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 چکیده
های نظامی و رشد اقتصادی موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به تناقضی  در پژوهش حاضر، رابطه هزينه

گیری از متغیرهای  تا با بهرهکوشد  که در نتايج مطالعات تجربی اين حوزه وجود دارد، پژوهش حاضر می
های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد.  های گوناگون، تصويری جامع از نحوه تعامل هزينه مختلف و مدل

های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم  های نظامی با استفاده از دو متغیر سهم هزينه در اين راستا، هزينه
د اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد های نظامی از مخارج دولت و رش هزينه

تولید ناخالص داخلی سرانه سنجیده شده است. سطح تحلیل، تعدادی از کشورهای منتخب و دوره زمانی، 
های تابلويی و روش  کارگیری الگوی اقتصادسنجی داده است. نتايج حاصل از به 2333-2361های  سال

های نظامی منجر به افزايش رشد  يافته عملی داللت بر آن دارد که افزايش هزينه یمحداقل مربعات تعم
 شود. اقتصادی می

 های تابلويی. های نظامی، رشد اقتصادی، داده هزينه :واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

 

                                                           
                           ( shams1371@chmail.ir)  آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی دانشگاه يزد دانش 1
 گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز علمیهیئت  2

mailto:shams1371@chmail.ir


 هزينه های نظامی و رشد اقتصادی: رويکرد داده های ... رابطه بررسی                                                                              62  

 

 . مقدمه1
و  های دفاعی، امنیت داخلی کنند تا با صرف هزينه ها تالش می امنیت يک کاالی عمومی است و دولت

های  هزينه6المللی تحقیقات صلح استکهلم ها سالیانه مؤسسه بین خارجی خود را تأمین کنند. بر اساس گزارش
های نظامی باهدف افزايش تولید  يافته است. هزينه درصد نسبت به دهه گذشته افزايش 13نظامی جهان 

محصوالت نظامی و وابستگی صنايع محصوالت نظامی و حفظ استقالل ملی و همچنین، جلوگیری از واردات 
به  بودجه (. نظر به محدوديت دولت در تخصیص6939شود )مواليی و همکاران،  نظامی به خارج انجام می

خصوص رشد اقتصادی،  دفاعی، بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر ساير متغیرهای اقتصادی و به غیر و دفاعی امور
اين موضوع در کانون توجه مطالعات فراوانی قرارگرفته است. دارای اهمیت فراوان است. در همین راستا، 

های دفاعی بر رشد اقتصادی و  طورکلی، مطالعات اين حوزه در دو محور متمرکز هستند: بررسی تأثیر هزينه به
گیرد و  های دفاعی و رشد اقتصادی. پژوهش حاضر، در گروه نخست جای می تحلیل رابطه علی بین هزينه

 های هزينه تعامل نحوه از جامع تصويری گوناگون، های مدل و مختلف متغیرهای از گیری بهره با تا کوشد می
شده است. در بخش دوم به  بدين منظور، مطالب در شش بخش تنظیم .دهد دست به اقتصادی رشد و نظامی

خش تحقیق در ب پژوهش اختصاص دارد. روش مرور پیشینه شود. بخش سوم به مبانی نظری پرداخته می
بندی و  شود و بخش ششم شامل جمع ها در بخش پنجم ارائه می يافته و گردد. نتايج چهارم تبیین می

 گیری است. نتیجه

 . مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته2
 دولت های نظامی بر رشد اقتصادی نوعی دوگانگی وجود دارد. با احتساب محدوديت در خصوص تأثیر هزينه

دفاعی، تصمیم دولت برای تخصیص بودجه بیشتر به امور دفاعی،  غیر و دفاعی امور به بودجه تخصیص در
شود. افزايش ذخیره نظامی، امنیت را  موجب افزايش مخارج دفاعی و درنتیجه، افزايش ذخیره نظامی می

ورد (. بر اين اساس، دو نظريه در م2362، 2دهد )انور و همکاران افزايش و مخارج غیر دفاعی را کاهش می
شود. بر اساس نظريه اول، افزايش مخارج دفاعی از طريق  رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی مطرح می

های خارجی، موجب  جايگزينی مخارج غیر دفاعی همچون مخارج آموزشی و مخارج بهداشتی و افزايش بدهی
ش دولتی در اقتصاد . همچنین، افزايش مخارج دفاعی موجب افزايش سهم بخ9شود کاهش رشد اقتصادی می

باشد، کاهش رشد اقتصادی را به  وری بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی می شود و نظر به اينکه بهره می
ايجاد اشتغال و افزايش تقاضا،  دنبال دارد. اين در حالی است که بر اساس نظريه دوم، افزايش مخارج دفاعی با

افزايش تقاضای کل از طريق مخارج دفاعی، میزان ديگر،  عبارت به ؛4دهد رشد اقتصادی را افزايش می
اقتصادی،  های برداری از ظرفیت دهد و افزايش نرخ بهره های اقتصادی را افزايش می برداری از ظرفیت بهره

                                                           
1 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
2 Anwar et al. 

3
 .يابد می کاهش اقتصادی رشد شود، نظامی محصوالت ورادات صرف نظامی های هزينه اگر 
4

 .يابد می افزايش اقتصادی رشد شود، نظامی محصوالت صادرات به منجر نظامی های هزينه اگر 
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 بدون آنکه موجب افزايش تورم شود، رشد اقتصادی را به دنبال دارد. عالوه بر آن، مخارج دفاعی با افزايش
، 6شود )يلديريم و همکاران گذاری ضروری است، موجب افزايش رشد اقتصادی می يهامنیت که برای سرما

2366.) 

 . پیشینه پژوهش3
های نظامی بر رشد اقتصادی کشور نیجريه  ( تأثیر هزينه2364) 2در بین مطالعات خارجی، آپانسیلی و اوکانلوال

های توزيعی  اند. در مطالعه مذکور از روش خودرگرسیون با وقفه بررسی نموده 6393-2369را در دوره زمانی 
مدت و تأثیر مثبت  های نظامی بر رشد اقتصادی در کوتاه شده است و نتايج گويای تأثیر منفی هزينه استفاده

های دفاعی و  ( به بررسی رابطه هزينه2364) 9های نظامی بر رشد اقتصادی در بلندمدت است. سلواناتان ههزين
اند. در مطالعه مذکور از آزمون علیت بهره  پرداخته 6371-2369های  رشد اقتصادی در کشور سريالنکا در سال

فاعی به رشد اقتصادی دارد. علی و های د طرفه از هزينه شده است و نتايج داللت بر رابطه علیت يک گرفته
تحلیل  6393-2369های دفاعی بر رشد اقتصادی کشور پاکستان را در دوره زمانی  ( تأثیر هزينه2364) 4عطار
شده است و بر اساس نتايج،  ای بهره گرفته اند. در مطالعه مذکور از روش حداقل مربعات دومرحله نموده
های دفاعی و  ( به بررسی رابطه هزينه2364) 1کاهد. موسیکاری و ماتال های دفاعی از رشد اقتصادی می هزينه

اند. در مطالعه مذکور از  همت گماشته 6399-2362های  رشد اقتصادی کشور آفريقای جنوبی در سال
شده است و نتايج ضمن تأيید همگرايی بین  جمعی يوهانسون و علیت گرانجر استفاده های هم آزمون
های نظامی به رشد  طرفه از هزينه دهد که رابطه علیت يک رشد اقتصادی، نشان میهای نظامی و  هزينه

های نظامی بر رشد اقتصادی کشور  ( به بررسی تأثیر هزينه2361) 1باشد. خالد و رزاق اقتصادی برقرار می
وزيعی به های ت اند. در مطالعه مذکور روش خودرگرسیون با وقفه پرداخته 6373-2366آمريکا در دوره زمانی 

 7نور و دهد. خالد های نظامی بر رشد اقتصادی را نشان می شده است و نتايج تأثیر منفی هزينه کار گرفته
 2332-2363 های سال در را توسعه درحال کشورهای از گروهی اقتصادی رشد بر نظامی مخارج تأثیر( 2361)

 تأثیر بر داللت نتايج و است شده بهره گرفته يافته تعمیم گشتاورهای از روش مذکور مطالعه در. اند نموده بررسی
های نظامی و رشد اقتصادی را  ( رابطه هزينه2361) 9شهید و صبا .دارد اقتصادی رشد بر نظامی مخارج مثبت

اند. در مطالعه مذکور از روش  تحلیل نموده 6331-2366در گروهی از کشورهای منتخب در دوره زمانی 
باشد.  های نظامی بر رشد اقتصادی می شده است و نتايج گويايی تأثیر مثبت هزينه استفاده های تابلويی داده

-2369های  های دفاعی و رشد اقتصادی کشور نیجريه در سال ( به بررسی رابطه هزينه2361) 3عمر و بکر
                                                           
1 Yildirim et al. 
2 Apanisile & Okunlola 
3 Selvanathan & Selvanathan 
4 Ali & Ather 
5 Mosikari & Matlwa 
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 و نتايج هم شده است جمعی و علیت به کار گرفته هم های اند. در مطالعه مذکور آزمون همت گماشته 6393
اقتصادی را  رشد و دفاعی های اقتصادی و رابطه دوطرفه مثبت بین هزينه رشد و دفاعی های جمعی بین هزينه

ای را در  های نظامی بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای مديترانه ( تأثیر هزينه2361) 6کند. کارماز تأيید می
های تابلويی مورداستفاده قرارگرفته  عه مذکور روش دادهاند. در مطال ارزيابی نموده 2331-2362دوره زمانی 

( به 2361) 2های نظامی بر رشد اقتصادی دارد. گوکمینلو و همکاران است و نتايج داللت بر تأثیر منفی هزينه
اند. در مطالعه  پرداخته 6399-2369های  های نظامی بر رشد اقتصادی کشور ترکیه در سال بررسی تأثیر هزينه

شده است و نتايج ضمن تأيید همگرايی  جمعی يوهانسون و علیت گرانجر بهره گرفته های هم ز آزمونمذکور ا
طرفه از رشد اقتصادی به  دهد که رابطه علیت يک های نظامی و رشد اقتصادی، نشان می بین هزينه

و رشد اقتصادی را در های دفاعی  ( رابطه هزينه2361) 9باشد. مانگیر و کاباالرلی های نظامی برقرار می هزينه
های  اند. در مطالعه مذکور از روش داده بررسی نموده 6336-2369گروهی از کشورهای منتخب در دوره زمانی 

های دفاعی بر رشد اقتصادی دارد. در  معنی هزينه شده است و نتايج داللت بر تأثیر منفی و بی تابلويی استفاده
های دفاعی بر رشد اقتصادی در  ( به بررسی تأثیر هزينه2367) 4جديدترين مطالعات اين حوزه نیز اسماعیل

های  پرداخته است. در مطالعه مذکور از روش داده 6399-2369های  گروهی از کشورهای آسیايی در سال
های دفاعی بر رشد اقتصادی دارد. کولیاس و  شده است و نتايج داللت بر تأثیر مثبت هزينه تابلويی استفاده

های دفاعی و رشد اقتصادی را در گروهی از کشورهای آمريکای التین در  ( رابطه هزينه2367) 1همکاران
شده  جمعی و علیت به کار گرفته های هم اند. در مطالعه مذکور آزمون تحلیل نموده 6316-2364دوره زمانی 

های  رابطه هزينه دهد که های دفاعی و رشد اقتصادی، نشان می است و نتايج ضمن تأيید همگرايی بین هزينه
 دفاعی و رشد اقتصادی در کشورهای موردبررسی متفاوت است.

های  ( رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی ايران را در سال6991نژاد ) در بین مطالعات داخلی، حسنی و عزيز
حداقل جمعی، حداقل مربعات معمولی،  های هم اند. در مطالعه مذکور از روش ارزيابی نموده 6992-6913

شده است و نتايج نشان  ای استفاده ای و حداقل مربعات سه مرحله يافته، حداقل مربعات دو مرحله مربعات تعمیم
( به بررسی رابطه 6932کاهد. مواليی و گلخندان ) دهد که افزايش مخارج دفاعی از رشد اقتصادی می می

-2362فتی خاورمیانه در دوره زمانی مخارج نظامی و رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای نفتی و غیرن
شده است و نتايج رابطه منفی  يافته بهره گرفته اند. در مطالعه مذکور از روش گشتاورهای تعمیم پرداخته 6399

ای رابطه مخارج دفاعی  ( در مطالعه6939دهد. مواليی و همکاران ) مخارج نظامی و رشد اقتصادی را نشان می
جمعی  های هم اند. در مطالعه مذکور آزمون بررسی نموده 6999-6993های  سال و رشد اقتصادی ايران را در

يوهانسون و علیت گرانجر مورداستفاده قرارگرفته است و نتايج ضمن تأيید رابطه علیت دوطرفه بین مخارج 
 ( در6939باشد. گلخندان ) دفاعی و رشد اقتصادی، گويای تأثیر مثبت مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی می

                                                           
1 karmaz 
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يافته  توسعه و توسعه های نظامی بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای درحال ای به بررسی تأثیر هزينه مطالعه
جمعی و روش گشتاورهای  همت گماشته است. در مطالعه مذکور از آزمون هم 6334-2363در دوره زمانی 

های نظامی بر رشد اقتصادی در  هشده است و نتايج داللت بر تأثیر منفی هزين يافته سیستمی استفاده تعمیم
يافته دارد.  های نظامی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه توسعه و تأثیر مثبت هزينه کشورهای درحال

-6936های  ای به بررسی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ايران در سال ( در مطالعه6934گلخندان )
کاررفته است و نتايج وجود رابطه  انتقال ماليم لجستیک به پرداخته است. در مطالعه مذکور رگرسیون 6999

U ای  ( در مطالعه6934کند. عباسیان و همکاران ) معکوس بین مخارج دفاعی و رشد اقتصادی را تأيید می
اند. در مطالعه مذکور  بررسی نموده 6917-6933تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ايران را در دوره زمانی 

ای  ای و حداقل مربعات سه مرحله های حداقل مربعات دومرحله معادالت همزمان و روشاز سیستم 
گونه که  مورداستفاده قرارگرفته است و نتايج داللت بر تأثیر منفی مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی دارد. همان

تناقضی  از بخشیگذشت، نتايج مطالعات اين حوزه، چه در خارج و چه در داخل، متفاوت است. نظر به اينکه 
 کوشد تا می حاضر باشد، پژوهش می مختلف های روش و متغیرها از استفاده به مربوط نتايج وجود دارد، در که
 و نظامی های هزينه تعامل نحوه از جامع تصويری گوناگون، های مدل و مختلف متغیرهای از گیری بهره با

 .دهد دست به اقتصادی رشد

 . روش پژوهش4
های  استفاده گرديده است. توضیح آنکه داده 6های تابلويی حاضر از الگوی اقتصادسنجی دادهدر پژوهش 

های مقطعی و سری زمانی است.  ديگر، ترکیبی از داده بیان دوره زمانی و به Tمقطع در  Nتابلويی شامل 
تغییرات، کاهش  تر های تابلويی کنترل خواص ناهمگن، ارزيابی مناسب ترين مزايای استفاده از داده مهم

، 2باشد )بالتاجی پذيری و افزايش درجه آزادی می خطی، افزايش انعطاف واريانس ناهمسانی، کاهش هم
شود که در آن  ( استفاده می6اقتصادی از رابطه شماره ) رشد و نظامی های هزينه رابطه (. برای بررسی2331

EG  ،رشد اقتصادی  ،جمله ثابت  ،پارامتر مدلME های نظامی و  هزينهu :جمله خطا است 

ititit uMEEG   (6                                                                                      )

                                     
از بانک جهانی استخراج گرديده و مدل  2333-2361های موردنیاز برای دوره زمانی  توضیح آنکه داده

منظور  های نظامی برآورد شده است. به ن رشد اقتصادی و هزينههای گوناگو موردبررسی، با استفاده از شاخص
گیری از  های تابلويی، پس از بررسی مانايی متغیرها با بهره تخمین مدل در قالب الگوی اقتصادسنجی داده

و ...، اولین گام آزمون  4شین-پسران-، ايم9چو-لین-های تابلويی شامل لوين های ريشه واحد داده آزمون

                                                           
1 Panel Data 
2Baltagi  
3 Levin-Lin-Chu (LLC) Unit Root Test 
4 Im-Pesaran-Shin (IPS) Unit Root Test 
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نمايد. گام دوم، آزمون  ( را مشخص می2های ترکیبی های تابلويی )يا داده که امکان استفاده از دادهاست 6لیمر
ازآن و با توجه به ماهیت  باشد. پس ( می4يا اثرات تصادفی9های تابلويی )اثرات ثابت هاسمن و تعیین مدل داده

واريانس ناهمسانی در مدل  ها، بررسی وجود يا عدم وجود همبستگی سريالی، همبستگی مقطعی و داده
7نمايی و نسبت درست 1، پسران1های موسوم به وولدريج ضروری است و بدين منظور، از آزمون

استفاده  
 شود. های مذکور، تخمین نهايی مدل انجام می گردد. در پايان و با توجه به نتايج آزمون می

 ها . نتایج و یافته5
چو استفاده و -لین-لوين واحد ريشه رهای مورداستفاده از آزموندر پژوهش حاضر، برای بررسی مانايی متغی

شود، در خصوص تمامی متغیرها،  گونه که مشاهده می شده است. همان ( ارائه6نتايج حاصل در جدول شماره )
شود و تمامی متغیرهای مورداستفاده در سطح مانا هستند. بر  فرض صفر مبنی بر وجود ريشه واحد رد می

 انباشتگی بین متغیرها ضرورتی ندارد. بررسی همهمین اساس، 

 ( نتايج آزمون ريشه واحد متغیرها6جدول شماره )

 نتیجه احتمال آماره متغیر

-6172/66 رشد تولید ناخالص داخلی سرانه  333/3  مانا در سطح 

-2769/66 رشد تولید ناخالص داخلی  333/3  مانا در سطح 

-1111/7 ناخالص داخلی(های نظامی )درصدی از تولید  هزينه  333/3  مانا در سطح 

-1171/1 های دولت( های نظامی )درصدی از هزينه هزينه  333/3  مانا در سطح 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 ناخالص تولید رشد و( داخلی ناخالص تولید از درصدی) نظامی های هزينه مدل اول پژوهش حاضر، رابطه
های تشخیصی و تخمین نهايی مدل به روش حداقل مربعات  نتايج آزموننمايد.  سرانه را بررسی می داخلی
شود، نتايج  گونه که مشاهده می شده است. همان ( درج9( و )2به ترتیب در جداول شماره )9يافته عملی تعمیم
های تابلويی، ارجحیت مدل اثرات تصادفی، همبستگی  های تشخیصی به ترتیب امکان استفاده از داده آزمون

کند و نتايج تخمین نهايی داللت بر تأثیر مثبت و  عی، همبستگی سريالی و واريانس ناهمسانی را تأيید میمقط
 های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای موردبررسی دارد. دار هزينه معنی

 

                                                           
1 Leamer Test 
2 Pooled Data 
3Fixed Effect (FE) Model  
4 Random Effect (RE) Model 
5 Wooldridge Test 
6 Pesaran Test 
7 Likelihood Ratio  
8 Feasibl Generalized Least Squares (FGLS) 
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 های تشخیصی مدل اول ( نتايج آزمون2جدول شماره )

 نتیجه احتمال آماره متغیر

92/4 لیمر  333/3  تابلويی های داده از استفاده امکان 

63/6 هاسمن  2716/3  تصادفی اثرات مدل ارجحیت 

36/11 پسران  333/3  مقطعی در مدل وجود همبستگی 

33/29 وولدريج  333/3  سريالی در مدل وجود همبستگی 

26/164 نمايی درست  333/3  ناهمسانی در مدل وجود واريانس 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 نتايج تخمین نهايی مدل اول (9جدول شماره )

 احتمال آماره ضريب متغیر

396/9 جمله ثابت  33/7  336/3  

641/3 های نظامی هزينه  13/2  363/3  

 3331/3احتمال=      73/1آماره والد= 

 تحقیقمنبع: محاسبات 
 تولید رشد و( داخلی ناخالص تولید از درصدی) نظامی های هزينه رابطه مدل دوم پژوهش حاضر، به بررسی

های تشخیصی و تخمین نهايی مدل به روش حداقل مربعات  داخلی اختصاص دارد. نتايج آزمون ناخالص
شود،  گونه که مشاهده می شده است. همان ( منعکس1( و )4يافته عملی به ترتیب در جداول شماره ) تعمیم

رجحیت مدل اثرات ثابت، های تابلويی، ا های تشخیصی به ترتیب امکان استفاده از داده نتايج آزمون
دهد و نتايج تخمین نهايی گويايی  همبستگی مقطعی، همبستگی سريالی و واريانس ناهمسانی را نشان می

 های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای موردبررسی است. دار هزينه تأثیر مثبت و معنی

 های تشخیصی مدل دوم ( نتايج آزمون4جدول شماره )

 نتیجه احتمال آماره متغیر

31/1 لیمر  333/3  تابلويی های داده از استفاده امکان 

99/7 هاسمن  3313/3  ثابت اثرات مدل ارجحیت 

31/11 پسران  333/3  مقطعی در مدل وجود همبستگی 

34/21 وولدريج  333/3  سريالی در مدل وجود همبستگی 

14/131 نمايی درست  333/3  ناهمسانی در مدل وجود واريانس 

 تحقیقمنبع: محاسبات 
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 ( نتايج تخمین نهايی مدل دوم1جدول شماره )

 احتمال آماره ضريب متغیر

743/9 جمله ثابت  66/1  333/3  

643/3 های نظامی هزينه  99/6  317/3  

 3179/3احتمال=      91/9آماره والد= 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 داخلی ناخالص تولید رشد و( دولت های هزينه از درصدی) نظامی های هزينه مدل سوم پژوهش حاضر، رابطه
يافته  های تشخیصی و تخمین نهايی مدل به روش حداقل مربعات تعمیم کند. نتايج آزمون سرانه را آزمون می

های  شود، نتايج آزمون گونه که مشاهده می شده است. همان ( ارائه7( و )1عملی به ترتیب در جداول شماره )
های تابلويی، ارجحیت مدل اثرات تصادفی، همبستگی  تیب داللت بر امکان استفاده از دادهتشخیصی به تر

های  دار هزينه مقطعی، همبستگی سريالی و واريانس ناهمسانی دارد و نتايج تخمین نهايی تأثیر مثبت و معنی
 دهد. نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای موردبررسی را گواهی می

 های تشخیصی مدل سوم آزمون( نتايج 1جدول شماره )

 نتیجه احتمال آماره متغیر

74/4 لیمر  333/3  
 های داده از استفاده امکان

 تابلويی

94/3 هاسمن  1173/3  تصادفی اثرات مدل ارجحیت 

12/11 پسران  333/3  
مقطعی در  وجود همبستگی
 مدل

29/93 وولدريج  333/3  
سريالی در  وجود همبستگی
 مدل

11/144 نمايی درست  333/3  
ناهمسانی در  وجود واريانس

 مدل

 تحقیقمنبع: محاسبات 

  ( نتايج تخمین نهايی مدل سوم7جدول شماره ) 

 احتمال آماره ضريب متغیر

997/6 جمله ثابت  49/9  336/3  

313/3 های نظامی هزينه  63/2  391/3  

 3914/3احتمال=      49/4آماره والد= 

 تحقیقمنبع: محاسبات 
 تولید رشد و( دولت های هزينه از درصدی) نظامی های هزينه رابطه پژوهش حاضر، به بررسیمدل چهارم 

های تشخیصی و تخمین نهايی مدل به روش حداقل مربعات  داخلی اختصاص دارد. نتايج آزمون ناخالص
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ود، نتايج ش گونه که مشاهده می شده است. همان ( درج3( و )9يافته عملی به ترتیب در جداول شماره ) تعمیم
های تابلويی، ارجحیت مدل اثرات تصادفی، همبستگی  های تشخیصی به ترتیب امکان استفاده از داده آزمون

دار  دهد و نتايج تخمین نهايی تأثیر مثبت و معنی مقطعی، همبستگی سريالی و واريانس ناهمسانی را نشان می
 کند. يید میهای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای موردبررسی را تأ هزينه

 های تشخیصی مدل چهارم ( نتايج آزمون9جدول شماره )

 نتیجه احتمال آماره متغیر

 تابلويی های داده از استفاده امکان 333/3 63/1 لیمر

 تصادفی اثرات مدل ارجحیت 6941/3 24/2 هاسمن

 مقطعی در مدل وجود همبستگی 333/3 47/11 پسران

 سريالی در مدل همبستگیوجود  333/3 61/27 وولدريج

 ناهمسانی در مدل وجود واريانس 333/3 73/193 نمايی درست

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 (  نتايج تخمین نهايی مدل چهارم3جدول شماره )

 احتمال آماره ضريب متغیر

 333/3 32/63 146/9 جمله ثابت

 333/3 79/4 334/3 های نظامی هزينه

 3333/3احتمال=      33/22آماره والد= 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 گیری بندی و نتیجه . جمع6
های نظامی و رشد اقتصادی وجود  با توجه به تناقضی که در نتايج مطالعات تجربی در خصوص رابطه هزينه

های گوناگون، تصويری جامع  گیری از متغیرهای مختلف و مدل دارد، پژوهش حاضر کوشیده است تا با بهره
های نظامی با استفاده از  های نظامی و رشد اقتصادی به دست دهد. در اين راستا، هزينه تعامل هزينهاز نحوه 

های نظامی از مخارج دولت و رشد  های نظامی از تولید ناخالص داخلی و سهم هزينه دو متغیر سهم هزينه
ص داخلی سرانه سنجیده شده اقتصادی با استفاده از دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تولید ناخال

جهانی برای تعدادی از کشورهای منتخب  بانک از 2333-2361 زمانی دوره برای موردنیاز های است. داده
شده  يافته عملی استفاده های تابلويی و روش حداقل مربعات تعمیم و از الگوی اقتصادسنجی داده استخراج

شود. در اين  نظامی منجر به افزايش رشد اقتصادی میهای  دهد که افزايش هزينه است. نتايج نشان می
 منجر همواره نظامی مخارج خصوص، بايد دقت نمود که با توجه به نتايج مطالعات تجربی اين حوزه، افزايش

 که شود می پیشنهاد کاهد. بنابراين می اقتصادی رشد از سنگین نظامی مخارج شد و نخواهد اقتصادی رشد به
 .بپردازند اقتصادی رشد برای بهینه نظامی مخارج میزان تعیین به آتی های وهشپژ در مندان عالقه
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 خذآمنابع و م
 منابع فارسی

(. هزينه دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی )مدل عرضه 6991نژاد، صمد ) حسنی، محمدحسین و عزيز -
 .639-262، صص 93، شماره 3های اقتصادی ايران، سال  و تقاضای کل برای ايران(. پژوهش

(. اقتصاد دفاعی در نیروهای مسلح و تأثیر آن بر 6934اله، امینی، پرويز و علیزاده، حمید ) عباسیان، عزت -
 .616-679، صص 99، شماره 22رشد اقتصادی ايران. مجلس و راهبرد، سال 

 های نظامی بر رشد اقتصادی (. بررسی و مقايسه تطبیقی تأثیر هزينه6939گلخندان، ابوالقاسم ) -

، 4. تحقیقات توسعه اقتصادی، سال GMMيافته: رهیافت  کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه
 .29-44، صص 61شماره 

(. تعیین سطح بهینه بخش دفاعی در ايران از منظر اقتصادی. مديريت 6934گلخندان، ابوالقاسم ) -
 .671-231، صص 13، شماره 61نظامی، سال 

(. تحلیل پويای اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی 6932لقاسم )مواليی، محمد و گلخندان، ابوا -
 .47-74، صص 61و  64، شماره 4کشورهای نفتی و غیر نفتی خاورمیانه. اقتصاد و الگوسازی، سال 

(. رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در 6939مواليی، محمد، گلخندان، ابوالقاسم و گلخندان، داود ) -
 .79-33، صص 3، شماره 9، سال ايران. راهبرد اقتصادی
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