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  چکیده
 ی،عموم يکاال یکبه عنوان  یتامن هاي ینهو هز یکشور، مخارج دفاع يبر ساختار اقتصاد یمبتن

پـژوهش بـا اسـتفاده از     یـن اسـت. ا  یبخش خصوصـ  هاي یتبر فعال یمنف یامثبت  یراتتاث ياراد
 هاي ینهو هز یمخارج دفاع ینارتباط ب یابیبه ارز 1338-1396در دوره  یجزئ یهمدوس یکردرو
 ینفت يو درآمدها یثابت خصوص یهسرما یلبا تشک یبه عنوان دو بخش مهم از بودجه دولت یتامن

نشـان داد کـه بـا ثابـت نگـه داشـتن اثـر         یجپرداخته است. نتـا  یات،نظر گرفتن اثر مال با ثابت در
مخـارج   یـر دو متغ 1357تا  1348 یچهار ساله و در بازه زمان یزمان یاسدر مق یاتیمال يدرآمدها

 یشروپ یرمتغ یک ینه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاع یثابت خصوص یهسرما تشکیلو  یدفاع
است. در مقابـل در   یراندر اقتصاد ا يجبر ینیاثر جانش ییدثابت است که تا یهسرما یلتشک يبرا

مدت و  در کوتاه ینرخ نداده است. همچن ینیفاز هستند و اثر جانش هم یر،دو متغ 1368-1376دوره 
 یت،امن ینبه تام یازن دهد یاست که نشان م یشروپ یرمتغ ی،ثابت خصوص یهسرما یلتشک مدتبلند

مدت،  کوتاه یزمان یاسو در مق 1357تا  1348 يها کند. در سال می یهآن را توج هاي ینههز شیافزا
 هاي ینههز یرقرار دارند. دو متغ یکدیگردر فاز مخالف  ینفت يو درآمدها یمخارج دفاع یردو متغ

از  یتعل یانگرب ياختالف فاز هاي یکانمدت هم فاز بوده و پ در کوتاه یزن ینفت يو درآمدها یتامن
است. با توجه به ساختار اقتصاد  1378تا  1365 يها سال یط یتامن هاي ینهبه هز ینفت يدرآمدها

منظـور   بـه  یشود مخارج دفاع می یشنهادپ یست،ن ینظام یزاتصادرکننده تجه یرانا ینکهو ا یرانا
مثبت بر  یرتاث که ییتا جا یزن یتامن هاي ینهشود و هز یینتع ینهدر حد به يجبر ینیکنترل اثر جانش

   .یابد یشدارد، افزا یثابت خصوص یهسرما یلتشک
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  مقدمه -1

 )1393خندان،  هاي امنیت داخلی یک کاالي عمومی است (گل مخارج دفاعی و هزینه

رو در نظام بازار آزاد نیز بخش خصوصـی کمتـر تمایـل بـه      و حتی در کشورهاي پیش

گذاري در بخش نظامی دارد و حتی ممکن اسـت کیفیـت خـدمات ارائـه شـده       سرمایه

توسط بخش خصوصی در حد خدمات ارائه شده توسط دولت نباشد و عـدم تـامین بـا    

خصوصی به کشور شود. به این گذاران بخش  کیفیت امنیت منجر به بدبین شدن سرمایه

هاي تامین این کاالي عمومی برعهده دولت است (موسسه صلح اسـتکهلم،   دلیل هزینه

) نیز هزینـه امنیـت داخلـی و خـارجی را یکـی از وظـایف       1776). آدام اسمیت (2018

هاي دولتی داراي  )، اما این هزینه1396دانست (تفضلی،  ها می دولت حداقلی کالسیک

هاي بخش خصوصی مانند تشکیل سرمایه ثابت، اشتغال، تبادل  یر بر فعالیتتاثیر چشمگ

). بودجـه ایـن   1386دانش فنی و تجارت داخلی و خارجی است (حسـنی و عزیزنـژاد،   

یافته از طریق مالیات و در کشورهاي رانتیر نفتـی از طریـق    بخش در کشورهاي توسعه

  ).2015، 1شود (الموالی درآمدهاي نفتی تامین می

تواند بر متغیرهاي اقتصادي تاثیر مثبت یا منفی  هاي امنیت می مخارج دفاعی و هزینه

) و برآمد نهـایی آن بسـتگی   1393خندان،  ؛ گل2013، 2داشته باشد (فیاض و همکاران

به ساختار اقتصادي کشور و همبستگی سـهم بودجـه دفـاعی و غیردفـاعی دارد (لـی و      

  ). 2015همکاران، 

هاي امنیت در شرایط رشد اقتصادي سریع، داراي تاثیر مثبت بـر   ینهمخارج دفاعی و هز

متغیرهاي حقیقـی و در شـرایط بـا رشـد اقتصـادي کنـد، داراي تـاثیر منفـی اسـت (ملنـا و           

  ).  2014، 3دیمیتارکی

مخارج دفاعی در کشورهاي با رشد نامتوازن داراي تاثیر غیرخطـی بـر رفـاه، متغیرهـاي     

  ). 2017،  4گذاري خصوصی است (ژانگ و همکاران نابرابري درآمد و سرمایه

هاي دولت در مدل کینزي و به این دلیل که در مـدل کینـزي    طبق ضریب تکاثر هزینه

هـاي   گذاري تابعی از درآمد ملی است، افزایش مخارج دفاعی و هزینه بازار سرمایه، سرمایه

                                                                                                                 
1- ALMawali 
2- Fiaz, H. Shehzad, H. andNlia, E. 
3- Menla, A. and Dimitraki, F. 
4- Zhang, Y., Wang, R andYao, D. 
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)، 2018، 1یونـگ شود (هوآنـگ و   امنیت باعث افزایش تشکیل سرمایه بخش خصوصی می

هاي نئووکالسیکی، اثر جانشینی جبري افزایش سهم مخارج دفاعی  اما در مقابل طبق تئوري

هاي امنیت در بودجه دولت، باعث کاهش تشکیل سـرمایه بخـش خصوصـی و در     و هزینه

؛ 2018، 2شود (آمجیر و همکـاران  موارد خاص باعث کاهش مخارج آموزشی و رفاهی می

  ).2018هوآنگ و یونگ، 

هـاي تـامین امنیـت     هاي امنیت تحت تاثیر استراتژي به طور کلی مخارج دفاعی و هزینه

هـاي   هاي دفاعی کشورهاي منطقـه و رقیـب (تئـوري پنجـره     داخلی و خارجی، میزان هزینه

) و 1386)، تهدیـدهاي خـارجی (حسـنی و عزیزنـژاد،     2002، 3شکسته) (مـرداك و سـندلر  

هاي خصوصی  گذاري تی، سایر منابع رانت، میزان سرمایههاي داخلی، درآمدهاي نف ناآرامی

هاي چند ملیتی، رشـد اقتصـادي و سـطح دموکراسـی در      به خصوص میزان حضور شرکت

  کشور قرار دارد. 

ــه ــاعی و هزین ــه فرصــت بــاالیی در اقتصــاد اســت    مخــارج دف ــت داراي هزین هــاي امنی

درآمدهاي مالیاتی باشد، باعث ) به طوري که اگر منبع تامین این مخارج 2013، 4(گوئسنت

ــس  ــرخ پ ــامین ســرمایه و کــاهش     کــاهش ن ــه ت ــزایش هزین ــره، اف ــرخ به ــداز، افــزایش ن ان

) و اگـر منبـع تـامین    2018گذاري بخش خصوصی خواهد شد (آمجیر و همکـاران،   سرمایه

مخارج دفاعی درآمدهاي نفتی باشد، استقالل مالی مخارج دفاعی، منجر به فساد و خشونت 

  ). 2017د (نورث و همکاران، خواهد ش

درصـد از تولیـد ناخـالص     2/2 مـیالدي  2017 مخارج دفاعی کشورهاي جهان در سـال 

دالر به ازاي هر فرد را تشکیل داده است. همچنین بودجه نظامی ایران در  230 داخلی، یعنی

درصدي داشته و سرانه مخارج دفاعی و هزینه امنیت داخلـی سـرانه در    19رشد  2017سال 

دالر بوده که داراي هزینه فرصت چشـمگیري بـراي اقتصـاد اسـت (موسسـه       04/188ایران 

  ). 2018صلح استکهلم، 

زا  اقتصاد ایران با توجه به شرایط اقتصادي و سیاسی خاص خود نیاز به منابع مـالی درون 

زا بـه   توانـد منـابع مهـم درون    به منظور گذار از مراحل توسعه دارد و درآمـدهاي نفتـی مـی   

                                                                                                                 
1- Huang, C. andYuan, H. 
2- Ajmair, M. Khadim, H., Abbassi, F. andGohar, M. 
3- Murdoch, J. C. andT. Sandler 
4- Guesnet, L. 
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منظور تحریک موتور توسعه باشد. حال اگر این منابع عظیم صرف مخارج دفاعی و امنیـت  

داخلی شود که منجر به تاثیر منفی بر متغیرهاي اقتصاد کالن به ویژه تشکیل سرمایه بخـش  

خصوصی شود، انحراف از مسیر توسعه را درپی خواهد داشت. به این ترتیب سـوال اصـلی   

هـاي امنیـت داخلـی بـا      اي بین مخـارج دفـاعی و هزینـه    رابطه این پژوهش این است که چه

هـاي فـوق داراي اثـر     درآمدهاي نفتی در ایران وجـود دارد؟ همچنـین آیـا افـزایش هزینـه     

تکاثري یا اثر جانشینی جبري بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی در ایران بـوده اسـت؟ ایـن    

ی جزئی بـا ثابـت نگـه داشـتن     رویکرد موجک پیوسته و مدل همدوسپژوهش با استفاده از 

 1396 -1338اثرات تغییرات درآمدهاي مالیاتی دولت به عنوان یک متغیرکنترلی در دوره 

هاي امنیت با درآمدهاي نفتی را مورد ارزیابی قرار داده اسـت.   رابطه مخارج دفاعی و هزینه

ت دو بخـش  همچنین ارتباط پیچیده بخش دولتی و خصوصی در ایران را با ارزیابی تغییـرا 

هـاي امنیـت بـا تشـکیل سـرمایه       مهم از بودجه دولتی در ایران شامل مخارج دفاعی و هزینه

  بخش خصوصی را مورد تحلیل قرار داده است.

 
  ها پیشینهمرور  -2

نیافته منجـر بـه افـزایش نـرخ      ) نشان داد که مخارج دفاعی در کشورهاي توسعه1990( 1ابل

هاي نظامی در جهـان   ) نشان داد که هزینه1990( 2شود. گلد بیکاري در بخش خصوصی می

  گذاري بخش خصوصی شده است.  وري و سرمایه منجر به کاهش بهره

اي پرداختند و نشان  ) به ارزیابی رابطه بار دفاعی و اشتغال کارخانه2007( 3دان و دانکان

جنـوبی رد  ) در اقتصـاد آفریقـاي   4دادند که اثر جایگزینی (جانشینی جبري یـا اثـر ازدحـام   

شود. همچنین مخارج دفاعی منجر به کاهش کارایی بخش صنعت و افـزایش بیکـاري    نمی

  اي شده است.  کارخانه

مخارج دفاعی منجر به  1989-2012) نشان دادند که در دوره 2013( 5منگ و همکاران

  نابرابري بیشتر در چین شده است. 

                                                                                                                 
1- Abell, J.D. 
2- Gold, A. 
3- Dunne, P.  andDuncan, W. 
4- Crowding‐out Effects 
5- Meng, B., Lucyshyn, W. and Li, X 
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نه فرصت و اثر جانشـینی مخـارج   ) نشان دادند که به دلیل هزی2013فیاض و همکاران (

 2012-1950گذاري بخـش خصوصـی در دوره    دفاعی و امنیتی داراي تاثیر منفی بر سرمایه

پاکستان بوده است، اما از طریق تاثیر بر بودجه بهداشت و آموزش عمومی منجر به افزایش 

  فقر نشده است. 

اعی و رشد اقتصـادي در  ) به ارزیابی رابطه غیرخطی مخارج دف2014ملنا و دیمیتارکی (

در چین با استفاده مدل مارکوف سوئیچینگ پرداختند و نشان دادند که  1950-2010دوره 

در صورت رشد اقتصادي سریع، مخارج دفاعی تـاثیر مثبـت و در صـورت رشـد اقتصـادي      

  کند، مخارج دفاعی داراي تاثیر منفی بر متغیرهاي اقتصادي است. 

با استفاده از مـدل پانـل بـراي کشـورهاي عربـی       1987-2012) در دوره 2015الموالی (

فارس نشان داد که درآمدهاي دولـت رانتیـر از نفـت بـر مخـارج دفـاعی تـاثیر         حوزه خلیج

دار دارد، اما سایر منابع رانت مانند گاز و مواد معدنی بـر مخـارج دفـاعی تـاثیر نـدارد.       معنی

هاي امنیـت در   داري بر هزینه یر معنیفارس و بهار عربی تاث همچنین جنگ اول و دوم خلیج

  این کشورها نداشته است.

در دوره  OECDکشور  29در  2غذا -) به ارزیابی فرضیه اسلحه2015( 1لین و همکاران

یافتــه صــادرکننده تجهیــزات  پرداختنـد و نشــان دادنــد در کشــورهاي توســعه  2005-1998

نظـامی در بخـش آمـوزش و    نظامی، افزایش مخـارج دفـاعی منجـر بـه افـزایش بودجـه غیر      

) در آزمـون  2017( 3شود که تاثیر مثبت بر رفاه مردم دارد، امـا ژو و همکـاران   بهداشت می

  فرضیه فوق در چین به نتایج متناقض با مطالعه لین و همکاران دست یافتند.

نشان دادنـد   1997-2012هاي پانل در دوره  ) با استفاده از داده2017ژانگ و همکاران (

دلیل توسعه نامتوازن، مخارج دفاعی تاثیرات متفاوت در مناطق  گانه نظامی چـین بـر   که به 

  نابرابري و رفاه دارد.

در کشـور تایلنـد بـا اسـتفاده از مـدل       1962-2017) در دوره 2018هوآنگ و یونـگ ( 

گرنجر نشان دادند که مخارج دفاعی از طریق اثر جانشینی باعث کاهش مخارج آموزشی و 

  شود.  می رفاه جامعه

                                                                                                                 
1- Lin, E. S., Ali, H. E. and Y. L. Lu. 
2- Guns-and-butter Argument 
3- Xu, Y., H. L. Chang, C. W. Su, and A. Dumitrescu, 
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به ارزیـابی   1990-2015در دوره  ARDL) با استفاده از مدل 2018آمجیر و همکاران (

رابطه علیت نیـروي کـار شـاغل در بخـش نظـامی و سـهم آن از رشـد اقتصـادي پاکسـتان          

پرداختند و نشان دادند که با افزایش رشد اقتصادي نیـروي کـار در بخـش نظـامی افـزایش      

  یابد. می

نشان داد که افزایش سهم مخارج نظامی که مبتنی بر درآمـدهاي نفتـی   ) 1380بیضائی (

  شود.  بوده است، منجر به کاهش رشد اقتصادي می

) با استفاده از معادله همزمـان کینـزي در طـرف عرضـه رابطـه      1386حسنی و عزیزنژاد (

  ردند. انداز و موازنه تجاري را برآورد ک منفی بین مخارج دفاعی با رشد اقتصادي، نرخ پس

با در نظر گرفتن جنگ تحمیلـی و   1353-1384) در دوره 1386پورصادق و همکاران (

ستامپر نشان دادند که  مخارج دفاعی اثر مثبـت بـر رشـد اقتصـاد در ایـران دارد.       11حادثه 

 1353-1384) نیز با سـتفاده از مـدل چهـار بخشـی فـدر در دوره      1387حسنی و کاشمري (

اثر مثبت بر رشد اقتصادي و اثرمنفی بر مصرف خصوصی در اعی نشان دادند که مخارج دف

   .ایران دارد

) نشان دادند که تاثیر منفی مخارج نظامی بر رشد اقتصـادي  1392خندان ( موالیی و گل

) در یـک  1392ماشاالهی (است.  کشورهاي غیرنفتی خاورمیانهدر کشورهاي نفتی بیشتر از 

قاي نظامی و دفاعی پهلوي دوم، رشد درآمدهاي نفتی تحلیل تاریخی نشان داد که دلیل ارت

  بوده است.

یافته، مخارج دفاعی تاثیر مثبـت و   ) نشان داد که در کشورهاي توسعه1393خندان ( گل

خنـدان و   در کشورهاي درحال توسعه تـاثیر منفـی بـر رشـد اقتصـادي دارد. همچنـین گـل       

  ه و منا برآورد کردند. ) رابطه فوق را در کشورهاي درحال توسع1394همکاران (

هـاي مخـتلط    ) با استفاده از آزمون علیت گرنجري در پانـل 1394خندان ( موالیی و گل

نشان دادند که فرضیه رشد منجر بـه    1995-2012نامتجانس در کشورهاي اوپک در دوره 

  شود. هاي نظامی براي کل پانل رد نمی هزینه

ــا اســتفاده از روش 1396خنــدان ( گــل نشــان داد کــه  1995-2014دوره در  GMM) ب

  درآمدهاي نفتی تاثیر مثبت بر مخارج دفاعی در کشورهاي خاورمیانه دارد. 

هـاي برقـراري    ) نشان دادند که نابرابري درآمدي و تورم هزینه1396آرمن و همکاران (

  دهد.  نظم عمومی را افزایش می
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نشان داد که مخـارج   1959-2007در دوره  VAR) با استفاده از مدل 2011( 1فرزانگان

  هاي نفتی است.  هاي امنیت در ایران تحت تاثیر شوك دفاعی و هزینه

و یاماموتو، رابطـه علیـت    ARDL) با استفاده از علیت 2011صفدري و همکاران (

جنوبی و مالزي را از رشد به مخارج دفاعی و رد علیت را در ایـران و عربسـتان    در کره

  اثبات کردند. 

دهـد کـه رابطـه بـین مخـارج دفـاعی و متغیرهـاي         نه پـژوهش نشـان مـی   بندي پیش جمع

گذاري بخش خصوصی بستگی به ساختار اقتصـاد   اقتصادي مانند درآمدهاي نفتی و سرمایه

هـاي   کشور و منبع تامین مخارج دفاعی دارد و نتـایج در کشـورهاي مختلـف و حتـی دوره    

هـاي   ه بر مخـارج دفـاعی، هزینـه   مختلف متفاوت است. به این ترتیب در این پژوهش عالو

امنیت نیز وارد مدل شد. همچنین درآمدهاي مالیات به عنوان یکی از منـابع تـامین مخـارج    

هاي امنیت در مدل ثابت در نظر گرفته شد و از یک مدل همدوسی موجکی  دفاعی و هزینه

مدت و  هجزئی که قادر به تفکیک اختالفات فازي است، استفاده خواهد شد تا اثرات کوتا

  بلندمدت تفکیک شود.

 
  شناسی روش -3

هـاي   هـاي نظـامی، هزینـه    ها براي نیروهـا و فعالیـت   هزینه دفاعی شامل مقدار مخارج دولت

وساز نظامی، تحقیقـات نظـامی، پشـتیبانی،     عملیاتی، خرید و نگهداري از تسلیحات، ساخت

ف به تامین امنیت داخلـی  هاي امنیت که عموما معطو هزینه .شود حقوق و مزایاي نیروها می

هاي دولت بـراي نیروهـا، خـدمات و تجهیـزات انتظـامی در داخـل        است، شامل تمام هزینه

  کشور است.

 
  رابطه بین مخارج دفاعی و امنیت داخلی با درآمدهاي نفتی -3-1

کاالیی است لوکس و در باالي هرم نیازهاي مزلو قرار امنیت به خصوص در قرن اخیر، 

که همراه با افـزایش درآمـد، سـهم آن نیـز در بودجـه خـانوار بـا رونـد         دارد به طوري 

یابد. جوامع نیز مانند خانوارهـا اگـر ثروتمنـدتر شـوند بـه سیسـتم        صعودي افزایش می

                                                                                                                 
1- Farzanegan 
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). همچنین، چون دفاع و امنیت 1999، 1تر دفاعی نیاز خواهند داشت (آنتوناکیس پیچیده

 زهاي مثبت با جمعیت یـا انـدا   رابطه کاالیی عمومی است، الزم است از لحاظ تحلیلی،

). به این ترتیب ثروت حاصل 1996، 2اقتصاد داشته باشد که باید از آن دفاع شود (دگر

شـود و   تر شدن اقتصاد و متغیرهاي اقتصادي می از منابع رایگان نفت که موجب بزرگ

هاي رانتیر و بخش خصوصی در ایـن کشـورها    همچنین موجب ثروتمندتر شدن دولت

تـر دارد کـه    تر و قوي واهد شد، متناسب با آن، نیاز به امنیت و سیستم دفاعی پیچیدهخ

مخارج دفـاعی در کشـورهاي   هاي باالتر است.  گذاري متعاقبا نیازمند مخارج و سرمایه

تـوان اثـر    رانتیر نفتی تحت تاثیر قیمـت و درآمـدهاي نفتـی اسـت بـه طـوري کـه مـی        

نیتی مشاهده کرد به این ترتیـب کـه بـا افـزایش     دندگی را در مخارج دفاعی و ام چرخ

کنـد، امـا بـا     هاي امنیت رشد مـی  قیمت نفت و درآمدهاي نفتی مخارج نظامی و هزینه

هـاي امنیـت متناسـب بـا      کاهش قیمت نفت و درآمدهاي نفتی، مخارج دفاعی و هزینه

  ). 2015یابد (الموالی،  کاهش قیمت نفت و درآمدهاي نفتی کاهش نمی

خیز که داراي نظام دسترسی محدود شکننده هسـتند،   هاي درحال توسعه نفتدر کشور

یابـد، زیـرا حفـظ     هاي امنیت با افزایش درآمدهاي نفتی، افزایش می مخارج دفاعی و هزینه

هاي داراي ظرفیت خشونت کـه بـه    گرایانه گروه رانت ناشی از منابع نفت با کنترل سرکوب

ي بیرونی قدرت هستند، نیاز بـه صـرف مخـارج دفـاعی و     ها امید توسعه دایره رانت به حلقه

هـاي   ). به این ترتیب مخارج دفـاعی و هزینـه  2017امنیتی سنگین دارد (نورث و همکاران، 

(گوئسـنت،  امنیت در کشورهاي رانتیر نفتی سهم قابل تـوجهی از درآمـدهاي نفتـی دارنـد     

هـاي امنیـت،    ی و هزینـه رفـاه) مخـارج دفـاع    -کره (اسـلحه  -) که طبق فرضیه اسلحه2013

)، حتی اگـر مخـارج دفـاعی و    1999، 3داراي هزینه فرصت معادل رفاه است (دان و وگاس

هاي امنیت به جاي درآمدهاي نفتی از کانال مالیات تامین منابع شود، افزایش مخارج  هزینه

انـداز، افـزایش    دفاعی به ترتیب منجر به افزایش مالیات بخش خصوصی، کاهش نرخ پـس 

بهـره و در نهایـت کـاهش تشـکیل سـرمایه بخـش خصوصـی خواهـد شـد (حسـنی و            نرخ

  ).  1386عزیزنژاد، 

                                                                                                                 
1- Antonakis 
2- Degger 
3- Dunne, P. and Vougas, D. 
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در صورتی که تامین مالی مخارج دفاعی و امنیت از طریق درآمدهاي منـابع طبیعـی یـا    

مالیات نباشد و از طریق استقراض وجوه از بخش خصوصی تامین شـود، منجـر بـه افـزایش     

ر سرمایه خواهد شد و مجدد باعث کاهش نرخ تشـکیل سـرمایه   هزینه تامین سرمایه در بازا

). عـالوه بـر آن، تـاثیر مخـارج     2018شـود (آمجیـر و همکـاران،     ثابت بخش خصوصی می

دفاعی داراي تاثیرات مخرب بر اقتصاد خواهد داشت، اگر تجهیـزات و خـدمات دفـاعی و    

شـود (حسـنی و    تجاري مـی  امنیتی از طریق واردات تامین شود، زیرا منجر به کسري موازنه

در کشــورهاي درحـال توسـعه نفتـی، مخـارج دفــاعی و     ) بـه طـوري کـه    1386نـژاد،   عزیـز 

شـود کـه ریشـه در     هاي امنیت  اکثرا از طریق واردات تجهیزات و خدمات تامین مـی  هزینه

  ).1995، 1(اسمیتدرآمدهاي نفتی دارد 

 
  سرمایه ثابترابطه بین مخارج دفاعی و امنیت داخلی باتشکیل  -3-2

هاي نظامی دولت از طریـق ضـریب    طبق مدل اشتغال ناقص کینزي، مخارج دفاعی و هزینه

تکاثر سیاست مالی منجر به افزایش تولید ملی و اشتغال خواهد شد و با توجـه بـه اینکـه در    

گذاري بخش  گذاري تابعی از درآمد ملی است، منجر به افزایش سرمایه مدل کینزي سرمایه

). همچنین مخارج دفاعی از طریق ایجاد 2014ز خواهد شد (ملنا و دیمیتارکی، خصوصی نی

هاي فنی،کمک به تحریـک   گذاري درگسترش پیشرفت سرریزهاي فناورانه به دلیل سرمایه

 -باال بـدون توجـه بـه تحلیـل هزینـه      R&Dهاي  بنیان، صرف هزینه تقاضاي کاالهاي دانش

داراي تـاثیر مسـتقیم بـر پیشـرفت تکنولـوژیکی در      ) 1393زاده و همکاران،  فایده (فرتوك

هـاي   ها از خدمات سیستم ، اینترنت و ریزموجGPSبخش خصوصی است. اختراعاتی مانند 

). تربیت 2018نظامی به تولید کاالهاي با تکنولوژي باال بوده است (موسسه صلح استکهلم، 

هاي  ش نهادها و سازمان) و پیدای1986هاي اشتغال (دگر،  نیروهاي متخصص، ایجاد فرصت

داخلی و افزایش ظرفیت مالیاتی از عواملی است که منجر به رشد اقتصادي بـاالتر بـه دلیـل    

  افزایش مخارج دفاعی و امنیت داخلی خواهد شد. 

کـه   2هزار نفر نیروي ذخیـره دارد  1800هزار نفر نیروي فعال و  545سیستم نظامی ایران 

افزایش مخارج دفاعی و امنیت داخلـی بـا   شود.  شامل می بخش مهمی از اشتغال در ایران را

                                                                                                                 
1- Smith 
2- Military.com 
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المللـی   هاي بـین  بهبود شاخص) و 1395نیا و وصفی،  گذاري (اسماعیل ارتقاي امنیت سرمایه

گـذاري   گـذاري خصوصـی و سـرمایه    به طور مستقیم زمینه را براي افزایش سـرمایه ریسک 

). در صـورتی کـه بـین    2014، ملنا و دیمیتـارکی ) مهیا خواهد کرد (FDIمستقیم خارجی (

مخارج دفاعی و غیردفاعی در بودجه دولت همبستگی باالیی وجود داشـته باشـد، افـزایش    

هاي آموزش و بهداشت شود و تاثیر مثبت بر  تواند منجر به افزایش بودجه بودجه دفاعی، می

از طریـق   هاي امنیت ). مخارج دفاعی و هزینه2015رفاه جامعه داشته باشد (لی و همکاران، 

هـاي   ) که ناشی از تاثیر مخارج دفاعی و هزینه1394خندان،  (موالیی و گل 1سازي اثر بخشه

ونقـل، بنـادر، تحقیـق،     هـا، حمـل   هاي فیزیکی و اجتماعی ماننـد جـاده   امنیت در زیرساخت

گذاري بخش خصوصـی، منجـر بـه افـزایش      آموزش و تامین امنیت (اثرات بیرونی) سرمایه

). افزایش تولید ملی نیز در مدل کینزي یا نئوکالسیکی تابع 1986ود (دگر، ش تولید ملی می

گذاري، منجر به تشکیل سرمایه ثابـت بیشـتر خواهـد شـد. در مقابـل افـزایش سـهم         سرمایه

(ازدحام یا جانشینی جبري)  2تواند منجر به تقویت اثر جایگزینی مخارج دفاعی و امنیت می

وري کـه افـزایش سـهم مخـارج دفـاعی و امنیـت در       ) به طـ 2018شود (هوآنگ و یونگ، 

هـاي مـالی    بودجه دولت، منجر به کاهش سهم تشکیل سرمایه ثابت و کارایی صفر سیاست

  . )2014(ملنا و دیمیتارکی، خواهد شد 

شود. همچنین این صـنعت داراي   بندي می مخارج دفاعی به عنوان مخارج غیرمولد دسته

با سایر صـنایع را دارد. ریسـک حاصـل از وقـوع جنـگ       ترین ارتباطات پیشین و پسین کم

سرد، رقابت تسلیحاتی، خسارت ناشی از وقوع احتمالی جنگ، هزینه فرصت منـابع صـرف   

دهد.  شده در بخش نظامی و امنیت داخلی رشد اقتصادي کشور را تحت تاثیر منفی قرار می

که تشکیل سرمایه ثابت تواند منجر به رکود اقتصادي شود  تداوم کاهش رشد اقتصادي می

توانـد تـاثیرات    دهد. رشد مخارج دفاعی در کشورهاي با توسعه نامتوازن مـی  را کاهش می

اي بر تشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی و رفاه منطقه داشـته باشـد (ژانـگ و     منفی منطقه

هـاي چنـدملیتی    المللی در شـرکت  هاي خصوصی بین ). به خصوص سرمایه2017همکاران، 

  یر رشد اقتصادي یک کشور قرار دارد.تحت تاث

                                                                                                                 
1- Spin- Off 
2- Crowding out Effect 
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هاي دولتی منجر بـه افـزایش نـابرابري اقتصـادي      مخارج دفاعی از طریق انحراف بودجه

توانـد منجـر بـه     ). افزایش مخارج دفاعی و امنیت مـی 2013خواهد شد (منگ و همکاران، 

)، کـاهش تشـکیل سـرمایه انسـانی و     1387کاهش مصرف خصوصی (حسنی و کاشـمري،  

). به این ترتیب کشورهاي 2018تشکیل سرمایه خصوصی شود (هوآنگ و یونگ، کاهش 

جهان در ارتباط بین مخارج دفـاعی و امنیـت و تـاثیر آن بـر تشـکیل سـرمایه ثابـت بخـش         

  ). 2013شوند (فیاض و همکاران،  خصوصی به دو دسته تقسیم می

مثبت بین مخارج  کننده تجهیزات و خدمات نظامی و امنیتی، رابطه در کشورهاي عرضه

دفاعی و امنیتی و تشکیل سرمایه بخش خصوصـی وجـود دارد و در مقابـل در کشـورهاي     

هـاي رانتیـر هسـتند،     واردکننده تجهیزات و خدمات نظامی و امنیتی که عموما داراي دولت

هاي امنیتی تاثیر منفی بر تشکیل سـرمایه ثابـت در ایـن کشـورها      بار مخارج دفاعی و هزینه

افزایش قیمت نفت، با وجود کاهش مخارج دفـاعی در جهـان، مخـارج دفـاعی در      دارد. با

  ). ا2018کشورهاي رانتیر نفتی افزایش یافته است (موسسه صلح استکهلم، 

شـود کـه    هاي رفاه در جامعـه مـی   مخارج دفاعی و امنیت منجر به افزایش هزینه فزایشا

). میـانگین مخـارج   2018نـگ و یـون،   تاثیرات منفی بر متغیرهاي حقیقی اقتصاد دارد (هوآ

میلیارد دالر در سال بـوده اسـت.    441/4دهه گذشته،  6هاي امنیت در طول  دفاعی و هزینه

سرانه مخارج دفاعی و هزینـه امنیـت داخلـی سـرانه بـه نـرخ دالر بـازار آزاد         2017در سال 

  دالر بوده است.  04/188

هـاي امنیـت    مخـارج دفـاعی و هزینـه   ) به ترتیب روند مجمـوع  2) و (1در نمودارهاي (

 بـا  امنیـت  هـاي  هزینه و دفاعی مخارج و نسبت 1338 -1396داخلی با دالر بازار آزاد دوره 

  نفتی همین دوره نمایش داده شده است.  درآمدهاي به آزاد بازار دالر
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  )1396-1338وره (هاي امنیت داخلی با دالر بازار آزاد د ): مجموع مخارج دفاعی و هزینه1نمودار (

 
  هاي ملی مرکز آمار و بانک مرکزي منبع: حساب   

  )1396- 1338هاي امنیت با دالر بازار آزاد به درآمدهاي نفتی ( ): نسبت مخارج دفاعی و هزینه2نمودار (

  
     هاي ملی مرکز آمار و بانک مرکزي منبع: حساب   

  

 و 1354-56هـاي   ی در بـین سـال  دهـد کـه بـا افـزایش درآمـدهاي نفتـ       ) نشان می1نمودار (

هـاي   هاي امنیت افزایش چشمگیري داشته است. در سـال  مخارج دفاعی و هزینه 90-1388 

هاي دفاعی و امنیت داخلی رونـد   اخیر نیز با افزایش تهدیدهاي خارجی و تروریستی هزینه

بـر رونـد   صعودي داشته است. البته نمودار به دالر رسم شده است و تغییرات نرخ دالر نیـز  

هاي امنیت بـه دالر را   ) موثر بوده است. به این ترتیب نسبت مخارج دفاع و هزینه1نمودار (

) نشان داده شده است. این نمودار نیز رشد مخـارج  2به درآمدهاي نفتی به دالر در نمودار (

 کند. هاي امنیت داخلی در بین دو دوره فوق را تایید می دفاعی و هزینه
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  دروش برآور -3-3

هـاي امنیـت    هـاي زمـانی هزینـه    در این پژوهش از ابزار همدوسی جزئی جهت تحلیل سري

 ریاضیها توابع  داخلی، مخارج دفاعی، تشکیل سرمایه ثابت خصوصی استفاده شد. موجک

ها تفکیک کرده و هر مولفه را  دهنده آن هاي فرکانسی تشکیل ها را به مولفه که داده هستند

مزیت  ند.ده لوشن متناسب با مقیاس آن مولفه مورد مطالعه قرار میبا قدرت تفکیک یا رزو

اصلی تبدیل موجک نسبت به تبدیل فوریه تـوان بـاالي تحلیـل آن در شـرایطی اسـت کـه       

هـا اگـر پنجـره مـورد      در نظریه موجـک . هاي سریع باشندها داراي گسستگی و جهش داده

شود و اگر پنجره مـورد مطالعـه    میهاي کلی سري زمانی دیده  ویژگی ،مطالعه بزرگ باشد

هـاي  به عبارت دیگـر، در مقیـاس  جزییات مورد توجه بیشتري خواهند بود.  ،کوچک باشد

هـاي پـایین   مـدت تمرکـز دارد، امـا در مقیـاس    هاي کوتاهباال، موجک بر جزئیات و پدیده

 در ایـن ). 1389هـاي بلندمـدت اسـت (مشـیري و همکـاران،      موجک قادر به تشریح پدیده

ها تجزیه و تحلیل  تبدیل با استفاده از موجک پایه و با مقیاس کردن و انتقال زمانی آن، داده

موجـک پایـه بیشـتر کشـیده شـده و       ،تـر باشـد   . هرچه مقیاس مورد استفاده بزرگشوند می

هرچـه   ،هاي فرکانس پایین اطالعات انجام خواهد شد. برعکس تجزیه و تحلیل روي مولفه

موجک پایه بیشتر فشرده شده و تجزیه و تحلیل روي  ،تر باشد ده کوچکمقیاس مورد استفا

تبـدیل موجـک تجزیـه یـک تـابع بـر مبنـاي توابـع         . شـود  میهاي فرکانس باال انجام  مولفه

هـاي   شـوند) نمونـه   شـناخته مـی   1هاي دختـر  ها (که به عنوان موجک موجک است. موجک

بـا طـول متنـاهی و نوسـانی شـدیدا میـرا       یافته و مقیاس شده یک تابع (موجک مـادر)   انتقال

هستند. عبارت مادر به این دلیل بـه کـار رفتـه کـه توابـع متفـاوت بـه وجودآمـده براسـاس          

شـوند  پارامترهاي انتقال و مقیاس، همگی از تابع پایه(یا مبنا یعنی موجک مـادر) ناشـی مـی   

اي از  وعــه، یــک شــکل مــوج را بــه مجم3). همانگونــه کــه تبــدیل فوریــه2،1996(پولیکــار

تبـدیل موجـک نیـز عملکـردي تقریبـا مشـابه دارد.        کنـد،   هاي سینوسی تبدیل مـی  سیگنال

سیگنال اصلی در طول زمان توسط توابع موجـک تغییـر مقیـاس یافتـه کـه در طـول زمـان        

                                                                                                                 
1- Daughter Wavelets 
2- Polikar 
3- Fourier Transform 
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) مطـابق  1391شود (بهرامی و همکـاران،   گیري می شوند، ضرب و سپس انتگرال جا می جابه

  ).1رابطه (

     S,TC S,T f t .ψ t dt




 
                                                                            )1(  

)، 1در رابطه ( S,Tψ t     موجک مادر تغییر مقیاس یافتـه بـه انـدازهS  یافتـه در   و انتقـال

که تـوابعی   ستنده Cاست. نتیجه تبدیل موجک پیوسته، ضرایب موجک  Tزمان به اندازه 

. بــا ضـرب کــردن هــر کــدام از ایــن ضــرایب در  هســتندجــایی  هاز مقیـاس و ضــریب جابــ 

هـاي   تـوان موجـک   جـا شـده در زمـان، مـی     هیافتـه و جابـ   مقیـاس  هـاي مـادر تغییـر    موجک

، شـایگانی و  1391و همکـاران،   یدسـت آورد (بهرامـ   هدهنـده سـیگنال اصـلی را بـ     تشکیل

پیوسته ). تبدیل موجک1393همکاران،  XW u,s  ریزي موجک  با طرح) 2(طبق رابطه

 خاص  Ψ روي سري زمانی  .   x t L R   آید.  به دست می2

  

)2(                            X

t u
W u,s Ψ  dt

ss





 
  

 


1
  

  

که 
s

1
اهمیت تبـدیل موجـک، توانـایی آن در تجزیـه و     اجنبه بسازي است.  عامل نرمال 

متعاقبا بازسازي کامل تابع    x t L R   .))3(رابطه ( است 2

   

)3(                              X u ,s

Ψ

ds
x t W u, s Ψ t  du , s .

C s

 



 
  

 
  2

0

1  

  

هاي زمانی مـورد ارزیـابی    هاي اصلی تبدیل موجک، حفظ انرژي سري یکی از ویژگی

شود. تـوان موجـک    یل طیف قدرت و توان موجک استفاده میاست. این ویژگی براي تحل

  )1998، 1(تورنس و کمپو شود ) تعریف می4به صورت رابطه (

  

                                                                                                                 
1- Torrence and Compo 
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)4(                            X

Ψ

ds
x W u,s  du

C s

 



 
  

 
 

2 2

2

0

1  

  

به صورت 1طیف توان موجک XW u , s
2

شود که واریانس موضـعی   تعریف می

دهـد. بنـابراین، تجزیـه     را نشـان مـی   Sي زمانی مختلف ها در مقیاس X(t)سري زمانی 

سازي قابل توجه سري زمانی از نتایج طیف توان موجک است  واریانس با یک موضعی

اي که به لحاظ اهمیت ). در نمودار طیف توان موجک، نواحی1998(تورنس و کمپو، 

 2.انـد  درصد هستند با خطوط پررنگ مشـکی مشـخص شـده    5آماري در سطح اهمیت 

))، نقـاطی کـه بـا رنـگ قرمـز و بـا       3بنابراین، در نمودار طیف توان موجک (نمـودار ( 

اند، نواحی هسـتند کـه در مقیـاس زمـانی مربوطـه       خطوط پررنگ مشکی مشخص شده

ــین نــواحی خــارج از خــود، بیشــترین واریــانس و یــا نوســانات را دارا بــوده انــد. همچن

پذیر نیست و  ها به راحتی امکان سیر آنهاي مخروطی شکل، نقاطی هستند که تف منحنی

هـاي   ، همبستگی را در مقیـاس 3با احتیاط بیشتري باید تفسیر شوند. همبستگی موجکی

دهد، اما پاسخ به این پرسش را کـه کـدام متغیـر، علـت ایجـاد       زمانی مختلف نشان می

دوسی دهد. این پاسخ توسط نمودارهاي هم تغییر در متغیر دیگري بوده است، نشان نمی

   4شود. داده مینشان هاي اختالف فازي موجود در این نمودارها  و جهت

تـوان بـه صـورت     مـی  مـوجکی را با توجه به روش تبدیل طیف بسامدي فوریه، همدوسـی  

هـاي   نسبت طیف بسامدي متقاطع دو سري زمانی به ضرب طیف بسامدي هر یـک از سـري  

تر، خودهمبستگی در  به عبارت ساده .)2012، 5کنراریاو سوارز-آگویرزمانی تعریف کرد (

امـا در فضـاي    ،شود و همدوسی، همان خودهمبستگی فضاي زمانی سري زمانی تعریف می

تـوان بـه خودهمبسـتگی در مقـاطع      شود. در همدوسـی مـی   بسامدي سري زمانی تعریف می

                                                                                                                 
1- Wavelet Power Spectrum 

  ) مراجعه کرد.1998توان به تورنس و کمپو ( براي جزئیات بیشتر درخصوص آزمون اهمیت آماري و جنبه هاي آماري می - 2

3- Wavelet Coherence 
که توسط تورس و کومپو نوشته  Rافزار  در نرم Biwaveletاز تحقیق با بسته نرم افزاري  محاسبات در این بخش - 4

  شده، انجام شده است.

5-Aguiar-Conraria and Soares. 
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هاي زمـانی خـاص دسـت یافـت. همدوسـی مـوجکی بـه         زمانی خاص و همزمان به مقیاس

   یک عملگر هموارسازي است. Sکه  شود تعریف می )5ه (رابطصورت 
  

)5(                           
  

   

AB
t

t
A B
t t

S S W s
R s

S (S W s S (S W s



 


2
1

2

2 21 1

  

  

بین دو سري زمانی مانا و مشابه  1توان به عنوان همبستگی خطی موضعیهمدوسی را می

شـود.   ضریب همبستگی در رگرسـیون خطـی دانسـت کـه در فضـاي فرکانسـی انجـام مـی        

توان ارزیابی کرد که چـه انـدازه ارتبـاط بـین دو سـري زمـانی در        همدوسی میبا  ،بنابراین

 کنراریـا و سـوارز  -آگـویر هاي مختلف و در طول زمان وجود دارد. بـر پایـه کـار     فرکانس

) این پژوهش بر همدوسی موجک به جاي طیف بسـامدي متقـاطع دو سـري زمـانی     2014(

سازي شده است (تورنس و  اطع نرمالزیرا همدوسی همان طیف بسامدي متق ؛متمرکز است

  . )1999، 2وبستر

هاي فازي همدوسی مـوجکی بـراي تشـخیص ارتبـاط بـین دو سـري زمـانی        از اختالف

هـاي) دو  هاي (ویا چرخـه  شود. اختالف فازي، جزئیاتی پیرامون تاخیرات نوساناستفاده می

) اخـتالف فـازي   1999( دهد. با توجه به پژوهش تورنس و وبسترسري زمانی معین ارائه می

  شود.  تعریف می) 6(همدوسی موجکی طبق رابطه 

  

)6(                      
   
   

xy

xy

xy

S s W u,s
u,s tan

S s W u,s







 
  
 
 

1

1

1

I

R
  

  

هـایی در نمودارهـاي همدوسـی مـوجکی پدیـدار       هاي فازي بـه وسـیله پیکـان   اختالف

هاي زمانی مـورد ارزیـابی در یـک مقیـاس      یعنی اینکه سري ،شوند. اختالف فازي صفر می

ها در صـورتی کـه بـه سـمت راسـت       کنند. عالمت پیکان با هم حرکت می Sخاص زمانی 

                                                                                                                 
1- Local Linear Correlation 
2- Torrence, C., and Webster, P.J. 
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هاي زمانی هم فاز و متغیرها با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند و در صـورتی کـه   باشد، سري

  به سمت چپ باشد در فاز مخالف همدیگر هستند و متغیرها با یکدیگر رابطه عکس دارند. 

  

  ها ها و تحلیل داده یافته -3

هـاي   هزینه ،ن قسمت به تحلیل نتایج حاصل از تحلیل همدوسی جزئی بین مخارج دفاعیای

پـردازد. نمـودار   امنیت داخلی، تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و رشد درآمدهاي نفتـی مـی  

هـاي درون نمـودار)   ) داراي سه بعد مولفه مقیاس زمانی، زمان و شدت همدوسی (رنـگ 3(

مقیاس زمـانی  یعنی ، 4، عدد س زمانی هستند. به عنوان مثالبیانگر مقیا 16تا  4است. اعداد 

ساله (بسیار بلندمدت) و حرکت نمودار از بـاال   16به معناي مقیاس زمانی  16ساله و عدد  4

مـدت اسـت. زمـان    مدت و بلندمدت به میانهاي زمانی کوتاهبه پایین بیانگر حرکت از افق

هـا   است. جهت پیکـان  1396تا  1338وهش از سال بیانگر بازه زمانی سالیانه است که در پژ

درجه) به معناي این است که سـري زمـانی اول، علـت و موجـب      90به سمت باال (با زاویه 

درجه) به معنـاي   90ها به سمت پایین (با زاویه  سري زمانی دوم است. همچنین جهت پیکان

ها به   البا جهت پیکاناین است که سري زمانی دوم، علت و موجب سري زمانی اول است. غ

هاي زمـانی عـالوه بـر    صورت مورب است. جهت باال و راست به معناي این است که سري

هاي  که هم فاز هستند، سري زمانی اولی علت سري زمانی دومی است. همین طور جهتاین

   شود. دیگر نیز با همین روش محاسبه و تفسیر می

مقیـاس، زمـان و همدوسـی موجـک.     در نمودارهاي همدوسی سه مولفـه وجـود دارد:   

شود. شـدت   مقیاس و بازه زمانی روي محور عمودي و زمان روي محور افقی نشان داده می

ت. همدوسی نیـز بـا سـتون رنگـی کنـار نمـودار بـه صـورت عمـودي نشـان داده شـده اسـ            

 ،رنـگ احاطـه شـده و بـا رنـگ قرمـز نشـان داده شـده        هایی که توسط خط سـیاه پر  قسمت

درصـد وجـود دارد. بـراي     5ت که همدوسـی بـا اهمیـت آمـاري در سـطح      هایی اس قسمت

  سازي مونت کارلو استفاده شده است.  هاي شبیهرسیدن به این سطح آماري از روش
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اول  ری(متغی جزئی رشد مخارج دفاعی و رشد تشکیل سرمایه ثابت خصوصی همدوس): 3نمودار (

  )رشد مخارج دفاعی

  
  R: محاسبات پژوهش با نرم افزار منبع                

دهد  شکل را به صورت یک مخروط نشان می)، 3(خطوط سیاه کمرنگی که در نمودار 

با احتیاط تفسیر و توجیه شود و بـه   بایدحاکی از آن است که مقادیر بیرون از این مخروط 

هـاي   انچنـین پیکـ  اظهـارنظر کـرد. هم  توان به راحتی در مورد این مقـادیر   رسد نمی نظر می

(کـه   دار هاي جهـت  دهند. این پیکان دار موجود در شکل، اختالف فازي را نشان می جهت

، کمـک قابـل تـوجهی در تحلیـل نتـایج      محدوده آن با کادر دوخطی مشخص شده است)

ها به سمت راست بود به معنی آن اسـت  اگر جهت این پیکان ،خواهند داشت. به طور کلی

ها به سمت چپ بود به معناي این اسـت کـه    اگر جهت پیکان و هستندکه دو متغیر هم فاز 

دو متغیر در فاز مخالف همدیگر هستند (یعنی دو متغیر رابطـه عکـس بـا یکـدیگر دارنـد).      

ها راست و پایین و یا چپ و باال بود به معنی آن است کـه متغیـر    همچنین اگر جهت پیکان

 ،راست و باال یا چـپ و پـایین بـود   هاي  متغیر دومی است. اگر جهت 1اولی عامل و موجب

   2عکس این رابطه برقرار است.

                                                                                                              
1- Leading 
2- Lagging 
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) همدوسی جزئـی بـین رشـد مخـارج دفـاعی و رشـد تشـکیل سـرمایه ثابـت          3نمودار (

دهد. نکته قابل توجـه در  خصوصی با ثابت نگه داشتن اثرات درآمدهاي مالیاتی را نشان می

و در مقیاس زمانی چهارساله دو متغیر  1357تا  1348این نمودار این است که در بازه زمانی 

بلکـه رشـد    ،رشد مخارج دفاعی و رشد تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده

توان رابطه شود و میگذاري محسوب می مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو براي رشد سرمایه

لیـل صـرف   گذاري دانسـت. ایـن امـر بـه د     علیت را از سمت رشد مخارج دفاعی به سرمایه

رانی و جایگزینی بخش  هاي هنگفت در بخش نظامی در آن دوره بود که پدیده برونهزینه

کرد و در نتیجه فرایند توسعه بخش خصوصی را مانع  دولتی با بخش خصوصی را فراهم می

شد. در همان مقیاس زمانی و  که عمده درآمد نفتی صرف تجهیزات نظامی میچرا ،می شد

بین دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصـی  ، 1378ا ت 1368هاي  طی سال

اما دو متغیر هم فاز هستند و تغییـرات هـر دو متغیـر در یـک جهـت       ،همدوسی وجود دارد

  است و پدیده برون رانی حداقل در مورد مخارج دفاعی وجود ندارد.   

 
  ی): تحلیل همدوسی رشد مخارج دفاعی و رشد درآمدهاي نفت1جدول (

  دوره  1357-1348  137801368

  مقیاس زمانی  مدت کوتاه  مدت کوتاه

  شدت همدوسی  معنادار  معنادار

  اختالف فازي  فاز مخالف  فاز هم

و در مقیاس زمـانی چهارسـاله دو متغیـر رشـد      1357تا  1348در بازه زمانی 

مخارج دفاعی و رشد تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده بلکه 

-گذاري محسوب مـی  مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو براي رشد سرمایه رشد

گـذاري   توان رابطه علیت را از سمت رشد مخارج دفاعی به سرمایهشود و می

هاي هنگفت در بخش نظامی در آن دوره دانست. این امر به دلیل صرف هزینه

هم رانی و جایگزینی بخش دولتی با بخش خصوصی را فـرا  بود که پدیده برون

چراکه عمده  ،کرد و در نتیجه فرایند توسعه بخش خصوصی را مانع می شد می

شد، اما در همان مقیاس زمـانی و طـی    درآمد نفتی صرف تجهیزات نظامی می

بین دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سـرمایه ثابـت    1378تا  1368هاي  سال

بارت دیگـر،  خصوصی همدوسی وجود دارد، اما دو متغیر هم فاز هستند. به ع

رانی حـداقل در مـورد    تغییرات هر دو متغیر در یک جهت است و پدیده برون

  مخارج دفاعی وجود ندارد.

  رو پس -رو تفسیر متغیر پیش

  منبع: محاسبات پژوهش
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این است که اگـر درآمـدهاي مالیـاتی بـه عنـوان متغیـر       )، 4(نکته قابل توجه در نمودار 

فتـی و مخـارج دفـاعی همدوسـی معنـاداري در طـول       درآمـدهاي ن  ،کنترل وارد مدل شود

و در مقیــاس زمــانی  1357تــا  1348هــاي  هــاي مــورد مطالعــه ندارنــد و تنهــا در ســال ســال

به عبـارت دیگـر، اثـر خـالص      مدت این دو متغیر در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. کوتاه

اسـت. از   نـاچیز الب هاي پـس از انقـ   هاي دفاعی در سال نوسانات درآمدهاي نفتی بر هزینه

هاي غیرقابل تغییـر جمهـوري اسـالمی اسـت و      آنجا که برنامه تقویت بنیه دفاعی از سیاست

وجود یک استراتژي بلندمدت براي این منظور امـري بـدیهی اسـت، نوسـانات درآمـدهاي      

  نفتی کمترین تغییر را در مخارج دفاعی داشته است. 

  

رشد درآمدهاي نفتی (متغیر اول) با ثابت نگه داشتن اثرات  ی رشد مخارج دفاعی وهمدوس): 4نمودار (

درآمدهاي مالیاتی

 
  Rافزار  منبع: محاسبات پژوهش با نرم
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): تحلیل همدوسی رشد مخارج دفاعی و رشد درآمدهاي نفتی (درآمدهاي مالیاتی متغیر 2جدول (

  کنترل است)

  دوره  1348- 1357و  1378-1368

  مقیاس زمانی  مدت کوتاه

  شدت همدوسی  معنادار

  اختالف فازي  فاز مخالف

هـاي   هاي دفـاعی در سـال   اثر خالص نوسانات درآمدهاي نفتی بر هزینه

پس از انقالب ناچیز است. از آنجـا کـه برنامـه تقویـت بنیـه دفـاعی از       

هـاي غیرقابـل تغییـر جمهـوري اسـالمی اسـت و وجـود یـک          سیاست

ـ      دیهی اسـت، نوسـانات   استراتژي بلندمدت بـراي ایـن منظـور امـري ب

  درآمدهاي نفتی کمترین تغییر را در مخارج دفاعی داشته است.

 -رو تفسیر متغیر پیش

  رو پس

 منبع: محاسبات پژوهش
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  هاي امنیت (متغیر اول) و رشد تشکیل سرمایه ثابت خصوصی  ی جزئی رشد هزینههمدوس): 5نمودار (

  نترلی است)(درآمدهاي مالیاتی متغیر ک

  
  Rمنبع: محاسبات پژوهش با نرم افزار       

  

هاي امنیت داخلی و رشد تشکیل سـرمایه ثابـت    رشد هزینه نیب)، همدوسی جزئی 5نمودار (

دهـد. نکتـه بسـیار مهـم و قابـل      خصوصی با ثابت نگه داشتن اثرات درآمدهاي مالیاتی نشان مـی 

مـدت و   مـدت، میـان   در هر سـه مقیـاس زمـانی کوتـاه     )،5توجه این است که با توجه به نمودار (

تشـکیل سـرمایه ثابـت خصوصـی     مـدت و بلندمـدت    فاز هستند. در کوتاه بلندمدت دو متغیر هم

هاي امنیـت داخلـی نیـز     علت رشد هزینهتشکیل سرمایه ثابت خصوصی متغیر پیشرو است؛ یعنی 

رسد با رشـد   است به نظر می سکونیاز آنجا که یکی از اقالم سرمایه ثابت ساختمان مشده است. 

هاي نظم عمومی که شـامل خـدمات دسـتگاه    گذاري در بخش ساختمان مسکونی، هزینهسرمایه

) و در افـق  5تـوان در نمـودار (  انتظامی اسـت نیـز بایـد افـزایش یابـد. ایـن نتیجـه منطقـی را مـی         

متغیـر  ت خصوصـی  تشـکیل سـرمایه ثابـ   مـدت   اما در میان مدت و بلندمدت مشاهده کرد. کوتاه

شـده  تشـکیل سـرمایه ثابـت خصوصـی     هاي امنیت داخلی علت رشـد   رو است؛ یعنی هزینه پس

گـذاري   گذاران براي سـرمایه  ها و تمایل سرمایه است. ایجاد امنیت به طور قطع در جذب سرمایه

 هاي امنیـت داخلـی از طریـق ایجـاد سـرریزهاي فناورانـه و       مدت هزینه بیشتر موثر است. در میان
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تواند تاثیر مستقیمی بر پیشرفت فنی بخـش خصوصـی    افزایش تقاضاي کاالهاي دانش بنیان، می

داشته باشد. همچنین از طریق ضریب تکاثري سیاسـت مـالی نیـز منجـر بـه افـزایش تولیـد ملـی         

گـذاري   گذاري بخش خصوصی تابع مستقیم از درآمد ملی است، سرمایه شود و چون سرمایه می

  زایش می یابد. بخش خصوصی نیز اف
  

): تحلیل همدوسی رشد هزینه امنیت داخلی و رشد تشکیل سرمایه ثابت 3جدول (

  خصوصی(درآمدهاي مالیاتی متغیر کنترل است)

  دوره  1375-1368  1385-1370  1380-1348

  مقیاس زمانی  مدت کوتاه  مدت میان  بلندمدت

  شدت همدوسی  معنادار  معنادار  معنادار

  اختالف فازي  زفا هم  فاز هم  فاز هم

مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی متغیر پیشـرو اسـت؛ یعنـی     در کوتاه

از هاي امنیت داخلی نیز شـده اسـت.    تشکیل سرمایه ثابت خصوصی علت رشد هزینه

رسـد بـا رشـد    است به نظر مـی  آنجا که یکی از اقالم سرمایه ثابت ساختمان مسکونی

هاي نظم عمومی که شامل خـدمات  سکونی، هزینهگذاري در بخش ساختمان مسرمایه

) 5تـوان در نمـودار (  دستگاه انتظامی است نیز باید افزایش یابد. این نتیجه منطقی را می

ـان  مدت و بلندمدت مشاهده کرد. و در افق کوتاه مـدت تشـکیل سـرمایه ثابـت      در می

ل هاي امنیـت داخلـی علـت رشـد تشـکی      رو است؛ یعنی هزینه خصوصی متغیر پس

ـا و   سرمایه ثابت خصوصی شده است. ایجاد امنیت به طور قطع در جـذب سـرمایه   ه

  گذاري بیشتر موثر است. گذاران براي سرمایه تمایل سرمایه

  تفسیر متغیر 

  رو پس -رو پیش

  منبع: محاسبات پژوهش
  

هاي امنیت داخلی با  رشد درآمدهاي نفتی و رشد هزینه نیب) همدوسی جزئی 6نمودار (

مدت، ایـن دو متغیـر هـم     دهد که در کوتاهگه داشتن اثر درآمدهاي مالیاتی نشان میثابت ن

هـاي امنیـت    هاي اختالف فازي بیانگر علیت از درآمدهاي نفتی بـه هزینـه   فاز بوده و پیکان

هاي امنیت  مدت، هزینه است. به عبارت دیگر، در کوتاه 1378تا  1365هاي  داخلی طی سال

هاي نفتی بوده است. از آنجا که یکی از منابع تامین هزینه هاي امنیت داخلی متاثر از درآمد

مـدت بـر هزینـه هـاي امنیـت       نوسانات درآمد نفتی در کوتاه ،داخلی درآمدهاي نفتی است

هـاي   مـدت و طـی سـال    در میـان  .تاثیر مستقیم داشته است اشاره شده،هاي  داخلی طی سال

ما جهت علیت در آن مشخص نیسـت و تنهـا مـی    ا ،، دو متغیر هم فاز هستند1386تا  1374

 حرکت خواهند بود. توان گفت که در میان مدت دو متغیر فوق هم
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ی جزئی رشد درآمدهاي نفتی (متغیر اول) و رشد هزینه امنیت داخلی (متغیر همدوس): 6نمودار (

  کنترلی درآمدهاي مالیاتی است)

 
  Rمنبع: محاسبات پژوهش با نرم افزار 

  

هاي امنیت داخلی و رشد درآمدهاي نفتی ( درآمدهاي مالیاتی  ): تحلیل همدوسی رشد هزینه4جدول (

  متغیر کنترل است)

  دوره  1378-1365  1370-1385

  مقیاس زمانی  مدت کوتاه  مدت میان

  شدت همدوسی  معنادار  معنادار

  اختالف فازي  فاز هم  فاز هم

 بـه  نفتـی  يدرآمـدها  از علیـت  بیـانگر  فـازي  اخـتالف  هاي پیکان

 بـه . اسـت  1378 تـا  1365 هـاي  سال طی داخلی امنیت هاي هزینه

 از متـاثر  داخلـی  امنیـت  هـاي  هزینـه  مـدت،  کوتاه در دیگر، عبارت

 تـا  1374 هـاي  سال طی و مدت میان در. است بوده نفتی درآمدهاي

 مشـخص  آن در علیـت  جهـت  اما ،هستند فاز هم متغیر دو ،1386

 حرکت هم متغیر دواین  مدت میان در هک گفت توان می تنها و نیست

  .بود خواهند

  رو پس -رو تفسیر متغیر پیش

  منبع: محاسبات پژوهش
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  گیري و پیشنهادات سیاستی نتیجه -4

هـاي امنیـت داخلـی و     در پژوهش حاضر براي یـافتن پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا هزینـه        

گـذاري و   رشـد سـرمایه  هاي مخارج دفاعی در جمهوري اسالمی ایران عاملی جهـت   هزینه

متـاثر از  هـا   هزینـه ایـن  یـا خیـر؟ همچنـین آیـا      استتشکیل سرمایه ثابت بخش خصوصی 

نوســانات درآمــدهاي نفتــی اســت؟ از روش همدوســی جزئــی بــراي آزمــون همبســتگی و 

  . شدهاي زمانی مختلف استفاده  هاي مطالعه و در مقیاس هاي موضعی طی سال علیت

درآمدهاي مالیـاتی ثابـت نگـه داشـته شـده تـا اثـرات         در روش همدوسی جزئی اثرات

  . شودخالص این متغیرها بدون تاثیر متقابل درآمدهاي مالیاتی برآورد 

نتایج همدوسی جزئی بین رشد مخارج دفاعی و رشد تشکیل سرمایه ثابت نشان داد که 

دفـاعی و   و در مقیاس زمانی چهارساله دو متغیر رشد مخـارج  1357تا  1348در بازه زمانی 

رشد تشکیل سرمایه ثابت خصوصی هم فاز نبـوده و رابطـه علیـت از سـمت رشـد مخـارج       

هاي هنگفت در بخش نظامی در گذاري است. این امر به دلیل صرف هزینه دفاعی به سرمایه

رانی و جایگزینی بخش دولتی بـا بخـش خصوصـی را فـراهم      آن دوره بود که پدیده برون

چراکه عمده درآمد نفتـی   ،شد د توسعه بخش خصوصی را مانع میکرد و در نتیجه فراین می

)، دان و دانکـان  1990( شد. این نتیجـه بـا نتـایج مطالعـات گلـد      صرف تجهیزات نظامی می

) 2014( ) و ملنـاو دیمیتـارکی  2018( )، هوانگ و یونگ2013( )، فیاض و همکاران2007(

  همخوانی دارد. 

دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل  1378تا  1368هاي  در همان مقیاس زمانی و طی سال

رانـی حـداقل در مـورد     پدیده برون ،سرمایه ثابت خصوصی هم فاز هستند. به عبارت دیگر

) 1393( مخارج دفاعی وجود ندارد. این نتیجه نیز با نتایج مطالعات فرتوك زاده و همکاران

 ،مخـارج دفـاعی   در همدوسـی جزئـی بـین رشـد درآمـدهاي نفتـی و رشـد        سازگار است.

هاي مورد مطالعه ندارنـد   درآمدهاي نفتی و مخارج دفاعی همدوسی معناداري در طول سال

مـدت ایـن دو متغیـر در فـاز      و در مقیـاس زمـانی کوتـاه    1357تـا   1348هاي  و تنها در سال

  مخالف یکدیگر قرار دارند. 
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تشکیل سرمایه هاي امنیت داخلی و رشد  در مورد مدل همدوسی جزئی بین رشد هزینه

رو  مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابـت خصوصـی متغیـر پـیش     ثابت خصوصی در کوتاه

  هاي امنیت داخلی نیز شده است.  است؛ یعنی تشکیل سرمایه ثابت خصوصی علت رشد هزینه

رسـد بـا رشـد    از آنجا که یکی از اقالم سرمایه ثابت ساختمان مسکونی است به نظر مـی 

هـاي نظـم عمـومی کـه شـامل خـدمات       ش ساختمان مسکونی، هزینـه گذاري در بخسرمایه

  افزایش یابد. باید دستگاه انتظامی است نیز 

هاي امنیـت   رو است؛ یعنی هزینه مدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی متغیر پس در میان

  داخلی علت رشد تشکیل سرمایه ثابت خصوصی شده است. 

ــرمایه   ــذب س ــع در ج ــور قط ــه ط ــت، ب ــا ایجــاد امنی ــرمایه ه ــل س ــراي  و تمای ــذاران ب گ

گذاري بیشتر موثر است. نتایج این قسمت از پژوهش نیز با مطالعات مـوالیی و گـل    سرمایه

  ) سازگار است. 1394( خندان

هاي امنیت داخلـی و رشـد درآمـدهاي نفتـی      در نهایت همدوسی جزئی بین رشد هزینه

 1378تـا   1365هـاي   لـی طـی سـال   هاي امنیت داخ بیانگر علیت از درآمدهاي نفتی به هزینه

هاي امنیت داخلـی متـاثر از درآمـدهاي نفتـی      مدت، هزینه است. به عبارت دیگر، در کوتاه

امـا   ،، دو متغیـر هـم فـاز هسـتند    1386تا  1374هاي  مدت و طی سال اما در میان ،بوده است

ق توان گفت که در میـان مـدت دو متغیـر فـو     جهت علیت در آن مشخص نیست و تنها می

  حرکت خواهند بود.  هم

طلبانه نظام جمهوري اسالمی ایران و اینکه  با توجه به ساختار اقتصاد ایران، اهداف صلح

هاي امنیـت دولـت ایـران     ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست و مخارج نظامی و هزینه

شود،   مید اي) و داخلی است به این ترتیب پیشنها به منظور تامین امنیت خارجی (منطقه فقط

  . شودمخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبري در حد بهینه تعیین 

اندازه بهینه مخارج دفاعی و امنیت در ایـران بـا   شود  میبه منظور مطالعات آتی پیشنهاد 

  .شودهاي اقتصاد کالن و امنیت ملی برآورد  توجه به شاخص
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