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چكيده
هدف اصلی این مطالعه بررسی همانباشتگی و علیت بین هزینههای نظامی و بدهیهای خارجی و پاسخ
به این سؤال است که آیا هزینههای نظامی ،بدهیهای خارجی ایران را طی دورهی زمانی ۱۹۳۱-۱۹۳۱
افزایش داده است؟ بهمنظور بررسی دقیق تر این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت -
اندریوز ( )۱۳۳۱و سایر آزمونهای معمول مانایی در دادههای سری زمانی و سه رویکرد ،خودرگرسیون با
وقفههای توزیعی ) ،(ARDLیوهانسن ( ) ۱۳۳۱و حداقل مربعات معمولی کامالً اصالحشده )(FMOLS
استفاده شده است .اثبات همانباشتگی در سه رویکرد فوق بهترتیب با استفاده از آزمونهای همانباشتگی
کرانههای پسران و همکاران ( ،) ۱۱۱۱تریس و حداکثر مقادیر ویژه و سایکنن و لوتکیپول ( )۱۱۱۱صورت
گرفته است .تخمین ضرایب کوتاهمدت و بررسی جهت علیت نیز بر اساس مدل تصحیح خطا ) (ECMو مدل
تصحیح خطای برداری ) (VECMانجام شده است .نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و اندک هزینههای
نظامی بر روی بدهیهای خارجی در کوتاهمدت و بلندمدت است .در کوتاهمدت و بلندمدت نیز یک رابطه
علیت یکطرفه از هزینههای نظامی به بدهیهای خارجی وجود دارد.
واژههاي كليدي :بدهیهای خارجی ،هزینههای نظامی ،خودرگرسیون با وقفههای توزیعی )،(ARDL
هم انباشتگی یوهانسن ،حداقل مربعات معمولی کامل اصالحشده ).(FMOLS
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 -1مقدمه
۱

یکی از موضوع های مهم علم اقتصاد دفاع  ،به عنوان شاخهای جدید و رو به توسعه از علم اقتصاد،
ارزیابی تأثیر هزینه های نظامی بر عملکرد اقتصادی جامعه است .امنیت ،یک کاالی عمومی است و همانطور
که آدام اسمیت مطرح کرده است ،همه دولتها تالش میکنند تا با صرف مخارج دفاعی ،امنیت شهروندان
خود را تأمین کنند .به تبع امنیت میتوان اقتصاد دفاع را زیرمجموعه ای از اقتصاد بخش عمومی دانست .با
توجه به اثرات خارجی امنیت ،تقویت توان دفاعی یک کشور برای دیگر کشورها حائز اهمیت است؛ به این
معنی که مسلحشدن یک کشور برای دیگر کشورها میتواند تبعات مثبت یا منفی بههمراه داشته باشد.
امروزه سیاستهای که از جانب دول مختلف اعمال میشود حاکی از آن است که دولتها تالش میکنند تا
توان دفاعی خود را به شکل رقابتی باال ببرند .مخارج دفاعی کشورها که بهطور فزایندهای روبه افزایش است،
۱
گویای این واقعیت است (اسمیت.)۱۳۳2 ،۱
قرار گرفتن کشور ایران در منطقهای حساس و استراتژیک و مواجه با تهدیدات امنیتی بعضی از
کشورهای خارجی از یک سو و باال بودن سهم مخارج دفاعی از تولید ناخالص داخلی  ۱از سوی دیگر ،باعث
شده تا موضوع تأثیر مخارج دفاعی بر متغیرهای کالن اقتصادی ایران ،از اهمیت خاصی برخوردار باشد .یکی
از مهمترین متغیرهای کالن اقتصادی در این زمینه ،بدهیهای خارجی است که به عنوان یکی از راههای
تأمین مالی هزینه های دفاعی در ایجاد امنیت ملی مورد توجه است لذا هدف اصلی این تحقیق ،پاسخ به این
سؤال است که آیا هزینههای نظامی ،بدهیهای خارجی ایران را طی دورهی زمانی  ۱۹۳۱-۱۹۳۱افزایش
داده است؟ چرا که بر اساس ادبیات اقتصادی و با توجه به اینکه هزینههای نظامی خود جزئی از هزینههای
دولتی است ،در صورت مواجهشدن دولت با کسری بودجه ،استقراض خارجی یکی از راهحلهای مطرح برای
برون رفت از این مشکل است .همچنین ،واردات اسلحه و ابزارآالت نظامی و کاالهای واسطهای برای تولید
تسلیحات نظامی در داخل ،نیازمند ارز خارجی است که این نیازمندی نیز میتواند به وسیلهی استقراض
خارجی رفع شود.
مطالعه های تجربی در رابطه با مخارج نظامی و بدهیهای خارجی عمدتاً حول دو محور اصلی متمرکز
بوده ،یکی شناخت اثر هزینههای نظامی بر بدهیهای خارجی و دیگری تحلیل رابطه علیت میان این دو.
مطالعه های داخلی انجامشده در این زمینه اندک بوده و تاکنون مطالعهای که فقط به بررسی تأثیر
هزینههای نظامی بر روی بدهی های خارجی ایران بپردازد ،انجام نشده است .بنابراین مطالعه حاضر سعی
دارد با تدوین یک مدل بر اس اس مبانی نظری و مطالعات تجربی ،اثر مخارج نظامی بر روی بدهیهای
خارجی ایران را از هر دو جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
در این راستا مقاله حاضر در پنج بخش تنظیم شده است .پس از مقدمه ،بخش دوم مقاله به ادبیات
موضوع میپردازد .بخش سوم به مدل و روش تحقیق اختصاص دارد .در بخش چهارم به برآورد مدل و
تحلیل نتایج پرداخته شده است .در بخش پایانی نیز جمعبندی و نتیجهگیری آمده است.
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 -2مروري بر ادبيات تحقيق
 -1-2مبانی نظري
اقتصاد دفاع به عنوان یک شاخه ی مطالعاتی جدید ،با توجه به مسایلی در خصوص تجهیز و بهرهبرداری
از منابع ،نیروی انسانی و تجهیزات دفاعی ،در زمان جنگ جهانی دوم توسعه پیدا کرد .اقتصاد دفاع در آن
دوره بنا به ضرورت های سیاستی از ماهیتی دستوری برخوردار بود و جنبههای کالن اقتصادی را شامل
میشد .در چنین شرایطی ،علم اقتصاد دفاع در شاخههای مختلفی رو به گسترش نهاد .در سطح خرد نیز
تحقیق در عملیات ،موجب پیشرفت تحلیلهای اقتصادی و تحلیلهای هزینه ـ فایده شد .در کنار آن ،نکات
دقیق و پیچیده ای در ارتباط با موضوع بازدارندگی ،توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد .به این ترتیب ،در
این دوران عالوه بر استفاده از ابزار نظامی ،اعمال سیاستهای اقتصادی نیز به منزله ابزاری جهت بهبود
وضعیت امنیت ملی کشورها مناسب تشخیص داده شد (حسنیصدرآبادی و کاشمری .)۱۱ :۱۹۳۱ ،با ظهور
جنگ سرد ،موضوعاتی که اقتصاددانان در خصوص امنیت به آنها پرداختند ،طیف گستردهای یافت .برخی
از این موضوعات ،از قبیل تقسیم بار مالی ،کارایی اتحادیههای نظامی ،آمادگی نیروی نظامی و توسعه صنایع
دفاعی ،تحریمها و جنگ اقتصادی با هدفگیری کشورهای غیر دوست ،حفظ مرزبندیهای بینالمللی،
محافظت از غرب ،نظم جهانی و بقا در کنار سالحهای هستهای ،دفاع موشکی ،تجارت سالحهای بینالمللی،
کاهش فعالیت های تروریستی و کاهش ساخت تسلیحات موشکی مورد توجه خاصی واقع شد .طی سالهای
اخیر با وقوع تحول های جدید در عرصه سیاستهای بین المللی ،دامنه موضوعات اصلی اقتصاد دفاع نهتنها
تغییرنیافته ،بلکه گستردهتر نیز شده است و نهایت اینکه با پایان جنگ سر د و فروپاشی شوروی ،تغییری
عمیق در منطق ،اهداف و در نتیجه ابزار دستیابی به این اهداف ایجاد کرد (ساندلر و هارتلی  .)۱۳۳2 ،۹با
توجه به توضیحات ارائهشده فوق ،میتوان گفت که اقتصاد دفاع شاخهای جدید از مطالعه های اقتصادی
است که مدیریت مخارج دفاعی را طی دورههای جنگ و صلح مطالعه و آثار خارجی این مخارج را بر سایر
بخشهای اقتصاد آنالیز میکند .بهطور کلی مخارج دفاعی به عنوان مخارج کاالهای عمومی یک اقتصاد در
نظر گرفته می شوند ،ولی اقتصاد دفاع رابطه مخارج دفاعی و متغیرهای اقتصادی را از طریق کانالهای
مختلف آنالیز میکند (آندو .)۱4۱ :۱۱۱۳ ،4
به طور کلی تأثیر مخارج نظامی بر متغیرهای کالن اقتصادی و بهویژه رشد اقتصادی را میتوان بر اساس
دو نظریه مورد بررسی قرارداد .بر اساس نظریه اول ،گسترش مخارج نظامی با توجه به محدودیت بودجه
دولت ،از طریق اثر جایگزینی این مخارج با مخارج غیرنظامی بخش عمومی (مانند مخارج آموزشی و
بهداشتی) ،افزایش مالیاتها و بدهی های خارجی و گسترش حجم پول ،باعث کاهش رشد اقتصادی میشود
(یلدیریم و همکاران  .)۱۱۱۱ ،2عالوه بر این ،چنان چه هزینههای نظامی عمدتاً صرف واردت تجهیزات و
ادوات نظامی شود (که در کشورهای درحالتوسعه ،به طور معمول اینچنین است) ،با توجه به تأثیر منفی
آن بر روی تراز تجاری ،میتواند رشد اقتصادی را کاهش دهد (گلخندان و همکاران)۱۹۳4 ،؛ اما نظریه دوم
معتقد است که افزایش مخارج نظامی با استفاده از نیروی کار مجرب ،سرمایهگذاریهای مناسب ،صادرات
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جنگافزارهای دفاعی ،ایجاد امنیت و به طور کلی افزایش سطح تقاضا ،رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
(یلدیریم و همکاران) .در این راستا رابطهی بین هزینههای دفاعی و رشد اقتصادی را میتوان بر اساس مثال
کالسیکی «جایگزینی اسلحه با رفاه»  ۳نیز تشریح کرد .بر این اساس خرید اسلحه با توجه به کمبود ارز،
منابع موجود را برای واردکردن کاالهای واسطهای و سرمایهگذاری در جهت بهبود رشد اقتصادی بلندمدت
پایدار ،کاهش میدهد (نارایان و اسمیت.)۱ :۱۱۱۳ ،
یکی دیگر از این متغیرهای کالن اقتصادی ،بدهیهای خارجی است .در کشورهای با هزینههای نظامی
باال ،نقش مصارف نظامی به خاطر اثرهای نامطلوب بالقوه ی اقتصادی که از طرف بدهیهای خارجی وارد
میشود ،مهم است .گرچه بدهی های خارجی لزوما به رشد اقتصادی آسیبی نمیرساند؛ ولی تراکم بیش از
حد بدهیهای خارجی ،موجب برهم خوردن رابطه مبادله ،ارزشگذاری بیش از حد پول ملی  ۱و همچنین
کاهش رشد اقتصادی کشورها میشود (نارایان و اسمیت  .)۱ :۱۱۱۳ ،۳استقراض در جهت تأمین مالی
هزینههای نظامی اگر با محدودیت بدهیهای بین المللی مواجه شود ،اثر منفی بر نرخ رشد اقتصادی کشورها
خواهد داشت (برزسکا  )۱۳۳4( ،۳و لونی و فردریکسن .)۱۳۳۳( ،۱۱
در مورد نحوهی تأثیر هزینههای نظامی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بدهیهای خارجی میتوان
به  ۹نکته اشاره کرد :اول ،هزینههای نظامی خود جزئی از هزینههای دولتی است که برای این هزینهها هر
سال بودجه خاصی تصویب میشود؛ اگر درآمدهای مالیاتی (به عنوان درآمد دولتی) کمتر از هزینهها باشد،
ممکن است کشور با کسری بودجه مواجه شده و برای تأمین مالی نیاز به استقراض باشد و برای جبران این
کسری ،از منابع داخلی و یا خارجی استفاده میشود .دولت ممکن است به صورت مستقیم از منابع خارجی
استقراض کند و یا وادار به استقراض خارجی به صورت غیرمستقیم با مراجعه به سیستم مالی داخلی باشد
که از منابع خارجی گرفته شده است .دوم ،در صورت واردات اسلحه و ابزارآالت نظامی نیاز به ارز میباشد و
اگر در کشور به اندازه کافی ارز موجود نباشد ،این ارز از طریق قرض از خارج تأمین میشود (دان و
همکاران  ۱۱۱4 ،۱۱الف) .سوم ،برای تولید تسلیحاتی که در داخل کشور تولید میشود ،نیاز به تهیهی
کاالهای واسطه ای از خارج است که وابستگی به واردات کاالهای واسطه و ماشینآالت پیشرفته برای
کشورهای تولیدکننده ی تسلیحات نظامی ،به طور معمول بااهمیت است و این نیز ،تقاضا برای ارز را بهدنبال
دارد (گونالک – سنسن  ) ۱4۱ :۱۱۱4 ،۱۱و در صورت ناکافی بودن منابع ارزی کشور میتواند موجب ایجاد
بدهی خارجی شود.
بجز هزینههای نظامی ،اندازهی کشورها ،رابطهی مستقیمی با مقادیر بدهیهای خارجی و ظرفیت
کشورها در جذب بدهی های خارجی دارد .یک کشور بزرگ (بر اساس شاخص تولید ناخالص داخلی و باثبات
بودن سایر شرایط) رابطه ی تجاری و مالی بیشتری با اقتصاد جهانی خواهد داشت ،بنابراین یک کشور بزرگ
نسبت به یک کشور کوچک بدهی بیشتری خواهد داشت .بهعبارت دیگر یکی از شاخصها در ظرفیت
کشورها در جذب بدهی های خارجی ،تولید ناخالص داخلی است و در کل فرض میشود که اقتصادهای
بزرگتر که به وسیله  GDPمشخص میشوند تقاضای بیشتری برای وام خارجی دارند (لونی )۱۳۳۳ ،۱۹؛ اما
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در کل ،تولید ناخالص داخلی ممکن است اثرهای متفاوتی بر بدهی خارجی داشته باشد .از یک طرف،
افزایش در سطح تولید به دو دلیل می تواند اثر مثبت بر بدهی خارجی داشته باشد (لین  .)۱۱۱4 ،۱4دلیل
اول بنا به تئوری محدودیت در دسترس به بازارهای اعتباری بینالمللی است که اشاره میکند افزایش در
سطح تولید ،سقف بدهی قابلدسترس را در کشورهای بدهکار افزایش خواهد داد .دوم ،در گرفتن قرض و
وامهای بین المللی با وجود ریسک عدم بازپرداخت ،وام دهندگان بایستی قادر باشند کشورهایی که بدهی را
در موعد موقر پرداخت نمیکنند ،مجازات کنند .کشورها هم میتوانند بخشی از تولید ملی را به عنوان
تضمین پرداخت بدهی قرار بدهند یا در صورت عدم پرداخت بدهی ،خود را آماده مقابله با تحریمها سازند.
در هر دو مورد ،کشورهای ثروتمند میتوانند تضمینهای بیشتری را ارائه بدهند و یا با تحریمها مقابله
نمایند (نارایان و اسمیت .)۱۱۱۳ ،از طرف دیگر ،افزایش در تولید ناخالص داخلی ممکن است بدهیهای
خارجی را کاهش دهد .توانایی کشورهای ثروتمند در بازپرداخت بدهیهای خارجی بیشتر است و این اشاره
به یک رابطه ی منفی بین درآمد ملی و بدهیهای خارجی دارد (دان و همکاران ۱۱۱4 ،الف).
ب) مطالعه هاي تجربی
تاکنون مطالعه های متعددی در زمینه رابطه هزینههای نظامی و رشد اقتصادی صورت گرفته است
(بهطور مثال میتوان به مطالعه های هوو چن  ،)۱۱۱۹( ۱2شهباز و همکاران  ۱۱۱۹( ۱۳الف) ،دان و
نیکوالیدو  )۱۱۱۱( ۱۱و دان ( )۱۱۱۱اشاره کرد) .در مورد عوامل تعیینکننده بدهی خارجی ،مخصوصاً اثر
هزینههای نظامی ،توجه نسبتاً کمی در مطالعه های تجربی صورت گرفته ،لحاظ شده است ،درحالیکه این
موضوع برای هر دو گروه کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته مسئله مهمی است (شهباز و همکاران،
 ۱۱۱۹ب.)۹ :
مطالعه لین ( )۱۱۱4یکی از معدود مطالعاتی است که عوامل تعیینکننده بدهیهای خارجی را به
صورت کامل مورد بررسی قرار داده است .وی دادهها را برای مجموعهای از  22کشور برای دورهی  ۱۳۱۱تا
 ۱۳۳۳به کاربرد و دریافت که عامل تعیینکننده اصلی در بدهیهای خارجی GDP ،سرانه است و این
بهخاطر کنترل خوشحسابی و کار آیی در آینده میباشد .مطالعاتی که بهطور خاص روی اثر هزینههای
نظامی بر بدهیهای خارجی تمرکز کردهاند بر اساس کاری از بروزسکا ( )۱۳۳۹بنا شده است .وی از اولین
افرادی بود که به اهمیت هزینههای نظامی به عنوان یکی از مؤلفههای بدهیهای خارجی در کشورهای
درحال توسعه تأکید کرد .بر اساس تخمینی که وی انجام داد ،در سال  ۱۳۱۳هزینههای تسلیحات  ۱۱تا ۹۱
درصد از بدهیهای خارجی در کشورهای درحالتوسعه را موجب میشد .لونی و فریدرکسن ( )۱۳۳۳با
استفاده از تحلیل عوامل  ۱۳دریافتند که کشورهای با منابع نامحدود می توانند سطح باالتری از واردات
تسلیحات را انجام دهند .لونی ( )۱۳۳۳برای  ۳۱کشور درحالتوسعه با بهکاربردن روش حداقل مربعات
دومرحلهای ) (2SLSبررسی کرد که چگونه واردات اسلحه و هزینههای نظامی بر بدهیهای خارجی تأثیر
میگذارند .وی دریافت که واردات تسلیحات نظامی اثر مثبتی بر بدهیهای خارجی در کشورهای
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درحالتوسعه دارد .در مطالعه دیگری ،لونی ( )۱۳۳۳دریافت که هزینههای دفاعی باالتر ،بر ظرفیت قرض
خارجی در پاکستان تأثیر مثبت داشته است .اعلمی  )۱۱۱۱( ۱۳اثر هزینههای نظامی بر کل بدهی عمومی و
بدهی خارجی را برای دههی  ۱۳۳۱برآورد کرد .بر اساس مطالعات وی از  42الی  ۳۱میلیارد دالر بدهیهای
نظامی محاسبهشده ،بیش از  % 4۱آن بدهی کلی و عمومی و بیش از دو سوم آن بدهی خارجی عمومی در
منطقه خاورمیانه عربی در سالهای  ۱۳۳۳-۱۳۳۱میباشد و قسمت بزرگی از بدهیهای خارجی در
کشورهای خاورمیانه بدهی عمومی است .اعلمی در برآورد دیگری که برای  ۱کشور خاورمیانه عربی انجام
داده بود ،دریافت که تا سال  ۱۳۳۱بدهیهای نظامی در این کشور مقادیر قابلتوجهی داشته است (یعنی
بیش از  %۱۱بدهی خارجی).
دان و همکاران ( ۱۱۱4الف) یک مدل اتورگرسیو با وقفهی گسترده ) (ARDLرا برای سه کشور
آرژانتین ،برزیل و شیلی برای دورهی زمانی  ۱۳۱۱-۱۱۱۱به کاربردند .یافتهی کلی آنها این بود که در
شیلی هزینههای نظامی منجر به افزایش بدهیهای خارجی میشود؛ اما در آرژانتین و برزیل رابطهی
معناداری بین هزینههای نظامی و بدهیهای خارجی وجود نداشت .فریدون  )۱۱۱2( ۱۱رابطهی علیت بین
هزینههای نظامی و بدهیهای خارجی را برای آرژانتین در دورهی زمانی  ۱۳۱۱-۱۱۱۱با استفاده از آزمون
علیت گرنجر بررسی کرد و دریافت که دو متغیر مستقل از هم میباشند .دان و همکاران ( ۱۱۱4ب) با
استفاده از یک چارچوب پانلی از  ۱۱کشور صنعتی کوچک در دورهی زمانی  ۱۳۳۱-۱۱۱۱رابطهی بین
هزینههای نظامی و بدهیهای خارجی را مورد بررسی قرار دادهاند و دریافتند که هزینههای نظامی اثر
مثبتی بر بدهیهای خارجی دارد.
کاراگول و سزگین  ) ۱۱۱4( ۱۱از تحلیل پروبیت برای بررسی اثر متغیرهای مالی و سیاسی بر بدهیهای
خارجی در دورهی  ۱۳22- ۱۱۱۱استفاده کردهاند .آنها دریافتند که متغیرهای مالی عامل تعیینکنندهی
مهمی بر بدهیها میباشند و متغیرهای سیاسی که مهمترین آنها هزینه های دفاعی است ،تأثیر معنیداری
در مدل ندارد .همچنین سزگین ( )۱۱۱4با استفاده از سیستم معادالت همزمان به بررسی رابطهی بین
هزینههای نظامی و بدهیهای خارجی در دورهی زمانی  ۱۳۱۳-۱۱۱۱در کشور ترکیه پرداخته است .نتایج
تحقیق حاکی از آن است که بین هزینههای دفاعی و بدهیهای خارجی در بلندمدت رابطه مثبتی وجود
داشته است .نارایان و نارایان ( )۱۱۱۳نیز تحقیقی را در زمینه تأثیر هزینههای نظامی بر بدهیهای خارجی
کشور فیجی طی دورهی زمانی  ۱۳۱۱-۱۱۱2انجام داده اند .در این تحقیق با استفاده از چهار رویکرد حداقل
مربعات معمولی ) ،(OLSحداقل مربعات معمولی پویا ) ،(DOLSحداقل مربعات معمولی کامل اصالحشده
) (FMOLSو خودرگرسیون با وقفههای توزیعی ) (ARDLنشان داده شده است که هزینههای نظامی و تولید
ناخالص داخلی در بلندمدت بهترتیب منجر به افزایش و کاهش در بدهیهای خارجی میشوند.
تاکنون در زمینه رابطه رشد هزینه های نظامی و رشد اقتصادی چندین مطالعه داخلی انجام شده است
(بهطور مثال میتوان به مطالعه حسنیصدرآبادی و کاشمری ( ،)۱۹۳۱موالیی و گلخندان ( ۱۹۳۹ب)،
گلخندان ( ،)۱۹۳۹گلخندان و همکاران ( )۱۹۳4اشاره کرد)؛ اما مطالعهای که فقط به بررسی اثر
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هزینههای نظامی بر بدهی های خارجی کشور ایران بپردازد ،انجام نشده است .در تنها مطالعه داخلی
انجامشده در زمینه رابطه هزینههای نظامی و بدهیهای خارجی ،دیزجی و همکاران ( )۱۹۳۳رابطه بین این
دو متغیر را با استفاده از دادههای دورهی زمانی  ۱۳۳۹-۱۱۱۱برای  ۱۱کشور درحالتوسعه مورد بررسی
قرار دادهاند .یافته های این تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ) ،(GMMنشاندهنده اثر
مثبت هزینههای نظامی بر بدهیهای خارجی با کشش معادل  ۱/۹۹درصد است .در جدول ( )۱نیز اهم
مطالعه های خارجی جدید ،در زمینه موضوع تحقیق آمده است:
جدول ( :)1خالصه مطالعات خارجی و داخلی در زمينه اثر هزینههاي نظامی بر رشد بدهی
محقق (محققين)

ولد ـ رافائل
()۱۱۱۳

۱۱

كشور و دورهي
زمانی
اتیوپی
()۱۳۱۱-۱۱۱2

نتيجه (نتایج)

متدولوژي

هزینههای نظامی و درآمد بهترتیب تأثیر مثبت و منفی
 ARDLو آزمونهای
بر روی بدهیهای خارجی در بلندمدت دارند و یک
علیت گرنجری )(T-Y
رابطه علیت یکطرفه از هزینههای نظامی و درآمد به
و مبتنیبر VECM
بدهیهای خارجی وجود دارد.

نارایان و اسمیت
()۱۱۱۳

 ۳کشور خاورمیانه
شامل :عمان ،سوریه،
یمن ،بحرین ،ایران و
اردن
()۱۳۳۳-۱۱۱۱

گئورگانتوپولس و
۱۹
تیسامیس
()۱۱۱۱

هزینههای نظامی و بدهیهای خارجی تنها در کشور
 4کشور شمال آفریقا
همانباشتگی یوهانسن مصر هم انباشتهاند و وجود رابطه علیت یکطرفه نیز در
شامل :مصر ،تونس،
این کشور تأیید شده است .درحالیکه وجود
و علیت گرنجری
الجزایر و مراکش
همانباشتگی و علیت بین متغیرهای یادشده در سایر
مبتنیبر VAR
()۱۳۳۳-۱۱۱۳
کشورها رد شده است.

 FMOLS ،DOLSو
FE

زمان و همکاران
()۱۱۱۱

۱4

بنگالدش
()۱۳۳۱-۱۱۱۳

آزمون
 ECM ،Gو آزمون
علیت گرنجری

شیخ و همکاران
()۱۱۱۹

۱2

هند و پاکستان
()۱۳۱۱-۱۱۱۱

آزمون همانباشتگی
کرانهها و ARDL

 ۱۹کشور عضو ناتو

GMM

الکساندر

۱۳

همانباشتگی E-

هزینههای نظامی و درآمد بهترتیب تأثیر مثبت و منفی
بر روی بدهیهای خارجی در بلندمدت و کوتاهمدت
دارند.

هزینههای نظامی و رشد اقتصادی در کوتاهمدت و
بلندمدت تأثیر مثبتی بر روی بدهیهای خارجی دارند و
یک رابطه علیت یکطرفه از هزینههای نظامی به
بدهیهای خارجی و یک رابطه علیت دوطرفه بین رشد
اقتصادی و بدهیهای خارجی وجود دارد.
هزینههای نظامی و تولید ناخالص داخلی بهترتیب تأثیر
مثبت و منفی بر روی بدهیهای خارجی دو کشور در
بلندمدت دارند.
هزینههای نظامی و تولید ناخالص داخلی بهترتیب تأثیر
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محقق (محققين)

كشور و دورهي
زمانی

()۱۱۱۹

()۱۳۳۳-۱۱۱۳

شهباز و همکاران
( ۱۱۱۹ب)

پاکستان
()۱۳۱۹-۱۱۱۳

متدولوژي

نتيجه (نتایج)
مثبت و منفی بر روی بدهیهای خارجی دارند.

هزینه های نظامی سرانه ،تولید ناخالص داخلی سرانه و
 ARDLو آزمون علیت سرمایهگذاری سرانه بهترتیب تأثیر مثبت ،منفی و مثبت
بر روی بدهیهای خارجی سرانه در بلندمدت دارند و
گرنجری مبتنیبر
یک رابطه علیت دوطرفه بین هزینههای نظامی و تولید
VECM
ناخالص داخلی سرانه با بدهیهای خارجی وجود دارد.

یادداشتها :ECM :مدل تصحیح خطا :VECM ،مدل تصحیح خطای برداری :VAR ،خودرگرسیون برداری :GMM ،گشتاورهای
تعمیمیافته :E-G ،انگل ـ گرنجر :T-Y ،تودا و یاماموتو :DOLS ،حداقل مربعات معمولی پویا :FMOLS ،حداقل مربعات معمولی کامل
اصالحشده :FE ،اثرات ثابت :ARDL ،خودرگرسیون با وقفههای توزیعی.
مأخذ :یافتههای تحقیق بر اساس مطالعه های تجربی.

 -۳مدل و روش تحقيق
در بسیاری از مطالعه های تجربی با استفاده از دادههای سری زمانی یا ترکیبی (پانل) ،نظیر مطالعه
های :ولد ـ رافائل ( ،)۱۱۱۳نارایان و اسمیت ( ،)۱۱۱۳زمان و همکاران ( ،)۱۱۱۱شیخ و همکاران ( )۱۱۱۹و
الکساندر ( ) ۱۱۱۹با الهام از مطالعه های تجربی ،تأثیر هزینههای نظامی ) (MILبر روی بدهیهای خارجی
) (EXTدر کنار متغیر کنترل تولید ناخالص داخلی )( (GDPمتغیر مقیاس) و به صورت مدل زیر مورد
بررسی قرار گرفته است:
( )۱
که در رابطه فوق Ln ،لگاریتم طبیعی t ،دورهی زمانی و جزء خطاست .در این تحقیق ،مدل فوق با
اندکی تغییرها و اضافهکردن متغیر هزینههای غیرنظامی )( (N-MILبا الهام از مبانی نظری) مورد استفاده
قرار گرفته است .هزینههای غیرنظامی نیز همانند هزینههای نظامی ممکن است کشور را با کسری بودجه
مواجه کند و از آنجا که یکی از راه های تأمین کسری بودجه در ادبیات اقتصادی ،استقراض خارجی است،
بنابراین این متغیر نیز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر بدهیهای خارجی است .با توجه به این توضیحات،
مدل مورد بررسی تحقیق به صورت زیر در میآید:
( )۱
در رابطه فوق:
 :لگاریتم طبیعی نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص بدهیهای
خارجی) در زمان  .tمنبع دادههای این متغیر ،شاخصهای توسعه جهانی  (WDI) ۱۱است.
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 :لگاریتم طبیعی نسبت هزینههای نظامی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص
هزینههای نظامی) در زمان  .tمنبع دادههای این متغیر ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
 :لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمتهای سال ( ۱۹۱۳بر حسب میلیارد ریال و
به عنوان شاخص رشد اقتصادی) در زمان  .tمنبع دادههای این متغیر ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
است.
 :لگاریتم طبیعی نسبت هزینههای غیرنظامی به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص
هزینههای غیرنظامی) در زمان  .tمنبع دادههای این متغیر ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.
همچنین  tبه دورهی زمانی (( )۱۹۳۱-۱۹۳۱با توجه به در دسترس بودن دادههای تمام متغیرها) اشاره
دارد .پیش از برآورد مدل مورد نظر بر اساس مبانی نظری و مطالعه های تجربی انتظار داریم که ضریب
متغیرهای نسبت هزینههای نظامی به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینههای غیرنظامی به تولید ناخالص
داخلی ،مثبت باشد؛ اما در مورد عالمت ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه از پیش نمیتوان قضاوت
قطعی داشت.
در بخش روش تحقیق نیز ،نخست خواص سری زمانی دادهها با استفاده از آزمونهای معمول ریشه
واحد و آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری زیوت ـ اندریوز  ،)۱۳۳۱(۱۳مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه
به یافتن رابطه بلندمدت بین نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی و متغیرهای مورد نظر مؤثر
بر آن میپردازیم .برای یافتن رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل از روشهای خودرگرسیون با
۹۱
۹۱
۱۳
وقفههای توزیعی ) ،(ARDLیوهانسن ( )۱۳۳۱و حداقل مربعات معمولی کامل اصالحشده )(FMOLS
استفاده شده است .اثبات همانباشتگی در سه رویکرد فوق بهترتیب با استفاده از آزمونهای همانباشتگی
۹2
کرانههای پسران و همکاران  ،)۱۱۱۱( ۹۱تریس  ۹۹و حداکثر مقادیر ویژه  ۹4و سایکنن و لوتکیپول
()۱۱۱۱صورت گرفته است .تأثیر تکانههای کوتاهمدت از طریق الگوی تصحیح خطا  (ECM) ۹۳تجزیهوتحلیل
شده و در آخر رابطه علیت از طریق الگوی تصحیح خطای برداری  (VECM) ۹۱مورد آزمون قرار میگیرد.
 -۴برآورد مدل
 -1-۴آزمون مانایی
قبل از انجام آزمون هم انباشتگی باید مطمئن شویم که متغیرهای مورد بررسی ،دارای درجه انباشتگی
بیشتر از ) I(1نیستند .درحالیکه متغیرها انباشته از درجه دو یعنی ) I(2یا بیشتر باشند ،مقدار آماره F
محاسبهشده توسط پسران و همکاران ( ،)۱۱۱۱قابلاعتماد نیست (آنگ .)4۱۱2 :۱۱۱۱ ۹۳ ،بهعالوه ،انجام
آزمونهای همانباشتگی یوهانسن ( ،)۱۳۳۱سایکنن و لوتیکیپول ( )۱۱۱۱و استفاده از رویکرد FMOLS
مستلزم درجه مانایی واحد تمام متغیرهاست .بنابراین باید پیش از ذکر نتایج این آزمونها ،درجه مانایی
متغیرها تعیین شود .در این مطالعه برای تعیین درجه مانایی از آزمونهای معمول ریشه واحد دیکی ـ فولر
تعمیمیافته  ،(ADF) ۹۳فیلیپس ـ پرون  (PP) 4۱و کوایتکوفسکی ،فیلیپس ،اشمیت و شین  (KPSS) 4۱استفاده
شده است .در دو آزمون اول و دوم ،فرضیه صفر نشاندهنده نا مانایی متغیر (وجود ریشه واحد) و در آزمون
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سوم فرضیه صفر نشان مانایی متغیر (عدم وجود ریشه واحد) است .در این زمینه مطالعه مقایسهای چانگ ـ
بامن  )۱۱۱۳( 4۱نشان می دهد که در صورت یکسان بودن نتایج این سه آزمون مبتنیبر وجود ریشهواحد در
سطح و عدم وجود ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول ،میتوان نا مانایی و ) I(1بودن متغیر مورد بررسی را
نتیجه گرفت (دهمرده و همکاران .)۱۹۳۳ ،نتایج این آزمونها در جدول ( )۱آمده است .بر اساس نتایج این
جدول و توضیحات ارائهشده ،تمام متغیرها با توجه به هر سه آزمون ریشه واحد  PP ،ADFو  KPSSدر
سطح نا مانا بوده و با یکبار تفاضلگیری به صورت مانا درآمده اند؛ در نتیجه از درجه مانایی واحد یعنی )I(1
برخوردارند.
جدول  -2نتایج آزمونهاي ریشه واحد
متغير
)Ln(EXT/GDP

)Ln(MIL/GDP

)Ln(GDP/POP

)Ln(N-MIL/GDP

آماره آزمون با یکبار تفاضل

درجه

آماره آزمون در سطح
ADF

PP

KWSS

ADF

PP

KWSS

مانایی

-۱/۱2
()۱/۱۳

-۱/۱۱
()۱/۱۱

۱/2۱
][۱/4۳

-۱/۳2
()۱/۱2

-۱/۳2
()۱/۱2

۱/۱4
][۱/4۳

)I(1

-۱/۹۳
)۱/۹۱( -۱/۳۱
()۱/2۱
۱/۱4
۱/۱۱
()۱/۳2
()۱/۳۳

۱/2۱
][۱/4۳
۱/2۱
][۱/4۳

-2/۱۳
()۱/۱۱
-۹/2۳
()۱/۱۱

-2/۱۳
()۱/۱۱
-۹/2۳
()۱/۱۱

۱/۱۱
][۱/4۳
۱/۱۱
][۱/4۳

-۱/۱۳
()۱/۱۱

۱/2۳
][۱/4۳

-۹/۳۳
()۱/۱۱

-4/4۳
()۱/۱۱

۱/۱2
][۱/4۳

-۱/۳۱
()۱/۹۱

)I(1

)I(1

)I(1

اعداد داخل پرانتز نشاندهنده ارزش احتمال و اعداد داخل کروشه نشاندهنده مقدار بحرانی آزمونهاست.
مأخذ :محاسبات تحقیق.

برای حصول اطمینان از صوری نبودن وجود ریشه واحد در متغیرها به علت وجود شکست ساختاری در
آنها ،از آزمون ریشه واحد زیوت ـ اندریوز ( )۱۳۳۱که آزمونی معتبر با وجود شکست ساختاری ست ،نیز
استفاده شده است .در این آزمون ،سال شکست ساختاری به عنوان متغیری درونزا در الگو تخمین زده
میشود .الگوی تخمین زدهشده در این مطالعه الگوی سوم یا  Cبه علت جامعتر بودن نسبت به الگوهای
دیگر است که شکست ساختاری در روند و عرض از مبدأ را بررسی میکند 4۹ .نتایج این آزمون نیز
نشان دهنده وجود ریشه واحد در سطح تمام متغیرهاست؛ اما با یکبار تفاضلگیری کلیه متغیرها مانا
44
میشوند و از درجه مانایی واحد برخوردارند.
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 - 2- ۴رویكرد ARDL

در این قسمت از مقاله به تخمین ضرایب بلندمدت بین متغیرهای مدل به روش  ARDLپرداخته شده
است .نخست با استفاده از آزمون همانباشتگی کرانههای پسران و همکاران ( )۱۱۱۱به بررسی رابطه
بلندمدت بین لگاریتم نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی () ،)Ln(EXT/GDPلگاریتم
هزینههای نظامی به تولید ناخالص داخلی) ،)Ln(MIL/GDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه
() )Ln(GDP/POPو لگاریتم هزینههای غیرنظامی به تولید ناخالص داخلی) )Ln(N-MIL/GDPمیپردازیم.
این روش نسبت به سایر روشهای آزمون همانباشتگی مزیتهایی دارد .اول اینکه میتوان این آزمون را،
صرفنظر از این که متغیرهای مدل کامالً ) I(1و ) I(0یا ترکیبی از هر دو باشند ،به کاربرد .دوم اینکه این
روش پویاییهای کوتاهمدت را در بخش تصحیح خطا وارد نمیکند (بانرجی و همکاران  .)۱۳۳۹ ،42سومین
مزیت آن است که این روش را میتوان با تعداد مشاهدات اندک نیز به کاربرد (نارایان و نارایان )۱ :۱۱۱4 ،و
در نهایت اینکه استفاده از این روش حتی زمانی که متغیرهای توضیحی درونزا هستند ،ممکن میباشد
(آالم و کوازی  .)۳۹ :۱۱۱۹ ،4۳بهمنظور تحلیل همانباشتگی کرانه های پسران و همکاران ،نیازمند تخمین
مدل تصحیح خطای نامقید  )UECM( 4۱زیر هستیم:
()۹
∑
∑

∑

∑

که در آن  ، ،و ضرایب بلندمدت ،عرض از مبدأ Δ ،عملگر تفاضل ،جمله اخالل و ،p
 ،و تعداد وقفههای بهینه است که به کمک ضوابطی مانند آکائیک ) ،(AICشوارتز ـ بیزین )،(SBC
حنان ـ کوئین ) (HQCیا ̅ تعیین میشود .همانباشتگی مبتنیبر آماره  Fبرای فرضیه مشترک

 0 : 1  2  3  4  5  0آزمون میشود .چنان چه برخی از متغیرهای مدل انباشته از
درجه یک یا ) I(1باشند ،آماره مذکور دارای استاندارد نخواهد بود .از مقادیر بحرانی که توسط پسران و
همکاران ( )۱۱۱۱ارائهشده میبایست استفاده شود .تعداد رگرسورها  k  4بوده و الگوی فوق تنها دارای
جمله ثابت است .با توجه به این موضوع مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران و همکاران ( )۱۱۱۱در سطوح
معناداری مختلف استخراج و در بخش پایانی قسمت الف جدول ( )۹آمدهاند .همچنین با توجه به اینکه
حجم نمونه کمتر از عدد  ۳۱است ،مقادیر بحرانی ارائهشده توسط نارایان ( )۱۱۱2نیز که بر این اساس
تنظیمشدهاند ،در این قسمت از جدول گزارششدهاند  .بر اساس این مقادیر بحرانی و آماره  Fمحاسبهشده در
بخش باالیی قسمت الف جدول ( ،) ۹وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل و همچنین رابطه
تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل ،زمانی که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینههای
غیرنظامی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهشدهاند ،تأیید میشود؛ زیرا مقدار
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آماره  Fمحاسبهشده در این مدلها ،بزرگتر از حد باالیی مقادیر بحرانی ارائهشده توسط پسران و همکاران
( )۱۱۱۱و نارایان ( )۱۱۱2است .تنها زمانی که متغیر نسبت هزینههای نظامی به تولید ناخالص داخلی به
عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است ،مقدار آماره  Fمحاسبه شده از حد پایینی مقادیر بحرانی
گزارششده کوچکتر است .لذا میتوان گفت بین متغیر نسبت هزینههای نظامی به تولید ناخالص داخلی و
سایر متغیرها رابطه تعادلی بلندمدتی وجود ندارد .این نتیجه نشاندهنده آن است که عوامل اصلی
هزینه های نظامی ایران ،اقتصادی نیستند؛ بلکه استراتژیک (تهدید جنگی) هستند .قسمت ب جدول ()۹
نتایج تخمین رابطه بلندمدت را برای نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی را بر اساس رویکرد
4۳
 ARDLنشان می دهد .تمام ضرایب معنادار و دارای عالمت مورد انتظار هستند .نمودارهای پسماند تجمعی
) (CUSUMو مجذور پسماند تجمعی

۴9

) (CUSUMQنیز بین دو خط بحرانی در سطح  2درصد

قرارگرفتهاند؛ که این نتیجه بیانگر پایداری مدل در بلندمدت است .تخمین رابطه بلندمدت نشان میدهد که
هزینههای غیرنظامی دارای بیشترین اثر بر بدهیهای خارجی است بهطوری که رشد  ۱درصدی این متغیر
در بلندمدت باعث رشدی به میزان  ۱/2۳درصد در بدهیهای خارجی خواهد شد .ضریب تولید ناخالص
داخلی سرانه رابطه معکوس با متغیر وابسته را نشان میدهد .به طوری که رشد  ۱درصدی این متغیر،
بدهیهای خارجی را به میزان  ۱/۱۳درصد در بلندمدت کاهش میدهد .متغیر هزینههای نظامی نیز به
عنوان موضوع اصلی تحقیق ،بدهیهای خارجی را با ضریب  ۱/۱۹افزایش میدهد.
جدول ( :)۳نتایج آزمون همانباشتگی كرانههاي پسران و همكاران ( )2۰۰1و تخمين ضرایب به روش ARDL

الف) آزمون همانباشتگی كرانهها
طول وقفه بهینه
مدل تخمینی
**2/۳2
))(Ln(EXD/GDP)/ Ln(MIL/GDP), Ln(GDP/POP), Ln(N-MIL/GDP
)(1,0,0,0
۱/۱4
))(Ln(MIL/GDP)/ Ln(EXT/GDP), Ln(GDP/POP), Ln(N-MIL/GDP
)(1,0,0,0
***۱/۱۱
))(Ln(GDP/POP)/ Ln(EXT/GDP), Ln(MIL/GDP), Ln(N-MIL/GDP
)(2,2,1,1
**۳/۱۱
))(Ln(N-M/GDP)/ Ln(EXT/GDP), Ln(MIL/GDP), Ln(GDP/POP
)(2,1,1,1
مقادیر بحرانی آزمون نارایان ()۱۱۱2
مقادیر بحرانی آزمون پسران و همکاران ()۱۱۱۱
سطح
كرانه باال )I(1
کرانه پایین )I(0
کرانه باال )I(1
کرانه پایین )I(0
معناداری
۹/۳۳
۱/۱2
۹/2۱
۱/42
10%
4/۱۱
۹/۹2
4/۱۱
۱/۳۳
5%
۳/۳۱
4/۱۱
2/۱۳
۹/۱4
1%
ب) تخمین ضرایب بلندمدت بهروش ) ، ARDL(1,0,0,0متغیر وابسته )Ln(EXT/GDP

آماره F

)Ln(MIL/GDP
**۱/۱۹

)Ln(GDP/POP
**-۱/۱۳

)Ln(N-MIL/GDP
**۱/2۳

[ ] ۱/2۱

[ ]- ۱/4۳

[]۱/۱۳

عالیم ** و *** بهترتیب معناداری در سطح  2و  ۱درصد است.
مأخذ :محاسبات تحقیق.
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 -۳-۴رویكرد یوهانسن
در این روش برای به دست آوردن رابطه بلندمدت بین متغیرها ،نخست با استفاده از دو آماره آزمون
حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر ،وجود همانباشتگی و تعداد روابط همانباشتگی مشخص میشود (با توجه به
طول وقفه بهینه) .نتایج حاصل برای تعیین روابط بلندمدت ( )rو تخمین بردارهای همانباشتهکننده در
قسمت الف جدول ( )4ارائه شده است .همانطور که مالحظه میشود فرضیه وجود یک رابطه بلندمدت
مبتنیبر هر دو آماره مذکور پذیرفته میشود.
نتا یج حاصل از تخمین ضرایب بلندمدت در الگو در قسمت ب جدول ارائه شده است .تمام ضرایب
معنادار بوده و دارای عالمت مورد انتظار میباشند .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که بدهیهای خارجی از
هزینههای نظامی تأثیر مثبت میپذیرد؛ به طوری که رشد  ۱درصدی این متغیر در بلندمدت  ۱/۱4درصد
بدهیهای خارجی را افزایش می دهد .ضریب تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و هزینههای
غیرنظامی نیز در این روش بهترتیب  - ۱/۹۱و  ۱/۳۳است .به این معنا که  ۱درصد افزایش در این متغیرها
بهترتیب ،منجر به  ۱/۹۱و  ۱/۳۳درصد کاهش و افزایش در بدهیهای خارجی میشود .هزینههای غیرنظامی
در این رویکرد نیز ،همانند رویکرد  ARDLدارای بیشترین تأثیر بر روی بدهیهای خارجی است.
جدول ( :)۳نتایج آزمونهمانباشتگی یوهانسن ()199۰
الف) آزمونهاي همانباشتگی
آزمون حداکثر مقدار ویژه

آزمون حداكثر مقدار ویژه

آماره آزمون
r=0

r=1

r 1

r=2

r 2

r=3

r 3

r=4

آماره آزمون

(۹۱/24 )۱/۱۱
(۱۱/۱۳ )۱/۱4
(۱/۱۳ )۱/4۱
(۱/۱۱ )۱/۳2

r=0

r 1

r 1

r 2

r 2

r 3

r 3

r 4

(2۳/۱۳ )۱/۱۱
(۱2/۱2 )۱/۱۹
(۱/۳۳ )۱/4۱
(۱/۱۱ )۱/۳2

ب) بردار همانباشتهکننده
)Ln(EXT/GDP

)Ln(MIL/GDP

)Ln(GDP/POP

)Ln(N-MIL/GDP

-۱

***۱/۱4
[]۹/2۳

***-۱/۹۱
[]- 2/۱۱

**۱/۳۳
[]۱/۱2

عالیم ** و *** بهترتیب معناداری در سطح  2و  ۱درصد است.
مأخذ :محاسبات تحقیق.
 - ۴- ۴رویكرد FMOLS

در این قسمت از مقاله قبل از تخمین ضرایب متغیرهای مدل به روش حداقل مربعات معمولی کامل
اصالحشده ،بهمنظور اثبات هم انباشتگی بین متغیرهای مدل ،از آزمون هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول
فصلنامـه علوم اقتصادی
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( ) ۱۱۱۱استفاده شده است .این آزمون نتیجه شکست ساختاری در سیستم را بر اساس چارچوب معادل
های چندگانه یوهانسن بررسی میکند ،درحالیکه روشه ای قبلی مانند گریگوری ـ هانسن )۱۳۳۳( 2۱
شکست ساختاری را در چارچوب تک معادله بررسی میکنند .سایر روشهای همانباشتگی سنتی هم توانایی
بررسی شکست ساختاری در سیستم معادله ها به هیچوجه ندارند (صمدی و پهلوانی .)۱۹۳۳ ،بر اساس
مطالعهی سایکنن و لوتکیپول ( )۱۱۱۱یک سری  nبعدی  ، yt  y1t ,  , ynt برداری از متغیرهای
مشاهدهشده در زمان  t  1,  , است که با فرایند زیر تولید شده است:
yt  0  1t  1d1t   2d 2 t  3d3t  1DT0 t   2DU1t  x t

()4

که در آن  DT0 tو  DU1tبهترتیب نشاندهندهی متغیر مجازی واکنش  2۱و متغیر مجازی انتقال

2۱

هستند که جهت بررسی شکست ساختاری وارد الگو میشوند .هرگاه  t  0باشد ،مقدار  D0  1و در
غیر این صورت برابر صفر خواهد شد .همچنین  DU1tمساوی با یک است اگر  t  و در غیر این صورت
صفر است .پارامترهای   ، 1 ،  0 ، i  1,2,3 ،  iجمله های غیر تصادفی الگو  2۹هستند .بر اساس
مطالعهی سایکنن و لوتکیپول جمله   tیک متغیر غیرقابل مشاهده است که دارای فرآیند  VAR q به
صورت زیر است:
() 2
 t  1  t 1       p  t  p   t , t  1,2
با کسر   t 1از هر دو طرف معادله ،شکل مناسب تصحیح خطای معادله به صورت زیر بهدست میآید:
 t   t 1   j  j  t  j  ut
p 1

() ۳

معادله فوق خواص هم انباشتگی سیستم را مشخص میکند؛ که در آن  u tبردار اغتشاش سفید  24بوده
و

 t  y t  Dt

روند برآوردشده معین الگو را مشخص میکند .همچنین رتبه 

نشاندهندهی رتبهی

همانباشتگی  D tو   tبرگرفته از  y tاست .حالتهای ممکن برای روش همانباشتگی سایکنن و لوتکیپول
همانند روش جوهانسن سه مورد (یک ثابت ،یک روند و یا روند خطی مستقل از روابط همانباشتگی) است.
مقدار بحرانی در این روش بستگی به انتخاب یکی از سه حالت فوق دارد .عالوه بر این ،نکته جالب این روش
در آن است که مقادیر بحرانی حتی با لحاظ متغیرهای مجازی در الگو نیز از اعتبار الزم برخوردار بوده
درحالی که مقادیر بحرانی آزمون جوهانسن تنها زمانی اعتبار دارند که در الگو متغیر مجازی انتقالی نداشته
باشیم .نتایج این آزمون با توجه به طول وقفه بهینه ،در قسمت الف جدول ( )2آمده است .بر اساس نتایج
این جدول (آماره آزمون و مقادیر بحرانی) وجود یک بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل تأیید میشود؛
بنابراین با استفاده از روش حداقل مربعات کامل اصالحشده ) (FMOLSرابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل
در قسمت ب جدول ( ) 2برآورد شده است .این روش توسط فیلیپس و هانسن  )۱۳۳۱( 22معرفیشده و
فصلنامـه علوم اقتصادی
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مزایای زیادی نسبت به سایر روشهای همانباشتگی داراست .بهعالوه روش تخمین  FMOLSدو تصحیح،
تورش و درونزایی را به روش  OLSاعمال میکند (دهمرده و همکاران.)۱۹۳۳ ،
جدول ( :)۵نتایج آزمونهمانباشتگی
الف) آزمون همانباشتگی سایكنن و لوتكيپول
آماره آزمون

r 1

r 2

r 3

r 4

24/۱2
()4۱/۱

۱۱/۳4
()۱4/۱

4/۳۳
()۱۱/۱

۱/۱4
()4/۱

تخمين ضرایب بلندمدت به روش  ،FMOLSمتغير وابسته )Ln(EXT/GDP
)Ln(MIL/GDP
**۱/۱۳

)Ln(GDP/POP
***-۱/۹۱

)Ln(N-MIL/GDP
**۱/۳۳

[]۱/۱۱

[]- ۹/۱۳

[]۱/۳۱

عالیم **و *** بهترتیب معناداری در سطح  2و  ۱درصد است.
مأخذ :محاسبه های تحقیق.

نتایج حاصل از جدول ( )2معنادار بودن ضرایب را تأیید مینماید .همچنین ،تمام ضرایب عالمت مورد
انتظار را دارند .نتایج تخمین رابطه بلندمدت نشان میدهد که رشد  ۱درصدی هزینههای نظامی در
بلندمدت باعث ایجاد رشدی به میزان  ۱/.۳درصد در بدهیهای خارجی خواهد شد .ضریب رشد اقتصادی،
رابطه معکوس با متغیر وابسته را نشان میدهد؛ به طوری که رشد  ۱درصدی این متغیر به میزان ۱/۹۱
درصد ،بدهیهای خارجی را در بلندمدت کاهش میدهد .رابطه هزینههای غیرنظامی با متغیر وابسته نیز
مثبت است .این متغیر اثری معادل  ۱/۳۳درصد بر بدهیهای خارجی دارد.
 -۵-۴مدل تصحيح خطا ()ECM
مدل تصحیح خطا ) ، (ECMیک مکانیزم بازخور تلقی شده که مطابق آن متغیر وابسته نسبت به عدم
تعادل دستگاه تعدیل میشود .در واقع  ،مکانیزم بازخور مذکور ،حصول به رابطه تعادلی بلندمدت را تضمین
می کند .برای تنظیم الگوی تصحیح خطا ،کافی است که جمله ها خطای مربوط به رگرسیون مدل تحقیق
(رابطه  )۱را با یک وقفه زمانی به عنوان یک متغیر توضیح دهنده در کنار تفاضل مرتبه اول سایر متغیرهای
الگو قرا ر دهیم و سپس به کمک روش حداقل مربعات معمولی ) ،(OLSضرایب الگو را برآورد کنیم
(نوفرستی .) ۱۱۱-۱۱۱ :۱۹۳۳ ،نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطای بدهیهای خارجی نشان میدهد که
تأثیر متغیرهای هزینههای نظامی ،رشد اقتصادی و هزینههای غیرنظامی بر بدهیهای خارجی در کوتاهمدت،
(همانند دورهی زمانی بلندمدت) به ترتیب مثبت ،منفی و مثبت و معنادار هستند .بهگونهای که با افزایش ۱
درصدی در این متغیرها در کوتاه مدت با فرض ثبات سایر متغیرها ،بدهیهای خارجی بهترتیب ،۱/۱۳
 -۱/۱۳و  ۱/۹۱درصد تغییر میکند .ضریب تصحیح خطا نیز مطابق انتظار دارای عالمت منفی و معنادار
فصلنامـه علوم اقتصادی
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است .مقدار عددی این ضریب  -۱/2۱برآورد شده که نشان میدهد در هر سال ۱/2۱ ،از عدم تعادل یک
دوره در بدهیهای خارجی در دوره بعد تعدیل میشود؛ بنابراین تعدیل بهسمت تعادل نسبتاً با سرعت
صورت میگیرد .در ضمن ،آمارههای تشخیص رضایتبخش بوده و فروض مورد نیاز را در مورد توزیع جمالت
اخالل تأمین میکنند.
 -۶-۴آزمون عليت
در این مطالعه به منظور بررسی علیت بین متغیرهای مدل و باالخص بدهیهای خارجی و هزینههای
نظامی ،از مدل تصحیح خطای برداری ) (VECMاستفاده شده است .با توجه به بردار متغیرهای این تحقیق،
می توان مدل تصحیح خطای برداری را در قالب ماتریسی به شکل کلی زیر بیان کرد:
()۱

]

[

∑

] [
]

[

[

]

]

[
]

[

جزء تصحیح خطا با یک وقفه و
که در آن عرض از مبدأ Δ ،عملگر تفاضل ،جمله اخالل،
 pتعداد وقفه های بهینه است که در این مقاله با توجه به اندک بودن تعداد مشاهده ها ،به کمک ضابطه
شوارتز ـ بیزین ) (SBCتعیین شده است .در این رویکرد ،علیت بلندمدت با توجه به معنیداری و منفی
یعنی و علیت کوتاهمدت نیز از طریق بررسی اهمیت
بودن آماره  tضریب جزء تعدیل خطا
آماری ،آماره  Fجزئی مجموع ضرایب با وقفه متغیرهای مستقل ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .نهایتاً ،آزمون
علیت قوی  2۳از طریق بررسی اهمیت آماری توأم ضرایب کوتاهمدت و بلندمدت صورت میگیرد .در همه
آزمونها ،تأیید فرضیهی صفر بر عدم وجود علیت گرنجری و رد آن بر وجود علیت گرنجری داللت دارد.
نتایج آزمون علیت بین متغیرهای مدل ،بر اساس مدل تصحیح خطای برداری ) (VECMدر جدول ( )۳آمده
است .بر اساس نتایج این جدول زمانی که متغیر وابسته بدهیهای خارجی است (با توجه به مقدار آماره ،)F
در کوتاه مدت وجود رابطه علیت از سمت تمام متغیرها به بدهیهای خارجی تأیید میشود .معنادار بودن
آماره  tضریب جزء خطا نیز نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها در این حالت است .در
ضمن نتایج آزمون علیت قوی ،تأییدکننده نتایج علیت کوتاهمدت و بلندمدت مبنی بر وجود رابطه علیت از
سمت تمام متغیرها به متغیر بدهیهای خارجی است؛ اما زمانی که متغیر وابسته هزینههای نظامی است (با
توجه به مقدار آماره  ،(Fدر کوتاه مدت وجود رابطه علیت تنها از سمت رشد اقتصادی به هزینههای نظامی
فصلنامـه علوم اقتصادی
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تأیید میشود .عدم معناداری آماره  tضریب جزء خطا نیز نشان دهنده عدم وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین
متغیرها در این حالت است .در ضمن نتایج آزمون علیت قوی ،تأییدکننده نتایج علیت کوتاهمدت مبنی بر
وجود رابطه علیت ،تنها از سمت متغیر رشد اقتصادی به متغیر هزینههای نظامی است .لذا میتوان گفت که
بین بدهیهای خارجی و هزینههای نظامی به عنوان موضوع اصلی این تحقیق ،یک رابطه علیت یکطرفه از
سمت متغیر هزینههای نظامی به بدهیهای خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد .استدالل علیت در
مورد متغیرهای رشد اقتصادی و هزینههای غیرنظامی (زمانی که به عنوان متغی ر وابسته انتخاب شوند) نیز
بههمین صورت است .بهطور کلی اهم نتایج بهدستآمده از آزمون علیت را میتوان اینگونه بیان کرد :الف)
وجود رابطه علیت یکطرفه از سمت متغیر هزینههای نظامی به متغیرهای بدهیهای خارجی و هزینههای
غیرنظامی ب) وجود رابطه علیت دوطرفه بین متغیرهای رشد اقتصادی و بدهیهای خارجی ،رشد اقتصادی
و هزینههای نظامی و رشد اقتصادی و هزینههای غیرنظامی.

جدول  -۶نتایج آزمون عليت گرنجري
منشأ عليت (متغيرهاي مستقل)
علیت
بلندمدت

)Ln(GDP/POP

)Ln(EXD/GDP
)Ln(MIL/GDP

۱/۳۳

-

)Ln(GDP/POP

**4/۱4
۱/۱۱

**4/۱۱
***۳/۱۳

)Ln(EXD/GDP

)Ln(EXD/GDP
), ECM(-1

)Ln(MIL/GDP

)Ln(EXD/GDP

-

آماره t

***-۱/2۳** ۹۱/۱۳*** 2/۱۱*** ۱4/۱۳
**۹/۳4

Ln(MIL/GDP),
)ECM(-1

)Ln(EXD/GDP

آماره F

)Ln(GDP/POP
), ECM(-1

علیت کوتاهمدت

عليت توأم (قوي)

۱/۱۱

-۱/۳۳

Ln(NMIL/GDP),
)ECM(-1

متغير وابسته

آماره F

۱/۱4

***۱۱/۱۳*** ۳/۱۱*** ۱۱/۳2
-

***۳/۱۱

۱/۳۳

***۱۱/۱۳*** ۳/24*** 2/۳2*** 4/۱۳** -۹/۱۳*** ۱2/۱۳
***۳/۱4*** ۱۳/۱4*** ۱/۱۳ -۱/۳4
**4/۱۱

عالیم ** و *** بهترتیب معناداری در سطح  2و  ۱درصد است.
مأخذ :محاسبههای تحقیق.

 -۵جمعبندي و پيشنهادها
هدف اصلی این مقاله ،بررسی هم انباشتگی و علیت بین متغیرهای نسبت بدهیهای خارجی به تولید
ناخالص داخلی و نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی بوده است .در این راستا ،از متغیرهای
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کنترل :تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینه های غیرنظامی به تولید ناخالص داخلی و برای تخمین
رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل از روشهای  ،ARDLیوهانسن و  FMOLSاستفاده است.
نتا یج حاصل وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل را نشان میدهد .بهعالوه ،عالمت
ضرایب در تمام الگوهای برآوردشده با تئوریهای اقتصادی سازگار است .تأثیر  ۱درصد افزایش در نسبت
هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی بر روی نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی در
بلندمدت با فرض ثبات سایر متغیرها ،در بین الگوهای مختلف بین  ۱/۳تا  ۱/۱4درصد است .همچنین۱ ،
درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینههای غیرنظامی به تولید ناخالص داخلی در
بلندمدت با فرض ثبات سایر متغیرها ،بهترتیب نسبت بدهیهای خارجی به تولید ناخالص داخلی را بین
 ۱/۱2تا  ۱/۹۱درصد کاهش و  ۱/2۳تا  ۱/۳۳درصد افزایش میدهد .همانطور که مشاهده میشود تأثیر
متغیرهای مؤثر بر بدهیهای خارجی ،به روش برآورد مدل حساسیت قابلتوجهی ندارد.تأثیر مثبت
هزینههای نظامی و تأثیر منفی تولید ناخالص داخلی بر روی بدهیهای خارجی در مطالعه های تجربی
متعددی در این زمینه ،نظیر مطالعه نارایان و نارایان ( )۱۱۱۳برای کشور فیجی ،مطالعه ولد ـ رافائل
( ) ۱۱۱۳برای کشور اتیوپی و مطالعه شهباز و همکاران ( ۱۱۱۹ب) برای کشور پاکستان به اثبات رسیده
است.
همچنین برای بررسی پویاییهای کوتاهمدت و سرعت تعدیل بدهیهای خارجی بهسمت تعادل
بلندمدت آن از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است .مطابق با نتایج بهدستآمده ،متغیرهای نسبت
هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی ،تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینههای غیرنظامی به
تولید ناخالص داخلی ،در کوتاهمدت نیز همانند بلندمدت به ترتیب دارای تأثیر مثبت ،منفی و مثبت بر روی
نسبت بدهی های خارجی به تولید ناخالص داخلی هستند .با توجه به مقدار ضریب  ،ECMسرعت حرکت
بهسمت تعادل بلندمدت تا حدودی باالست؛ بهگونهای که در هر دوره  ۱/2۱درصد از عدم تعادل از بین
می رود و به مقدار بلندمدت خود نزدیک میشود.
بر اساس نتایج آزمون علیت مبتنیبر الگوی تصحیح خطای برداری ) (VECMنیز وجود یک رابطه
علیت یکطرفه از سمت متغیرهای نسبت هزینه های نظامی به تولید ناخالص داخلی ،تولید ناخالص داخلی
سرانه و نسبت هزینههای غیرنظامی به تولید ناخالص داخلی به متغیر نسبت بدهیهای خارجی نتیجهگیری
شده است .نتیجه بهدستآمده در زمینه رابطه علیت یکطرفه از سمت متغیر هزینههای نظامی به بدهیهای
خارجی ،همسویی نزدیکی با مطالعه های تجربی متعددی در این زمینه مانند مطالعه ولد ـ رافائل ()۱۱۱۳
برای کشور اتیوپی و مطالعه زمان و همکاران ( )۱۱۱۱برای کشور بنگالدش دارد.
با توجه به نتایج این تحقیق تأثیر هزینههای نظامی و رشد اقتصادی بر بدهیهای خارجی اقتصاد ایران
به ترتیب مثبت و منفی ارزیابی و از طرفی ،در مطالعه های داخلی متعددی نظیر موالیی و گلخندان
( ،)۱۹۳۱موالیی و گلخندان ( ۱۹۳۹الف) و صفدری و مهریزی  )۱۱۱۱( 2۱اثر منفی بدهیهای خارجی بر
رشد اقتصادی اثبات شده است؛ بنابراین چنان چه روابط خارجی کشور در سایه تعامل مثبت با سایر کشورها
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بهبود یابد ،زمینه نیاز کمتر به هزینههای نظامی اجباری بهمنظور تأمین امنیت (با توجه به محدودیت بودجه
دولت) و به تبع آن افزایش در سرمایهگذاریهای زیربنایی و سرمایهگذاریهای مربوط به تشکیل سرمایههای
انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی فراهم خواهد شد .در این زمینه به نظر میآید که اگر بهبودی در روابط
ایران با بیگانگانی که امنیت ملی کشور را تهدید میکنند صورت نگیرد ،کاهش در مخارج نظامی که بیشتر
برای مسائل امنیتی صرف میشود ،غیرممکن است .در این صورت ،توصیه میشود سیاستمداران و
برنامهریزان کشور ،هزینههای نظامی خرجشده را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند و با تجدیدنظر
در روشهای جاری ت أمین نیروی انسانی و تدارکات بخش نظامی ،زمینه ارتقای کارایی در این بخش را
فراهم نمایند .تحت چنین شرایطی می توان با تولید اسلحه و ادوات نظامی در داخل کشور ،به جای خرید از
خارج ،ضمن کاهش وابستگی نظامی کشور به قدرتهای نظامی جهان با ایجاد اشتغال ،رونق اقتصادی و
صادرات اسلحه به کشورهای مختلف جهان و بهبود تراز تجاری ،با آثار تراوشی مثبت حاصله از بخش نظامی،
آثار منفی آن را جبران و رشد اقتصادی و بهتبع آن کاهش بدهیهای خارجی را فراهم کرد .همچنین ،با
توجه به اینکه بر اساس نتایج این تحقیق مهمترین عامل افزایش بدهیهای خارجی کشور ،هزینههای
غیرنظامی بهدست آمده است ،دولت میبایست نظم و انضباط مالی را در جهت کاهش و کنترل کسری
بودجه در نظر داشته باشد و کسری بودجه دولت از راههای دیگری (به جای استقراض از خارج) مانند
افزایش درآمدهای مالیاتی تأمین شود .اگر نظام مالیاتی کشور دارای ساختار صحیح و قانونمند باشد ،این
راه را میتوان به عنوان یکی از روش های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت ،تقلیل کسری بودجه و در
نتیجه رشد اقتصادی و کاهش بدهیهای خارجی به شمار آورد.
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