضایهی اسا  .از ایان
رسرسیون ،برآورد کننده  DOLSپانل ،بهصور رابطه زیر شکل میسیرد و تعری
T

()17

) (∑ zit (y)+ it
t=1

−1

میشود:
T

N

́
̂
β
) DOLS = ∑ (∑ zit z it
t=1

i=1

که در آن (y)+ it ،تاییر شکل یاغتهی متایر  ،(y)itبه منظور دس یابی به تصاهیح درونزایای و
 ،zitبردار  2(q + 1) × 1رسرسور زیر اس

):.(Bangake & Eggoh, 2011: 942
1 .Stock & Watson
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̅̅̅̅ Zit = [(x)it −
] (x)it , ∆(x)it−q , … ∆(x)it+q

()18

از مه ترین مزی های این رون در مقایسه با دیگر تخمین زنندههای باردار ها انااشاتگی پاانلی
از توزی مهانای نرمال برخوردار اس

(غطرس و همکاران.)89 :1390 ،

 .4برآورد مدل و تحلیل نتایج تجربی
رون های معمول اقتصادسنهی در کارهای تهربی ماتنای بار غارض ماناایی متایرهاای ماورد مطالعاه
اس د به این دلیل که امکان ساختگی بودن برآورد با متایرهای نامانا وجاود دارد و اساتناد باه نتاایج
چنین برآوردهایی به نتاایج سماراه کنناده ای منهار خواهاد شاد (بالتااجی .)2005 ،از ایان رو قاال از
استفاده از این دادهها ،الزم اس

نسا

به مانایی و نامانایی آنها اطمینان حاصل کرد .در این مطالعاه

به منظور بررسی مانایی متایرها از آزمون ،ای  ،پساران و شاین )2003( 1اساتفاده شاده اسا  .غرضایه
صفر در آزمون  ،IPSماتنی بر نامانایی متایر مورد بررسی اس  .خ صه نتاایج ایان آزماون باا غارض
وجود متایرهای روند زمانی و عرض از مادو ،در جدول شماره ( )2ارائه شده اس  .با توجه به نتاایج
این جدول و سطو احتمال مهاساه شده نتیهه می سیری که تمام متایرها در هر دو سروه از کشورها
در سطح اطمینان  95درصد در سطح ناماناا باوده و پاس از یاک باار تفاضال سیاری باه صاور ماناا
درآمدهاند( .دارای درجه مانایی ).)I(1
جدول  .2نتایج آزمون ریشه واحد IPS
سطح احتمال آماره IPS
متایر
Ln(armsimport )i,t

سطح

تفاضل

کشورهای درحالتوسعه

سطح

تفاضل

کشورهای توسعهیاغته

0/551

0/011

0/659

0/026

Ln(priceimport )i,t

0/528

0/009

-

-

0/28۴

0/001

0/188

0/000

Ln(mil)i,t

0/۴81

0/000

0/291

0/000

] Ln[(mil)i,t

-

-

0/885

0/0۴۴

0/181

0/000

0/128

0/000

-

-

0/3۴5

0/000

Ln(armsimport )i,t−1

2

) Ln(gdppc

i,t
2

] Ln[(gdppc )i,t

1. Im, Pesaran and Shin
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با توجه به وجود متایرهای نامانا در مدل و به منظور جلوسیری از اتکا به رسرسیون کاذب ،پیش
مقاله به منظور انهام آزمون های ه انااشتگی باین متایرهاای مادل از آزماون هاای ارائاهشاده توسا
پدرونی ) (Pedroni, 2004و کائو ) (Kao, 1999در دادههای ترکیای استفاده شده اس .
پدرونی برای انهام آزمون ه انااشتگی داده های ترکیای ،دو نوع آماره آزماون را پیشانهاد داده
اس  :نوع اول ماتنی بر رویکرد درون سروهای 2اسا د کاه شاامل چهاار آمااره پانال PP ،rho ،v :و
 ADFاس  .آزمون دوم پدرونی ) (Pedroni, 2004ماتنی بر رون بین سروهای 3اسا د کاه شاامل
سه آماره سروه PP ،rho :و  ADFاس  .غرضیه صفر تمام آماره های ایان آزماون نشاان دهناده عادم
ه انااشتگی و غرضیه مقابل آن اشاره به ه انااشتگی بین متایرهای مادل دارد .نتاایج ایان آزماون باا
وجود عرض از مادو و متایر روند زمانی برای دو آمااره پانال PP :و  ADFو دو آمااره ساروه PP :و
 ADFدر قسم

باالیی جدول ( )3آمده اس  .همان طور کاه م حظاه مای شاود ،بار اسااس ساطو

احتمال ارائه شده در جدول مذکور ،ه انااشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمد بین متایرهای مادل
در هر دو سروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یاغته در سطح اطمینان  95درصد و با اساتفاده از
هر چهار آماره پذیرغته میشود.
به منظور اطمینان کامل از ه انااشتگی بین متایرهای مدل ،از آزمون ه انااشاتگی کاائو (Kao,

) 1999نیز استفاده شده اس  .این آزمون با استفاده از آماره آزمونهای مانایی دیکای غاولر (DF) ۴و
دیکی غولر تعمای یاغتاه (ADF) 5انهاام مایشاود .در ایان آمااره هاا غرضایه صافر برابار عادم وجاود
ه انااشاتگی و غرضایه مخاال

آن وجاود ها انااشاتگی باین متایرهاای مادل اسا  .نتیهاه آزماون

ه انااشتگی کائو با استفاده از آماره  ADFبرای مدل برآوردی ،در قسم

پاایینی جادول ( )3نشاان

داده شده اس  .بر این اساس ،غرضیه صافر در ساطح اطمیناان  99درصاد رد و وجاود ها انااشاتگی
(رابطه بلندمد ) بین متایرهای مدل مورد برآورد ،در هار دو ساروه از کشاورهای درحاال توساعه و
1. Co-integration
2. Within-Dimension
3. Between-Dimension
4. Dickey Fuller
5. Augmented Dickey Fuller
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توسعه یاغته نتیهه سیری می شود .لذا بدون نگرانی از بروز برآورد رسرسیون کاذب می توان مدلهاای
مربوطه را برای هر دو سروه از کشورها برآورد کرد.
آزمون پدرونی )(Pedroni, 2004
آماره

سطح احتمال

سطح احتمال

کشورهای درحالتوسعه

کشورهای توسعهیاغته

Panel PP-Statistic

0/000

0/018

Panel ADF-Statistic

0/000

0/005

Group PP-Statistic

0/000

0/011

Group ADF-Statistic

0/000

0/000

آماره

سطح احتمال

سطح احتمال

کشورهای درحالتوسعه

کشورهای توسعهیاغته

0/000

0/006

آزمون کائو ()Kao, 1999

ADF
مثخذ :مهاساا تهقیق

نتایج برآورد مدل برای هر دو سروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه یاغته منتخب در جدول
( )۴ارائه شده اس  .بر اساس نتایج این جدول کلیه ضرایب بارآوردی در ساطح اطمیناان  90درصاد
معنادارند (به جز عرض از مادو که عدم معناداری آن اهمی

چندانی ندارد).

جدول  .4نتایج برآورد مدل با روش DOLS
متغیر وابستهLn(armsimport )i,t :
متغیر

ضریب

احتمال

کشورهای درحالتوسعه

ضریب

احتمال

کشورهای توسعهیافته

( Cعرض از مادو)

2/882

0/151

1/115

0/361

Ln(armsimport )i,t−1
Ln(priceimport )i,t

0/221

0/000

-

-

-0/515

0/015

-1/125

0/000

Ln(mil)i,t

0/751

0/000

1/802

0/018

] Ln[(mil)i,t

-

-

-0/081

0/0۴1

0/3۴8

0/038

3/512

0/009

-

-

-0/175

0/082

2

i,t
2

) Ln(gdppc

] Ln[(gdppc )i,t

مثخذ :مهاساا تهقیق
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بر این اساس می توان رابطه تعادلی بلندمد (بردار ه انااشتگی) بین متایرهای مدل را در هر دو
سروه از کشورهای منتخب درحالتوسعه و توسعهیاغته به ترتیب بهصور زیر نشان داد:

Ln(armsimport )it
= 1.115 − 1.125Ln(priceimport )it + 1.802Ln(mil)it

2

] − 0.081Ln[(mil)it ]2 + 3.512Ln(gdppc )it − 0.175Ln[(gdppc )it

بر اساس رواب تعادلی غوق به تشریح و مقایسه تطایقی نتایج به دس آمده برای هار دو ساروه از
کشورهای مورد مطالعه میپردازی .
ضریب لگاریت طایعی وقفه واردا تسلیها برای کشورهای درحال توساعه منتخاب ،مثاا
معادل با مقدار  0/22برآورد شده اس  .ایان نتیهاه باه آن معناسا

و

کاه باا یاک درصاد اغازایش در

واردا تسلیها  ،میزان واردا تسلیها سال بعاد در کشاورهای منتخاب درحاال توساعه حادود
 0/22درصد اغزایش خواهد یاغ  .نتیهه بهدس آمده ه سو با نتایج مطالعه تهربی اسمی

و تاسیران

) (Smith & Tasiran, 2005اس  .چراکه وقفه متایر واردا تسالیها بارای تاوجیح ارار واردا
تسلیها سذشته و یا تعهدا مربو به برنامه های واردا س
آن بوده اس

که ارر مثا

وارد مدل شده اسا

و انتظاار بار

بر واردا تسلیها داشته باشد.

ضریب لگااریت طایعای شااخ

قیما

تسالیها وارداتای بارای هار دو ساروه از کشاورهای

درحال توسعه و توسعه یاغته منتخب ،منفی و به ترتیب معادل باا مقادار  -0/52و  -1/13بارآورد شاده
اس  .این نتیهه به آن معناس

قیم

که با یک درصد اغزایش در شاخ

تسلیها وارداتی ،میزان

واردا تسلیها در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعهیاغته به ترتیب حادود  0/52درصاد و
 1/13درصد کاهش خواهد یاغ  .نتیهه به دس آمده مطابق با ماانی نظری و ه سو با نتایج مطالعا
تهربی ،لوین و همکاران ) (Levin et al., 1998و اسامی
) 2010اس  .نکته مه آن اس

و تاسایران (Smith & Tasiran, 2005,

که ضریب بارآوردی شااخ

کشش قیمتی تقاضای واردا س
توسعهیاغته از لهاظ مقدار عددی بزر

قیما

تسالیها وارداتای (کاه باه

اشاره دارد) برای کشورهای درحال توسعه نسا
تر و قابل توجه تر اس  .این به آن معناس

به کشاورهای
کاه حساسای

و
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Ln(armsimport )it
= 2.882 + 0.221Ln(armsimport )it−1 − 0.515Ln(priceimport )it
+ 0.751Ln(mil)it + 0.348Ln(gdppc )it
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واکنش واردا تسلیها در کشورهای درحاال توساعه نساا
تاییرا شاخ

قیم
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باه کشاورهای توساعه یاغتاه در قااال

تسلیها وارداتی کمتر اس  .دلیل این مسائله را مای تاوان ایانسوناه توجیاه

امنیتشان ،در صور تاییر در قیم
نسا

تسالیها  ،واکانش کمتاری در میازان واردا تسالیها خاود

به کشورهای توسعهیاغته نشان دهند.
ضریب لگاریت طایعی مخارج نظامی و درآمد سرانه در کشاورهای درحاال توساعه منتخاب ،باه

ترتیب معادل با مقدار  0/75و  0/35برآورد شده اس  .این نتیهه به آن معناس

کاه باا یاک درصاد

اغاازایش در مخااارج نظااامی و درآمااد ساارانه ،میاازان واردا تساالیها در کشااورهای منتخااب
درحال توسعه به ترتیب حدود  0/75درصد و  0/35درصد کااهش خواهاد یاغا  .ایان نتیهاه باه آن
معناسا

کااه باا اغاازایش درآماد و بااالطا رروتمندترشاادن کشاورهای درحااالتوساعه ،تقاضااا باارای

تههیزا نظامی در این کشورها اغزایش یابد .همچناین ،باا اغازایش مخاارج نظاامی ،باه دلیال آنکاه
کشورهای درحال توسعه صنای دغااعی ضاعیفی دارناد ،سیسات هاای تسالیهاتی بازر
کشور می کنند .وضاعی

تاری را وارد

بارای کشاورهای توساعه یاغتاه متفااو اسا  .اسرچاه ضارایب بارآوردی

لگاریت طایعی مخارج نظامی و درآمد سرانه ،همانند کشورهای درحالتوسعه مثا

و معنادار اسا ،

اما در تفسیر ضرایب این متایرها بایستی به ع م

برآوردی ضرایب مهذور آن هاا نیاز توجاه کارد.

همانطور که نتایج برآورد نشان میدهد ،ع م

ضرایب مهذور مخارج نظامی و درآمد سرانه برای

کشورهای توسعهیاغته منفی و معنادار اس  .بر این اساس و با توجه به توضیها ارائهشده در قسم
ماانی نظری می توان یک رابطه به شکل  Uمعکوس را بین مخارج نظامی و درآمد سارانه باا واردا
تسلیها در کشورهای توسعه یاغته نتیهه سیری کرد .باه ایان معناا کاه باا اغازایش مخاارج نظاامی و
درآمد سرانه ،نخس

واردا تسلیها در این کشورها اغزایش می یابد و پس از رسیدن این متایرها

به سطح آستانه (نقطه بازسش

منهنی) به دلیال توساعه کااغی صانع

در ایان کشاورها ،باا اغازایش

آن ها ،واردا تسلیها کاهش می یابد .نتیهه به دس آمده مانی بر رابطاه  Uمعکاوس باین مخاارج
نظامی و واردا تسلیها ه سو با نتایج مطالعا تهربی لوین و همکاران ) (Levin et al., 1998و
اسمی

و تاسیران ) (Smith & Tasiran, 2005و ماایر با نتایج مطالعاه )(Smith & Tasiran, 2010

اس  .همچنین ،نتیهه به دس آمده مانی بر رابطه  Uمعکوس بین درآماد سارانه و واردا تسالیها
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ه سو با نتایج مطالعه تهربی ) (Smith & Tasiran, 2010و ماایر با نتایج مطالعاا تهربای لاوین و
همکاران ) (Levin et al., 1998و اسامی

و تاسایران ) (Smith & Tasiran, 2005اسا  .یکای از

نمونه مورد بررسی ترکیای از کشورهای درحال توسعه (واردکننده س
س

) بوده که در این مقاله سعی شده اس

) و توسعه یاغته (صادرکننده

که این کشورها به منظور حصول به نتایج دقیق تر از ه

تفکیک و جدا شوند.
حال با توجه به رابطه های ( )5و ( ،)6به مهاساه نقاا بازسشا

منهنای بارای مخاارج نظاامی و

درآمد سرانه در کشورهای مورد مطالعه میپردازی :
) = exp(11.128) = 68050.135US$m

1.802

γ

)2×(−0.081

m∗ = exp (− 2γ0 ) = exp (−
1

3.512
δ0
) = exp (−
)) = exp(10.008
)2 × (−0.175
2δ1
= 22218.418US$

gdppc ∗ = exp (−

از آنها که بر اساس مهاساا این تهقیاق ،متوسا مخاارج نظاامی و درآماد سارانه در کشاورهای
توسعهیاغته منتخب به ترتیب چیازی حادود  92865/73میلیاون دالر و  29178/57دالر باه دسا
آمده اس  ،می توان سف

که اکثر این کشورها از نقطه بازسش

منهنای سذشاتهاناد و در شااخه

نزولی منهنی قرار دارند .به عاار دیگر ،در شارای غعلای اغازایش در مخاارج نظاامی و درآماد
سرانه در کشورهای توسعه یاغته منهار باه کااهش واردا تسالیها در ایان کشاورها مای شاود.
توجیح این نتیهه بسیار آسان اس د از آنها کاه اکثار کشاورهای توساعه یاغتاه ایان مطالعاه دارای
صنای دغاعی پیشرغته و برتر در جهان هستند ،طایعی اس
خود را صرف ساخ

که اغزایش در درآمد و مخارج نظاامی

تسلیها در داخل میکنند نه واردا از خارج.

 .5نتیجهگیری
در راستای مطالعا اسمی

و تاسیران ) ،(Smith & Tasiran, 2005, 2010هدف اصلی این مطالعه

برآورد و مقایسه تطایقی تاب تقاضاای واردا سا
صنای دغاعی نوظهاور و واردکنناده عماده سا
صادرکننده عمده س

در کشاورهای منتخاب درحاال توساعه (دارای
) و توساعه یاغتاه (دارای صانای دغااعی پیشارغته و

) طی دوره ی زماانی  1995-2016اسا  .در ایان راساتا ،یاک مادل در غارم

لگاریتمی -خطی دینامیک برای کشورهای درحالتوسعه و یک مدل در غارم لگااریتمی -غیرخطای
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برای کشورهای توسعه یاغته طراحی شده اس

117

و برای برآورد آن از تهزیه وتهلیل های ها انااشاتگی

پانلی استفاده شده اس .
در هر دو سروه از کشورهای مورد مطالعه ) I(1و از درجه انااشتگی واحد برخوردارند .همچنین ،بار
اساس آزمونهای ه انااشتگی پادرونی و کاائو وجاود باردار ها انااشاتگی باین ایان متایرهاا تثییاد
میشود .نتایج برآورد ضرایب بردار مورد نظر با استفاده از رون  ،DOLSمؤید این مطلب اس
شاخ

قیم

کاه

تسلیها وارداتی در هر دو سروه از کشورها ارر منفی و معنادار بر واردا تسلیها

داشته اس د اما میزان این اررسذاری منفای در کشاورهای توساعهیاغتاه بیشاتر اسا  .باا یاک درصاد
اغاازایش در شاااخ

قیم ا

تساالیها وارداتاای ،میاازان واردا تساالیها در کشااورهای منتخااب

درحال توسعه و توسعه یاغته به ترتیب حدود  0/52درصد و  1/13درصد کاهش خواهد یاغ  .درآمد
سرانه و مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه دارای ارر مثاا

و معناادار بار واردا تسالیها

باودهانادد در حاالی کاه اررساذاری ایاان متایرهاا بار واردا تسالیها در کشاورهای توساعهیاغتااه،
غیرخطی و به شکل یک رابطه  Uمعکوس اس  .با توجه به اینکاه متوسا درآماد سارانه و مخاارج
نظامی کشورهای توسعه یاغته منتخب از نقطه بازسش

منهنی بیشتر اسا  ،مای تاوان سفا

کاه ایان

کشورها در شاخه نزولی منهنی قرار دارند و با اغزایش در درآماد سارانه و مخاارج نظاامی ،واردا
تسلیها آن ها کاهش می یابد .بر این اساس می توان سف

که نهوه اررساذاری متایرهاای ماؤرر بار

واردا تسلیها و به طور کلی شکل تاب تقاضای واردا سا
توسعهیاغته کام ً متفاو و مهزا از یکدیگر اس .

در کشاورهای درحاال توساعه و
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کاه هماه متایرهاا
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