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چكيده
با توجه به رويكردهاي مختلف بررســيهاي امنيت ،شــاخ هاي مختلفي براي بررســي آن وجود
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هاي مختلفي چون شكنندگي دولتها ،درک فساد ،صلح و مخارج نظامي ،براي  135کشور در دو
دوره زماني  2004تا  2014و  2008تا  2014با ا ستفاده از تحليل پانل ديتا مورد برر سي قرار گرفت.
نتايج به دســت آمده نشــان ميدهد که مولفههاي مخارج نظامي و شــكنندگي دولت تاثير منفي بر
رشــد اقتصــادي دارد و به هر اندازه که دولتها شــكنندهتر باشــند ،ميزان رشــد اقتصــادي در آن
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کل شــاخ هاي منبعث از رويكردهاي ســنتي ،تاثير مثبتي بر رشــد اقتصــاد ندارند و رويكردهاي
نوين به دليل ساختارگرا بودن و توجه به طيف و سيعي از عوامل ناامن کننده ،ارتباط مثبتي با مؤلفه
هاي اقتصادي در جوامع مختلف دارند.
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 #اين مقاله برگرفته از پروژه مطالعاتي تحت همين عنوان بوده که با حمايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي

انجام گرفته است.
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 -1مقدمه
دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي باال ،هدف اوليه تمام سيستمهاي اقتصادي و نقطه مطلوب
تمامي تالشهايي است که براي تنظيم امور اقتصادي جوامع صورت ميگيرد .اقتصاددانان
از ســالهاي پيش همواره درصــدد تبيين تفاوت کشــورهاي مختلف جهان از منظر رشــد و
تو سعه اقت صادي بودند و عوامل مختلفي را براي اين تفاوت مطرح کردهاند .در ابتدا عوامل
اقت صادي همانند نرخ پسانداز ،سرمايهگذاري ،ر شد عوامل توليد ،سرمايه ان ساني و ...در
تبيين تفاوت سطح تو سعه ک شورها مطرح بود ،اما با مطالعات گ ستردهتر م شخ

شد که

عالوه بر عوامل اقتصــادي ،عوامل غيراقتصــادي نيز در تفاوت ســطح توســعه کشــورها موثر
است.
عواملي همچون ثبات سياسي ،حاکميت نظم و قانون ،تضمين قراردادها ،ميزان فساد
دســـتگاه اداري ،حقوق مالكيت ،اختالفات قومي ،نژادي و فرهنگي ،امنيت و ...از جم له
عوامل غيراقتصادي هستند که در رشد و توسعه اقتصادي کشورها نقش اساسي دارند.
مطالعات متعدد نشــان ميدهد که امنيت از مهمترين عوامل موثر در رشــد و توســعه
ک شورها مح سوب مي شود .به بيان ديگر ،امنيت ،ا صليترين سنگ بناي اقت صاد ا ست که
شالوده تمامي تمدنها و فرهنگها در طول تاريخ بر آن استوار شده است.
اســـتقرار امنيت در جامعه م تاثر از عوامل مختلفي اســـت که در اين ميان نهادهاي
موجود در جامعه و دولت مهمترين اين عوامل محســـوب ميشـــوند .امنيت داراي ابعاد
مختلفي اســــت که شــــا مل ملي ،انت ظامي ،اقتصــــادي ،فرهنگي ،حقوقي ،نرم ،زيســـتي،
سرمايهگذاري و . ...مي شود .همچنين هر يك از سطوح مختلف امنيت ،داراي تفاوتها و
شــباهتهايي با يكديگر هســتند .برخي ابعاد امنيت از گذشــتههاي دور مطرح بوده و برخي
ديگر از قبيل فرهنگي ،حقوقي ،نرم ،زيستي ،سرمايهگذاري و ...مربوط به عصر جديد است
که منبعث از پيشرفتهاي نوين در عرصههاي مختلف حيات اجتماعي انسان است.
پيشــرفتهاي علم و فناوري در کنار تمامي دســتاوردهاي مثبت و خارق العاده آن،
ريســكها و عدم قطعيتهاي نويني را نيز ســبب شــده (گيدنز )56-55 :1379 ،که مرتبط با
حيطههاي مختلف امنيت اســت و مواجه با آنها نيازمند بررســي و شــناخت عميقتر از تمامي
پديدهها و مواد پيرامون زندگي انسان است.
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مهمترين اثرات اقتصادي امنيت در پديده سرمايهگذاري و رشد اقتصادي تبلور مي
يابد .سرمايهگذاري نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي دارد و روند شكلگيري منبعث
از عوامل مختلفي است.
يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر فعاليتهاي ســـر مايه گذاران خارجي و داخلي،
صرفنظر از کسب سود حاصل از سرمايهگذاري ،ريسك و مخاطره است .به عبارت ديگر،
ســرمايهگذاران در فضــاي نامناســب به لحاظ مخاطره و ريســك فعاليت نميکنند .بنابراين
ايجاد اطمينان و امنيت در کشورها ،براي حضور روز افزون سرمايهگذاران ،امري ضروري
محسوب ميشود و به اين دليل است که محيط امن اقتصادي عامل اساسي رشد اقتصادي و
تو سعه پايدار در ک شورهاي در حال تو سعه ا ست .افزايش امنيت اقت صادي از طريق کاهش
بدبيني و نااطميناني به بازدهي مورد انتظار ســـرمايهگذاريها از يك ســـو فرار ســـرمايه را
کاهش ميدهد و از سوي ديگر به افزايش سرمايهگذاري بخش خصو صي کمك ميکند.
اين امر ســبب ميشــود که طرف عرضــه اقتصــاد رشــد کرده و توانايي حضــور موفق در
بازارهاي منطقهاي و بينالمللي را پيدا کند و از اين طريق رشـــد و توســـعه را بيش از پيش
شتاب بخشد.
نكتهاي که الزم اســـت در مورد مفهوم امنيت به آن توجه شـــود ،اين اســـت که تلقي
کشــورهاي توســعه نيافته و توســعه يافته در مورد ابعاد امنيت متفاوت اســت؛ در حال حاضــر
بسياري از کشورهاي در حال توسعه از زيربناهاي اساسي الزم براي سازوکار بازار بيبهرهاند.
اولين اولويت در اين نوع اقتصــادها پايهريزي نهادهاي ســاختاري اوليه براي قانونمندي شــامل
تامين جان و مال افراد در مقابل اقدامهايي جنايي ،محدودسازي و کنترل اقدامهاي خودسرانه
ماموران دولتي و ايجاد نظام قضايي عادالنه و قابل پيشگيري است .پس از پايهريزي بنيانهاي
قانونمند ياد شده ،بايد روشهايي را يافت که در آن بخشهاي خا صي از نظام حقوقي بتوانند
به تثبيت حقوق مالكيت کمك کنند .ايجاد اصــالحات در اين خصــوص زماني نتيجه ميدهد
که قابليتهاي نهادي قوي وجود داشته باشد ،چراکه فقر ،محروميت ،تبعيض و فساد از عوامل
توسعه نيافتگي و عوامل ضد امنيت شناخته ميشود.
آنچه در اين را ستا مهم و قابل توجه ا ست اين ا ست که با وجود مطالعات متعدد در
ارتباط با نقش امنيت در توســـعه و رشـــد اقتصـــادي ،مباني نظري منســـجمي در رابطه با
رويكردهاي نوين امنيتي و عملكرد اقتصـــادي وجود نداشـــته و يا با محدوديتهاي زيادي

 130فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال شانزدهم ،شماره  ،61تابستان 1395

مواجه بوده و اين محدوديت ،انجام مطالعات کاربردي را با مشــكل مواجه ســاخته اســت.
عالوه بر اين ،رويكردهاي مختلف امنيت ،سياستهاي امنيتي خاص خود را ايجاب ميکند
که ممكن است آثار اين سياستها متفاوت از هم باشد به طوري که در رويكردهاي سنتي
افزايش مخارج نظامي و هزينههاي مبارزه با خ شونت ميتواند از مهمترين سيا ستها تلقي
شــود و اين ســياســتها ممكن اســت آثار اقتصــادي متفاوتي با ســياســتهاي منبعث از
رويكردهاي نوين امنيتي که بيشتر بر سياستهاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي مبتني است،
دا شته با شد .حتي اينگونه ادعا مي شود که تلقيهاي سنتي از امنيت به وا سطه تحول روابط
اقت صادي ک شورها و واب ستگي متقابل آنها در جهان معا صر ،يك تهديد امنيتي جدي براي
ساير بازيگران اقتصادي بشمار رود (مك سويني.)20 :1999 ،
بر اين اســاس دو ســوال مهمي که در اين ارتباط به ذهن ميرســد اين اســت که با
توجه به اثرات مختلف رويكردهاي امنيتي سنتي و نوين ،هر يك از رويكردها چه سيا ست
هايي را توصـــ يه و تجويز ميکن ند و اين رويكرد ها چه آ ثاري بر رشـــد اقتصـــادي و
سرمايهگذاري بر جاي ميگذارند
با توجه به اين دو پرســـش ،در اين مقاله پس از بررســـي مفهوم امنيت ،رويكردهاي
مختلف امنيتي تشريح شده و سپس سياستهاي منبعث از هر کدام مورد اشاره قرار گرفته و
آنگاه به بررسي و تجزيه و تحليل آثار اقتصادي هر يك از اين سياستها پرداخته ميشود.

 -2مفهوم و رویکردهای امنیتی
 -1-2مفهوم امنیت
امنيت از جمله مفاهيم پيچيدهاي ا ست که ارائه تعريفي دقيق از آن به سادگي مي سر ني ست.
امنيت مفهومي به شدت ذهني ،ن سبي و بر ساخته اجتماعي ا ست .قدمت اندي شه درباره اين
مفهوم به آغاز حيات بشـــري و زيســـت اجتماعي باز ميگردد .مجادالت در مورد امنيت از
پايان جنگ جهاني دوم به بعد به مجامع آکادميك راه پيدا کرده و با وجود گذشت بيش از
شـــش دهه از مناظرات در باب اين مفهوم ،ک ما کان عدم اتفاقنظر در بين محققان در فهم
چيستي آن ،نظر مشترک تالشهاي فكري است (درويشي.)57 :1389 ،
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امنيت به معناي اوليه و ســاده عبارت اســت از :ص ـيانت نفس از خطرات احتمالي که
جان آدمي را تهديد ميکند .در تعريفي ديگر امنيت ،شــرايطي اســت که در چارچوب آن
فرد در مقابل خطرات ،تهديدات و زيانهاي ناشــي از زندگي اجتماعي ،مورد حمايت جمع
(جامعه) قرار ميگيرد .ميتوان امنيت را مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت
و در مورد افراد ،نبود ترس ،بيم و دلهره نســـبت به حقوق و آزادي هاي مشـــروع فردي و
اجتماعي و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزاديها و مصــون بودن از تهديد ،خطر مرگ،
بيماري ،فقر و حوادث غيرمترقبه و درک هر عاملي که آرامش انسان را از بين ببرد ،تعريف
کرد (يزداني و صادقي.)50-49 :1389 ،
در تعريفي ديگر ،امن يت ع بارت اســـت از ر ها بودن از خطر يا ترس و هر گاه فرد،
سازمان ،دولت يا جامعهاي واقعا از خطر موردنظر رها بوده يا در مقابل آن حفاظت شود ،گفته
مي شود که آن فرد ،سازمان ،دولت يا جامعه از امنيت برخوردار است .در اين تعريف ،امنيت
پديدهاي عيني تلقي شده و در برخي ديگر از تعاريف بر ادراکي و ذهني بودن آن تاکيد شده
است .بر اساس اين رويكرد ،رها بودن واقعي از خطر ،مبين امنيت نيست ،بلكه در صورتي که
فرد ،سازمان ،دولت يا جامعهاي احساس رها بودن از خطري را داشته باشد ،نسبت به آن خطر
از امنيت برخوردار خواهد بود (برومند و ديگران.)18 :1387 ،
در نهايت اينكه «امنيت به معني نبود تهديدهاست .رهاييبخشي و آزاد ساختن مردم
از آن دســـته قيد و بندهاي فيزيكي و انســـاني که آنان را از انجام آنچه آزادانه تصـــميم به
انجامش ميگيرند ،باز ميدارد .جنگ و تهديد جنگ يكي از اين قيد و بندهاســـت و فقر،
آموزش و پرورش ضعيف ،سرکوب سياسي و مانند آنها نيز نمونه ديگر آن است .امنيت و
رهايي دو روي يك ســكهاند .رهاييبخشــي و نظم (نه قدرت) اســت که امنيت راســتين به
وجود ميآورد» (بوث.)319 :1991 ،1
با توجه به هدف مقاله و رويكردهاي امنيتي تشـــريح شـــده در ادامه بحث ،تعريف
اخير ،قرابت معنايي بيشــتري با مفهوم مورد نظر اين تحقيق دارد .بر اين اســاس ،در تعريف
امنيت عالوه بر اشـــاره به فقدان تهديدها و خطرات زندگي فردي و جمعي ،بايد رهايي از
عوامل محدودکننده اجتماعي ،اقتصادي و سياسي نيز مورد توجه قرار گيرد.

1- Booth
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 -2-2رویکردهای نظری به امنیت
از بدو وجود جوامع ان ساني ،امنيت به برر سي گذا شته شده و براي د ستيابي به آن تالش به
عمل آمده اســـت .بســـته به زمان و مكان مورد نظر در تاريخ بشـــر ،امنيت براي مردم معاني
بسيار متفاوتي داشته است .با اين حال بررسيهاي امنيت ،در قالب موضوع علمي و پژوهش،
يك ابداع نســبتا جديد و بيشــتر انگليســي -آمريكايي اســت که پس از جنگ جهاني دوم
برجستگي يافت (ويليامز.)35 :1390 ،
امروزه بررســيهاي امنيت در دســتور کار بســياري از رشــتههاي دانشــگاهي از قبيل
روابط بينالملل ،علوم ســـياســـي ،اقتصـــاد ،علوم اجتماعي و ....قرار گرفته اســـت .به باور
تحليلگران ،دوران طاليي حوزه پژوهشـــي در مورد امن يت به د هه هاي  50و  60ميالدي
برميگردد .در اين دوره دو لت هاي غربي به رويكرد هاي غيرن ظامي امن يت که منب عث از
فعاليتهاي دانشگاهي بود ،توجه ويژهاي نشان دادند .با اين حال برجستهترين کار پژوهشي
در ارتباط با امنيت انت شار کتاب «مردم ،دولتها و هراس» بري بوزان در سال  1983بود که
تحول بسيار مهمي در جريان اصلي بررسيهاي امنيت ايجاد کرد.
بوزان اســـتدالل ميکرد که امنيت تنها ناظر بر دولتها نيســـت ،بلكه به همه فعاليت
هاي انســـان مربوط ميشـــود .همچنين نميتوان آن را به تكيه بر نيروي نظامي که «به طور
ذاتي نارســـاســـت» محدود کرد .بوزان چارچوبي را بســـط داد که به موجب آن ،امنيت
فعاليتهاي بشـــري متاثر از پنج بخش عمدهاي بود که هر يك از آنها داراي کانون خاص
خود و شــيوهاي ويژه براي آرايش اولويتها داشــت .پنج بخش ياد شــده شــامل «نظامي»،1
«سياسي»« ،2اقتصادي»« ،3اجتماعي» 4و «محيط زيستي» 5است (ويليامز.)37 :1390 ،
بررســـيهاي نظري مختلفي در ارتباط با امنيت توســـعه يافتهاند که از مهمترين آنها
ميتوان به «واقعگرايي»« ،ليبراليســـم»« ،نظريه بازي ها»« ،6برســـازي»« ،7رويكرد صـــلح» و
«رويكرد انتقادي» اشـــاره کرد .در اين بين ،رويكرد صـــلح به دليل ايفاي نقش موثر در
1- Military
2- Political
3- Economic
4- Societal
5- Environmental
6- Game Theory
7- Constructivism
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ها در ادامه بحث اســتفاده ميشــود) مورد توجه

اقتصاددانان نيز قرار گرفته است (لولر.)151-138 :2008 ،
در بررســـي رويكردهاي مختلف نظري ،ميتوان دو فلســـفه رايج را در مورد امنيت
تشخي داد که هر يك از آنها نقطه عزيمت کامال متفاوتي با ديگري دارد؛ فلسفه نخست،
امنيت را مترادف با انبا شت قدرت ميداند .از اين ديدگاه ،امنيت يك کاال شناخته مي شود
(يعني بازيگران براي اينكه امنيت داشـــته باشـــند بايد چيزهايي مانند دارايي ،پول ،ســـالح،
ارتش و ...داشــته باشــند ).در اين ديدگاه ،انباشــت قدرت ،راه رســيدن به امنيت قلمداد مي
شــود؛ بازيگران هر چه قدرت (به ويژه قدرت نظامي) بيشــتري گرد آورند امنيت بيشــتري
خواهند داشت.
فلســفه دوم با اين انديشــه که امنيت نتيجه قدرت اســت به چالش برميخيزد و به
جاي آن ،فل سفه امنيت را در رهايي 1ميداند؛ يعني رعايت عدالت و تامين حقوق ب شر .از
اين ديدگاه ،امنيت نه يك کاال ،بلكه رابطه اي ميان بازيگران مختلف شناخته مي شود .از
اين روابط مي توان دو تلقي داشـــت :تلقي ســـلبي (امنيت به نبود چيزي تهديدکننده باز
مي گردد) يا تلقي ايجاني (امنيت متضـــمن پديده هايي اســـت که توانايي ايجاد ميکنند و
امور را امكانپذير ميســازند) .اين تمايز معموال در دو مفهوم «آزادي از» و «آزادي براي»
جلوهگر است.
در تلقي مناسباتي ،امنيت مستلزم به دست آوردن اعتماد نسبي به مناسباتي است که
زاده برخي پايبنديهاي مشـــترکي اســـت که به نوبه خود اطمينان و پيشبينيپذيري نســـبي
پديد ميآورند .اين ديدگاه ميگويد عامل تعيينکننده براي شــناخت معادله امنيت -ناامني،
وجود کاالي خاص ( مانند جنگافزارها و )...نيســـت ،بلكه به رابطه ميان بازيگران مربوط
است (ويليامز.)40 :1390 ،
فلسـفه اول که در آن قدرت بيشـتر به مثابه امنيت بيشـتر اسـت را ميتوان بيانگر رويكرد
سنتي نسبت به امنيت دانست .فلسفه دوم نيز بيانگر رويكرد نوين به مقوله امنيت است که در آن
قدرت به تنهايي عامل تعيينکننده امنيت نيســت و فقدان عوامل تهديدکننده و وجود بســتر الزم
براي ايجاد و ظهور پتانسيلها و تواناييها از مظاهر امنيت تلقي ميشود.

1- Emancipation
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جدول ( -)1رویکردهای مختلف امنیت ،مفهوم و شاخصهای اندازهگیری

رويكردهاي امنيتي

مفهوم

سنتي

قدرت بيشتر به مثابه امنيت بيشتر

 نبود عوامل تهديدکنندهنوين

وجود بستر براي ايجاد و ظهور پتانسيلها وتواناييها

شاخ

هاي اندازهگيري

 قدرت تسحيالتي مخارج نظامي تعداد پرسنل نظامي و... شاخ جهاني صلح شاخ شكنندگي دولتها شاخ احساس فساد هزينههاي خشونت -و...

 -3مبانی نظری تحقیق
با توجه به دو رويكرد ســـنتي و نوين ،مباني نظري امنيت و رشـــد اقتصـــادي در اين قالب
طبقهبندي شده است.

 -1-3رویکرد سنتی امنیت و رشد اقتصادی
در رويكرد سنتي ،انبا شت قدرت از مولفههاي ا صلي امنيت ا ست که اين مقوله امروزه در
قالب مخارج نظامي و بحث اقتصاد دفاع ،وارد ادبيات اقتصادي شده است.
اقت صاد دفاع شاخهاي جديد از مطالعات اقت صادي ا ست که مديريت مخارج دفاعي
را طي دورههاي جنگ و صلح مطالعه و آثار خارجي اين مخارج بر ساير بخشهاي اقتصاد
بررســـي و تحليل ميکند .به طور کلي ،مخارج دفاعي به عنوان مخارج کاالهاي عمومي
يك اقت صاد درنظر گرفته مي شوند ،اما اقت صاد دفاع رابطه مخارج دفاعي و متايرهاي کالن
اقت صادي را از طريق کانالهاي مختلف برر سي و تحليل ميکند (آندو )142 :2009 ،1ر شد
اقتصــادي يكي از مهم ترين متايرها در اين زمينه اســت که موضــوع بســياري از تحليلها و
مطالعات است .در اين زمينه ميتوان رابطه هزينههاي نظامي و رشد اقتصادي را از دو کانال
اثرات تقاضا و اثرات عرضه بررسي کرد.
1- Ando
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از زاويه اثرات مثبت تقاضــا ،يك افزايش برونزا در مخارج نظامي ،ســمت تقاضــاي
اقتصـــاد را تحريك و افزايش ميدهد .افزايش تقاضـــاي کل از طريق مخارج نظامي باعث
ميشــود که ميزان بهرهبرداري از ظرفيتهاي اقتصــادي کشــور افزايش يافته و افزايش نرخ
بهرهوري ناشي از آن ،موجب ارتقاي سطح توليد از طريق ضريب فزاينده (تكاثر) کينزي و
در نهايت ر شد اقت صادي شود .عالوه بر اين اگر هزينههاي نظامي صرف توليد تجهيزات و
ادوات نظامي شود ،صادرات آن ميتواند باعث بهبود تراز تجاري شده و از م سير ضريب
فزاينده رشد اقتصادي را افزايش دهد (دانن و همكاران.)251 :2005 ،1
از زاويه اثرات منفي تقاضـــا ،گســـترش مخارج نظامي با توجه به محدوديت بودجه
دولت از طريق اثر جايگزيني اين مخارج با مخارج غير نظامي بخش عمومي ( مانند مخارج
سـرمايهگذاري و مخارج آموزشـي و بهداشـتي) ،افزايش مالياتها و بدهيهاي خارجي (از
جانب کسري بودجه ،)2باعث کاهش رشد اقتصادي ميشود .اين مساله را ميتوان بر اساس
مثال «جايگزيني اســلحه با رفاه» 3نيز تشــريح کرد .بر اين اســاس ،خريد اســلحه با توجه به
کمبود ارز ،منابع موجود را براي وارد کردن کاالهاي وا سطهاي و سرمايهگذاري در جهت
بهبود رشد اقتصادي بلند مدت پايدار ،کاهش ميدهد (نارايان و اسميت.)2 :2009 ،4
همچنين چنانچه هزينههاي نظامي بيشـــتر صـــرف واردات تجهيزات و ادوات نظامي
شود (که در کشورهاي در حال توسعه معموال چنين است) با توجه به تاثير منفي آن بر تراز
تجاري ،ميتواند رشد اقتصادي را کاهش دهد.
از کانال اثرات عر ضه ميتوان تاثير هزينههاي نظامي روي رشد اقتصادي را اينگونه
تشـــريح کرد که افزايش اين هزينهها از طريق بكارگيري فاکتورهاي توليد (نظير ســـرمايه
فيزيكي ،سرمايه ان ساني و منابع طبيعي) و تكنولوژي  -به وا سطه پيوندهاي پ سين و پ شين با
ساير بخشهاي اقتصادي -سطح توليد بالقوه را افزايش و رشد اقتصادي را تسريع ميبخشد.
البته ممكن اســت اين کانال مانند کانال اثرات تقاضــا از طريق تايير موجودي ســرمايه و اثر
جايگزيني مخارج نظامي به جاي مخارج ســرمايه گذاري ،رشــد اقتصــادي را کاهش دهد
(دانن و همكاران.)2005 ،
1 - Dunne and et al.
 - 2فرحبخش و فرزينوش ( )1388نشان ميدهند که کسري بودجه بر رشد اقتصادي کشورهاي فقير تاثير منفي دارد.
3- Guns Verses Butter Trade Off
4- Narayan and Smyth
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عالوه بر دو کانال مطرح شـــده ،افزايش مخارج نظامي ميتوا ند از طريق افزايش
امنيت ،رشد اقتصادي را به طور غيرمستقيم افزايش دهد .بعضي از نظريات اقتصادي ،امنيت
را نوعي کاالي عمومي ميدانند که خصو صيات غيرقابل ا ستثنا کردن و غيررقابتي بودن در
مصرف در آن وجود دارد .اين ويژگيها موجب شده است تا تامين مالي هزينههاي دفاعي
توســـط بخش هاي غيردفاعي توجيه پذير شـــود .به عبارت ديگر ،بخش دفاعي که اغلب
ا ست با ساير بخشهاي غيردولتي اقت صاد شباهت

توليدکننده نوعي کاالي عمومي خال
چنداني ندارد (گلخندان.)27 :1393 ،

کارهاي تجربي متعددي در مورد اثرات اقتصادي بخش امنيت انجام گرفته است که
از آن جمله ميتوان به مدل فدر -رم 1اشاره کرد .در اين مدل ،عوامل موثر بر رشد اقتصادي
به دو بخش تق سيم مي شود که شامل بخش صادرات و ساير بخشهاي داخلي (بخشهاي
غير صــادرات) اســت که رم و بيســوايز )1986( 2از اين مدل براي بررســي مخارج دفاعي
اســتفاده کردند .شــكل نهايي مدل فدر که نقش مخارج نظامي در رشــد اقتصــادي را تبيين
ميکند به شكل رابطه ( )1ارائه شده است (رام.)86 :1995 ،3
( )1

Y
I
L  
M
M



 

Y1
Y1
L1  1  
M 1
 Y1

به عبارت ديگر (رابطه (:))2
Y
I
L
M
( )2



Y1
Y1
L1
Y1
که در آن  Yتوليد اقتصاد I ،سرمايهگذاري L ،نيروي کار و  Mمخارج نظامي است.

شــكل ديگري از توابع براي بررســي آثار اقتصــادي مخارج دفاعي مورد اســتفاده
اقت صاددانان و کار شنا سان قرار گرفته ا ست که مبتني بر تابع کاب -داگالس و در را ستاي
مدل رشــد ســولو اســت .نمونه اين توابع در رابطه ( )3ارائه شــده اســت (دانن و همكاران،
.)453 :2005
( )3

0  , 1

y  Ak 1   g1 g 2

1- The Feder Ram Based Defence –Growth Model
2- Biswas and Ram
3- Ram
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داخلي k ،موجودي سرمايه خ صو صي g1 ،مخارج نظامي دولت

و  g2مخارج غير نظامي دولت است.
عالوه بر رابطه ( ،)3تحليل هايي ديگري نيز از رابطه ابعاد مختلف امنيت و عملكرد
اقتصـــادي انجام گرفته اســـت که نمونه آن به منظور بررســـي ابعاد مختلف امنيت بر رشـــد
اقتصادي مطابق رابطه ( )4است (مينتز و هانگ.)548 :1991 ،1
I

(Y    1I   2 L  3 M   4 NM  5 X   6 ELEC   7 DEM  e )4
0

داخلي I ،ســـرمايهگذاري L ،جمعيت M ،مخارج نظاميNM ،

که در آن  Yتوليد ناخال
مخارج غير نظامي X ،صادرات EC ،ادوار فني و  DEMسطح دموکراسي است.
م شابه مدل ( )4براي برر سي آثار مخارج نظامي بر سرمايهگذاري ،رابطه ( )5معرفي
شده که مبتني بر مطالعات مينتز و هانگ ( )1991است.
( )5

n3

n2

n1

s 0

s 0

s 0

I  1  b11, s P s  b12, s NM  s  b13, s M  s  b14 DEM  e1

که در آن  Pنشانگر ستانده تجاري بخش خصوصي و  DEMفرايندهاي دمكراتيك بوده و
ساير نمادها همانند تابع قبل است.

 -2-3رویکرد نوین امنیت و رشد اقتصادی
مدل رشد نئوکالسيك چارچوب مهمي براي رشد بلندمدت اقتصاد فراهم ميکند .در مدل
ر شد سولو ،رونق و ر شد اقت صادي نا شي از عوامل کار ،سرمايه و تكنولوژي تحت فرض
عملكرد رقابتي اقتصاد است .مدلهاي رشد کاس ،کوپمنز ،لوکاس و رومر نيز که بر اساس
اين الگو توسعه يافتهاند ،سرمايه ،نيروي کار و تكنولوژي و دانش را عامل مكانيكي و تعيين
کننده رشـــد ارزيابي کردهاند .با اين حال اين الگوها نتوانســـتهاند به خوبي تفاوت ســـطح
درآمدي کشورهاي مختلف جهان را توضيح دهند.

1- Mintz and Huang
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برخي از فر ضيهها بر اين باورند که عوامل تعيينکننده تفاوت درآمد ،بي شتر نا شي
از تفاوت در زيرســاختهاي اجتماعي و به عبارت ديگر ،نهادها و ســياســتهايي اســت که
باعث تشويق سرمايهگذاري و توليد به جاي مصرف و انحراف منابع ميشود .بحث انحراف
منابع ا شاره به فعاليتهايي دارد که منجر به تخ صي

منابع به غير از سرمايهگذاري و توليد

ميشــود .اين انحراف که در ادبيات اقتصــادي با عنوان رانتجويي معرفي ميشــود به طور
مشخ

بر اشكالي مانند جنايت ،بند و بست براي فرار مالياتي و دعاوي قالبي اشاره دارد.
نهادها و سياستهايي که زيرساختهاي اجتماعي را تشكيل ميدهند ،شامل عواملي

هســتند که محيطي را به وجود ميآورند که تصــميمگيري خصــوصــي در داخل آن انجام
ميگيرد .اگر جرم و جنايت کنترل نشـــود يا جنگ داخلي يا حمله خارجي وجود داشـــته
باشـــد ،پاداش ســـرمايهگذاري براي بخش خصـــوصـــي و فعاليتهايي که توليد را افزايش
ميدهد ،پايين خواهند آمد .يا اگر به قراردادها احترام گذارده نشــود يا تفاســير دادگاهها از
آن غيرقابل پيشبيني باشـــد ،طرح هاي ســـر ما يه گذاري درازمدت جذابيت کمتري پيدا
خواهند کرد (رومر.)274-272 :2006 ،
رويكرد نوين امنيتي قرابت معنايي بااليي با بحث تاثير نهادها و ســـياســـت ها در
عملكرد اقتصـــادي دارد .اين رويكرد به رهايي از عوامل تهديدکننده فردي و اجت ماعي
تاکيد داشـــته و درصـــدد ايجاد بســـتر الزم براي ايجاد و ظهور پتانســـيلها و تواناييهاي
اقتصــادي ،فرهنگي و اجتماعي افراد و جامعه اســت .امنيت با تعريف جديد ،نقش مهمي نيز
در عملكرد و رشد اقتصادي ميتواند ايفا کند .بر اين اساس ،شاخ

هاي مرتبط با امنيت به

عنوان يكي از عوامل نهادي در نظر گرفته ميشــود .با توجه به اين مســاله ميتوان تابع تولد
اقتصاد را به شكل تابع ( )6ارائه داد.
( )6

Y  f  K , L, D 

که در آن  Yتوليد ناخال داخلي K ،ســـر ما يه L ،نيروي کار و  Dعوامل نهادي از قبيل
شاخ هاي امنيت ا ست .اين شاخ ها با ا ستفاده از معيارهاي مبتني بر محيط صلحآميز،
فقدان فساد ،عدم شكنندگي دولتها و ساير موارد در ادامه مورد بررسي قرار ميگيرد.1
 -1براي بررسي نظري رويكردهاي نوين امنيتي ،ميتوان از الگوهاي مبتني بر رانتجويي و توليد اقتباس کرد.
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 -4مرور مطالعات تجربی
با توجه به دو رويكرد ســـنتي و نوين امنيتي در اين بخش به مرور مطالعات تجربي در اين
زمينه پرداخته ميشود.

 -1-4رویکرد سنتی
مخارج نظامي به عنوان شاخصي از رويكردهاي سنتي به امنيت است .بررسيهاي متعددي
در ارتباط با آثار اقتصادي مخارج نظامي بر رشد اقتصادي انجام گرفته است که در ادامه به
برخي از آنها اشــاره ميشــود .بررســي ييلديريم ،اوکال و کســكين )817-816 :2011( 1در
تحقيقي با عنوان «مخارج نظامي ،رشــد اقتصــادي و ســرريز فضــايي :چشــمانداز جهاني» با
اســتفاده از تلفيق مدل رشــد ســولو و مدل فدر -رم به بررســي رابطه بين رشــد اقتصــادي و
مخارج نظامي پرداختهاند .اين تحقيق با روش پانل ديتا و اطالعات آماري  133کشور جهان
براي سالهاي  2000تا  2008انجام شده و نتايج به دست آمده نشان ميدهد مخارج نظامي
تاثير مثبتي بر رشد اقتصادي کشورهاي جهان دارد.
در مطالعه ديگري با عنوان «مخارج دفاعي و رشــد اقتصــادي :شــواهدي از هند» که
توسط تيواري )117 :2010( 2با استفاده از روش  VECMبراي کشور هند انجام شده ،نتايج
تحقيق نشــانگر رابطه منفي بين رشــد اقتصــادي و مخارج دفاعي در هند اســت .در تحقيق
ديگري که توســط آندو )141 :2009( 3با عنوان «تاثير مخارج نظامي بر رشــد اقتصــادي» با
ا ستفاده از تحليل پانل ديتا و بر ا ساس مدل فدر و دادههاي آماري  1995تا  2003براي 109
کشور انجام شده است ،نتايج به دست آمده نشان ميدهد رابطه مثبتي بين مخارج نظامي و
رشد اقتصادي وجود دارد.
در مطالعهاي با عنوان «اثر هزينههاي نظامي بر بدهيهاي خارجي در کشـــورهاي در
حال تو سعه» که تو سط ديزجي ،پناهي و تقيزاده ( )117 :1388انجام شده ا ست با ا ستفاده
دادههاي آماري  77کشور در حال توسعه در بازه زماني  1993تا  2007از طريق گشتاورهاي
تعميميافته ( ،)GMMنشان داده مي شود که هزينههاي نظامي اثر مثبت و درآمد اثر منفي بر
بدهيهاي خارجي دارد.
1- Yildrim, Ocal and Keskin
2- Tiwari
3- Ando
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بررســـي هاي گلخندان ( )23 :1393در ارتباط با تاثير هزينه هاي نظامي بر رشـــد
اقت صادي ک شورهاي منتخب در حال تو سعه و تو سعه يافته با ا ستفاده از رهيافت  GMMو
دادههاي آماري ســـالهاي  1994تا  2010نشـــان ميدهد که تاثير مخارج نظامي بر رشـــد
اقتصــادي در کشــورهاي در حال توســعه منفي بوده و آن تاثير در کشــورهاي توســعه يافته
مثبت بوده است.

 -2-4رویکرد نوین
توجه به محيط صـــلحآميز و ابعاد انســـاني ،اجت ماعي و اقتصـــادي امنيت از ويژگي هاي
رويكردهاي نوين به امنيت و رشد اقتصادي است که در ادامه برخي از مطالعات انجام شده
در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيرد.
در تحقيقي با عنوان «صلح و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه» که توسط
سانتيرازگرام )807 :2008( 1انجام شده است با استفاده از دادههاي آماري سالهاي  2000تا
 2004براي  77کشــور در حال توســعه جهان و روش پانل ديتا ،ارتباط محيط صــلحآميز با
رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج به دست آمده نشان ميدهد که صلح به
طور مستقيم و غيرمستقيم بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارد .صلح موجب کاهش ري سك و
نااطميناني شده و تاثير مثبتي بر انبا شت سرمايه فيزيكي و ان ساني دارد .عالوه بر اين ،محيط
صـــلحآميز با افزايش بهرهوري کار و ســـر ما يه ،بهبود حكمراني خوب ،افزايش ورود
گردشـگران خارجي و عملكرد موثر نهادها ،به طور غيرمسـتقيم در افزايش رشـد اقتصـادي
مشارکت ميکند.
در تحقيقي با عنوان «مطالعه تجربي رونق اقتصـــادي و صـــلح» که توســـط مانهو و
دينوف )30 :2013( 2با اســـتفاده از ترکيب مدل چند متايره خطي لگاريتمي و تجز يه و
تحليل تبعيض ،رابطه بين رشــد اقتصــادي و صــلح مورد بررســي قرار گرفته اســت .در اين
تحقيق اين فرض که در نظريه رشـــد نئوکالســـيك ســـاير متايرهاي برونزا از قبيل صـــلح،
ســـياســـتها ،تاريخ و فرهنگ و به طور کل نهادها ،نقش مكانيكي و تعيينکننده (همانند
عوامل کار ،سرمايه و تكنولوژي) در ر شد اقت صادي ندارند به آزمون گذا شته شده و نتيجه
1- Santhirasegaram
2- Man Ho and Dinov
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گيري شده ا ست که با وجود رابطه مثبت بين ر شد اقت صادي و محيط صلحآميز ،اين رابطه
خطي و مكانيكي نيست.

 -5معرفی الگو
هدف اين تحقيق بررســي ابعاد مختلف امنيت بر عملكرد اقتصــادي در کشــورهاي مختلف
جهان ا ست .اين تحقيق بر اين فرض ا ست که وجود امنيت منجر به عملكرد بهتر اقت صادي
ميشود که به شكل تابعي ميتوان گفت توليد و رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف تابعي
از جمعيت (يا نيروي کار) ،سرمايه (در قالب سرمايهگذاري داخلي و سرمايهگذاري مستقيم
خارجي ( ،))FDIتجارت و ســاير متايرهاي نهادي اســت که در اين تحقيق شــاخ هاي
مرتبط با امنيت به عنوان مهمترين متايرهاي نهادي در نظر گرفته شـــده اســـت .به عبارت
جبري (رابطه (:))7
( )7
که در آن  Yتوليد ناخال

Y  f  L, I , FDI , T , D 

داخلي I ،ســرمايه گذاري L ،نيروي کار FDI ،ســرمايهگذاري

مستقيم خارجي T ،تجارت و  Dعوامل نهادي از قبيل شاخ هاي امنيت است.
چنين فرضـــي را براي ســـر مايه گذاري نيز ميتوان در نظر گرفت؛ فرض ميشـــود
ســرمايهگذارن به عواملي از قبيل پويايي اقتصــاد و مولفههاي نهادي توجه ميکنند .با فرض
اينكه پويايي اقتصـــاد را ميتوان با عواملي از قبيل رشـــد اقتصـــادي ،تجارت و جريان
ســـرمايهگذاري مســـتقيم خارجي اندازه گرفت ،مولفههاي نهادي نيز در اين تحقيق به مثابه
عوامل موثر بر امنيت شــامل مخارج نظامي ،شــاخ
ميشود .بر اين اساس رابطه ( )8را ميتوان نوشت.
( )8

صــلح ،شــكنندگي دولتها و ...فرض
I  f Y , L, FDI , T , D 

در اين تحقيق الگوهاي مورد اشاره با استفاده از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا و نرم
افزار  EViews 8برازش ميشود.1

 -1براي بررســـي جزئيات روش پانل ديتا ميتوان به کتاب «اقتصـــاد ســـنجي پانل ديتا» تاليف اشـــرفزاده و مهرگان،
 Econometric Methodsتاليف  Johnston and Dinardoو Econometric Analysis of Panel
 Dataااليف  Baltagiمراجعه کرد.
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 -1-5دادههای تحقیق
در اين تحقيق دادههاي آماري  135کشور جهان ،بين سالهاي  2004تا  2014مورد استفاده
قرار گرفته اســت .اطالعات آماري شــاخ هاي اقتصــادي از قبيل رشــد اقتصــادي ،جريان
ورودي  ،FDIتجارت و تشـــكيل ســـر ما يه ثابت از بانك جهاني ( 1)WDIاخذ شـــده و
شــاخ

هاي مربوط به امنيت نيز به شــرح زير از موســســات مختلف بين المللي گردآوري

شده است.

 -1-1-5شاخص امنیت با رویکرد سنتی
در رويكرد ســنتي به مقوله امنيت که در آن انباشــت قدرت از ضــروريات اصــلي محســوب
ميشـــود شـــاخ هاي مرتبط با مخارج نظامي را ميتوان از جمله مهمترين شـــاخ هاي
امنيت بر شمرد .اين شاخ ها همه ساله در قالب سالنامه مو س سه تحقيقات صلح ا ستكهلم
( 2)SIPRIبراي کشورهاي مختلف جهان منتشر ميشود.

 -2-1-5شاخصهای امنیت با رویکرد نوین
با رويكردهاي نوين به امنيت ،ميتوان شاخ

هايي از قبيل شاخ

جهاني صلح «مو س سه

اقتصاد و صلح» ( ،3)IEPشاخ اح ساس ف ساد ( )CPIاز «مو س سه شفافيت بين الملل» 4و
در نهايت شاخ شكنندگي دولتها 5از « صندوق صلح» 6را به عنوان مهمترين شاخ ها
در نظر گرفت که جزئيات آن به شرح زير است:
* شاخ صلح جهاني :اين شاخ بر ا ساس نمرات  0تا  5به رتبهبندي ک شورهاي جهان
از منظر مولفهاي صلح ميپردازد .در اين رتبهبندي ک شورهايي که از منظر محيط صلحآميز
وضعيت بهتري دارند نمره کمتري دريافت ميکنند .آخرين نسخه شاخ
مربوط به ســال  2015اســت که از ترکيب  23شــاخ

صلح بينالمللي

کيفي و کمي ،در قالب ســه عامل

1- World Development Indicators
2- Stockholm International Pease Research Institute
3- The Institute for Economics and Peace
4- Transparency International
5- Fragile States Index
6- The Fund for Peace
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تعارضــات رو به رشــد داخلي و بين المللي ،ســالمت و امنيت اجتماعي و نظاميگري براي
 162کشــور جهان (که در برگيرنده بيش از  99/6درصــد از جمعيت جهان اســت) تشــكيل
شده است.1
* شاخ شكنندگي دولت ها :اين شاخ مبتني بر رتبه بندي ساالنه ک شورهاي مختلف
جهان بر اســـاس نمرات ( 10براي پايدارترين کشـــورها) تا ( 120براي شـــكنندهترين
کشورها) است که توسط صندوق صلح منتشر مي شود و در آخرين گزارش منتشر شده
 178کشور جهان را دربرگرفته است .هدف اصلي گزارش ارزيابي سطح پايداري و ثبات
در کشــورها و ميزان فشــارهاي وارده به صــلح اســت .اين شــاخ از مجموع  12متاير
مختلف به دســـت مي آيد که هر يك از اين متايرها نيز متشـــكل از زيرمتايرهاي مختلف
ديگري هستند 12 .متاير اين شاخ

عبارتند از :فشارهاي جمعيت شناختي ،2پناهندگان و

آوارگان ،3توســـعه اقتصـــادي نامســـاعد ،4اعتراضـــات گروهي ،5فرار مازها ،6فقر و زوال
اقتصادي ،7مشروعيت دولت ،8خدما ت عمومي ،حقوق بشر و نقش قانون ،دستگاه امنيت،9

تنازعات دو قطبي 10و مداخالت.11
12

* شاخ اح ساس ف ساد :سازمان شفافيت بينالملل با ا ستفاده از شاخ اح ساس ف ساد
کشورها را برحسب ميزان فساد موجود در ميان مقامات دولتي و سياستمدارانشان رتبهبندي
ميکند .نمرات اين شـــاخ از صـــفر (براي فاســـدترين کشـــور) تا ( 100براي پاکترين
ک شور) ا ست .اين سازمان در بيش از  100ک شور جهان دفتر دا شته 13و گزارشهاي ساالنه
خود را بر پايه معيارهايي از جمله بررســي مديريت دولتي در کشــورها ،شــرايط دســترســي

1- IEP, 2015: 3
2- Demographic Pressures
3- Refugees and IDPs
4- Uneven Economic Development
5- Group Grievance
6- Human Flight and Brain Drain
7- Poverty and Economic Decline
8- State Legitimacy
9- Security Apparatus
10- Factionalized Elites
11- FFP, 2015: 17
12- Corruptions Perception Index
13- http://www. transparency. org/whoweare/organisation/
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شهروندان به خدمات عمومي ،ساختار حقوقي و قضايي حاکم در کشورها و موقعيت بخش
خصوصي تهيه ميکند.1

 -2-5آزمون مانایی
ق بل از برآورد مدل ،به منظور جلوگيري از کاذب (ســــاختگي) بودن مدل رگرســـيون
برآوردي ابتدا آزمون ريشــه واحد براي بررســي مانايي يا نامانايي متايرهاي مدل انجام مي
شـــود .براي اين کار آزمونهاي متعددي در نرمافزار  Eviewsتعبيه شـــده اســـت .2در اين
بخش ،آزمون ريشه واحد براي تمامي متايرهاي لحاظ شده در مدل اعمال شده و نتايج آن
به شــرح جدول زير ارائه شــده اســت .نتايج به عمل آمده نشــان ميدهد که از بين متايرهاي
مورد بررسي شاخ  CPIداراي نامانايي در سطح است در تفاضل مرتبه اول مانا ميشود.
جدول ( -)2بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای مدل
تفاضل مرتبه اول
سطح متاير
متاير
مانا
رشد توليد ناخال داخلي
مانا
سهم تشكيل سرمايه ثابت از GDP
مانا
رشد جمعيت
مانا
جريان ورودي FDI
مانا
سهم تجارت از GDP
مانا
سهم مخارج نظامي از GDP
مانا
نامانا
شاخ CPI
مانا
شاخ شكنندگي دولت
مانا
شاخ صلح جهاني
منبع :نتایج تحقیق

1- GSR, 2015
 -2از مهمترين آن به آزمونهاي زير ميتوان اشاره کرد:
Levin, Lin and Chu (2002), Breitung (2000), Im, Pesaran and Shin(2003), Fisher-type
tests using ADF and PP tests (Maddala and Wu (1999) and Choi (2001)),and Hadri
)(2000
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 -3-5آزمون F
نخســـتين گام در روش پانل ديتا اين اســـت که همگني يا ناهمگني نمونه مورد بررســـي و
محدوديتهاي وارد شده در مدل به لحاظ عرض از مبداهاي مشترک و يا متفاوت مشخ
شود .در واقع سوال اصلي در اين بخش اين است که مدل تحقيق بايد به صورت Pooled
تخمين زده شـــود يا پانل دي تا به همين منظور براي تشـــخي اين امر از آزمون  Fليمر
استفاده ميشود .فرض صفر اين آزمون تخمين مدل به صورت  Pooledاست.
جدول ( -)3نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل تحقیق

مدل سرمايه گذاري

مدل رشد اقتصادي

2063/53
()0/0000

264/035
()0/0000

آماره
F statistic

منبع :نتایج تحقیق

براي انجام اين آزمون ،ابتدا مدل را به صـــورت اثرات ثابت تخمين زده و ســـپس
آزمون زايد بودن اثرات ثابت انجام ميشــود .نتايج تحقيق که در جدول ( )3خالصــه شــده
بيانگر آن ا ست که فر ضيه عرض از مبداهاي م شترک رد مي شود و بايد در مدل ،ناهمگني
هاي بين ک شوري را لحاظ کرد .بر اين ا ساس ،فر ضيه صفر رد شده و بايد مدل به صورت
پانل ديتا تخمين زده شود.

 -4-5آزمون هاسمن
در گام بعدي بايد تعيين شـــود که کدام روش (اثرات ثابت يا اثرات تصـــادفي) براي
تخمين پانل مناسب است .براي اين کار از آزمون هاسمن استفاده مي شود .در آزمون هاسمن
فر ضيه صفر به معناي اين ا ست که بين جزء اخالل معادله و متايرهاي تو ضيحي هيچ ارتباطي
وجود ندارد و در واقع م ستقل از يكديگرند .اين در حالي ا ست که فر ضيه مقابل به اين معني
ا ست که بين جزء اخالل و متايرهاي تو ضيحي همب ستگي وجود دارد .با توجه به اينكه هنگام
وجود همبستگي بين جزء اخالل و متايرهاي توضيحي ،ضرايب تورشدار و ناسازگار هستند،
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پس در صورت رد فر ضيه صفر بهتر ا ست که از روش اثرات ثابت ا ستفاده شود .با توجه به
نتايج جدول ( ،)4ميبايست از روش اثر ثابت براي تخمين مدل استفاده کرد.
Prob
0/0000

جدول ( -)4نتایج آزمون هاسمن
Cross-section random Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d. f.
مدل رشد اقتصادي
68/936
7

0/0004

6

24/9019

مدل سرمايهگذاري

منبع :نتایج تحقیق

 -5-5تخمین مدل
با توجه به آزمونهاي  Fليمر و هاســـمن ،در اين بخش بايد با اســـتفاده از مدل پانل ديتا و
روش اثر ثابت به برآورد مدل پرداخت .ابتدا مدل مورد بررســـي در دوره زماني ســـالهاي
 2004تا  2014برآورد ميشـــود .پس از آن با تو جه به م حدود يت هاي آ ماري برخي از
متايرهاي تحقيق از قبيل شـــاخ

صـــلح جهاني و شـــكنندگي دولتها ،مجدد مدل براي

ســـالهاي  2008تا  2014برآورد ميشـــود .بر اين اســـاس ،تخمينهاي موجود در دو دوره
زماني انجام ميگيرد.
نتايج تخمينهاي به عمل آمده ن شان ميدهد در برر سي کلي ک شورها متاير « سهم
مخارج نظامي از  »GDPتاثير منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي مختلف جهان داشته است.
اين نتيجه با مشــاهدات برخي از پژوهش ـگران مبني بر اثرات منفي مخارج نظامي بر عملكرد
اقتصــادي کشــورهاي جهان منطبق اســت به طوري که گســترش مخارج نظامي با توجه به
م حدود يت بود جه دو لت از طريق اثر جايگزيني اين م خارج با م خارج غيرن ظامي بخش
عمومي ،افزايش مالياتها و بدهيهاي خارجي باعث کاهش رشــد اقتصــادي ميشــود .اين
مساله را ميتوان بر اساس مثال «جايگزيني اسلحه با رفاه» 1نيز تشريح کرد.
در طرف مقابل بررســي ارتباط رشــد اقتصــادي و شــاخ

شــكنندگي دولتها و

شاخ درک فساد نشان ميدهد که کاهش سطح فساد در کشورهاي مورد بررسي رابطه
مثبت و افزايش شكنندگي دولتها رابطه منفي با رشد اقتصادي دارد.
1- Guns Verses Butter Trade Off
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جدول ( -)5متغیرهای مستقل و وابسته و دوره مورد بررسی تحقیق
متاير وابسته

متاير مستقل

دوره
زماني

رشد اقتصادي و

سرمايهگذاري ،سهم مخارج نظامي از
 ،GDPشاخ فساد ،FDI ،سهم

 2004تا

سرمايهگذاري

رشد اقتصادي و
سرمايهگذاري

تجارت از  ،GDPرشد جمعيت
متايرهاي مستقل قبل به اضافه شاخ
صلح جهاني ( ،)GPIشاخ
شاخ

فساد و

شكنندگي دولتها

2014

توضيحات
شاخ

فساد به دليل نامانايي در

اين مرحله از مدل حذف شد
شاخ

هاي صلح و شكنندگي

 2008تا

براي تمامي کشورهاي مورد

2014

بررسي از سال  2008موجود
است.

منبع :نتایج تحقیق

برخالف اثرت منفي مخارج نظامي بر رشـــد اقتصـــادي ،تاثيرگذاري اين متاير بر
تشكيل سرمايه ثابت (سرمايهگذاري) مثبت است .نتايج به دست آمده ،نشان ميدهد ضريب
متاير «ســهم مخارج نظامي از  »GDPمثبت بوده و بر اين اســاس ميتوان گفت که با وجود
تاثير منفي مخارج نظامي بر ر شد اقت صادي به وا سطه ت شكيل سرمايه ثابت ،موجب افزايش
سرمايه گذاري در اقتصاد ميشود.
برآورد مدل چهارم با دو متاير بي شتر ( شاخ  GPIو شاخ شكنندگي دولتها)
نيز نشان ميدهد که شاخ  GPIداراي ضريب منفي و شاخ شاخ شكنندگي دولت
داراي ضــريب مثبت اســت .هر چند اين تفســير غيرواقعي به نظر ميرســد ،اما ميتوان اينگونه
تفسير کرد که در کشورهايي که داراي شكنندگي باالتري هستند ،حجم سرمايهگذاريهاي
دولتي باال ميروند هر چند اين سرمايهگذاريها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نميشود.
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جدول ( -)6نتایج حاصل از برآورد مدل
برازش اول
2/9822
()1/38114
()-2/1592
0/24858
()0/15161
()1/6396
0/05685
()0/02829
()2/00943
0/061
()0/01276
()4/7823
-0/9804
()0/25178
()-3/8938

برازش دوم
16/2325
()0/99994
()16/2336
0/48725
()0/11921
()4/08729
0/25469
()0/02129
()11/9631
0/05654
()0/01005
()5/62556
0/2768
()0/19998
()1/38418

شكنندگي دولت

-

-

شاخ

CPI

-

-

برازش سوم
2/1678
()6/3937
()0/339050
0/1462
()0/22338
()0/6546
0/008168
()0/04352
()0/18763
0/093177
()0/02137
()4/3598
-0/8157
()0/3995
)-2/04184
-0/1382
()0/08516
()-1/6224
0/13818
()0/20838
()0/66311

نام متاير مستقل

شاخ

GPI

-

-

-

وابسته

0/09025
()0/02141
()4/21499

وابسته

ضريب ثابت

رشد جمعيت
سرمايه گذاري مستقيم خارجي
()FDI
سهم تجارت از GDP

سهم مخارج نظامي از GDP

شاخ

رشد اقتصادي

تشكيل سرمايه ثابت
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
دوربين واتسون
آماره F
معني داري F

منبع :نتایج تحقیق

0/14446
()0/03427
()4/21499
0/246
0/168
2/2601
3/15657
0/0000

وابسته
0/77011
0/7435
0/900060
32/4145
0/0000

0/14162
()0/05508
()2/57128
0/25113
0/12073
0/01442
1/9258
0/0000

برازش چهارم
19/0208
()4/0413
)4/70661
0/52931
()0/1406
()3/7647
0/22879
()0/02653
()8/62417
0/03952
()0/1366
()2/89307
0/24565
()0/25229
()0/97369
0/0071
()0/05382
()0/13193
-0/6328
()0/49571
()-1/2766
0/05834
()0/02241
()2/60375
وابسته
0/84856
0/82194
1/26547
87/31
0/0000
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 -7جمعبندی
ايجاد امنيت يكي از ب سترهاي مهم ر شد اقت صادي ا ست و مهمترين اثرات اقت صادي امنيت
در پديده سرمايهگذاري و رشد اقتصادي تبلور مييابد .دو رويكرد سنتي و نوين ،نسبت به
امنيت وجود دارد که هر يك از اين رويكردها اثرات اقتصـــادي مختلفي دارند .امنيت به
تنهايي در توان دفاعي و صـــرف مخارج نظامي خالصـــه نميشـــود و ه مانگونه که در
رويكردهاي نوين بررســيهاي امنيت مشــاهده ميشــود امنيت به معني نبود تهديدهاســت.
رهايي بخ شي و آزاد ساختن مردم از آن د سته قيد و بندهاي فيزيكي و ان ساني که آنان را از
انجام آنچه آزادانه ت صميم به انجامش ميگيرند ،باز ميدارد .جنگ و تهديد جنگ يكي از
اين قيد و بندهاست و فقر ،آموزش و پرورش ضعيف ،سرکوب سياسي مانند آنها نيز نمونه
ديگرش است.
مفهوم امن يت دربرگير نده عوا مل و متاير هاي مختلفي اســـت که ا ندازهگيري آن
داراي م شكالت خاص خود ميبا شد .طي سالهاي اخير تالشهاي و سيعي تو سط ب سياري
از نهادها و موســســات بينالمللي مرتبط با صــلح براي تعريف ابعاد مختلف امنيت و اندازه
گيري مولفههاي آن انجام شـــده که مجموعه تالشهاي فوق منجر به درک بيشـــتر جامعه
بشــري از واژه امنيت شــده و شــاخ هاي متعددي براي بررســي و رتبهبندي کشــورهاي
مختلف جهان از نظر ابعاد مختلف امنيت (با توجه به رويكردهاي نوين بررســيهاي امنيت)
شده ا ست که از آن جمله ميتوان به شاخ صلح جهاني ( ،)GPIشاخ درک ف ساد
( ،)CPIشــاخ
اشاره کرد.
با توجه به هدف تحقيق در اين مقاله به بررســـي آثار اقتصـــاد ابعاد مختلف امنيت
شــكنندگي دولتها ،مخارج نظامي ،هزينههاي خشــونت و ســاير موارد

پرداخته شد و نتايج به دست آمده با استفاده از تحليل اقتصاد سنجي پانل ديتا با استفاده از نرم
افزار  Eviews 8مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .به همين منظور ابتدا داده هاي تحقيق از
نظر مانايي بررسي شد و پس از آن مدل تحقيق از نظر همگني يا ناهمگني نمونه مورد بررسي
قرار گرفت و محدوديت هاي وارد شـــده در آن به لحاظ عرض از مبدا هاي مشـــترک و يا
متفاوت بررسي شد و در نهايت با استفاده از آزمون هاسمن روش آزمون انتخاب شد.
نتايج به دســت آمده نشــان ميدهد که ضــريب «ســهم مخارج نظامي از  »GDPدر
مدل ر شد اقت صادي همواره منفي بوده ا ست .اين نتيجه با م شاهدات برخي از پژوه شگران
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مبني بر اثرات منفي مخارج نظامي بر عملكرد اقتصــادي کشــورهاي جهان منطبق اســت به
طوري که از زاويه اثرات منفي تقاضا ،گسترش مخارج نظامي با توجه به محدوديت بودجه
دو لت از طريق اثر جايگزيني اين م خارج با م خارج غير ن ظامي بخش عمومي ،افزايش
مالياتها و بدهيهاي خارجي ،باعث کاهش ر شد اقت صادي مي شود .اين م ساله را ميتوان
بر اساس مثال «جايگزيني اسلحه با رفاه» نيز تشريح کرد.
در طرف مقــابــل در مورد رابطــه متاير «ســـهم مخــارج نظــامي از  »GDPبــا
سرمايهگذاري ،نتيجه متفاوتي به د ست آمد به طوري که ضريب اين متاير مثبت ا ست که
نشــان ميدهد مخارج نظامي باالتر منجر به ســرمايهگذاري بيشــتري در اقتصــاد ميشـود ،اما
لزوما اين سرمايهگذاري به رشد بيشتر اقتصاد نميانجامد.
بررســـي اثرات «شـــاخ

شـــكنندگي دولتها» ،نيز نشـــان ميدهد که مولفههاي

شــكنندگي دولت تاثير منفي بر رشــد اقتصــادي دارد و به هر اندازه که دولتها شــكنندهتر
باشــند ميزان رشــد اقتصــادي در آن کشــورها پايينتر خواهد بود .با اين حال بررســي رابطه
«شاخ

 »GPIو «شاخ

شكنندگي دولتها» با ميزان سرمايهگذاري در کشورهاي مورد

بررســي ،داراي نكات جالب توجه ويژهاي اســت به طوري که نتايج تحقيق نشــان ميدهد
شاخ

 GPIداراي ضريب منفي و شاخ

توجه به اينكه نمرات شاخ
ميتوان گفت شـــاخ
شاخ

شكنندگي دولت داراي ضريب مثبت است .با

 GPIاز ص فر براي صلح آميز و  5براي غير صلحآميز است،

جهاني صـــلح داراي تاثير مثبت بر ســـرمايهگذاري اســـت .نمرات

شكنندگي نيز از  10براي بهترين تا  120براي شكنندهترين دولت بوده و ضريب

مثبت ن شان ميدهد شاخ شكنندگي دولتها داراي تاثير منفي بر سرمايهگذاري ا ست.
هر چ ند اين تفســـير غيرواقعي به نظر ميرســـد ،ا ما ميتوان اينگو نه تفســـير کرد که در
کشـورهايي که داراي شـكنندگي باالتري هسـتند ،حجم سـرمايهگذاريهاي دولتي باال مي
روند هر چند اين سرمايهگذاريها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نميشود.
با برر سي رويكردهاي مختلف امنيت ،م شخ مي شود که شاخ هاي منبعث از
رويكردهاي سنتي ،تاثير مثبتي بر رشد اقتصاد ندارند .در توجيه اين مساله ميتوان گفت که
به دليل محدوديت منابع ،انتقال آن از بخش هاي با کارايي و بهرهوري باالتر به بخش هاي
فاقد مزيت (به طور مثال از بخشهاي صنعت ،ک شاورزي ،آموزش و ...به بخشهاي نظامي
و صــنايع تســليحاتي) کارايي و بهرهوري اقتصــاد با روند نزولي مواجه ميشــود .در طرف

تأثير امنيت بر رشد اقتصادی در ایران و...

151

مقابل رويكردهاي نوين به دليل ســاختارگرا بودن و توجه به طيف وســيعي از عوامل ناامن
کننده (از قبيل عوامل نهادي و فرهنگي ،فقر ،آموزش ،بيماريها ،عوامل تهديدکننده محيط
زيســت ،ســرکوب ســياســي و )...که در اينجا در قالب شــاخ

هايي از قبيل شــكنندگي

دولتها ،شــاخ درک فســاد و شــاخ جهاني صــلح مورد بررســي قرار گرفت ،ارتباط
تنگاتنگي با رشد اقتصادي در جوامع مختلف دارند.
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