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 ** ینتااسفسیشهرام وصف و *نیاعیلمااصغر اسعلی

 
 01/04/1395 پذيرش: ريختا  17/08/1394 دريافت: ريختا

 چكيده
ــ يكردهايبا توجه به رو ــاخ  يت،امن هاييمختلف بررس ــ يبرا يمختلف هايش آن وجود  يبررس
ع بر جوام يمتفاوت ياقتصــاد يراتثتا يدارا يكردهارو يناز ا يكهر  ياســتيســ يهايهدارد و توصــ

ستمختلف  صاد يقتحق يندر ا. ا ستفاده ا يتيامن ينو نو يسنت يكرددو رو يآثار اقت شاخ با ا ز 
کشور در دو  135 يبرا لح و مخارج نظامي،ص ها، درک فساد،دولت يشكنندگي چون مختلف هاي

ستفاده از تحل 2014 تا 2008و  2014 تا 2004 ينمادوره ز س تايپانل د يلبا ا . تقرار گرف يمورد برر
ــان م يجتان ــت آمده نش ــكنندگ يمخارج نظام هايکه مولفه دهديبه دس بر  يمنف يرثتادولت  يو ش

ــاد ــد اقتص ــكنندهدارد و به هر اندازه که دولت يرش ــندها ش ــاد ميزان ،تر باش ــد اقتص در آن  يرش
 دهد،ينشان م يو رشد اقتصاد« شاخ  احساس فساد»رابطه  يبررس. واهد بودخ تريينکشورها پا

 يشــاخ  جهان»رابطه  يهمچنين بررســ. هســتند يشــتريب يرشــد اقتصــاد تر دارايپاک هايدولت

ينشان م ي،مورد بررس يدر کشورها يگذاريهماسر با ميزان« هادولت يشاخ  شكنندگ»و « صلح
 در. است يمنف يرثتا يدولت دارا يمثبت و شاخ  شكنندگ يرثتا يدارا صلح يشاخ  جهان دهد

ــاخ  ــنت يكردهايمنبعث از رو هايکل ش ــاد ندارند و رو يمثبت يرثتا ي،س ــد اقتص  هايرديكبر رش
س يفرگرا بودن و توجه به طتاساخ يلبه دل يننو لفهؤبا م ياز عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبت يعيو

 . دارنددر جوامع مختلف  ياقتصاد هاي

 
 . JEL: O38 ،O43 ،H56 بندیطبقه

شاخ  جهاني ها:کليدواژه شكنندگي دولت،  شاخ   شاخ  صلح مخارج نظامي،   ،
 . احساس فساد، امنيت

                                                                                                                   
 aeketabi@gmail. com واحد تهران مرکزي -عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمي *

 vasfi@nigc. ir                  دانشگاه پيام نور دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي، **
 مايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزيکه با ح بودهاين مقاله برگرفته از پروژه مطالعاتي تحت همين عنوان # 

 . انجام گرفته است
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  مقدمه -1
طه مطلوب هاي اقتصادي و نقسيستم تمامدستيابي به رشد و توسعه اقتصادي باال، هدف اوليه 

اقتصاددانان . گيردميصورت  ر اقتصادي جوامعهايي است که براي تنظيم امومي تالشمات
ــال از ــد و صــي پيش همواره درهاس دد تبيين تفاوت کشــورهاي مختلف جهان از منظر رش

صادي بودند و عوامل مختلفي را براي اين تفاوت مطرح کرده سعه اقت دا عوامل در ابت. اندتو
صادي ه شد عوامل توليدگذاريهماسر انداز،نند نرخ پسمااقت سري، ر ساني وما،  ر د... يه ان

شورها مطرح بود، اما با تبيين  سعه ک سطح تو ستردهتفاوت  شخ مطالعات گ شد که  تر م
اقتصــادي نيز در تفاوت ســطح توســعه کشــورها موثر مل غيرعالوه بر عوامل اقتصــادي، عوا

 . است
عواملي همچون ثبات سياسي، حاکميت نظم و قانون، تضمين قراردادها، ميزان فساد 

ـــ گاه اداري، حقوق دس يت ومات له... لكيت، اختالفات قومي، نژادي و فرهنگي، امن  از جم
  .اقتصادي هستند که در رشد و توسعه اقتصادي کشورها نقش اساسي دارندعوامل غير

ترين عوامل موثر در رشــد و توســعه دهد که امنيت از مهممطالعات متعدد نشــان مي
سوب مي شورها مح صلي به بيان ديگر،. شودک صاد امنيت، ا سنگ بناي اقت که ست اترين 

 . ريخ بر آن استوار شده استتاها در طول ها و فرهنگمي تمدنماشالوده ت
ـــتقرار امنيت در جامعه م ـــت که در اين ميان نهادهاي تااس ثر از عوامل مختلفي اس

عه و دولت مهم ـــوب ميموجود در جام مل محس ـــوندترين اين عوا عاد . ش يت داراي اب امن
ـــتي، م ظامي، اقتصــــادي، فرهنگي، حقوقي، نرم، زيس مل ملي، انت که شــــا ختلفي اســــت 

سطوح مختلف امنيت همچنين. شودمي. ... ي وگذاريهماسر ها و داراي تفاوت ،هر يك از 
برخي  وهاي دور مطرح بوده برخي ابعاد امنيت از گذشــته. يكديگر هســتند هايي باشــباهت

است د مربوط به عصر جدي... ي وگذاريهماسرم، زيستي، ديگر از قبيل فرهنگي، حقوقي، نر
 . عي انسان استماهاي مختلف حيات اجتهاي نوين در عرصهکه منبعث از پيشرفت

ــماهاي علم و فناوري در کنار تپيشــرفت وردهاي مثبت و خارق العاده آن، تامي دس
( که مرتبط با 56-55: 1379هاي نويني را نيز ســبب شــده )گيدنز، ها و عدم قطعيتريســك
مي امتر از تمواجه با آنها نيازمند بررســي و شــناخت عميق اســت وهاي مختلف امنيت حيطه
 . استها و مواد پيرامون زندگي انسان پديده
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يي و رشد اقتصادي تبلور مگذاريهماسر ترين اثرات اقتصادي امنيت در پديدهمهم
گيري منبعث تصادي دارد و روند شكلي نقش مهمي در رشد و توسعه اقگذاريهماسر. يابد

 . از عوامل مختلفي است
ـــر هايترين عوامل اثرگذار بر فعاليتيكي از مهم  ان خارجي و داخلي،گذاريهماس

 ر،به عبارت ديگ. ي، ريسك و مخاطره استگذاريهماسر رفنظر از کسب سود حاصل ازص
ــر ــك فعگذاريهماس ــب به لحاظ مخاطره و ريس ابراين بن. کننداليت نميان در فضــاي نامناس

ان، امري ضروري گذاريهماسر ايجاد اطمينان و امنيت در کشورها، براي حضور روز افزون
به اين دليل است که محيط امن اقتصادي عامل اساسي رشد اقتصادي و و  شودمحسوب مي

سعه  سعه پايدار در کشورهاي در حال تو ستتو صادي از طريق کاهش . ا افزايش امنيت اقت
ـــر دبيني و نااطميناني به بازدهي مورد انتظارب ـــريگذاريهماس ـــو فرار س ه را يماها از يك س

سوي ديگر به افزايشکاهش مي . کندي بخش خصوصي کمك ميگذاريهماسر دهد و از 
ــبب مي ــور موفق در اين امر س ــد کرده و توانايي حض ــاد رش ــه اقتص ــود که طرف عرض ش
ـــعه را بيش از پيش المللي را اي و بينبازارهاي منطقه ـــد و توس پيدا کند و از اين طريق رش

 . ب بخشدتاش
اي که الزم اســـت در مورد مفهوم امنيت به آن توجه شـــود، اين اســـت که تلقي نكته

ــعه يافته در مورد ابعاد امنيت متفاوت اســت ــعه نيافته و توس حاضــر  در حال؛ کشــورهاي توس
. اندبهرهاساسي الزم براي سازوکار بازار بيبسياري از کشورهاي در حال توسعه از زيربناهاي 

ري اوليه براي قانونمندي شــامل تاريزي نهادهاي ســاخاولين اولويت در اين نوع اقتصــادها پايه
هاي خودسرانه هايي جنايي، محدودسازي و کنترل اقدامل افراد در مقابل اقداممامين جان و تا
هاي بنيان ريزيپس از پايه. قابل پيشگيري است موران دولتي و ايجاد نظام قضايي عادالنه وما

شده، بايد روش صي از نظام حقوقي بتوانند هايي را يافت که در آن بخشقانونمند ياد هاي خا
دهد ه ميني نتيجماايجاد اصــالحات در اين خصــوص ز. کنندلكيت کمك مابه تثبيت حقوق 

امل محروميت، تبعيض و فساد از عوچراکه فقر، ، هاي نهادي قوي وجود داشته باشدکه قابليت
 . شودتوسعه نيافتگي و عوامل ضد امنيت شناخته مي

س ست که با وجود مطالعات متعدد در  تاآنچه در اين را ست اين ا مهم و قابل توجه ا
ـــجمي در رابطه با  ـــادي، مباني نظري منس ـــد اقتص ـــعه و رش ارتباط با نقش امنيت در توس

ـــته و يا با محدوديت رويكردهاي نوين امنيتي و عملكرد ي هاي زياداقتصـــادي وجود نداش
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. مواجه بوده و اين محدوديت، انجام مطالعات کاربردي را با مشــكل مواجه ســاخته اســت
ند کهاي امنيتي خاص خود را ايجاب ميرويكردهاي مختلف امنيت، سياست ،عالوه بر اين

 که در رويكردهاي سنتي به طوري ها متفاوت از هم باشدکه ممكن است آثار اين سياست
شونت ميافزايش مخارج نظامي و هزينه ستتواند از مهمهاي مبارزه با خ سيا ها تلقي ترين 

هاي منبعث از ها ممكن اســت آثار اقتصــادي متفاوتي با ســياســتشــود و اين ســياســت
، استي مبتني عماهاي اقتصادي، سياسي و اجترويكردهاي نوين امنيتي که بيشتر بر سياست

شدد شته با سنتي از امنيتشود که تلقيحتي اينگونه ادعا مي. ا سطه تحو هاي  ل روابط به وا
صر، يك تهديد امنيتي جد ستگي متقابل آنها در جهان معا شورها و واب صادي ک براي  ياقت

 .(20: 1999)مك سويني،  ر رودماشساير بازيگران اقتصادي ب
ــوال مهمي که در اين ارتباط ب  ــاس دو س ــت که با ه ذهن ميبر اين اس ــد اين اس رس

سنتي و ن ستتوجه به اثرات مختلف رويكردهاي امنيتي  سيا وين، هر يك از رويكردها چه 
يه و تجويز مي ـــ ثاري بر رشـــد اقتصـــادي وکنهايي را توص چه آ ها   ند  و اين رويكرد

 گذارند  ي بر جاي ميگذاريهماسر
مفهوم امنيت، رويكردهاي  ، در اين مقاله پس از بررســـياين دو پرســـشبا توجه به 

 هاي منبعث از هر کدام مورد اشاره قرار گرفته ومختلف امنيتي تشريح شده و سپس سياست
 . شوده ميها پرداختآنگاه به بررسي و تجزيه و تحليل آثار اقتصادي هر يك از اين سياست

 

 مفهوم و رویکردهای امنیتی -2
 مفهوم امنیت -2-1

ست که اراچيدهمله مفاهيم پيامنيت از ج ست ه تعريفيئاي ا سر ني سادگي مي . دقيق از آن به 
ساخته اجت سبي و بر شدت ذهني، ن ستماامنيت مفهومي به  شه درباره اي. عي ا ن قدمت اندي

مجادالت در مورد امنيت از . گرددعي باز ميمامفهوم به آغاز حيات بشـــري و زيســـت اجت
ك راه پيدا کرده و با وجود گذشت بيش از پايان جنگ جهاني دوم به بعد به مجامع آکادمي
ـــش دهه از مناظرات در باب اين مفهوم، ک نظر در بين محققان در فهم کان عدم اتفاقماش

 .(57: 1389)درويشي، است هاي فكري چيستي آن، نظر مشترک تالش
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ه لي کمايانت نفس از خطرات احتصــ امنيت به معناي اوليه و ســاده عبارت اســت از:
ــت که در چارچوب آن  امنيت،در تعريفي ديگر . کندا تهديد ميجان آدمي ر ــرايطي اس ش
 يت جمعمامورد ح عي،ماي ناشــي از زندگي اجتهاناتهديدات و زي خطرات، فرد در مقابل

اجباري بدون رضايت  توان امنيت را مصونيت از تعرض و تصرفمي. گيردقرار مي )جامعه(
به حقوق و آزادي دلهرهبيم و  نبود ترس، ،و در مورد افراد ـــبت  ـــروع فردي و نس هاي مش

 ها و مصــون بودن از تهديد، خطر مرگ،دن اين حقوق و آزاديتامخاطره نيف عي و بهمااجت
تعريف  که آرامش انسان را از بين ببرد، مترقبه و درک هر عامليفقر و حوادث غير ري،مابي

 .(50-49: 1389ادقي، ص )يزداني و کرد
يا ترس و هرگاه فرد،  ،ردر تعريفي ديگ ها بودن از خطر  بارت اســـت از ر يت ع امن

اي واقعا از خطر موردنظر رها بوده يا در مقابل آن حفاظت شود، گفته ن، دولت يا جامعهماساز
سازمي در اين تعريف، امنيت . ن، دولت يا جامعه از امنيت برخوردار استماشود که آن فرد، 

کيد شده اتبرخي ديگر از تعاريف بر ادراکي و ذهني بودن آن اي عيني تلقي شده و در پديده
ورتي که ص بلكه در ،رها بودن واقعي از خطر، مبين امنيت نيست ،بر اساس اين رويكرد. است

اي احساس رها بودن از خطري را داشته باشد، نسبت به آن خطر ن، دولت يا جامعهمافرد، ساز
 .(18: 1387و ديگران، از امنيت برخوردار خواهد بود )برومند 

بخشي و آزاد ساختن مردم رهايي. امنيت به معني نبود تهديدهاست»اينكه  تنهايدر 
ـــاني که آنان را از انجام آنچه آزادانه تصـــميم به  ـــته قيد و بندهاي فيزيكي و انس از آن دس

ـــت و فقر، . داردگيرند، باز ميانجامش مي جنگ و تهديد جنگ يكي از اين قيد و بندهاس
يت و امن. نند آنها نيز نمونه ديگر آن استما و آموزش و پرورش ضعيف، سرکوب سياسي

ــكه ــتين به رهايي. اندرهايي دو روي يك س ــت که امنيت راس ــي و نظم )نه قدرت( اس بخش
 (.319 :1991، 1)بوث« آوردوجود مي

ـــده در ادامه بحث، تعريف  ـــريح ش با توجه به هدف مقاله و رويكردهاي امنيتي تش
ر تعريف د ،بر اين اســاس. ير، قرابت معنايي بيشــتري با مفهوم مورد نظر اين تحقيق دارداخ

ـــاره به فقدان تهديدها و خطرات زندگي فردي و جمعي،  ز رهايي ا بايدامنيت عالوه بر اش
 . عي، اقتصادي و سياسي نيز مورد توجه قرار گيردماعوامل محدودکننده اجت

 

                                                                                                                   
1- Booth 
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 رویکردهای نظری به امنیت -2-2
ستيابي به آن تالش به  شده و براي د شته  سي گذا ساني، امنيت به برر از بدو وجود جوامع ان

ريخ بشـــر، امنيت براي مردم معاني تان و مكان مورد نظر در مابســـته به ز. عمل آمده اســـت
 هاي امنيت، در قالب موضوع علمي و پژوهش،با اين حال بررسي. بسيار متفاوتي داشته است

ــب ــترجديد و  تايك ابداع نس ــي بيش ــت که پس از جنگ جهاني دوم  -انگليس آمريكايي اس
 .(35: 1390برجستگي يافت )ويليامز، 
هاي دانشــگاهي از قبيل هاي امنيت در دســتور کار بســياري از رشــتهامروزه بررســي

ـــاد، علوم اجتلالمروابط بين ـــي، اقتص ـــياس ـــت. ...عي ومال، علوم س به باور . قرار گرفته اس
ههتحليلگران،  به د يت  ـــي در مورد امن ميالدي  60و  50هاي دوران طاليي حوزه پژوهش

لت در اين دوره. گرددبرمي به رويكردهاي غيردو عث از هاي غربي  که منب يت  ظامي امن ن
ژوهشي ترين کار پبا اين حال برجسته. اي نشان دادندتوجه ويژه ،هاي دانشگاهي بودفعاليت

شار ک سال  «ها و هراسمردم، دولت»ب تادر ارتباط با امنيت انت بود که  1983بري بوزان در 
 . هاي امنيت ايجاد کردتحول بسيار مهمي در جريان اصلي بررسي

اليتبلكه به همه فع ،ها نيســـتکرد که امنيت تنها ناظر بر دولتبوزان اســـتدالل مي
ـــان مربوط مي ـــودهاي انس طور  به»ه توان آن را به تكيه بر نيروي نظامي کهمچنين نمي. ش

ـــت يتذا ـــاس ـــط داد که به موجب آن، امنيت . محدود کرد« نارس بوزان چارچوبي را بس
ـــري مفعاليت اي بود که هر يك از آنها داراي کانون خاص ثر از پنج بخش عمدهتاهاي بش

، 1«نظامي»پنج بخش ياد شــده شــامل . ها داشــتاي ويژه براي آرايش اولويتخود و شــيوه
 .(37: 1390)ويليامز،  است 5«محيط زيستي»و  4«عيمااجت» ،3«اقتصادي» ،2«سياسي»

ترين آنها اند که از مهمهاي نظري مختلفي در ارتباط با امنيت توســـعه يافتهبررســـي
ـــم»، «گراييواقع»توان به مي ـــازي»، 6«هانظريه بازي»، «ليبراليس و « صـــلح رويكرد»، 7«برس
قادي» فاي نقش موثر در  صـــلح كرددر اين بين، روي. اشـــاره کرد« رويكرد انت يل اي به دل

                                                                                                                   
1- Military 
2- Political 
3- Economic 
4- Societal 
5- Environmental 
6- Game Theory 
7- Constructivism 
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ــازي امنيت )که از اين شــاخ شــاخ  ــتفاده ميس مورد توجه  شــود(ها در ادامه بحث اس
 .(151-138: 2008اقتصاددانان نيز قرار گرفته است )لولر، 

در مورد امنيت را توان دو فلســـفه رايج در بررســـي رويكردهاي مختلف نظري، مي
ه نخست، فلسف ؛ها نقطه عزيمت کامال متفاوتي با ديگري داردتشخي  داد که هر يك از آن

شناخته مي ،از اين ديدگاه. داندامنيت را مترادف با انباشت قدرت مي ود شامنيت يك کاال 
الح، نند دارايي، پول، ســـما)يعني بازيگران براي اينكه امنيت داشـــته باشـــند بايد چيزهايي 

ت، راه رســيدن به امنيت قلمداد ميه، انباشــت قدردر اين ديدگا .(داشــته باشــندارتش و... 
چه قدرت )به ويژه قدرت نظامي( بيشــتري گرد آورند امنيت بيشــتري  شــود؛ بازيگران هر

 . خواهند داشت

زد و به خيفلســفه دوم با اين انديشــه که امنيت نتيجه قدرت اســت به چالش برمي
سفه امنيت را در رهايي شرتايت عدالت و داند؛ يعني رعامي 1جاي آن، فل از . مين حقوق ب

شناخته ميامنيت نه يك کاال، بلكه رابطه ،اين ديدگاه از . ودشاي ميان بازيگران مختلف 
ـــلبي )امنيت به نبود چيزي تهديدکننده باز اين روابط مي ـــت: تلقي س توان دو تلقي داش

نند و کد ميهايي اســـت که توانايي ايجاگردد( يا تلقي ايجاني )امنيت متضـــمن پديدهمي
« آزادي براي»و « آزادي از»يز معموال در دو مفهوم مااين ت. ســازند(امور را امكانپذير مي

 . گر استجلوه
است که  د نسبي به مناسباتيمادر تلقي مناسباتي، امنيت مستلزم به دست آوردن اعت

ي نســـبي پذيربينيهاي مشـــترکي اســـت که به نوبه خود اطمينان و پيشزاده برخي پايبندي
ناامني،  -کننده براي شــناخت معادله امنيتگويد عامل تعييناين ديدگاه مي. آورندپديد مي

ـــت، بلكه ...افزارها ونند جنگماوجود کاالي خاص ) رابطه ميان بازيگران مربوط به ( نيس
 .(40: 1390است )ويليامز، 

يانگر رويكرد توان بفلسـفه اول که در آن قدرت بيشـتر به مثابه امنيت بيشـتر اسـت را مي
در آن  فلسفه دوم نيز بيانگر رويكرد نوين به مقوله امنيت است که. سنتي نسبت به امنيت دانست
زم بســتر الکننده امنيت نيســت و فقدان عوامل تهديدکننده و وجود قدرت به تنهايي عامل تعيين

 . شودها از مظاهر امنيت تلقي ميها و توانايييلسنتابراي ايجاد و ظهور پ
 

                                                                                                                   
1- Emancipation 
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 گیریهای اندازهرویکردهای مختلف امنیت، مفهوم و شاخص -(1)جدول 

 گيريهاي اندازهشاخ  مفهوم رويكردهاي امنيتي

 قدرت بيشتر به مثابه امنيت بيشتر سنتي

 قدرت تسحيالتي -
 مخارج نظامي -

 تعداد پرسنل نظامي -

 ...و -

 نوين
 نبود عوامل تهديدکننده -

ها و لنسيتاپر يجاد و ظهووجود بستر براي ا-
 هاتوانايي

 صلح شاخ  جهاني -
 اهشاخ  شكنندگي دولت -

 شاخ  احساس فساد -

 هاي خشونتهزينه -

 ...و -

 

 مبانی نظری تحقیق -3

ـــادي در اين قالب  ـــد اقتص ـــنتي و نوين، مباني نظري امنيت و رش با توجه به دو رويكرد س
 بندي شده است.طبقه
 

 منیت و رشد اقتصادیرویکرد سنتی ا -3-1
سنتي شت قدرت از مولفه ،در رويكرد  ست که اين مقوله امروزه در انبا صلي امنيت ا هاي ا

 . قالب مخارج نظامي و بحث اقتصاد دفاع، وارد ادبيات اقتصادي شده است
شاخه صاد دفاع  ست که مديريت مخارج دفاعي اقت صادي ا اي جديد از مطالعات اقت

هاي اقتصاد مطالعه و آثار خارجي اين مخارج بر ساير بخش لحص جنگ وهاي دوره را طي
ـــي و تحليل مي مخارج دفاعي به عنوان مخارج کاالهاي عمومي  ،به طور کلي. کندبررس

صاد درنظر گرفته مي صاد دفاع رابطه مخارج دفاعي و متايرهاي کالن  اماشوند، يك اقت اقت
صادي را از طريق کانال سي و تاقت شد ( 142: 2009، 1آندو) کندحليل ميهاي مختلف برر ر

ا و هترين متايرها در اين زمينه اســت که موضــوع بســياري از تحليل اقتصــادي يكي از مهم
هاي نظامي و رشد اقتصادي را از دو کانال توان رابطه هزينهمي در اين زمينه. استمطالعات 

 . اثرات تقاضا و اثرات عرضه بررسي کرد

                                                                                                                   
1- Ando 
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تقاضــا، يك افزايش برونزا در مخارج نظامي، ســمت تقاضــاي از زاويه اثرات مثبت 
افزايش تقاضـــاي کل از طريق مخارج نظامي باعث . دهداقتصـــاد را تحريك و افزايش مي

هاي اقتصــادي کشــور افزايش يافته و افزايش نرخ برداري از ظرفيتشــود که ميزان بهرهمي
و  ضريب فزاينده )تكاثر( کينزي وري ناشي از آن، موجب ارتقاي سطح توليد از طريقبهره

شود صادي  شد اقت  رف توليد تجهيزات وص هاي نظامياين اگر هزينه ربعالوه . در نهايت ر
شود، ضريب آن ميصادرات  ادوات نظامي  سير  شده و از م تواند باعث بهبود تراز تجاري 

 .(251: 2005، 1و همكاران نن)دا فزاينده رشد اقتصادي را افزايش دهد
يه اثرات منفي تقاضـــا، گســـترش مخارج نظامي با توجه به محدوديت بودجه از زاو

 جنند مخارمادولت از طريق اثر جايگزيني اين مخارج با مخارج غير نظامي بخش عمومي )
هاي خارجي )از ها و بدهيلياتماي و مخارج آموزشـي و بهداشـتي(، افزايش گذاريهماسـر

توان بر اساس را ميمساله  اين. شودمي صادي(، باعث کاهش رشد اقت2جانب کسري بودجه
ــريح کرد 3«جايگزيني اســلحه با رفاه»مثال  خريد اســلحه با توجه به  ،بر اين اســاس. نيز تش

سطه ي در جهت گذاريهماسر اي وکمبود ارز، منابع موجود را براي وارد کردن کاالهاي وا
 .(2: 2009، 4ان و اسميت)ناراي دهدبهبود رشد اقتصادي بلند مدت پايدار، کاهش مي

رف واردات تجهيزات و ادوات نظامي بيشـــتر صـــهاي نظامي چنانچه هزينه همچنين
ر تراز ثير منفي آن بتابا توجه به  ي در حال توسعه معموال چنين است(شود )که در کشورها

 . تواند رشد اقتصادي را کاهش دهدتجاري، مي
هاي نظامي روي رشد اقتصادي را اينگونه ثير هزينهتاتوان از کانال اثرات عرضه مي

ـــريح کرد که افزايش اين هزينه ـــرنظ)ها از طريق بكارگيري فاکتورهاي توليد تش يه ماير س
سر ساني و منابع طبيعي( و تكنولوژيمافيزيكي،  سين - يه ان سطه پيوندهاي پ شين با  به وا و پ
. بخشدتصادي را تسريع ميسطح توليد بالقوه را افزايش و رشد اق -هاي اقتصاديساير بخش

اثر  يه وامنند کانال اثرات تقاضــا از طريق تايير موجودي ســرماالبته ممكن اســت اين کانال 
ــر ــادي را کاهش دهدماجايگزيني مخارج نظامي به جاي مخارج س ــد اقتص  يه گذاري، رش

 .(2005)دانن و همكاران، 

                                                                                                                   
1 - Dunne and et al. 

 ارد. دکه کسري بودجه بر رشد اقتصادي کشورهاي فقير تاثير منفي دهند ( نشان مي1388وش )فرزينبخش و فرح - 2
3- Guns Verses Butter Trade Off 
4- Narayan and Smyth 
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نال  ظامي ميمطرح شـــدهعالوه بر دو کا ند از طريق افزايش توا، افزايش مخارج ن
نيت بعضي از نظريات اقتصادي، ام. امنيت، رشد اقتصادي را به طور غيرمستقيم افزايش دهد

ستثنا کردن و غيردانند که خصورا نوعي کاالي عمومي مي بودن در  رقابتيصيات غيرقابل ا
ست اين ويژگي. دارد مصرف در آن وجود شده ا  هاي دفاعيلي هزينهمامين تا تاها موجب 

ـــط بخش ـــودپذير دفاعي توجيههاي غيرتوس ، بخش دفاعي که اغلب به عبارت ديگر. ش
ساير بخشتوليد ست با  شبهاي غيرکننده نوعي کاالي عمومي خال  ا صاد  اهت دولتي اقت

 .(27: 1393چنداني ندارد )گلخندان، 
کارهاي تجربي متعددي در مورد اثرات اقتصادي بخش امنيت انجام گرفته است که 

در اين مدل، عوامل موثر بر رشد اقتصادي . اشاره کرد 1رم -توان به مدل فدرن جمله مياز آ
سيم مي شامل بخشبه دو بخش تق ساير بخشارادص شود که  اي ههاي داخلي )بخشت و 

از اين مدل براي بررســي مخارج دفاعي  (1986) 2که رم و بيســوايز اســتات( صــادر غير
در که نقش مخارج نظامي در رشــد اقتصــادي را تبيين شــكل نهايي مدل ف. اســتفاده کردند

 .(86: 1995، 3)رام ارائه شده است (1رابطه )کند به شكل مي

(1 )         
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 :((2)رابطه ) به عبارت ديگر

(2 )                
1 1 1 1

Y

Y
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 . استمخارج نظامي  Mنيروي کار و  L ي،گذاريهماسر Iتوليد اقتصاد،  Yآن که در 
شــكل ديگري از توابع براي بررســي آثار اقتصــادي مخارج دفاعي مورد اســتفاده 

ست که مبتني بر  سان قرار گرفته ا شنا صاددانان و کار س داگالس و -بع کابتااقت ي تادر را
ــولو  ــد س ــتمدل رش ــت (3رابطه )نمونه اين توابع در . اس ــده اس ران، )دانن و همكا ارائه ش

2005 :453.) 
(3 )         1

1 2                           0 ,  1y Ak g g         

                                                                                                                   
1- The Feder Ram Based Defence –Growth Model 
2- Biswas and Ram 
3- Ram  
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سر kتوليد ناخال  داخلي،  yکه در آن  مخارج نظامي دولت  1gيه خصوصي، ماموجودي 
 . استمخارج غير نظامي دولت  2gو 

هايي ديگري نيز از رابطه ابعاد مختلف امنيت و عملكرد ، تحليل(3)عالوه بر رابطه 
فته اســـت که نمونه آن به منظور بررســـي ابعاد مختلف امنيت بر رشـــد اقتصـــادي انجام گر

 (.548: 1991، 1نگ( است )مينتز و ها4مطابق رابطه )اقتصادي 

(4  )
1 2 3 4 5 6 7

0

I

Y I L M NM X ELEC DEM e                

ـــر Iتوليد ناخال  داخلي،  Yکه در آن   NMمخارج نظامي،  Mجمعيت،  Lگذاري، يهماس
 . استسطح دموکراسي  DEMر فني و ادوا ECات، صادر Xمخارج غير نظامي، 

شابه مدل  معرفي  (5)ي، رابطه گذاريهماسر براي بررسي آثار مخارج نظامي بر (4)م
 است. (1991) شده که مبتني بر مطالعات مينتز و هانگ

(5 ) 
1 2 3

1 11, 12, 13, 14 1

0 0 0

n n n

s s s s s s

s s s

I b P b NM b M b DEM e   

  

           

ه و فرايندهاي دمكراتيك بود DEMنده تجاري بخش خصوصي و تانشانگر س Pکه در آن 
 . استبع قبل تانند مادها هماساير ن

 

 رویکرد نوین امنیت و رشد اقتصادی -3-2
مدل  در. کندارچوب مهمي براي رشد بلندمدت اقتصاد فراهم ميمدل رشد نئوکالسيك چ

سر شي از عوامل کار،  صادي نا شد اقت سولو، رونق و ر شد  يه و تكنولوژي تحت فرض مار
اي رشد کاس، کوپمنز، لوکاس و رومر نيز که بر اساس همدل. عملكرد رقابتي اقتصاد است

تعيين و دانش را عامل مكانيكي و يه، نيروي کار و تكنولوژيمااند، سرتوسعه يافته اين الگو
ـــد ارزيابي کرده ـــته. اندکننده رش ـــطبا اين حال اين الگوها نتوانس ح اند به خوبي تفاوت س

 . درآمدي کشورهاي مختلف جهان را توضيح دهند

                                                                                                                   
1- Mintz and Huang 
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شترکننده تفاوت درآمد، ها بر اين باورند که عوامل تعييناز فرضيهبرخي   شي  بي نا
هايي اســت که نهادها و ســياســت ،عي و به عبارت ديگرماهاي اجتاز تفاوت در زيرســاخت

نحراف بحث ا. شودي و توليد به جاي مصرف و انحراف منابع ميگذاريهماسر باعث تشويق
شاره به فعاليت ي و توليد ذارگيهماسر يي دارد که منجر به تخصي  منابع به غير ازهامنابع ا

ــودمي ــود جويي معرفي مياين انحراف که در ادبيات اقتصــادي با عنوان رانت. ش به طور ش
 . اردلياتي و دعاوي قالبي اشاره دمانند جنايت، بند و بست براي فرار مابر اشكالي  مشخ 

دهند، شامل عواملي عي را تشكيل ميامتاي اجههايي که زيرساختنهادها و سياست
ــتند که محيطي را به وجود مي گيري خصــوصــي در داخل آن انجام آورند که تصــميمهس

ـــته . گيردمي ـــود يا جنگ داخلي يا حمله خارجي وجود داش اگر جرم و جنايت کنترل نش
يش اهايي که توليد را افزي براي بخش خصـــوصـــي و فعاليتگذاريهماســـر باشـــد، پاداش

ــير دادگاه. دهد، پايين خواهند آمدمي ــود يا تفاس ا از هيا اگر به قراردادها احترام گذارده نش
ـــدآن غيرقابل پيش باش ـــر هايطرح ،بيني  ي درازمدت جذابيت کمتري پيدا گذاريهماس

 .(274-272: 2006خواهند کرد )رومر، 
با بحث  بااليي  ـــياســـتثير نهادهتارويكرد نوين امنيتي قرابت معنايي  ها در ا و س

نده فردي و اجت. عملكرد اقتصـــادي دارد مل تهديدکن به رهايي از عوا  عيمااين رويكرد 
ـــته و درتا ـــکيد داش ـــتر الزم براي ايجاد و ظهور پص ـــيلتادد ايجاد بس اي هها و توانايينس

امنيت با تعريف جديد، نقش مهمي نيز . عي افراد و جامعه اســتمااقتصــادي، فرهنگي و اجت
يت به هاي مرتبط با امنشاخ  ،بر اين اساس. تواند ايفا کندكرد و رشد اقتصادي ميدر عمل

ــودنهادي در نظر گرفته مي عنوان يكي از عوامل ــاله با توجه به اين . ش ع تولد بتاتوان ميمس
 ( ارائه داد.6تابع )اقتصاد را به شكل 

(6)            , , Y f K L D 

ـــر Kناخال  داخلي،  توليد Yکه در آن  عوامل نهادي از قبيل  Dنيروي کار و  Lيه، ماس
ستهاي امنيت شاخ  شاخ . ا ستفاده از معيارهاي مبتني بر محيطاين  آميز، صلح ها با ا

 .1گيردها و ساير موارد در ادامه مورد بررسي قرار ميفقدان فساد، عدم شكنندگي دولت
 

                                                                                                                   
 . جويي و توليد اقتباس کردالگوهاي مبتني بر رانتتوان از براي بررسي نظري رويكردهاي نوين امنيتي، مي -1
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 مرور مطالعات تجربی -4
ـــنتي و نوين امنيتي در اين بخش به مرور مطالعات تجربي در اين  با توجه به دو رويكرد س

 . شودزمينه پرداخته مي
 

 رویکرد سنتی -4-1
سنتي به امنيت  شاخصي از رويكردهاي  ددي هاي متعبررسي. استمخارج نظامي به عنوان 

مه به ر اداددر ارتباط با آثار اقتصادي مخارج نظامي بر رشد اقتصادي انجام گرفته است که 
در  (817-816: 2011) 1بررســي ييلديريم، اوکال و کســكين شــود.برخي از آنها اشــاره مي

ــرريز فضــايي: چشــم»تحقيقي با عنوان  با « انداز جهانيمخارج نظامي، رشــد اقتصــادي و س
رم به بررســي رابطه بين رشــد اقتصــادي و  -اســتفاده از تلفيق مدل رشــد ســولو و مدل فدر

کشور جهان  133ري ماو اطالعات آ تااين تحقيق با روش پانل دي. اندرداختهمخارج نظامي پ
شان ميتاانجام شده و ن 2008 تا 2000ي هاسال براي دهد مخارج نظامي يج به دست آمده ن
 .ثير مثبتي بر رشد اقتصادي کشورهاي جهان داردتا

که « از هندمخارج دفاعي و رشــد اقتصــادي: شــواهدي »با عنوان  يديگر لعهدر مطا
يج تا، نبراي کشور هند انجام شده VECM با استفاده از روش (117: 2010) 2توسط تيواري

ــادي و مخارج دفاعي در هند  ــد اقتص ــانگر رابطه منفي بين رش ــت.تحقيق نش حقيق در ت اس
ا ب« ثير مخارج نظامي بر رشــد اقتصــاديتا»با عنوان  (141: 2009) 3ديگري که توســط آندو

ستفاده از ت ساس مدل فدر و داده تاحليل پانل ديا  109براي  2003 تا 1995ري ماهاي آو بر ا
شان ميتاکشور انجام شده است، ن دهد رابطه مثبتي بين مخارج نظامي و يج به دست آمده ن
 .رشد اقتصادي وجود دارد

هاي خارجي در کشـــورهاي در هاي نظامي بر بدهياثر هزينه»اي با عنوان در مطالعه
ستفاده  (117: 1388) زادهکه توسط ديزجي، پناهي و تقي« سعهحال تو ست با ا شده ا انجام 
ورهاي تااز طريق گش 2007 تا 1993ني ماکشور در حال توسعه در بازه ز 77ري ماهاي آداده
شان داده ميGMMيافته )تعميم ر ثر منفي بهاي نظامي اثر مثبت و درآمد اشود که هزينه(، ن
  هاي خارجي دارد.بدهي

                                                                                                                   
1- Yildrim, Ocal and Keskin 
2- Tiwari 
3- Ando 
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ـــي با  (23: 1393) هاي گلخندانبررس باط  نهتادر ارت ظامي بر رشـــد ثير هزي هاي ن
ستفاده از رهيافت  سعه يافته با ا سعه و تو شورهاي منتخب در حال تو صادي ک و  GMMاقت

ـــال ريماهاي آداده ـــان مي 2010 تا 1994ي هاس ـــد تادهد که نش ثير مخارج نظامي بر رش
ثير در کشــورهاي توســعه يافته تان آاقتصــادي در کشــورهاي در حال توســعه منفي بوده و 

 .مثبت بوده است
 

 رویکرد نوین -4-2
به محيط عاد انســـاني، اجتصـــلح توجه   هايعي و اقتصـــادي امنيت از ويژگيماآميز و اب

ده جام شرويكردهاي نوين به امنيت و رشد اقتصادي است که در ادامه برخي از مطالعات ان
 گيرد.در اين زمينه مورد بررسي قرار مي

وسط که ت« صلح و رشد اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه»در تحقيقي با عنوان 
 تا 2000ي هاسال ريماهاي آانجام شده است با استفاده از داده (807: 2008) 1سانتيرازگرام

ــعه جهان و روش پانل دي 77براي  2004 ــور در حال توس ــلح رتباط محيط، اتاکش آميز با ص
به  لحص دهد کهيج به دست آمده نشان ميتان. رشد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است

سك و لح موجب کاهش ريص. گذاردثير ميتامستقيم بر رشد اقتصادي طور مستقيم و غير
شده و  سرتانااطميناني  شت  ساني داردماثير مثبتي بر انبا  محيط ،نوه بر ايعال. يه فيزيكي و ان

با افزايش بهرهصـــلح ـــرآميز  کار و س يه، بهبود حكمراني خوب، افزايش ورود ماوري 
مسـتقيم در افزايش رشـد اقتصـادي عملكرد موثر نهادها، به طور غير گردشـگران خارجي و

 .کندمشارکت مي
هو و نماکه توســـط « صـــلح مطالعه تجربي رونق اقتصـــادي و»در تحقيقي با عنوان 

يه و  (30: 2013)  2دينوف گاريتمي و تجز مدل چند متايره خطي ل فاده از ترکيب  ـــت با اس
ــد اقتصــادي و ــت صــلح تحليل تبعيض، رابطه بين رش ــي قرار گرفته اس در اين  .مورد بررس

، لحصـــ تحقيق اين فرض که در نظريه رشـــد نئوکالســـيك ســـاير متايرهاي برونزا از قبيل
ـــت ـــياس نند ماکننده )هقش مكانيكي و تعيينريخ و فرهنگ و به طور کل نهادها، نتاها، س

سر شده و نتيجهماعوامل کار،  شته  صادي ندارند به آزمون گذا يه و تكنولوژي( در رشد اقت

                                                                                                                   
1- Santhirasegaram 
2- Man Ho and Dinov 
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صادي و محيط شدهگيري  ست که با وجود رابطه مثبت بين رشد اقت ين رابطه آميز، اصلح ا
  .خطي و مكانيكي نيست

 

 معرفی الگو -5
لف امنيت بر عملكرد اقتصــادي در کشــورهاي مختلف هدف اين تحقيق بررســي ابعاد مخت

ستجهان  ستاين تحقيق بر اين فرض . ا صادي  ا که وجود امنيت منجر به عملكرد بهتر اقت
بعي اتتوليد و رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف  توان گفتبعي ميتاشود که به شكل مي

گذاري مستقيم يهمالي و سري داخگذاريهماسر يه )در قالبمااز جمعيت )يا نيروي کار(، سر
هاي که در اين تحقيق شــاخ  اســت((، تجارت و ســاير متايرهاي نهادي FDIخارجي )

ـــتمرتبط با امنيت به عنوان مهم ـــده اس به عبارت . ترين متايرهاي نهادي در نظر گرفته ش
 :((7)رابطه ) جبري

(7 )             ,  ,  , , Y f L I FDI T D 
گذاري يهماســر FDIنيروي کار،  Lيه گذاري، ماســر Iال  داخلي، توليد ناخ Yآن  که در

 . استهاي امنيت عوامل نهادي از قبيل شاخ  Dتجارت و  Tمستقيم خارجي، 
ـــر چنين فرضـــي را براي ـــوتوان در نظر گرفت؛ فرض ميي نيز ميگذاريهماس  دش

با فرض  .کنندجه ميهاي نهادي تون به عواملي از قبيل پويايي اقتصــاد و مولفهگذاريهماســر
يل رشـــد اقتصـــادي، تجارت و جرياناينكه پويايي اقتصـــاد را مي با عواملي از قب  توان 

هاي نهادي نيز در اين تحقيق به مثابه گرفت، مولفه ي مســـتقيم خارجي اندازهگذاريهماســـر
 فرض... ها و، شــكنندگي دولتصــلح عوامل موثر بر امنيت شــامل مخارج نظامي، شــاخ 

 توان نوشت.مي( را 8رابطه )بر اين اساس . شودمي
(8 )            ,  ,  , , I f Y L FDI T D 

و نرم اتدر اين تحقيق الگوهاي مورد اشاره با استفاده از روش اقتصاد سنجي پانل دي
 .1شودبرازش مي EViews 8افزار 

 

                                                                                                                   
ـــاد ســـنجي پانل ديتا»کتاب  توان بهبراي بررســـي جزئيات روش پانل ديتا مي -1 زاده و مهرگان، تاليف اشـــرف« اقتص

Econometric Methods ليف تاJohnston and Dinardo  وEconometric Analysis of Panel 

Data ليف ااBaltagi  کرد. مراجعه 
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 های تحقیقداده -5-1
مورد استفاده  2014 تا 2004ي هاسال ينکشور جهان، ب 135ري ماهاي آدر اين تحقيق داده
هاي اقتصــادي از قبيل رشــد اقتصــادي، جريان ري شــاخ مااطالعات آ. قرار گرفته اســت

ـــرFDIورودي  ـــكيل س ـــده و  1(WDIيه ثابت از بانك جهاني )ما، تجارت و تش اخذ ش
هاي مربوط به امنيت نيز به شــرح زير از موســســات مختلف بين المللي گردآوري شــاخ 

 است. شده
 

 امنیت با رویکرد سنتی شاخص -5-1-1
در رويكرد ســنتي به مقوله امنيت که در آن انباشــت قدرت از ضــروريات اصــلي محســوب 

هاي ترين شـــاخ توان از جمله مهمهاي مرتبط با مخارج نظامي را ميشـــود شـــاخ مي
شاخ . امنيت برشمرد سالنامه اين  ساله در قالب  ست صلح موسسه تحقيقاتها همه  كهلم ا

(SIPRI)2 شودبراي کشورهاي مختلف جهان منتشر مي . 
 

 امنیت با رویکرد نوین هایشاخص -5-1-2
شاخ با رويكردهاي نوين به امنيت، مي شاخ  جهانيتوان  سه مو» صلح هايي از قبيل  س

ساد )3(IEP« )صلح اقتصاد و شاخ  احساس ف  ،CPI شفافيت بين الملل»( از و  4«موسسه 
ها ترين شاخ را به عنوان مهم 6«صلح صندوق»از  5هاشاخ  شكنندگي دولتدر نهايت 

 : استدر نظر گرفت که جزئيات آن به شرح زير 
ساس نمرات  صلح شاخ *  شاخ  بر ا بندي کشورهاي جهان به رتبه 5 تا 0جهاني: اين 

آميز لحص کشورهايي که از منظر محيط بنديرتبه در اين. پردازدمي صلح اياز منظر مولفه
المللي ينب صلح آخرين نسخه شاخ . کنندوضعيت بهتري دارند نمره کمتري دريافت مي

ــال  ــت 2015مربوط به س ــه عامل  23که از ترکيب  اس ــاخ  کيفي و کمي، در قالب س ش

                                                                                                                   
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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ــالمت و امنيت اجت ــد داخلي و بين المللي، س ــات رو به رش اي گري برعي و نظاميماتعارض
( تشــكيل اســتدرصــد از جمعيت جهان  6/99گيرنده بيش از کشــور جهان )که در بر 162

 .1شده است
شكنندگي دولت* شاخ  مبتني بر رتبهشاخ   شورهاي مختلها: اين  ساالنه ک ف بندي 

ـــورها(  10جهان بر اســـاس نمرات  يدارترين کش پا نده 120 تا)براي  ـــكن ترين )براي ش
ده ش منتشر شن گزارشود و در آخريمنتشر مي صلح صندوق که توسط استکشورها( 

هدف اصلي گزارش ارزيابي سطح پايداري و ثبات . برگرفته استکشور جهان را در 178
ــارهاي وارده به ــورها و ميزان فش ــلح در کش ــت ص ــاخ  از مجموع . اس متاير  12اين ش

آيد که هر يك از اين متايرها نيز متشـــكل از زيرمتايرهاي مختلف مختلف به دســـت مي
، پناهندگان و 2عبارتند از: فشارهاي جمعيت شناختي اين شاخ اير مت 12. هستندديگري 
، فقر و زوال 6، فرار مازها5، اعتراضـــات گروهي4، توســـعه اقتصـــادي نامســـاعد3آوارگان
، 9ت عمومي، حقوق بشر و نقش قانون، دستگاه امنيتما، خد8، مشروعيت دولت7اقتصادي

 .11و مداخالت 10تنازعات دو قطبي

ساد*  سازشاخ  احساس ف شفافيت بينما:  سادالملل ن  شاخ  احساس ف ستفاده از   12با ا
بندي هشان رتبت دولتي و سياستمدارانماميان مقا کشورها را برحسب ميزان فساد موجود در

ترين )براي پاک 100 تافر )براي فاســـدترين کشـــور( صـــ نمرات اين شـــاخ  از. کندمي
ستکشور(  شتهکشور جه 100بيش از ن در ماسازاين . ا ساالنه و گزارش 13ان دفتر دا هاي 

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/ 

http://www.transparency.org/whoweare/organisation/
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خش ب ر حقوقي و قضايي حاکم در کشورها و موقعيتتاساخ ت عمومي،ماخد شهروندان به
 .1کندتهيه مي خصوصي

 

 ناییماآزمون  -5-2
به منظور جلوگي مدل،  بل از برآورد  ـــيون ق مدل رگرس کاذب )ســــاختگي( بودن  ري از 

نايي متايرهاي مدل انجام ميمانايي يا نامابرآوردي ابتدا آزمون ريشــه واحد براي بررســي 
در اين  .2تعبيه شـــده اســـت Eviewsافزار هاي متعددي در نرمبراي اين کار آزمون. شـــود
 يج آنتاو ن شدهل مامي متايرهاي لحاظ شده در مدل اعماآزمون ريشه واحد براي ت ،بخش

دهد که از بين متايرهاي يج به عمل آمده نشــان ميتان. به شــرح جدول زير ارائه شــده اســت
  .شودمينا مادر تفاضل مرتبه اول  استنايي در سطح ماداراي نا CPIمورد بررسي شاخ  

 

 نایی متغیرهای مدلمانایی یا نامابررسی  -(2)جدول 
 ولتفاضل مرتبه ا سطح متاير متاير

  ناما رشد توليد ناخال  داخلي

  ناما GDPيه ثابت از ماسهم تشكيل سر
  ناما رشد جمعيت

  ناما FDIجريان ورودي 

  ناما GDPسهم تجارت از 

  ناما GDPسهم مخارج نظامي از 

 ناما نامانا CPIشاخ  

  ناما شاخ  شكنندگي دولت

  ناما جهاني صلح شاخ 

 یج تحقیقتامنبع: ن                
  

                                                                                                                   
1- GSR, 2015 

 رد:اشاره کتوان ميهاي زير ترين آن به آزموناز مهم -2
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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 Fآزمون  -5-3
ـــتين گام در روش پانل دي ـــي و  تانخس ـــت که همگني يا ناهمگني نمونه مورد بررس اين اس

متفاوت مشخ   هاي مشترک و يااهاي وارد شده در مدل به لحاظ عرض از مبدمحدوديت
 Pooledصورت  به بايددر واقع سوال اصلي در اين بخش اين است که مدل تحقيق . شود

نل دي تخمين پا يا  ـــود  ـــخي  اين امر از آزمون تازده ش به همين منظور براي تش   F  ليمر
 . است Pooledصورت  فر اين آزمون تخمين مدل بهص فرض. شوداستفاده مي

 
 لیمر برای مدل تحقیق Fآزمون نتایج  -(3جدول )

 آماره مدل رشد اقتصادي مدل سرمايه گذاري

53/2063 
(0000/0) 

035/264 
(0000/0) F statistic 

 منبع: نتایج تحقیق                  
 

ـــپس صـــورت  براي انجام اين آزمون، ابتدا مدل را به اثرات ثابت تخمين زده و س
خالصــه شــده  (3)يج تحقيق که در جدول تان. شــودآزمون زايد بودن اثرات ثابت انجام مي

شترک رد مي ست که فرضيه عرض از مبداهاي م ييد در مدل، ناهمگنو باشود بيانگر آن ا
ساس. کردهاي بين کشوري را لحاظ  شده و ص فرضيه ،بر اين ا ورت ص مدل به بايدفر رد 

 . تخمين زده شود تاپانل دي
 

 آزمون هاسمن -5-4
ـــود که کدام روش )اثرات ثابت يا اثرات تصـــادفي( براي  بايددر گام بعدي  تعيين ش

در آزمون هاسمن . شودهاسمن استفاده ميبراي اين کار از آزمون . تخمين پانل مناسب است
ست که بين جزء اخالل معادله و متايرهاي توضيحي هيچ ارتباطي ص فرضيه فر به معناي اين ا

ستقل از يكديگرند ضيه مقابل به اين معني . وجود ندارد و در واقع م ست که فر اين در حالي ا
ستگي وجود دار ست که بين جزء اخالل و متايرهاي توضيحي همب ه هنگام با توجه به اينك. دا

 هستند،دار و ناسازگار وجود همبستگي بين جزء اخالل و متايرهاي توضيحي، ضرايب تورش
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ضيهصورت  پس در شودص رد فر ستفاده  ست که از روش اثرات ثابت ا ا توجه به ب. فر بهتر ا
 . بايست از روش اثر ثابت براي تخمين مدل استفاده کردمي، (4)جدول  نتايج

 

 یج آزمون هاسمنتان -(4)ول جد
Prob Chi-Sq. d. f.  Chi-Sq. Statistic Cross-section random 
 مدل رشد اقتصادي 936/68 7 0000/0
 گذاريمدل سرمايه 9019/24 6 0004/0

 منبع: نتایج تحقیق     

 
 

 تخمین مدل -5-5
ـــمن، در اين بخش  Fهاي با توجه به آزمون ـــتفاد بايدليمر و هاس  و تاپانل دي ه از مدلبا اس

ـــال نيماابتدا مدل مورد بررســـي در دوره ز. روش اثر ثابت به برآورد مدل پرداخت  يهاس
ـــودبرآورد مي 2014 تا 2004 يت. ش به محدود با توجه  ري برخي از ماهاي آپس از آن 

ـــاخ  ـــكنندگي دولت صـــلح متايرهاي تحقيق از قبيل ش  ها، مجدد مدل برايجهاني و ش
هاي موجود در دو دوره تخمين ،بر اين اســـاس. شـــودبرآورد مي 2014 تا 2008ي هاســـال

 گيرد.نجام ميني اماز
شان مييج تخمينتان شورها متاير هاي به عمل آمده ن سي کلي ک هم س»دهد در برر

 .ثير منفي بر رشد اقتصادي کشورهاي مختلف جهان داشته استتا« GDPمخارج نظامي از 
گران مبني بر اثرات منفي مخارج نظامي بر عملكرد خي از پژوهشــنتيجه با مشــاهدات بر اين

ــت ــورهاي جهان منطبق اس ــادي کش ــترش مخارج نظام اقتص ه ي با توجه ببه طوري که گس
لت يت بودجه دو ظامي بخش  محدود خارج غيرن با م خارج  جايگزيني اين م از طريق اثر 

 اين. شــودقتصــادي ميرشــد ا هاي خارجي باعث کاهشها و بدهيلياتماعمومي، افزايش 
 . نيز تشريح کرد 1«جايگزيني اسلحه با رفاه»توان بر اساس مثال را ميمساله 

ــكنندگي دولت ــاخ  ش ــادي و ش ــد اقتص ــي ارتباط رش  ها ودر طرف مقابل بررس
دهد که کاهش سطح فساد در کشورهاي مورد بررسي رابطه شاخ  درک فساد نشان مي

 . ابطه منفي با رشد اقتصادي داردها رمثبت و افزايش شكنندگي دولت
 

                                                                                                                   
1- Guns Verses Butter Trade Off 
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 متغیرهای مستقل و وابسته و دوره مورد بررسی تحقیق -(5جدول )

 متاير مستقل متاير وابسته
دوره 
 زماني

 توضيحات

رشد اقتصادي و 
 گذاريسرمايه

گذاري، سهم مخارج نظامي از سرمايه
GDP ،شاخ  فساد ،FDI سهم ،

 ، رشد جمعيتGDPتجارت از 

تا  2004
2014 

شاخ  فساد به دليل نامانايي در 
 اين مرحله از مدل حذف شد

رشد اقتصادي و 
 گذاريسرمايه

متايرهاي مستقل قبل به اضافه شاخ  
(، شاخ  فساد و GPIصلح جهاني )

 هاشاخ  شكنندگي دولت

تا  2008
2014 

هاي صلح و شكنندگي شاخ 
براي تمامي کشورهاي مورد 

موجود  2008بررسي از سال 
 .است

 منبع: نتایج تحقیق

 
ـــادي، بر ـــد اقتص  ثيرگذاري اين متاير برتاخالف اثرت منفي مخارج نظامي بر رش
دهد ضريب يم يج به دست آمده، نشانتاناست. گذاري( مثبت يهمايه ثابت )سرماتشكيل سر

توان گفت که با وجود مثبت بوده و بر اين اســاس مي« GDPســهم مخارج نظامي از »متاير 
سرثير منفتا شكيل  سطه ت صادي به وا شد اقت افزايش  يه ثابت، موجبماي مخارج نظامي بر ر
 . شوديه گذاري در اقتصاد ميماسر

شاخ   شتر ) شكنندگي دولت GPIبرآورد مدل چهارم با دو متاير بي شاخ   ها( و 
شان مي داراي ضريب منفي و شاخ  شاخ  شكنندگي دولت  GPIشاخ  دهد که نيز ن

نگونه توان ايرســد، اما ميســت. هر چند اين تفســير غيرواقعي به نظر ميداراي ضــريب مثبت ا
هاي گذاريتفسير کرد که در کشورهايي که داراي شكنندگي باالتري هستند، حجم سرمايه

 ود. شها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نميگذاريروند هر چند اين سرمايهدولتي باال مي
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 رد مدلیج حاصل از برآوتان  -(6)جدول 
 برازش چهارم برازش سوم برازش دوم برازش اول نام متاير مستقل

 ضريب ثابت

9822/2 
(38114/1) 
(1592/2-) 

2325/16 
(99994/0) 
(2336/16) 

1678/2 
(3937/6) 
(339050/0) 

0208/19 
(0413/4) 

70661/4) 

 رشد جمعيت
24858/0 

(15161/0) 
(6396/1) 

48725/0 
(11921/0) 
(08729/4) 

1462/0 
(22338/0) 
(6546/0) 

52931/0 
(1406/0) 
(7647/3) 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
(FDI) 

05685/0 
(02829/0) 
(00943/2) 

25469/0 
(02129/0) 
(9631/11) 

008168/0 
(04352/0) 
(18763/0) 

22879/0 
(02653/0) 
(62417/8) 

 GDPسهم تجارت از 
061/0 

(01276/0) 
(7823/4) 

05654/0 
(01005/0) 
(62556/5) 

093177/0 
(02137/0) 
(3598/4) 

03952/0 
(1366/0) 
(89307/2) 

 GDPسهم مخارج نظامي از 
9804/0- 

(25178/0) 
(8938/3-) 

2768/0 
(19998/0) 
(38418/1) 

8157/0- 
(3995/0) 

04184/2-) 

24565/0 
(25229/0) 
(97369/0) 

 - - شاخ  شكنندگي دولت
1382/0- 

(08516/0) 
(6224/1-) 

0071/0 
(05382/0) 
(13193/0) 

 - - CPIشاخ  
13818/0 

(20838/0) 
(66311/0) 

- 

 - - - GPIشاخ  
6328/0- 

(49571/0) 
(2766/1-) 

 وابسته رشد اقتصادي
09025/0 

(02141/0) 
(21499/4) 

 وابسته
05834/0 

(02241/0) 
(60375/2) 

 تشكيل سرمايه ثابت
14446/0 

(03427/0) 
(21499/4) 

 وابسته
14162/0 

(05508/0) 
(57128/2) 

 وابسته

 84856/0 25113/0 77011/0 246/0 ضريب تعيين
 82194/0 12073/0 7435/0 168/0 ضريب تعيين تعديل شده

 26547/1 01442/0 900060/0 2601/2 دوربين واتسون
 F 15657/3 4145/32 9258/1 31/87آماره 

 F 0000/0 0000/0 0000/0 0000/0معني داري 
 قیقمنبع: نتایج تح
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 بندی جمع -7
ست و مهم صادي ا شد اقت سترهاي مهم ر صادي امنيت ترين اثايجاد امنيت يكي از ب رات اقت

سب. يابدي و رشد اقتصادي تبلور ميگذاريهماسر در پديده سنتي و نوين، ن ت به دو رويكرد 
ـــادي مختلفي دارند ب. امنيت وجود دارد که هر يك از اين رويكردها اثرات اقتص ه امنيت 

ـــ نهايي در توان دفاعي وت ظامي خالصـــه نميص ـــود و هرف مخارج ن نگونه که در ماش
ــي ــاهده ميرويكردهاي نوين بررس ــود هاي امنيت مش ــتش  .امنيت به معني نبود تهديدهاس

ساني که آنان را از رهايي سته قيد و بندهاي فيزيكي و ان ساختن مردم از آن د بخشي و آزاد 
صميم به ا جنگ و تهديد جنگ يكي از . داردباز مي ،گيرندنجامش ميانجام آنچه آزادانه ت

مونه نند آنها نيز نمابندهاست و فقر، آموزش و پرورش ضعيف، سرکوب سياسي  اين قيد و
 . ديگرش است

يت در ندازهمفهوم امن که ا هاي مختلفي اســـت  مل و متاير نده عوا  گيري آنبرگير
شدداراي مشكالت خاص خود مي سياري تالش ي اخيرهاسال طي. با هاي وسيعي توسط ب

ــات بين ــس ــلح المللي مرتبط بااز نهادها و موس براي تعريف ابعاد مختلف امنيت و اندازه ص
ـــده که مجموعه تالشگيري مولفه ـــتر جامعه هاي آن انجام ش هاي فوق منجر به درک بيش

ــاخ  ــده و ش ــري از واژه امنيت ش ــي و رتبهبش ــورهاي هاي متعددي براي بررس بندي کش
هاي امنيت( مختلف جهان از نظر ابعاد مختلف امنيت )با توجه به رويكردهاي نوين بررســي

ست که از آن جمله مي شاخ شده ا ساد GPIجهاني ) صلح توان به  شاخ  درک ف  ،)
(CPIــكنندگي دولت ــاخ  ش ــاير موارد ها، مخارج نظامي، هزينه(، ش ــونت و س هاي خش

 . اشاره کرد
ـــاد ابعاد مختلف امنيت با توجه به هدف تحقيق در  ـــي آثار اقتص اين مقاله به بررس

با استفاده از نرم اتيج به دست آمده با استفاده از تحليل اقتصاد سنجي پانل ديتاپرداخته شد و ن
تدا داده. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت Eviews 8افزار  ز هاي تحقيق ابه همين منظور اب
همگني يا ناهمگني نمونه مورد بررسي ل تحقيق از نظر نايي بررسي شد و پس از آن مدمانظر 

ـــده درقرار گرفت و محدوديت ـــترک و يا اآن به لحاظ عرض از مبد هاي وارد ش هاي مش
 . شدهاسمن روش آزمون انتخاب  آزمون از استفاده با در نهايت متفاوت بررسي شد و

در « GDPســهم مخارج نظامي از »دهد که ضــريب يج به دســت آمده نشــان ميتان
ست صادي همواره منفي بوده ا شد اقت شگران . مدل ر شاهدات برخي از پژوه اين نتيجه با م
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ــت ــورهاي جهان منطبق اس ــادي کش ه ب مبني بر اثرات منفي مخارج نظامي بر عملكرد اقتص
طوري که از زاويه اثرات منفي تقاضا، گسترش مخارج نظامي با توجه به محدوديت بودجه 

جا لت از طريق اثر  ظامي بخش عمومي، افزايش دو خارج غير ن با م خارج  يگزيني اين م
صادي ميها و بدهيلياتما شد اقت ساله  اين. شودهاي خارجي، باعث کاهش ر توان را ميم

 . نيز تشريح کرد« جايگزيني اسلحه با رفاه»اس مثال بر اس
ــل در مورد رابطــه متاير  ـــهم مخــارج نظــامي از »در طرف مقــاب ــا« GDPس  ب

ست آمد به طوريذارگيهماسر ضريب اين متاير مثبت  ي، نتيجه متفاوتي به د که ست اکه 
ود، اما شــي بيشــتري در اقتصــاد ميگذاريهماســر مخارج نظامي باالتر منجر بهدهد نشــان مي

 . انجامدي به رشد بيشتر اقتصاد نميگذاريهماسر اين مالزو
ـــي اثرات  ـــكنندگي دولت»بررس ـــاخ  ش ـــان مي«هاش هاي د که مولفهده، نيز نش

تر نندهها شــكثير منفي بر رشــد اقتصــادي دارد و به هر اندازه که دولتتاشــكنندگي دولت 
ه با اين حال بررســي رابط. تر خواهد بودباشــند ميزان رشــد اقتصــادي در آن کشــورها پايين

ي در کشورهاي مورد گذاريهماسر با ميزان« هاشاخ  شكنندگي دولت»و « GPIشاخ  »
هد ديج تحقيق نشــان ميتاکه ن به طوري اســتاي داراي نكات جالب توجه ويژهبررســي، 
با . استشكنندگي دولت داراي ضريب مثبت داراي ضريب منفي و شاخ   GPIشاخ  

 ،آميز استصلح براي غير 5آميز و  صلح فر برايص  از GPIتوجه به اينكه نمرات شاخ  
ت نمرا. اســـتي گذاريهماســـر بت برثير مثتاداراي  صـــلح جهانيتوان گفت شـــاخ  مي

شكنندگي نيز از  شكننده 120 تابراي بهترين  10شاخ   ضريب براي  ترين دولت بوده و 
شان مي شكنندگي دولتمثبت ن شاخ   ستي گذاريهماسر ثير منفي برتاها داراي دهد  . ا

ـــير غير به نظر ميهر چند اين تفس ما رســـدواقعي  ـــير مي، ا نه تفس در ه ک کردتوان اينگو
مي هاي دولتي بااليگذاريهماسـر ، حجمهسـتندکشـورهايي که داراي شـكنندگي باالتري 

 . شودها به رشد اقتصادي بيشتر منجر نمييگذاريهماسر روند هر چند اين
شخ  مي سي رويكردهاي مختلف امنيت، م شاخ با برر هاي منبعث از شود که 

توان گفت که يممساله در توجيه اين . ارندثير مثبتي بر رشد اقتصاد ندتارويكردهاي سنتي، 
اي هوري باالتر به بخشهاي با کارايي و بهرهبه دليل محدوديت منابع، انتقال آن از بخش

شاورزي، آموزش وصنعت هايفاقد مزيت )به طور مثال از بخش  هاي نظاميبه بخش... ، ک
ــ و ــليحاتي( کارايي و بهرهص ــاد با روند نزولينايع تس ــودمواجه مي وري اقتص رف در ط. ش
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وجه به طيف وســيعي از عوامل ناامنرگرا بودن و تتاهاي نوين به دليل ســاخمقابل رويكرد
 ها، عوامل تهديدکننده محيطريماکننده )از قبيل عوامل نهادي و فرهنگي، فقر، آموزش، بي

ــي و ــياس ــرکوب س ــت، س ــاخ ...زيس ــكنندگي ( که در اينجا در قالب ش هايي از قبيل ش
مورد بررســي قرار گرفت، ارتباط  صــلح ها، شــاخ  درک فســاد و شــاخ  جهانيلتدو

 . تنگاتنگي با رشد اقتصادي در جوامع مختلف دارند

 
 منابع  

 فارسی -الف
 ، موسسه تحقيقات تعاونتااقتصاد سنجي پانل دي(، 1393) نادر ،زاده، سيد حميدرضا و مهرگاناشرف

 .دانشگاه تهران، چاپ چهارم
 امنيت اقتصادي در ايران و چند کشور منتخب )مطالعه تطبيقي(،(، 1387شهزاد و ديگران ) برومند،

 .هاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش
 ،فصلنامه مطالعات راهبردي، «م خمينيماابعاد امنيت در انديشه و آراي ا»(، 1389درويشي، فرهاد )

 .82-55ص   ،49ره ما، ش13دوره 
هاي خارجي هاي نظامي بر بدهياثر هزينه»(، 1388)حجت  ،زادهو تقيحسين  ،پناهي؛ ديزجي، منيره

 ،1388، بهار 1ره ما، سال سوم، شفصلنامه مدلسازي اقتصادي، »در کشورهاي در حال توسعه
 .136 -117ص  
گاه آزاد، واحد (، نشر دانش1393، ترجمه مهدي تقوي )اقتصاد کالن پيشرفته(، 2001رومر، ديويد )

 .علوم و تحقيقات، جلد اول، چاپ دوم
اثر کسري بودجه بر کسري حساب جاري و رشد »(، 1388) اسداله، وشبخش، ندا و فرزينفرح

 .200-178ص   ،3ره ما، ش44، دوره مجله تحقيقات اقتصادي، «اقتصادي
ي نظامي بر رشد اقتصادي هاثير هزينهتابررسي و مطالعه تطبيقي »(، 1393خندان، ابوالقاسم )گل

فصلنامه ، «سيستمي GMMکشورهاي منتخب در حال توسعه و توسعه نيافته: رهيافت 
 .43-23ص   ،15ره ما، ش4، دوره 1393، پاييز تحقيقات توسعه اقتصادي

، ترجمه علي اصار رهايي درباره يكپارچگي جهانيتاجهان رها شده: گف(، 1379گيدنز، آنتوني )
 .جي عبدالوهاب، انتشارات علم و ادب، چاپ اولسعيدي و يوسف حا

، ويراسته پل دي ويليامز هاي امنيت، در درآمدي بر بررسيصلح هايبررسي(، 2008لولر، پيتر )
 .(، موسسه انتشارات امير کبير، چاپ اول1390(، ترجمه علي رضا طيب )2008)



 1395، تابستان 61شماره  ،شانزدهمفصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال  152

 

 

محمد علي قاسمي و محمد رضا  ، ترجمهاي بر جامعه شناسي امنيتمقدمه(، 1999مك سويني، بيل )
 .1390آهني، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول، 

کبير، ، انتشارات امير1390عليرضا طيب، ، ترجمه هاي امنيتدرآمدي بر بررسي(، 2008ويليامز، پل )
 .چاپ اول
ـــاهلل و يزداني، عنايت ير آن بر امنيت ملي )در قالب ثتاعي و ماامنيت اجت»، (1389) زهرا ادقي،ص

، 40و  39ره ما، ســال چهارم، شــهنامه مهندســي فرهنگيما، «عي(مااجت -تهديدات فرهنگي
 .فروردين و ارديبهشت

 

 انگلیسی -ب
Ando, Shio (2009), “The Impact of Defense Expenditure on Economic 

Growth: Panel Data Analysis Based on the Feder Model”, The 
International Journal of Economic Policy Studies, Vol. 4 Article 8, pp 
141-154. 

Booth, Ken (1991), “Security and Emancipation”, Review of International 
Studies, Vol. 17, No 4, pp 313-326. 

Dunne, P., R. Smith and D. Willenbockel (2005), “Models of Military 
Expenditure and Growth: A Critical Review”, Defense and Peace 
Economics, 16(6), pp. 449-461.  

GCR (2015), The Global Corruption Report (GCR), Transparency 
International 

IEP (2015), Global Peace Index: Measuring Peace, Its Causes and its 
Economic Value,, The Institute for Economics and Peace (IEP) 

ManHo, Ka and Ivo Dinov (2013), “An Empirical Study on Economic 
Prosperity and Peace”, UCLA Undergraduate Science Journal, Vol. 26, 
pp 30-41. 

Mintz, Alex and Chi Huang ( 1991), “Guns versus Butter: The Indirect Link”, 
American Journal of Political Science 35: 738-757.  

Narayan, P. K. and R. Smyth, (2009), ‘A Panel Data Analysis of the Military 
Expenditure-External Debt Nexus: Evidence from Six Middle Eastern 
Countries”, Journal of Peace Research, pp. 235-250. 

Polinski, A. and S. Shavell (2000), ‘The Economic Theory of Public 
Enforcement of Law”, Journal of Economic Literature, 38(1):45-76.  

Ram, Rati (1995), “Defense Expenditure and Economic Growth”, Handbook 
of Defense Economics. Amsterdam, Elsevier, 251-274. 

Santhirasegaram, S. (2008), ‘Peace and Economic Growth in Developing 
Countries: Pooled Data Cross –Country: Empirical Study”, 
International Conference on Applied Economics, ICOAE, PP 807-814. 

Tiwari, A. K. and A. P. Tiwari (2010), “Defence Expenditure and Economic 
Growth: Evidence from India”, Journal of Cambridge Studies, Vol. 5, 
No. 2-3 118, PP 117-131. 



 153تأثير امنيت بر رشد اقتصادی در ایران و...      

 

 

 

 

 

World Bank (2004), Doing Business in 2004; Understanding Regulation, A 
Co-publication of the World Bank, the International Finance 
Corporation, and Oxford University Press 

Yildrim, Julide, N. Ocal and H. Keskin (2011), Military Expenditures 
Economic Growth and Spatial Spillovers, International Conference 
On Applied Economics – ICOAE 2011, pp 811-819. 




