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 چکیده
شرود کره    خود در برابر تهديدهای خارجی دفاع نمايند. اين امرر باعرم مری    دارند تا از استقاللکشورها تمايل 
تسرلیحات   اتهای نظامی خود را به سمت تولیرد و صرادرات و يرا وارد    مهمی از هزينهها بخش  بسیاری از آن

هرا   عوامل مؤثر برر آن ، سوق دهند. در اين راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات
وب، در اين چارچ .شده است یبررس 6332-2361کشور منتخب شامل ايران طی دوره  21اطالعات  بر اساس

تسرلیحات تشرلیل    و صرادرات  برع واردات واابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیرین و ت 
های ترکیبی برای هريک از الگوهرا،   های اقتصادسنجی مبتنی بر داده . سپس، با استفاده از روشگرديده است

تايج حاکی از وجود يرک رابهره ریرخهری    ن .شده است يابیارز توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثراين 
يابد، اما  که ابتدا با رشد تولید تمايل به واردات افزايش می طوری بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به

عالوه، قیمت تسلیحات وارداتری و تعرداد    کند. به پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می
اند. همچنرین، بررآورد    اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشتهکارکنان نیروهای مسلح 

تولیرد   دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مسرتقی  مخرارج نظرامی،    تابع صادرات تسلیحات نشان
 داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است. 

 .ت، صادرات تسلیحات، مخارج نظامیدفاع، واردات تسلیحااقتصاد  :واژگان کلیدی
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 مقدمه. 1

 شيافرزا  یاهداف توسعه کشورها است. ارلب کشورها برا شبردیمه  در پ یرهایاز متغ یلي الملل نیتجارت ب
 ريخود و گسترش تجارت با سا ینسب یها تيکاالها و خدمات بر اساس مز دیخود به دنبال تول یرشد اقتصاد

 زیبر صادرات و واردات و ن مؤثرعوامل  یراستا، بررس نير ا(. د6931 ،یمینژاد و ابراه یمصرد )کشورها هستن
 تیسهح مهلوب حائز اهم کيصادرات و رساندن واردات به  شيمنظور افزا عوامل، به نيا یاثرگذار یچگونگ

 .(6931و هملاران،  یاست )پهلوان
است.  ینظام حاتیاقالم، مربوط به تسل نياز ا یلي. شوند یرا شامل م یمتنوع اریو واردات، اقالم بس صادرات

امرر باعرم    نير . انرد يدفراع نما  یخرارج  یدهايدارند تا از استقالل خود در برابر خهرات و تهد ليکشورها تما
 حاتیواردکردن تسل ايو صادرات و  دیخود را به سمت تول ینظام یها نهياز هز یها بخش مهم که آن شود یم

ها همواره موردتوافق و قبول عامره   کشور توسط دولت کي تیامن نیبخش دفاع و تأم ،یطورکل سوق دهند. به
 یدهاير به علت لزوم مقابله با تجاوزهرا و تهد  زیها ن آن توسط دولت یرو یها نهيبوده است و هز شمندانياند

 .(6931و هملاران،  ی)پهلوانبوده است  هیتوج بلقا یداخل تیامن یو برقرار یخارج
کشرورها اسرت.    ینظرام  های نهيهز شيها، افزا و بروز جنگ دهايو تهد یگر یمه  رشد نظام راتیاز تأث یلي

بره   انير و صرادرات و وارد آمردن ز   یداخل داتیو مادی، کاهش تول یانسان های هيوارد آمدن خسارت به سرما
 صیعردم تخصر   ،یجنگر  ادو اقتصر  گری یکار اقتصاد زمان صلح به نظام رویین شدن يلدرآمدهای ارزی، تبد

 شيمراهر، افرزا   مره یکرار مراهر و ن   روییر ک  شردن ن  ،یانسان های هيمناسب منابع، فرار مغزها و خروج سرما
 د،یمه  جنگ هستند )مف یامدهایازجمله پ ها یبده شيقاچاق، و افزا شيرشد واردات، افزا ،یداخل یها متیق

از  یریشگیخود و پ یدفاع یهبن تيمنظور تقو به شورهااز ک یاریکه بس شود یباعم م يیامدهایپ نی(. چن6934
ترا   کنند یها تالش م . درواقع، دولتاورندیب یو دفاع ینظام های نهيهز شيرو به افزا گانگانیب یها یتجاوزگر

تروان   تير تقو ت،یر امن یکنند. با توجه به اثرات خارج نیشهروندان خود را تأم تیامن ،یبا صرف مخارج دفاع
 یکشرور بررا   کيمفهوم که مسلح شدن  نياست، به ا تیحائز اهم زیکشورها ن گريد یبرا ورکش کي یدفاع

 .(6331 ت،یبه همراه داشته باشد )اسم یمنف ايتبعات مثبت  تواند یکشورها م گريد
ها  آن لي، تمارو ينخود هستند. ازا یتحقق همه اهداف دفاع یالزم برا یها یاز کشورها فاقد توانمند یاریبس

 طيخصرو  در شررا   . بهابدي یم شيکشورها افزا گريد تیو استفاده از ظرف ینظام حاتیبه سمت واردات تسل
 توانرد  یمر  حاتیواردات تسرل  ،یتر یو امن یدفاع یجهت جبران خألها ،یالملل نیب یدهايو تهد ها  يوجود تحر

بره   ینظرام  حاتیصادرات تسرل  یاستراتژ ،یشود. از طرف دهايو کاهش اثر تهد یمنجر به توسعه بخش دفاع
توان با تولیرد اسررلحه و ادوات   شود. می یابيکشور ارز یخارج استیاز اهداف س یليعنوان  به تواند یشرکا م

 یهرا  کشررور برره قردرت    خرارج، ضمن کراهش وابسرتگی نظرامی    زخريرد ا یجا نظامی در داخل کشرور، به
نظرامی جهان، با ايجاد اشتغال، رونق اقتصرادی و صرادرات اسرلحه بره کشورهای مختلر  جهران و بهبرود    

 . (6934کرد )گل خندان و هملاران،  تيتراز تجاری، رشرد اقتصادی را تقو
ور  به دست آورند. شعله یتوجه اند ارز قابل توانسته یجنگ حاتیو صادرات تسل دیتول قياز کشورها از طر یبعض

هاست  سالح دکنندگانیتول یمتأثر از مالحظات اقتصاد یتا حدود زیشدن آتش جنگ در نقاط مختل  جهان ن
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هرا همرواره موردتوجره     سرالح  یلر عم شيو آزمرا  یاسر یبه اهداف س یابیعوامل ازجمله دست ريکه در کنار سا
در  کره  یطور متفاوت است، به یاديتا حدود ز تیتوسعه وضع درحال یبوده است. اما در کشورها دکنندگانیتول
 گرر يد یو از سو تیامن سو يکاز  تواند یم حاتیازجمله واردات و صادرات تسل ینظام یها نهيکشورها هز نيا

 .(6933و هملاران،  یزجيدهد )د قرار ریتوسعه را تحت تأث نديو فرآ شتیمع
 ریترأث  توانرد  یمر  ینظرام  هرای  نره يهز شيافرزا  ،یجره و درنت یو دفراع  یتر یو مخراطرات امن  دهايتهدبنابراين، 

 حاتیکشورها داشته باشد. واردات و صرادرات تسرل   ینظام حاتیواردات و صادرات تسل یبر الگو یتوجه قابل
از  یریشرگ یو پ یاقردامات دفراع   یبررا  یتجرار  یشررکا  زیر و ن یداخلر  یازهرا یاز ن یبخشر  تواند یم ینظام

از کرل واردات و   يیها رمجموعهيعنوان ز عالوه، به و به دينما نیگران و متجاوزان را تأم سلهه یها يیماجراجو
صررف واردات   ینظام یها نهيهز شتریداشته باشد. چنانچه ب زیبر اقتصاد کشور ن یمهم زيصادرات، اثرات سرر

را  یرشرد اقتصراد   توانرد  یو م گذارد یم یمنف ریثکشور تأ یتراز تجار یشود، بر رو یو ادوات نظام زاتیتجه
هرای نظرامی صررف تولیررد تجهیررزات و ادوات نظررامی شررود،      اگرر هزينره ب،یترت نیکاهش دهد. به هم

 تیر توجه به اهم باتواند باعم بهبرود ترراز تجراری شرده و رشرد اقتصادی را افرزايش دهرد.  صادرات آن می
حاضرر، بررآورد توابرع     قیر تحق هدف، هاکشور یو اقتصاد یدفاع یها استیدر س حاتیصادرات و واردات تسل
است. در ايرن چرارچوب، سرؤال اصرلی پرژوهش       رانيمنتخب شامل ا یکشورها حاتیواردات و صادرات تسل

کدامنرد و اثرر    رانير منتخرب شرامل ا   یکشرورها  حاتیمؤثر بر واردات و صادرات تسل عواملعبارت است از: 
 هرکدام به چه صورت است؟

موضوع مررور شرده اسرت. بخرش      اتیادب یاست که در بخش بعد شده یصورت سازمانده نيه مقاله به اادام
اند  شده در بخش چهار گزارش یتجرب جيها اختصا  دارد. نتا داده یو معرف قیتحق یشناس روش انیسوم، به ب

 شده است. ارائه یریگ جهیو در بخش پنج  نت

 . ادبیات موضوع2

اکثرر کشرورها    حساس است. یاستیمسئله سيک  ،باشدکوچک ی ازلحاظ اقتصاد اگرتجارت تسلیحات، حتی 
ازجملره   یالمللر  نیبر  یاز اقدامات کنترلر  یعیوس  یط .کنند یدارند که صادرات سالح را کنترل م هايی یست س

نقرل و  کنتررل   یبررا  و يا نهادهايیخا   یسازمان ملل متحد در مورد عرضه سالح به کشورها یها  يتحر
وجرود   یموشل یو تلنولوژ یليولوژیو ب يیایمیش یها سالح ،ای هسته یآور متعارف، فن یها سالح تانتقاال
( و برائروئر  2333در مهالعات گارسریا آلونسرو و لروين )    توان یرا م تسلیحاتاقتصاد تجارت  یکل یبررس دارد.

از طريرق   کره  است دهايهدوجود تانعلاسی از اسلحه،  تجارت یکشور برا کي  یتصم( مشاهده نمود. 2333)
 يی بررای توانرا ، وضعیت درآمردی يرک کشرور،    عالوه بهشود.  نشان داده می های نظامی به آن واکنش هزينه

نشران   کشرور را  آن حروزه دفراعی و نظرامی    درشدت کار  و تعداد کارکنان فعال در نیروهای مسلح،پرداخت، 
  وجود ندارد. مشخصی یکسراپ ی،داخل یها سالح دیلتو تیقابل دهد، گرچه برای برخی متغیرها نظیر می

تقاضرا   افزايش اب زيرا، شته باشدوجود دا یرخهیر رابهه کي، رود که بین درآمد و واردات تسلیحات انتظار می
 نشرینی جا نير ا کره  يابرد  کاهش می یداخل دیتول تیظرف جاديابزرگ در  ثابت یها نهيهز مرور به ،سالح یبرا
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 ازیر ن نری کره در آن  بحرا با يرک  بنابراين در مواجههبه زمان دارد،  ازین دیتول تیقابل جاديا واردات است. یبرا
 تجرارت  حیتوضر ، درواقرع  .شرود  ترأمین  واردات  طريرق  از اين تسلیحات بايرد ، به تسلیحات وجود دارد فوری

، دی دارنرد نوسرانات زيرا   ی تجرارت تسرلیحات  هرا  داده رايز ،است ینظام مخارج حیتر از توضدشوار تسلیحات
بسیاری از کشرورها  در باشد. بزرگ  سال بعدسال کوچک و در  کيتواند در  یمتجارت تسلیحات  که یطور به

کشورها حتی برخی  شود. ارائه میصفر  تقريبی و ریرواقعی و يا با اندازه صورت بهتسلیحات  تجارتنیز مقادير 
ترر   ، کشورهای با درآمرد پرايین  عالوه به .دکنن ینم یریگ اندازه وجه ارائه و يا یچه بهمقادير تجارت تسلیحات را 

برآينرد،   ها آنی از عهده تهیه راحت بهتوانند  نمی ها آنهای تسلیحاتی عمده ندارند، زيرا  تمايل زيادی به سیست 
سرت  های داخلی ا درگیرشان هستند، عمدتاً مربوط به جنگ ها آنهايی که  که بسیاری از کشملش يژه اينو به

شروند.   ی گیرد کره ارزش کمترری دارنرد و ارلرب در داخرل تولیرد مری       دربرمکه معموالً تسلیحات کوچک را 
کنند. يلی از  درآمد را محلوم می یله کشورهای ک وس بهالمللی واردات تسلیحات گران  همچنین، نهادهای بین

المللی به خريد يک سیست  کنتررل   های بین ها، واکنش منفی بانک جهانی و برخی ديگر از سازمان اين نمونه
شروند و مخرارج    قیمت بريتانیا توسرط تانزانیرا برود. امرا هرچره کشرورها ثروتمنردتر مری         ترافیک هوايی گران

کنند. امرا پرس از رسریدن بره      ی را وارد میتر بزرگهای تسلیحاتی  سیست  ها آنيابد،  شان افزايش می ینظام
داف استراتژيک خود احتماالً اقدام بره تأسریس و تقويرت صرنعت     در جهت پیشبرد اه ها آنسهحی از درآمد، 

يابد. بنرابراين،   وارداتشان کاهش، و تولید و صادراتشان افزايش می مرور بهکنند. بنابراين،  تسلیحات داخلی می

شلل معلوس و برین درآمرد داخلری و صرادرات      Uتوان بین درآمد داخلی و واردات تسلیحات يک رابهه  می
که با افزايش درآمد، صادرات تسلیحات نیز افزايش پیدا  یطور بهتسلیحات يک رابهه صعودی را انتظار داشت، 

 یا مالحظره  قابرل که آزمون تجربی  یدرحاليابد.  یمکند، اما واردات تسلیحات ابتدا افزايش و سپس کاهش  می
، اما برخی مهالعات، وجود رابهره ریرخهری برین درآمرد و واردات     نشده انجامیحات در مورد تابع صادرات تسل

 اند.  ( کرده2331( و برخی رد )اسمیت و تاسیران، 6333تسلیحات را تأيید )لوين و هملاران، 
ی فیط یبرا متیق تی؟ درجه حساسيا خیر حساس است متیاسلحه به ق تجارت اياست که آ نيا ديگر سئلهم

ها جهت آزمون اين اثر اين است که به دلیل عدم ارائه قیمت  يلی از محدوديت مه  است. یاستیساز مسائل 
 معیرار  کير  WMEATوجود نردارد، امرا ازآنجاکره     یمتیق  یمستق اریمع چیه واردات و صادرات تسلیحات،

و ی ضرمن  مرت یشراخص ق  کير عنروان   بهتوان  را می ها است، نسبت آن یحجم يک معیار SIPRIو ی ارزش
 .در نظر گرفت تقريبی

برآورد توابع واردات و صرادرات   نةیدر زم یا مالحظه قابل یشده، تاکنون مهالعات داخل انجام یها یطبق بررس
شده است.  حوزه انجام نيدر ا یمهالعات اندک زین یالملل نیدر سهح ب ن،یصورت نگرفته است. همچن حاتیتسل

دوره  یکشور منتخب طر  93در  حاتیعوامل مؤثر بر تجارت تسل ی( به بررس6333و هملاران ) نيلو، ازجمله
و واردات  هرا  مرت یشراخص ق  نیرابهره معلروس بر    کير ها نشان دادند که  پرداختند. آن 6339-6339 یزمان
 تیاسرم . ستا یمنف یابتدا مثبت و پس از مدت یو درآمد مل یاثر مخارج نظام ن،یوجود دارد. همچن حاتیتسل

را برآورد نمودند.  6336-6333دوره  یکشور ط 12مربوط به  ینظام حاتی( تابع واردات تسل2331) رانیو تاس
برر   یرخهر یر یاثرر  ینداشته است، اما مخارج نظام یاثر حات،یحاصل، درآمد بر واردات تسل جيبر اساس نتا
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و  تیاسرم  .بوده استبا کاهش در واردات همراه  ها متیدر ق شيافزا ن،یداشته است. همچن حاتیواردات تسل
سراله، مردل واردات    63 یبراز  زمران   کير  یکشرور بررا   613 يیتابلو یها ( با استفاده از داده2363) رانیتاس
به واردات  ليو درآمد، تما یها نشان داد که همراه با رشد مخارج نظام آن یها افتهيرا برآورد کردند.  حاتیتسل
 .ابدي یو سپس کاهش م شيابتدا افزا حاتیتسل

و  تحقیقرات پیشرین  در  حاتینقش واردات و صادرات تسل رسد یبه نظر م که با توجه به اهمیت موضوع و اين
بره   مهالعه حاضرر  است، دهمحققان مغفول مان دياز د رانيها در مهالعات اقتصاد ا عوامل اثرگذار بر آن یبررس

 .پردازد یم رانيمنتخب شامل ا یکشورها حاتیبرآورد توابع واردات و صادرات تسل

 ها دادهشناسی تحقیق و  . روش3

 . روش تحقیق3-1

کشور منتخرب   21اطالعات مربوط به  بر اساسهدف اين پژوهش، برآورد توابع واردات و صادرات تسلیحات 
اثرگرذار برر    یرهایمتغ ن،یشیو مهالعات پ ینظر یبا توجه به مبان ،راستا نيدر ااست.  6332-2361طی دوره 
 یکشرورها  یبررا  حاتیصرادرات تسرل   وابع واردات و، تآن بر اساس و نییتع حاتیصادرات تسل زیواردات و ن

  است: شده  یلتشل زير صورت به رانيمنتخب شامل ا
IM=f(PIM, M, GDP, GDP

2
, AFP) (6                                                                 )

EX=f(PEX, M, GDP, AFP) (2                                                                           )  

واردات  IM( تابع صادرات تسلیحات است. در اين روابط، 2( تابع واردات و رابهه )6که، رابهه ) یطور به
GDPتولید ناخالص داخلی،  GDPمخارج نظامی،  Mشاخص قیمت تسلیحات وارداتی،  PIMتسلیحات، 

2 

گر صادرات  نشان EXتعداد کارکنان نیروهای مسلح است. همچنین،  AFPمجذور تولید ناخالص داخلی و 
 شاخص قیمت تسلیحات صادراتی است. PEXتسلیحات و 
 یهرا  برر داده  یمبتنر  یاقتصادسرنج  یهرا  منظور تحقق اهداف پژوهش، برا اسرتفاده از روش   ، بهدر مرحله بعد

توابرع واردات و   ران،ير منتخرب شرامل ا   یدر کشرورها  حاتیواردات و صرادرات تسرل   یالگوها یبرا یبیترک
 خواهد شد. یابياز عوامل مؤثر ارز کيبرآورد و نقش هر  حاتیصادرات تسل

برودن  تلفیقی  ايو  تابلويیها از جهت  از الگو کيهر  یها برا نوع آن ديابتدا با ،ها بودن داده یبیبا توجه به ترک
دو حالرت   نجرا ياسرت. در ا  Fآماره  یکه دارا شود یاستفاده م  مریمنظور، از آزمون ل نيا یمشخص گردد. برا

زده  نیبا استفاده از روش اثرات مشرتر  تخمر   ديکه با باشند یم و تلفیقی نگیها از نوع پول داده ايوجود دارد: 
از دو روش  یلر يبا استفاده از  ديهستند که بر اساس آزمون هاسمن، با و تابلويی ها از نوع پانل داده ايشوند و 

 رجردول کمتر   Fشرده، از آمراره    محاسبه Fبرآورد گردند. حال اگر ارزش آماره  یاثرات تصادف اياثرات ثابت و 
مدل را با  توان یو م شود یها رد نم بودن داده تلفیقیبر  یمبن H0 هیفرض شده، نییتع یباشد، در سهح معنادار

 یها از نروع پانرل هسرتند و بررا     صورت، داده نيا ریبرآورد کرد. در ر یاستفاده از روش حداقل مربعات معمول

 هی. فرضکند یاستفاده م    اریکه از مع ردیآزمون هاسمن صورت گ ديبا ،یاثرات ثابت و تصادف نیب صیتشخ
وجود اثرات ثابت اسرت. حرال اگرر مقردار      انگریمقابل ب هیو فرض یوجود اثرات تصادف انگریآزمون ب نيصفر ا
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و از روش حرداقل مربعرات    رفتره يپذ یجردول کمترر باشرد، اثررات تصرادف        از آماره  یمحاسبات   آماره 
و از روش  شرود  یمر  رفتره يصورت، اثررات ثابرت پذ   نيا ریدر ر گردد، یم دهبرآورد الگو استفا یبرا افتهي  یتعم

 . شود یبرآورد الگو استفاده م یبرا یحداقل مربعات معمول

 ها . داده3-2

هرای   داده .انرد  شرده  یمعتبرر گرردآور   یمنابع اطالعرات  قيو از طر یا صورت کتابخانه پژوهش به نيا یها داده
گیری روبررو   موردنیاز برای برخی از متغیرها برای بسیاری از کشورها با مقادير مفقوده، صفر و يا خهای اندازه

هايی نیرز در انتخراب مجموعره کشرورها و نیرز       ای، محدوديت های داده بوده است. با توجه به اين محدوديت
ابع، متغیرهای توضیحی محذوفی از قبیل ظرفیرت  در تشلیل تو که يناشود. کما  متغیرهای پژوهش ايجاد می

دشروار اسرت وجرود دارد. هنگرام      ها آنگیری  تولید تسلیحات داخلی و عوامل استراتژيک جغرافیايی که اندازه
جهت بررآورد و   شده استفادههای پانل، محققان دو گزينه برای تعیین نمونه  مواجهه با چنین اختالالتی در داده

ها و کار با يک پانل متوازن با استفاده از يک نمونره   راه ناديده گرفتن بعضی از داده ند. يکرها دا آزمون فرضیه
هرا، و ناديرده گررفتن املران تصرريح       ها است. راه دوم، استفاده از همه داده یفیت بهتر از دادهباکاما  تر کوچک

يرک پانرل متروازن کوچرک از     ( با در نظر گررفتن  2331نادرست و تورش در نتايج است. اسمیت و تاسیران )
کشور ديگر، جهت بررآورد   633کشور و ناديده گرفتن تقريباً  12سال برای  63یفیت بهتر شامل باکهايی  داده

الگوی واردات تسلیحات، راه اول را پیشنهاد و انتخاب نمودند. بر اين اساس، در پژوهش حاضر نیز گزينه اول 
ی موردبررسر نمونره   عنروان  بره سراله   24بررای يرک دوره   6شرور ک 21و در ايرن چرارچوب،    قرارگرفتهمدنظر 
یرری  گ انردازه  قابرل است. همچنین، با توجه به مبانی نظری و مهالعات پیشین و نیز در دسترس و  شده انتخاب

 است. شده یینتعها، متغیرهای توابع واردات و صادرات  بودن داده
مخارج نظامی و تعداد کارکنران نیروهرای مسرلح از     در اين تحقیق، اطالعات مربوط به تولید ناخالص داخلی،

 و صرادرات  واردات هرای  ، بررای اسرتخراج داده  عرالوه  بره اسرت.   شرده  استخراجهای بانک جهانی  پايگاه داده
(، SIPRI) اسرتلهل   یالملل نیصلح ب قاتیسسه تحقؤماست.  شده دو منبع استفاده، از ها آنتسلیحات و قیمت 

انتقراالت   و کنرد، و نیرز سرالنامه نقرل     در قالب سرالنامه چرام مری    هرسالکه برآوردهای تجارت تسلیحات را 
(. تفراوت ايرن دو منبرع در ارائره اطالعرات تجرارت       WMEATتسلیحات و مخارج نظامی سراالنه جهران )  

از  نظرر  صرفبزرگ  های تسلیحاتی وانتقال سیست   يک برآورد مقداری از نقل SIPRIتسلیحات اين است که 
وانتقاالت  کند تا ارزش نقل تالش می WMEATدهد. اما  به دست می ها آنبرای  شده پرداختقیمت واقعی 

  ارائه کند. شده پرداختتسلیحات را با انعلاس برآوردی از قیمت 

 

                                                           
 آلمان، فرانسه، فنالند، دانمار ، چین، کانادا، برزيل، بلژيک، استرالیا، کشورهای از عبارتند بررسی مورد منتخب کشورهای 6

 اسپانیا، جنوبی، آفريقای روسیه، لهستان، نروژ، هلند، جنوبی، کره صهیونستی، رژي  ايتالیا، ايران، اسالمی جمهوری هندوستان،
 .متحده اياالت و بريتانیا ترکیه، سوئیس، سوئد،
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 های پژوهش یافته. 4

ها در  برآورد مدل رايموردمهالعه آزمون گردد، ز یرهایتمام متغ يیالزم است که مانا ، ها هیاز آزمون فرض شیپ
 نيا ی. براشود یم یانباشتگ عدم ه  اناًیکاذب و اح ونیباعم بروز مشلل رگرس رها،یمتغ يیصورت نامانا

و چو نشان دادند که در  نیل ن،ي. لوستشده ا و چو  استفاده نیل ن،يمنظور، در پژوهش حاضر از آزمون لو
نسبت به  یشتریقدرت آزمون ب یها، دارا داده نيواحد مربوط به ا شهياستفاده از آزمون ر ،یبیترک یها داده

 یریکارگ نشان داده است که به قاتیصورت جداگانه است. تحق هر مقهع به یواحد برا شهياستفاده از آزمون ر
پرون  -پسیلیزمون فو آ افتهي  یفولر تعم -یليفولر، د -یليمانند آزمون د لواحد متداو شهير یها آزمون

حاصل از آزمون  جيهستند. نتا یبیترک یها واحد داده شهير یها نسبت به آزمون یتر نيیپا یقدرت آمار یدارا
از  يک یچه یآمده، برا دست به جيشده است. طبق نتا ارائه (6)( در جدولLLCو چو ) نیل ن،يلو يیمانا
 یرهایمتغ ی. لذا تمامشود ینم ديیتأ يیواحد و نامانا شهيبرداشتن ر یآزمون مبن نيصفر ا هیفرض رها،یمتغ

 .ديآ یبه وجود نم یانباشتگ عدم ه  زیکاذب و ن ونیو مشلل رگرس هستندپژوهش، در سهح مانا 
 پژوهش یرهایبرای متغ  LLCواحد  شهيآزمون ر جينتا( 6جدول شماره )

 متغیر
 با عرض از مبدأ و روند با عرض از مبدأ

 نتیجه
 احتمال مقدار آماره احتمال آمارهمقدار 

IMit 136/3- 333/3 114/3- 333/3 I(0) 

EXit 116/2- 331/3 314/4- 333/3 I(0) 

PIMit 112/3- 333/3 334/3- 333/3 I(0) 

PEXit 439/3- 333/3 323/3- 333/3 I(0) 

Mit 329/3- 333/3 633/4- 333/3 I(0) 

GDPit 143/3 346/3 133/6- 341/3 I(0) 

AFPit 133/1- 333/3 333/1- 333/3 I(0) 

 تحقیقمنبع: محاسبات 

 است: شده استفادهها از الگوهای زير   در پژوهش حاضر، برای آزمون فرضیه
2

0 1 2 3 4 5itit it it it it itIM PIM M GDP GDP AFP e            (6           )

0 1 2 3 4it it it it it itEX PEX M GDP AFP           (2 )                           

 GDPitمخارج نظامی،  Mitشاخص قیمت تسلیحات وارداتی،  PIMitواردات تسلیحات،  IMitکه،  یطور به

GDPتولید ناخالص داخلی، 
2
it  مجذور تولید ناخالص داخلی وAFPit  تعداد کارکنان نیروهای مسلح کشورi 

شاخص قیمت تسلیحات  PEXitصادرات تسلیحات،  EXitاست. همچنین، در معادله دوم،  tدر دوره 
 تولید ناخالص داخلی خارجی است. GDPFitصادراتی و 

(، تابع صادرات 2(، تابع واردات تسلیحات نظامی و در چارچوب الگوی )6در اين راستا، در قالب الگوی )
 تسلیحات نظامی برآورد شده است. 
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تشخیص پولینگ يا پانل  منظور بهپژوهش   لیمر برای الگوهای Fها، ابتدا آزمون  به دلیل ترکیبی بودن داده
کند که اثرات ثابت مقهعی صفر و عرض از  . فرضیه صفر اين آزمون بیان میاست شده انجامها  بودن داده

آورده  2، يعنی اثرات مشتر  وجود دارد. نتايج حاصل، در جدول شماره هستمبدأ برای همه مقاطع ثابت 
 شده است.

 پژوهش هایالگو یبرا مریل Fحاصل از آزمون  جينتا( 2جدول شماره )
 احتمال Fآماره  الگو

 333/3 634/61 6الگوی 

 333/3 433/3 2الگوی 

 تحقیقمنبع: محاسبات                               

نبوده  نگیها از نوع پول داده یعني. باشد یصفر )وجود اثرات مشتر ( م هیرد فرض انگریببرای هر دو الگو  جينتا
 نيصفر ا هیشده است. فرض آزمون هاسمن انجام ،یاثرات ثابت و تصادف نیانتخاب ب یو پانل هستند. حال برا

حاصل  جيمقاطع است. نتا نیوجود اثرات ثابت در ب انگریمقابل، ب هیو فرض یوجود اثرات تصادف انگریآزمون ب
 شده است. ارائه 9آزمون در جدول  نياز ا

 پژوهش هایالگو یبرا هاسمنحاصل از آزمون  جينتا(  9جدول شماره )
 احتمال   آماره  الگو

 333/3 339/43 6الگوی 

 333/3 236/23 2الگوی 

 تحقیقمنبع: محاسبات                               

بررای  اسرت،   31/3از  کمتربزرگ بوده و احتمال آن  یمحاسبات   توجه به جدول فوق، چون مقدار آماره با 
 ثابرت رد شرده و روش اثررات    یبر مناسب بودن اثرات تصرادف  یصفر آزمون هاسمن مبن هیفرضهر دو الگو، 

 .شود یداده م حیترج یمقهع
 یبررا  ثابرت ، از روش مربوط بره اثررات   هامنظور برآورد الگو صورت گرفته، به یها با توجه به آزمون ن،يبنابرا
حاصرل از بررآورد    جيشده اسرت. نترا   استفاده ،هست معمولیبر روش حداقل مربعات  یپانل که مبتن یها داده
 شده است. نشان داده 4در جدول شماره  )واردات تسلیحات( اول یالگو
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 واردات تسلیحات یحاصل از برآورد الگو جينتا( 4جدول شماره )

 احتمال tآماره  ضريب متغیر

PIMit 369/6- 923/9- 336/3 

Mit 131/633 613/9 332/3 

GDPit 691/3 232/4 333/3 

GDP
2
it 1e-19/4- 133/2- 333/3 

AFPit 332/3- 112/63- 333/3 

C 423/133- 111/4- 333/3 

2
R

 331/3 2
R 

133/3 

 F 333/3احتمال  F 936/41آماره 

 تحقیقمنبع: محاسبات                               

 نانیدر فاصله اطم قیمت واردات تسلیحات ،یموردبررس یدوره زمان یدر ط گردد، یطور که مشاهده م همان
 توان یمبر اين اساس  .منتخب داشته است یدر کشورها واردات تسلیحاتو معنادار بر  یمنف یاثر درصد 33

برای واردات  تقاضا کاهشکشورها منجر به  قیمت تسلیحات وارداتی شيدوره، افزا نيداشت که در ا انیب
امر  نيدارد. ا واردات تسلیحاتاثر مثبت و معنادار بر  مخارج نظامی ریمتغ ن،یهمچنتسلیحات شده است. 

شده  واردات تسلیحات افزايش موردمهالعه باعم یهادر کشورمخارج نظامی  شيدهنده آن است که افزا نشان
 اين متغیر و واردات تسلیحات نیکه ب کند یم انیبنیز  تعداد کارکنان نیروهای مسلح منفی بيضر است.
 دیتول ریمتغ مثبت بيضر، عالوه به. معنادار است درصد 33 نانیوجود دارد که در فاصله اطم معلوس یا رابهه

وجود  مستقی  ی رابهه واردات تسلیحاتو  یناخالص داخل دیتول نیاست که ب نيدهنده ا نشان یناخالص داخل
ناخالص  دیمجذور تول یمنف بيبا توجه به ضر ن،یهمچن .معنادار است درصد 33 نانیدارد که در فاصله اطم

و  یناخالص داخل دیتول نیب معلوس U ی ریرخهی به شللا برداشت کرد که رابهه نیچن توان یم یداخل
 دیتول شيافزا هیدر مراحل اول یعنيگرفته سازگار است.  انجام ینظر لیبا  تحلکه  وجود دارد واردات تسلیحات

حد آستانه،  کيبه  دنیاما پس از رس ابد،ي یم افزايشهمراه با آن  زین واردات تسلیحات ،یناخالص داخل
 ی نیزمدل برآورد نییتع بي. ضردهد واردات تسلیحات را کاهش می یناخالص داخل دیتول یبعد یها شيافزا

مناسب مدل  یدهندگ حیقدرت توض ی دهنده است که نشان 13/3برابر  شده يلتعد نییتع بيو ضر 33/3برابر 
 معنادار بودن الگو است. انگریو احتمال مربوط به آن ب F ی مقدار آماره ن،یهست. همچن

نشان  1ر جدول شماره دحاصل  جينتادر مرحله بعد، الگوی دوم )الگوی صادرات تسلیحات( برآورد شده است. 
 شده است. داده
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 صادرات تسلیحات یحاصل از برآورد الگو جينتا( 1) شماره جدول

 احتمال tآماره  ضريب متغیر

PEXit 313/21 114/6 626/3 

Mit 933/2433 333/9 333/3 

GDPit 233/1 942/26 333/3 

AFPit 333/3 696/9 332/3 

C 26/64331- 614/3- 333/3 

2
R

 343/3 2
R 

346/3 

 F 333/3احتمال  F 293/664آماره 

 تحقیقمنبع: محاسبات                               

 یاثردرصد  33 نانیدر فاصله اطم قیمت تسلیحات صادراتی شود، یط مبااستن فوقطور که از جدول   همان
داشته است.  6332-2361 یدوره زمان یمنتخب ط یدر کشورهاصادرات تسلیحات معنادار بر  یرر اما مثبت

در دوره  شاخص قیمت صادرات تسلیحات بر صادرات تسلیحاتمنتخب اثر  یکشورها یبرا ،يگرد عبارت به
 ت تسلیحاتصادرااثر مثبت و معنادار بر  از طرفی، مخارج نظامی نشد. ديیتأ یازلحاظ آماری موردبررسزمانی 

 .ستصادرات تسلیحات را افزايش داده اموردمهالعه  یدر کشورها خارج نظامیم شيافزابر اين اساس،  .دارد
  رابهه تولید ناخالص داخلی و صادرات تسلیحات نیکه ب کند یم انیب داخلی نیز ناخالصتولید  مثبت بيضر

تعداد کارکنان  ریمتغ مثبت بيضر، عالوه به. معنادار است درصد 33 نانیوجود دارد که در فاصله اطم مثبتی
مثبت وجود دارد که در  ی رابهه اين متغیر و صادرات تسلیحات نیاست که ب آندهنده  نشان نیروهای مسلح

 بيو ضر 31/3برابر  یبرآورد الگوی دوم نییتع بيضر. همچنین، معنادار است درصد 33 نانیفاصله اطم
و  F ی قدار آمارهم .اين الگو استمناسب  یدهندگ حیقدرت توض بیانگراست که  34/3برابر  شده يلتعد نییتع

 معنادار بودن الگو است. دهنده نیز نشاناحتمال مربوط به آن 

 گیری نتیجه. 5
 21ها بر اساس اطالعرات   عوامل مؤثر بر آن ،نظامی حاتیتسل ت، در قالب توابع واردات و صادرااين مقالهدر 

 یرهرا یچرارچوب، ابتردا متغ   نير . در اگرديد یبررس 6332-2361 زمانی دوره یط رانيکشور منتخب شامل ا
نیرز ترابع   و  تسرلیحات  ترابع واردات  آن، بر اسراس  و نییتع حاتیواردات و صادرات تسل هر يک از اثرگذار بر

 یبررا  یبیترک یها بر داده یمبتن یدسنجاقتصا یها استفاده از روش . سپس، باشد لیتشل حاتیصادرات تسل
بررآورد ترابع واردات    جيشرد. نترا   یابير توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامرل مرؤثر ارز   نياز الگوها، ا کيهر

ابتردا   که یطور ، بهوجود دارد حاتیبا واردات تسل یداخل دیتول نیب یرخهیرابهه ر کي تسلیحات نشان داد که
واردات  عبرور از سرهحی از تولیرد،   برا   ،یمردت  ازاما پس  ابد،ي یم شيافزا نیز واردات تقاضای دیتول افزايشبا 

و مخرارج   یمسرلح اثرر منفر    یروهایو تعداد کارکنان ن یواردات حاتیتسل متیعالوه، ق . بهکند یم دایکاهش پ
داد که   نشان حاتیبرآورد تابع صادرات تسل ن،یاند. همچن داشته حاتیبر واردات تسلو معنادار اثر مثبت  ینظام
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اثرر مخرارج   ، عرالوه  بهوجود دارد.  معنادار یررصادرات تسلیحات اثر منفی اما و  یحاتیصادرات تسل متیق بین
 بوده است.مثبت و معنادار  حاتیمسلح بر صادرات تسل یروهایو تعداد کارکنان ن یداخل دیتول ،ینظام
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 خذآمنابع و م
 منابع فارسی

توابرع تقاضرای صرادرات و     نی(، تخم6931 زيیمهدی، )پا دیس ،ینیدهمرده، نظر و حس ب؛یمص ،یپهلوان -
اقتصادی، سال چهارم، شماره  های یفصلنامه بررس ،يیبا استفاده از روش همگرا رانيواردات در اقتصاد ا

9. 

 یهرا  یبرر برده   ینظرام  یها نهي(، اثر هز6933زاده، حجت، )بهار  یو تق نیحس ،یو پناه ژهیمن ،یزجيد -
 .6سال سوم، شمار   ،یاقتصاد یدرحال توسعه، فصلنامة مدلساز یدر کشورها یخارج

گری و رشرد اقتصرادی:    (، نظامی6934خندان، داود، )بهار  و گل یمجتب ،یخندان، ابوالقاس ؛ خوانسار گل -
 ،یشواهدی تجربی از کشورهای منهقة منا در قالب الگوی پانل پويا، فصرلنامة رشرد و توسرعة اقتصراد    

 .63سال پنج ، شمار  
بر عمللرد بخرش صرنعت    یتجار ی(، اثر آزادساز6931)تابستان  د،یسع ،یمیو ابراه نيریش نژاد، یمصر -

 .2سال سوم، شمار   ،یاقتصاد یها  یدر حال توسعه، فصلنامة بررس یدر کشورها
جنرگ،   خيتار ،یخرم یو عراق، ترجمة محمدعل رانيجنگ ا یاقتصاد یامدهای(، پ6934کامران، ) د،یمف -

 .63شمار  
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