ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺣﺴﻦ ﺧﺪاوﻳﺴﻲ ،1ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﺋﻲآغاﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ،2اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮔﻠﺨﻨﺪان
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ97/7/24 :

3

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش98/4/18 :

ﻫــﺪف اﺻــﻠﻲ اﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ،ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻓﺴــﺎد ﺑــﺮ ﻫﺰﻳﻨــﻪﻫــﺎي ﻧﻈــﺎﻣﻲ ﻛﺸــﻮرﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨــﺐ
درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ  2000-2015ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑـﻪ ﻫـﺪف ﻣـﺬﻛﻮر ،از ﻳـﻚ
ﻣــﺪل ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﻣﺨــﺎرج ﻧﻈــﺎﻣﻲ ،دو ﺷــﺎﺧﺺ :ادراك ﻓﺴــﺎد و ﻛﻨﺘــﺮل ﻓﺴــﺎد ،ﺗﺤﻠﻴــﻞﻫــﺎي
ﻫﻢاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﭘﺎﻧﻠﻲ و ﺑﺮآوردﮔﺮ ﮔﺸﺘﺎورﻫﺎي ﺗﻌﻤـﻴﻢﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ) (SGMMدوﻣﺮﺣﻠـﻪاي،
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻓﺴﺎد ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﻧﻈـﺎﻣﻲ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨـﺎدار اﺳـﺖ .ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ،ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻣﺨـﺎرج
ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺨﺎرج ﻧﻈﺎﻣﻲ( و دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ،اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑـﺮ ﺑـﺎر
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﺑﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ دﻓـﺎع ﻳـﻚ
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ﭼﻜﻴﺪه

ﻛﺎﻻي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ و وﻗﻔﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫـﺎي ﻧﻈـﺎﻣﻲ ﻧﻴـﺰ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ و
ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮ ﺑﺎر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي
ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻳﻚ رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
واژهﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي :ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﻲ ،ﻓﺴﺎد ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي درﺣـﺎلﺗﻮﺳـﻌﻪ ،ﮔﺸـﺘﺎورﻫﺎي ﺗﻌﻤـﻴﻢﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ) (SGMMدوﻣﺮﺣﻠﻪاي.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي .C23, H10, H56 :JE

 .1داﻧﺸﻴﺎر اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
 .2داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ
 .3داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن

Email:Babayi_majid1367@yahoo.com
Email:golkhandana@gmail.com
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

Email:golkhandana@gmail.com

Email:H.Khodavaisi@urmia.ac.ir

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6
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مقدمه
فساد مفهومی وسیع و چندبعدی دارد و در حوزههای مختلهف از ورزش تها طهرحههای
مختلف و کشورهای متفاوت ،مشابه و یکسان نیستند؛ به طوری که آنچه در برخی جوامهع
از آن به فساد یاد میشود ،ممکن است در جامعهای دیگر بهعنوان هنجار و قاعده اجتمهاعی
تلقی شود (دیساردان 1777 ،1؛ براتزاده و همکاران )1479 ،مردم نیز ،نسهبت بهه فسهادی
که در بخشهای اقتصادی به وقوع میپیوندد ،دیدگاههای متفهاوتی دارنهد .لهذا الزم اسهت
مطالعه بر جنبههای مشخصی از فساد متمرکز شود و بدین منظور باید تعریفهی را کهه بانهک
جهانی از فساد دارد ،به صورت تعریف مشترک قبول کهرد؛ بانهک جههانی« ،فسهاد را سهوء
استفاده از قدرت و مقام مأمور یا بدنهی دولت برای منافع شخصی» عنوان میکند.
طههی دو دهههه اخیههر ،آثههار و پیامههدهای فسههاد بههر عملکههرد اقتصههاد ،توجههه بسههیاری از
پژوهشههگران را بهههخههود جلههب کههرده اسههت .عمههدهتههرین دالیههل در ایههن زمینههه ،گسههترش
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غیرقانونی خصوصیسازی ،مشاهده مهیشهود .ههمچنهین ،حالهتههای فسهاد در بخهشههای

دموکراسی ،جهانیشدن ،برخورداری از رسانههای پویا و گسترش اطالع رسانی ،پررنهگ-
تر شدن نقش سازمانهای غیردولتی مانند سازمان شفافیت بهینالملهل ،8صهندوق بهینالمللهی
اعتماد بیشتر به بازار در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مؤثر ،است (تانزی.)1772 ،3
ادبیات موجود در این زمینه به دو دسته تقسیم میشود .دسهته اول بهر تعیهینکننهدهههای
فساد تمرکز دارند .مطالعات تجربی مختلف نشان میدهد که عوامل اصلی مؤثر بهر دامنهه و
گستردگی فساد ،کیفیت خهدمات شههری (رواچ و ایهوانز ،)8666 ،1سهطح دسهتمزد بخهش
دولتی (ون ریجکیگم و ودر ،)1779 ،0حاکمیت قانون ،بهویژه قوانین ضد فساد و دسترسهی
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1. De Sardan
)2. Transparency International (TI
)3. International Monetary Fund (IMF
4. Tanzi
5. Rauch & Evans
6. Van Rijckeghem & Weder
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پول 4و بانک جهانی در شناساندن مشکالت فساد و تالش برای ایجاد اقدامهای ضد فساد و

تحليل پویای تأثير فساد بر بار نظامی در منتخبی از کشورهای درحالتوسعه 921 

به منابع طبیعی (الیت و ویهدمن ،)1777 ،1درجهه رقهابتی بهودن اقتصهاد ،بهازبودن تجهاری و
سیاست صنعتی کشور (باگاواتی1728 ،8و کروگر )1774 ،4میباشد.
مطالعاتی نظیر تأثیر فساد بر رشد (شهلیف و ویشهنی1774 ،3؛ مهورفی و همکهاران 1774 ،1و
مههائورو ،)1771 ،0کیفیههت زیرسههاختهههای عمههومی و سههرمایهگههذاری عمههومی (تههانزی و
داوودی ،)1779 ،9سرمایهگذاری مسهتقیم خهارجی (وی ،)1779 ،2نهابرابری درآمهد و فقهر
(گوپتا و همکاران )1772 ،7و هزینههای دولت (گوپتا و همکاران ،)8661 ،نهرخ پهسانهداز
ناخالص ملی (اصغرپور و همکاران )1476 ،اشاره کرد.
در راستای دسته دوم مطالعات فوق ،تأثیر فساد بر بار نظامی ،محور اصهلی مقالهه حاضهر
است .به عبارت دیگر ،در این پژوهش بهه دنبهال پاسهخ دادن بهه ایهن سهؤال هسهتیم کهه آیها
گسترش فساد ،میزان بار نظامی را تحت تأثیر قرار میدههد؟ بهه ایهن منظهور ،از اطالعهات و
دادهههههای آمهههاری  46کشهههور درحهههالتوسهههعه ،طهههی دوره زمهههانی  8666-8611و روش
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دسته دوم ادبیات موجود ،بر عواقب فساد تمرکهز دارنهد .بههعبهارت دیگهر مهیتهوان بهه

اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی (SGMM) 16دومرحلهای استفاده شده اسهت.
وضعیت نامطلوب کشورهای درحالتوسعه از لحهاظ فسهاد (بها توجهه بهه گزارشهات سهالیانه
نظامی) 11در این کشورها (با توجه به گزارشات سالیانه مؤسسهه تحقیقهات صهلح بهینالملهل
استکلهم ،)(SIPRI) 18اهمیت بررسی موضوع تحقیق را دوچندان میکند.
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1. Leite & Weidmann
2. Bhagwati
3. Krueger
4. Schleifer & Vishny
5. Murphy et al.
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سههازمان شههفافیت جهههانی ) )(TIو هههمچنههین بههاالبودن سهههم مخههارج نظههامی از ( GDPبههار
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مقاله در پنص بخش سازماندهی شده است .پس از مقدمه ،بخش دوم به ادبیات موضوع
میپردازد .بخش سوم به معرفی مدل و روش تحقیهق اختصهاص دارد .در بخهش چههارم بهه
آمده است.
 .2ادبيات موضوع
 .9-2مبانی نظری
 .9-9-2معرفی تابع تقاضای مخارج نظامی

در الگوی استاندارد نئوکالسیک مرتبط با تقاضای مخارج نظامی ،فهرض بهر ایهن اسهت
که در یک جامعه ،دولت میکوشد تا رفاه کهل جامعهه ( )Wبهه حهداکثر برسهد .ایهن رفهاه
تابعی است از متغیرهای :امنیت ( ،)Sمتغیرهای اقتصهادی نظیهر :کهل مصهرف ( ،)Cجمعیهت
( )Nو سایر متغیرهای مربوط ( ،)ZWکه  ZWنشاندهنده چگونگی انتقال تهابع رفهاه اسهت
(هارتلی و ساندلر:)1424 ،
()1

)
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برآورد مدل و تحلیل نتایص پرداخته شده است .در بخش پایانی نیز جمعبنهدی و پیشهنهادات

(

علت منظور شدن جمعیت در تابع رفاه این است که گرچه دفاع ،کاالیی است عمهومی،
با اهمیت محسوب می شود .مسأله به حهداکثر رسهاندن تهابع رفهاه منهوط بهه در نظهر گهرفتن
محدودیت بودجه و تابع مشخصی برای امنیت است .سادهترین شکل محهدودیت بودجهه را
میتوان بهصورت زیر نشان داد:
()2
در این رابطه Y ،درآمد کل اسمی Pm ،و  Pcقیمتهای مصهارف واقعهی نظهامی ( )Mو
مصرف واقعی خصوصی ( )Cاست .امنیت را می توان به منزله وضعیتی بهرای کشهور کهه در
معرض هی نوع خطر و تهدید به حمله نباشد ،تعریهف کهرد .امنیهت نیهز ماننهد مطلوبیهت و
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اما مصرف ،کاالیی خصوصی تلقی می شود و از این رو مصرف سرانه در تابع رفاه ،متغیهری

رفاه ،متغیری مشاهده نشدنی است و سعی می شود در توابع اقتصادسنجی با برخی متغیرههای
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تحليل پویای تأثير فساد بر بار نظامی در منتخبی از کشورهای درحالتوسعه 939 

سنجش پذیر مانند :تعداد نیروهای نظامی کشور و سایر کشورها و هم چنین ،سایر متغیرههای
راهبردی مربوط به  ZSکه تعیینکننده تغییر وضعیت در محیط امنیتی است ،جانشین شود:

() 3

هدف بحث کنونی این است که با روش تعادل جزئی ،میزان نیهروی نظهامی بهینهه یهک
کشور ،با فرض مشخص بودن نیروهای نظامی کشورهای دیگر تعیین شود .لذا از این طریق
میتوان میزان تقاضا برای مخارج نظامی را در حد مطلوب و از رابطه زیر بهدست آورد:

()4

)

(

بر اساس مدل رابطه ( ،)3سهطح مخهارج نظهامی بهه عهواملی ههمچهون قیمهت کاالههای
نظامی ،درآمد (بهعنهوان متغیرههای اقتصهادی) ،جمعیهت (بههعنهوان متغیرههای اجتمهاعی) و
مخارج نظامی سایر کشورها و عوامهل اسهتراتژیک وابسهته اسهت (عبهدالفتاح و همکهاران،1
 .)8614شایان ذکر است که میتوان با وارد کردن سایر متغیرهای مؤثر بهر مخهارج نظهامی،
مدل فوق را بسط و گسترش داد .بهعنوان مثال ،محققانی نظیر :دون و نیکالیهدو )8661( 8و
سلمن ،)8661( 4وقفه متغیر مخارج نظامی ) (M-1را نیز برای توجیهه اثهر هزینههههای نظهامی
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)

(

گذشته و یا تعهدات مربوط به برنامههای دفاعی وارد مدل کردهانهد .یها ایهنکهه بسهیاری از
به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی که دارای اثر انتظاری منفی بر مخارج نظامی میباشهد،
وارد مدل کردهاند .یکی دیگر از متغیرهایی که میتواند بر سهطح مخهارج نظهامی اثرگهذار
باشد ،فساد است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
بهطور کلی فساد میتواند هزینههای نظامی را از طریق کانالهای عرضه و تقاضها تحهت
تأثیر قرار دهد .فساد ممکن است با مالحظات مربوط به سمت عرضه بر هزینههههای نظهامی
مؤثر واقع شود؛ به این معنی که تولیدکننهدگان اسهلحه ممکهن اسهت بهرای بههدسهتآوردن
قراردادها ،به رشوه متوسل شوند و یا از طریق مالحظات مربوط به سمت تقاضها مهوثر واقهع

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Abdelfattah et al.
2. Dunne & Nikolaidou
3. Solomon
4. Douch & Solomon

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

محققههان نظیههر :دون و نیکالیههدو ( )8661و داچ و سههلمن ،)8613( 3مخههارج غیرنظههامی را
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شود؛ تا آن جا که بخش نظامی ممکن است در فعالیتهایی که مستعد فساد هستند ،شرکت
کند (گوپتا و همکاران.)8661 ،1
عرضهههکننههدگان خههارجی ممکههن اسههت بههه مقامههات کشههورهای واردکننههده اسههلحه و
تجهیهزات نظههامی رشههوه دهنههد؛ ایههن موضههوع مهیتوانههد بهههوسههیله کههد مالیههاتی کشههورهای
صادرکننده اسلحه تسهیل شود که طبق آن رشوه مهیتوانهد بههعنهوان هزینههای کسهر شهود.
پرداخت رشوه به مقامات خارجی به عنهوان یهک اقهدام جنهایی در ایهن کشهورها محسهوب
نمیشود .برای رسیدگی بهه ایهن موضهوع OECD ،خواسهتار شهفافیت بهیشتهری در نحهوه
برخورد قانونی با رشوه دهی همتایان خارجی در بین کشورهای عضو این سازمان شده است
(.)1779 ،OECD
از اواسط دهه  ،1726کاهش مداوم هزینههای نظهامی در سراسهر جههان باعهث افهزایش
رقابت بین تولیدکنندگان سالح شده اسهت .پایهان جنهگ سهرد و فروپاشهی اتحهاد جمهاهیر
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الف -مالحظات مربوط به سمت عرضه

شوروی سابق ،باعث تغییر تهدیهدات و الویهتههای امنیهت ملهی شهد .در برخهی کشهورها،
صنعت دفاعی با ظرفیتهای بیکار و هزینههای ثابت کالن روبرو شد و هزینههای تحقیهق و
توسعه ( )R&Dزیاد ،اغلب تولیدکنندگان اسلحه را مجبور کرد تا با توسل بهر رشهوهدههی،

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

1. Gupta et al.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

بهشدت بر بازارهای خارج از کشور تمرکز کنند (گوپتا و همکاران.)8661 ،
ب -مالحظات مربوط به سمت تقاضا

بهطور معمول ،در یک جامعه ،دولت تأمینکننده خدمات و کاالهای نظهامی مهیباشهد.
در ایههن راسههتا ،برخههی از جنبههههههای تههدارکات نظههامی ،مسههتعد فسههاد مههیباشههند .مقههررات
تصویبشده در این زمینه ،بهطور معمول قدرت را به مقامهات مسهئول و صهاحب اختیهار در
قراردادها اعطا میکند .رقابت محدود بین عرضهکنندگان ،تمایل به رفتار رانتجویانه را در
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مقامههات بههرای مشههارکت در رفتههار بدخواهانههه ایجههاد مههیکنههد( .آدس و دی تههال1777 ،1؛
کیمنای و امباکو1770 ،8؛ امباکو)8666 ،
شفافیت در عملیات دولتی بهویژه در زمینه تجهیزات نظامی ،نسبت به سایر بخشهها کهمتهر
است .قراردادهای نظامی اغلب از قانون آزادی اطالعهات مثتثنهی هسهتند و اغلهب در قالهب
محرمانه و تحت اختیار مقامات مربوطه مهیباشهند .رونهدههای اداری در هزینههههای نظهامی
ممکن است از سوی مقامات مالیاتی و گمرکی بهصورت دقیق مورد نظارت قرار نگیرنهد و
قراردادهای نظامی ممکن است به نظارت بودجه عادی (استاندارد) نرسند (ماننهد حسابرسهی
و تصویب قانونی) .داراییههای نظهامی ماننهد زمهینههای نظهامی ،سهختافهزار ،زمهینههای
آزمایشی ،وسایل نقلیه حمل و نقل و امکانات مانند مراکهز مسهکونی و آموزشهی بهه انهدازه
کافی بزرگ هستند و فرصتهای بیشتری را برای فساد در جهت افهزایش مخهارج نظهامی
فراهم میکنند .برای مثال ،با کنترل زمین ،نیروهای نظامی اغلهب اسهتفاده و بههرهبهرداری از
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محرمانه بودن هزینههای نظامی خود زمینهساز اسهتفاده از فسهاد مهیشهود .بههطهور کلهی

منابع طبیعی را کنترل میکنند .در تعدادی از کشورها ،ارتش در فعالیتهای تجاری ،شهامل
تولیههد اسههلحه ،تجهیههزات نظههامی و فههوالد ،مههدیریت فرودگههاهههها و  ...فعالیههت مههیکنههد.
کند و قاچاق و ذخیرهسازی کاالها را تشویق کند .شایان ذکر است که هزینههای نظامی نیز
دارای یک سری ویژگیهایی هستند که زمینه را برای فساد مهیا میکنند .پهروژهههای دفهاع
تمایل به سرمایه فزآیندهای دارند که سبب تمایهل شهرکتهها بهرای رشهوهدادن بهه مقامهات
دولتی در جهت کمک به آنها در دستیابی به قراردادها و مناقصهات مهیشهود .ههمچنهین
دسترسی به اطالعات طراحی یا مشخصات مناقصه ،میتواند از طریق رشوه دادن به مقامهات
دولتی در روند مناقصه بهدست آید (گوپتا و همکاران.)8661 ،

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Ades & Di Tella
2. Kimenye & Mbaku

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

فعالیتهای تجاری توسط ارتش ممکن است که ورود شهرکتههای خصوصهی را محهدود
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بنههابراین بهها توجههه بههه مطالههب بههاال ،اوال :فسههاد باعههث گسههترش بههار نظههامی کشههورهای
درحالتوسعه می شود .در این راستا اعمال سیاستهای مناسب به کهاهش و کنتهرل فسهاد از
اقتصادی رقابتی ،شفاف سازی قوانین و مقررات به ویژه قهوانین و مقهررات مالیهاتی ،نظهارت
دقیق در سطح مقامات جهت مبهارزه بها دریافهت رشهوه و جهایگهزین کهردن سیسهتمههای
اینترنتی بهجای افراد پیشنهاد میشود .تحت چنهین شهرایطی مهیتهوان از انحهراف و اتهالف
منابع در بخش نظامی جلوگیری کرد و منابع و هزینهههای غیرضهروری در بخهش نظهامی را
به سایر بخشهای غیرنظامی مانند :بهداشت و آموزش که محهرک رشهد اقتصهادی هسهتند،
انتقال داد؛ چرا که با افزایش بار نظامی در کشورهای درحالتوسعه ،سهبب کهاهش مخهارج
غیرنظامی محرک رشد اقتصادی ،مانند مخارج بهداشتی (بها توجهه بهه محهدودیت بودجهه)
خواهد شد.
ثانیا :محرمانه بودن هزینههای نظامی خود زمینهساز استفاده از فساد میشود .بهطور کلهی
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قبیل :اصالح ساختار اداری ،تعهدیل دسهتمزدها ،رفهع موانهع خصوصهی سهازی و ترغیهب بهه

شفافیت در عملیات دولتی بهویژه در زمینه تجهیزات نظامی ،نسبت به سایر بخشهها کهمتهر
است .قراردادهای نظامی اغلب از قانون آزادی اطالعهات مثتثنهی هسهتند و اغلهب در قالهب
قانون آزادی اطالعات در دسترس باشند قراردادهای تدراک و خرید اسلحه میتواند تحت
نظارت استانداردهای بودجهای نظیر روشهای حسابرسهی و تصهویب قهانونی هماننهد سهایر
برنامههای مخارج در بودجه باشد( .نظارت دقیق بهر قرادادههای دفهاع) در ایهن راسهتا تهیهه،
اجرای و گزارش دادن بودجه شفاف و نیز تطبیق اطالعات مالی ،کانالهایی را که از طریهق
آن فساد بر تامینهای عمومی از جمله در بخش نظامی تاثیر میگذارد تضعیف میکند.
پیرو ادبیات نظری و باالخص مطالعه گوپتا و همکاران ( ،)8661رابطه بین فساد و هزینههای
نظامی را به شرح زیر مدلسازی میکنیم:

()1

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

محرمانه و تحت اختیار مقامات مربوطه میباشهند .بنهابراین قراردادههای دفهاع مهیتوانهد در

GM N

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

تحليل پویای تأثير فساد بر بار نظامی در منتخبی از کشورهای درحالتوسعه 931 

در رابطه ( )1مخارج دولتی ( )Gبهصورت ترکیبی از مخارج نظهامی ( )Mو غیرنظهامی ()N

است که از طریق مالیات تأمین مالی میشهود؛ یعنهی G  T ،کهه در آن T   Y :و T

به صورت تهابعی از مصهرف خصوصهی ( )Cو مخهارج دولتهی ( )Gدر نظهر مهیگیهریم کهه
 U i  0و  U ii  0و  i  C, Gو فرم خاص این تابع را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
  1   

()0

U  C, M , N   C  M  N 

و سرانجام فرض میکنیم که سرمایهگذاری خصوصی صفر است .تابع مطلوبیت زیهر را
با فرض قیود ،حداکثر میکنیم:
( )9

max U  C, M , N 

Y  C G

( )2

GM N
در این مدل بدون فساد داریم:

M 
Y
( )7
 1   
G 
G
N 
Y
N 
()16
 1   
 1   
G 
G
Y 
طبق معادله ( )7برای سطح معینی از  ، سهم هزینههای نظامی و غیرنظهامی از درآمهد و

M 
 1   
Y 

که پارامترهای تابع مطلوبیت (   ، و  ) توسط فساد ( )Rتحت تأثیر قرار گیرد ،داریم:
()11

با توجه به روابط (:)11
()18

M / Y 
     
 1     R 2 R 
R




M   R

1   
Y
  R

 M / G
Y      
 1     R 2 R 
R
G
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مخارج کل دولت ،به پارامترهای تهابع مطلوبیهت (   ، و  ) بسهتگی دارد .در صهورتی
M   R
Y

1   
G   R
G
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مالیات و  Yدرآمد ملی است .همچنین  . 0    1برای تکمیل مدل ،یک تابع مطلوبیهت

که در معادالت فوق:
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

  936فصلنامه تحقيقات مدلسازی اقتصادی /شماره  ،36تابستان 18

d
dR

()13

R 

در این حالت داریم:

بر این اساس میتوان گفت که فساد بر پارامترهای تابع مطلوبیهت تهاثیر مهیگهذارد؛ امها
به عنوان یک عامل در تابع مطلوبیت معرفی نمیشود؛ به این معنهی کهه فسهاد بها هزینههههای
نظامی باالتری همراه است ،تا زمهانی کهه حداکثرسهازی مطلوبیهت ،افهزایش در هزینههههای
نظامی را بهعنوان فرصتی برای استفاده از هزینهههای دولتهی بهرای سهود شخصهی در جههت
دستیابی به مطلوبیت شخصی باالتر قلمداد میکند (گوپتا و همکاران.)8661 ،
 .2-2پيشينه تحقيق
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 R R




If

 M / G
0
R

 .9-2-2مطالعات خارجی

النگلوتز و پترفکی )8617( 1با استفاده از دادههای مخارج نظهامی بهرای  183کشهور در
به ایهن پرسهش هسهتند کهه «آیها کمهکههای توسهعه 8هزینههههای نظهامی را در کشهورهای
دریافتکننده افزایش میدهد؟» نتایص نشان میدهد با احتساب ناپایداریها ،ایهن کمهکهها
تاثیر مثبت بر هزینه های نظامی در کل دوره زمانی مهورد بررسهی نهدارد بها ایهن حهال تهاثیر
کمکهای توسعه بر هزینههای نظامی با توجه به وِزگهیههای کشهورهای دریافهتکننهده و
اهداکننده متفاوت است به ه عبهارت دیگهر حتهی پهس از کنهار گذاشهتن ناپایهداریهها ،اوال
کمکهای توسعه مخارج نظامی را در کشورهایی که وابسته به ایهن کهمهها بهوده و مسهتعد
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1 . Langlotz & Potrafke
2 . Development Aid

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

بازه زمانی  1791 -8618و با بکارگیری یک روش متغیر ابزاری جدید به دنبال پاسخگویی
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درگیری هستند افزایش مهیدههد ثانیها کمهکههای ارائهه شهده توسهط اقتصهادهای بهازاری
(کشورهای اهداکننده) هزینههای نظامی را افزایش میدهد.
ایران با استفاده از دادههای ساالنه  1706تها  8619وتکنیهک اقتصادسهنجی  ARDLبهه ایهن
نتیجه رسیدند که افزایش شدید تحریمها با کاهش بیشتر هزینههای نظامی در کوتاه مدت و
بلندمدت همراه است به طوریکه هر سطح از افزایش شدت تحریمهها بها توجهه بهه رویکهرد
برنامه ما ،هزینههای نظامی در بلندمدت را حدود  44درصد کاهش میدهد .از نتهایص دیگهر
این مقاله این است که تنها تحریمهای چند جانبه ایاالت متحده در رابطهه بها سهایر کشهورها
برای تحریم ایران تهاثیر معنهاداری و منفهی بهر هزینههههای نظهامی ایهران در کوتهاه مهدت و
بلندمدت دارد که این تحریمهای چندجانبه هزینههای نظامی ایران را در حهدود  99درصهد
در بلندمدت کاهش میدهد .تولید ناخهالص داخلهی ( ،)GDPرانهتههای نفتهی ،بهاز بهودن
تجاری ،جمعیت ،کیفیت نهادهای سیاسی ،هزینههای نظهامی منطقهه خاورمیانهه ،هزینههههای
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فرجی دیزجی و فرزانگان ( )8617به منظور بررسی اثر تحریمها بر هزینههای نظهامی در

غیرنظامی از سوی دولت و دوره جنگ با عراق متغیرهای کنترل این پژوهش هستند.
دیآگوستینو و همکاران ،)8610( 1از یک مدل رشد درونزا برای محاسبه اثرات فسهاد
کردهاند .نتایص این مطالعه در قالب دادههای پانل  160کشور جهان طی دوره زمانی -8616
 1770و با استفاده از روشهای اثرات ثابت (FE) 8و دادههای ترکیبهی پویها (DPD) 4نشهان
میدهد که تعامالت بین فساد ،مخارج نظامی و سرمایهگذاری تأثیرات منفی زیادی بر رشهد
اقتصادی دارد .نتایص دیگر این مطالعه حاکی از آن است که همبسهتگی مهمهی بهین فسهاد و
هزینه های نظامی وجود دارد .لذا مبارزه بها فسهاد نهه تنهها اثهرات مسهتقیم مثبهت دارد ،بلکهه
ممکن است اثرات غیرمستقیم مثبت نیز از طریق کاهش میزان تأثیر منفهی بهار نظهامی داشهته
باشد.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. D’Agostino et al.
2. Fixed Effect
3. Dynamic Panel Data

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

بر ترکیب مخارج دولت (بهطور مشخص ،مخارج نظامی و مخارج سرمایهگذاری) اسهتفاده
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جاکووی و دروبیسزووا ) 8611( 1به بررسی اثهر فسهاد بهر تخصهیص مخهارج دولهت بها
استفاده از دادههای پانل  81کشور عضو  OECDبهین سهالههای  1772-8611پرداختههانهد.
مخارج دفاعی و خدمات عمومی دولت افزایش مهییابهد؛ در حهالیکهه مخهارج آموزشهی،
بهداشت ،تفریح ،فرهنگ و مذهب دولت کاهش خواهد یافت .ایهن مقالهه نتهایص و شهواهد
جدیدی را درباره ارتباط بین فساد و تخصیص مخارج دولتهی در کشهورهای  OECDارائهه
میدهد.
هاشم )8613( 8رابطه بین فساد و ترکیب هزینههای دولت (هزینههای مربوط به آمهوزش
و بهداشت) را در کشورهای عربی با استفاده از روش پانل دیتا بهین سهالههای 1776-8616
بررسی کرده است .نتایص نشان میدهد که فساد ،هزینههای آموزشی و بهداشتی را بهعنهوان
بخشی از کل هزینههای عمومی کاهش میدهد.
دالوالده ،)8661( 4در مطالعهای شامل  70کشور درحالتوسعه ،به بررسهی اثهر فسهاد بهر
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نتایص این مطالعه نشان با استفاده از روش پانل دیتا میدهد که بهه ازای سهطوح بهاالتر فسهاد،

میزان و توزیع هزینههای عمومی طی سالهای  1770-8661پرداخته است .نتایص حاصهل از
تخمین مدل داده های پانل با استفاده از روش اثهرات ثابهت ) (FEنشهان مهیدههد کهه فسهاد
مربعات سه مرحلهای (3SLS) 3نشان داده است کهه فسهاد ،سهاختار هزینههههای دولتهی را از
طریق کاهش سهم هزینههای اجتماعی (آموزش و پرورش ،بهداشهت و درمهان و حمایهت-
های اجتماعی) و افزایش بخهش اختصهاص دادهشهده بهه خهدمات عمهومی ،نظهم و امنیهت،
سوخت و انرژی و دفاع ،دگرگون و دچار تغییر میسازد.
گوپتا و همکاران ( )8661در مطالعهای شامل  186کشور جهان ،به بررسی اثهر فسهاد بهر
مخارج نظامی طی سالهای  1721-1772پرداختهاند .نتایص حاصل از تخمین مدل دادهههای

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Jajkowicz & Drobiszova
2. Hashem
3. Delavallade
)4. Three Stage least Square (3SLS

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

مقدار کل هزینههای عمومی را افزایش میدهد .ههمچنهین وی بها اسهتفاده از روش حهداقل
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پانل با استفاده از روشهای  ،2SLS ،FEحداقل مربعات تعمیمیافته (GLS) 1و گشهتاورهای
تعمیم یافته ،(GMM) 8نشان میدهد که فساد سههم مخهارج نظهامی از ( gdpبهار نظهامی) و
مائورو )1772( 4در مطالعه ای به بررسی اثر فساد بر ترکیب مخارج دولت در کشورهای
در حال توسعه بین سالهای 1728 -1771پرداخته است .نتایص این مطالعه نشان میدههد کهه
فساد ،ترکیب مخارج دولت را دگرگون و دچهار تغییهر مهیسهازد؛ بههگونههای کهه موجهب
کاهش مخارج آموزش و بهداشت عمومی میشود و در مقابهل افهزایش مخهارج دفهاعی را
بههمراه دارد.
 .2-2-2مطالعات داخلی

گلخندان ( )1470به بررسی تأثیر فراوانی منابع طبیعی برهزینهههای نظهامی کشهورهای
خاورمیانه طی سالهای  1771-8613پرداخته است .به این منظور یک مدل عمومی مخارج
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سهم مخارج نظامی از کل مخارج دولت را افزایش میدهد.

نظامی ،با حضور شاخصهای فراوانی منابع طبیعی -شامل دو شاخص کلی سهم درآمدهای
منابع طبیعی از  GDPو سهم صادرات سوخت از صادرات کاالیی  -و همچنهین  1شهاخص
 ،GDPبرای این کشورها طراحی و بهمنظور بهرآورد آن از روش گشهتاورهای تعمهیمیافتهه) (GMMدر قالب دادههای ترکیبی پویا استفاده شده است .نتایص برآورد مدل نشان میدهد
که شاخصهای کلی فراوانی منابع طبیعی تأثیر مثبهت و معنهاداری را بهر هزینههههای نظهامی
کشورهای مورد مطالعه داشته است .همچنین ،با تفکیک درآمدهای حاصل از منابع طبیعی،
نشان داده شده که سههم درآمهدهای نفتهی و گهاز طبیعهی از  ،GDPاثهر مثبهت و معنهادار و
درآمدهای حاصل از سایر منابع طبیعی ،اثر بیمعنهایی بهر هزینههههای نظهامی ایهن کشهورها
داشتهاند.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Generalized Least Square
2. General Method of Moment
3. Mauro

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

تفکیکی -شامل سهم درآمدهای نفت ،گاز طبیعی ،زغال سهنگ ،جنگهل و مهواد معهدنی از
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جعفری و گهلخنهدان ( )1473رابطهه علیهت بهین فسهاد و انهدازه دولهت در کشهورهای
اسالمی و در حال توسعه گروه  D8را طی دورۀ زمانی  8666-8614بررسی کرده اند .نتهایص
که جهت رابطه علیت بین فساد و انهدازه دولهت در کشهورهای گهروه  D8بسهته بهه شهرایط
خاص حاکم بر آنها متفاوت است.
کریمی و همکاران ( ) 1471بهه بررسهی اثهر فسهاد مهالی بهر ترکیهب مخهارج  41کشهور
منتخب درحالتوسعه بین سهالههای  8666 -8669و بها اسهتفاده از تکنیهک دادهههای پانهل
پرداختهاند .نتایص حاصل از برآورد مدلهای اقتصادسنجی حاکی از آن است که فساد مهالی
ترکیب مخارج دولت را بهطور معناداری تحت تأثیر و تغییر قرار میدهد؛ بههطهوری کهه در
پی کاهش فساد مالی ،سهم نسبی مخارج جاری ،مخارج سرمایه انسانی و مخارج آموزشهی
و بهداشتی در تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد .همچنین ،از سهم نسبی مخارج نظهامی
و مخارج سرمایهای در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد.
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تجربی این مطالعه براساس آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوتاستراپ نشان میدههد

در جمع بندی مطالعات تجربی و وجه تمایز مطالعات حاضر با این مطالعات میتوان
گفت که تاکنون در هی یک از مطالعات داخلی به بررسی اثر فساد بر هزینههای نظامی و
روی این موضوع انجام شده باشند ،بسیار اندک و انگشتشمار میباشد .عالوه بر این
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی اثر فساد بر بار نظامی کشورهای درحالتوسعه از یک مدل
عمومی مخارج نظامی که شامل متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،استراتژیک (راهبردی)،
سیاسی و نظامی میباشد ،استفاده کرده است که نسبت به مدلسازی مطالعات خارجی
محدود انجامشده در این زمینه ،کامالً متفاوت است و نهایتا در این مطالعه بهمنظور
اندازهگیری فساد از دو نوع شاخص ادراک فساد ) (cpiو کنترل فساد ) ،(cocو تکنیک
 GMMسیستمی استفاده شده است لذا در مجموع دو معادله برآوردی خواهیم داشت .بر

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

یا بار نظامی ،پرداخته نشده است .همچنین شمار مطالعات خارجی که با تمرکز اصلی بر

این اساس میتوان استحکام و ثبات نتایص بهدستآمده را نیز نسبت به تغییر شاخص فساد
در مدل تحقیق ،مورد آزمون و بررسی قرار داد.
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127
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 .3مدل و روش تحقيق

 .9-3مدل تحقيق

درحالتوسهعه ،بهه پیهروی از مبهانی نظهری و مطالعهات تجربهی (گوپتها و همکهاران،8661 ،
عبههدالفتاح و همکههاران 8614 ،و جههاکووی و دروبیسههزووا )8611 ،از یههک مههدل عمههومی
مخارج نظامی (که شامل :متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،استراتژیک (راهبهردی) ،سیاسهی و
نظامی میباشد) بهصورت نیمهلگهاریتمی و در قالهب دادهههای ترکیبهی پویها اسهتفاده شهده
است:
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در ایههن مطالعههه ،بهههمنظههور بررسههی تههأثیر فسههاد بههر بههار نظههامی کشههورهای منتخههب

در رابطهه فههوق i ،نشههاندهنههده کشههورهای منتخههب درحههالتوسههعهt ،(i 1,…,30) 1
اثر ثابت کشورها،

نشاندهنده بازه زمانی (،)8666-8611

اثر ثابت زمان و

جهزء

سایر متغیرها بهصورت زیر تعریف شدهاند:
)

( :سهم مخارج نظامی از  ،gdpبهه عنهوان شهاخص بهار نظهامی (و متغیهر وابسهته
8

مدل) (گوپتا و همکاران 8661 ،و درز  .)8660 ،منبع دادههای آمهاری ایهن متغیهر ،مؤسسهه

بينالمللی تحقيقات صلح استکهلم (SIPRI) 4است.
 .1کشورهای مورد مطالعه عبارت اند از :جمهوری اسالمی ایران ،آرژانتین ،ارمنستان ،اندونزی ،الجزایر ،فیلیپین ،آذربایجان،
بنگالدش ،بولیوی ،برزیل ،کامرون ،شیلی ،پاراگوئه ،جیبوتی ،اکوادور ،مصر ،غنا ،گواتماال ،هند ،اردن ،مکزیک ،نیجریه ،عمان،
پاکستان ،آفریقای جنوبی ،تایلند ،تونس ،ونزوئال ،پرو و قرقیزستان .این کشورها به روش نمونهگیری حذف سیستماتیک انتخاب

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

خطاء تصادفی است.

شده اند .به این صورت که در ابتدا تمام کشورهای درحال توسعه بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند و بعد از جمعآوری دادههای تمام
این کشورها ،کشورهایی که دادههای مناسب با گسترده زمانی کافی برای تحلیل پویاییهای زمانی را دارند ،در نمونه باقی میمانند
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

2 . Dreze
3. Stockholm International Peace Research Institute
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)

( :بار نظامی با یک وقفه .این متغیر برای توجیه اثر هزینههای نظامی گذشهته

))

( ( :لگاریتم طبیعی  gdpسرانه ،بهعنوان شاخص درآمد (به قیمهتههای

ثابت سال  8661و بر حسب دالر آمریکا) .دگر)1720( 1؛ در مطالعه خود نشهان داده اسهت
که ارتباط مثبت و حائز اهمیتی بین متغیرهای مخارج نظامی و درآمد وجود دارد .بر اسهاس
این نتیجه گیری می توان ادعا کرد کهه دفهاع کهاالیی اسهت لهوکس ،کهه همهراه بها افهزایش
درآمد ،تقاضای آن نیز افزایش می یابد و احتماالً جوامع نیز مانند خانوارها اعتقاد دارنهد کهه
اگر ثروتمندتر شوند به سیستم پیچیده تر نظامی نیاز خواهد داشت .با وجود ایهن ،زمهانی کهه
یک کشور به درجهه خاصهی از امنیهت مهی رسهد ،همهراه بها افهزایش درآمهد و بهالتبع رشهد
اقتصادی ،بودجه نظامی تقریباً ثابت می ماند و در نتیجه ،این امر موجب کاهش سهم مخارج
نظامی میشود (آنتوناکیس .)1770 ،8بنابراین در مورد عالمت ضریب برآوردی ایهن متغیهر
یعنی
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و یا تعهدات مربوط به برنامههای نظامی وارد مدل شده است و انتظار مهیرود اثهر مثبهت بهر
.
بار نظامی داشته باشد ،یعنی

نمیتوان از پیش یک قضهاوت قطعهی داشهت .منبهع دادهههای آمهاری ایهن متغیهر،

شاخصهای توسعه جهانی (WDI) 4متعلق به بانک جهانی است.

هزینه فرصت مخارج نظامی (بر حسب درصهد)؛ وارد کهردن مخهارج غیرنظهامی دولهت در
مدل ،نشان دهنده هزینه عمومی اقتصادی مربوط به دفاع است و انتظار نیز بهر آن اسهت ،کهه
ضریب این متغیر دارای عالمت منفی باشد (سلمن ،)8661 ،یعنهی

 .منبهع دادهههای

آماری این متغیر WDI ،است.
) :Ln(populationلگههاریتم طبیعههی جمعیههت کشههور (بههر حسههب نفههر)؛ در مههورد تههأثیر
جمعیت بر مخارج نظامی دو دیدگاه کلی وجود دارد :بر اسهاس دیهدگاه نخسهت ،جمعیهت

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Deger
2. Antonakis
3. World Development Indicators

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

)

( :سهم مخارج بهداشتی از  ،gdpبهعنهوان شهاخص مخهارج غیرنظهامی و
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بزرگتر نشاندهنده و القاءکننده یک امنیت ذاتی اسهت کهه نیهاز بهه هزینههههای نظهامی را
کاهش میدهد و یا ممکن است با پذیرش تکیه بر یک ارتش بزرگ ،بهجهای تجهیهزات بها
میتوان گفت که یک جمعیت بزرگتر ،هزینههههای نظهامی را مهؤثرتر مهیسهازد ،چراکهه
تعداد بیشتری از مردم بهعنوان یک کاالی عمومی خالص از دفاع منتفع مهیشهوند (دون و
پیرلههو-فههریمن .)8664 ،8بنههابراین بههر اسههاس دیههدگاه نخسههت انتظههار مههیرود کههه جمعیههت
بزرگتر ،کاهنده مخارج نظامی باشد .در مقابل و بر اساس دیدگاه دوم ،بیان مهیشهود کهه
چون دفاع کاالیی عمومی است ،میبایست به لحاظ تحلیلی ،رابطهای مثبت با اندازه اقتصهاد
کشوری که باید از آن دفاع شود داشته باشد؛ چراکه ،جمعیت بیشتهر مسهتلزم ارائهه میهزان
گسهتردهتهری از کهاالی عمههومی اسهت (دگهر .)1720 ،بنههابراین در مهورد عالمهت ضههریب
برآوردی این متغیر یعنی

نمیتوان از پیش یک قضهاوت قطعهی داشهت .منبهع دادهههای

آماری این متغیر WDI ،است.
]

̅̅̅̅
)

([ :متوسط بار نظامی کل کشورهای جهان (بر حسب درصهد)؛ مثبهت
 ،بهمعنای آنست که بار نظامی کشهورهای مهورد

مطالعه بهطور مثبت ،متأثر از متوسط بار نظامی کشهورهای جههان اسهت؛ کهه ایهن بههمعنهای
وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای درحالتوسعه و کشورهای جهان میباشد .منبهع
دادههای آماری این متغیر SIPRI ،است.
( :درجه خالص دموکراسی یها همهان شهاخص Polity؛ ایهن شهاخص،

برای سنجش درجه مشارکت مهردم در دولهت بههکهار مهیرود و از طریهق تفریهق شهاخص
استبداد از شاخص دموکراسی بهدست میآید .محدوده و مقدار این شهاخص بهین دو عهدد
 +16و  -16تغییههر مههیکنههد کههه عههدد  -16بهههمفهههوم اسههتبداد مطلههق و عههدد  +16بهههمعنههای

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Public Good
2. Dunne & Perlo-Freeman

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

و معنادار شدن ضریب این متغیر ،یعنی

)
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فنآوری باال ،هزینهها را کاهش دهد .از سوی دیگر ،بهر اسهاس تئهوری «کهاالی عمهومی»

1
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دموکراسی کامل است .به طهور کلهی ،کشهورهای دموکراتیهک نسهبت بهه کشهورهای غیهر
دموکراتیک ،هزینههای نظامی کمتری را صرف مهیکننهد (رش .)1722 ،1دالیهل متعهددی
هزینههای نسبی بالنسبه پایینتری داشته باشند .نخستین دلیل این است که دموکراسهی بهاالتر
در یک کشور از طریق افزایش پاسخگویی مقامات دولتی و بهبود کهارایی ،باعهث افهزایش
تمایل رهبران این کشورها بهر اولویهتبنهدی هزینههههای اجتمهاعی ماننهد رفهاه ،بهداشهت و
آموزش نسبت به هزینههای نظهامی مهیشهود (برانهر .)316 :8611 ،8دلیهل دیگهر بهرای ایهن
موضوع ،آن است که احتمال تمایل به جنگ در دولتهای دموکرات نسبت بهه سهایر دول
کمتر است .در نهایت ،نظامهای استبدادی بهدلیل وجود دیکتاتورها ،اغلب فاقد مشهروعیت
مردمی میباشند و بهجای تکیه بر قدرت مردم ،برای حفظ قدرت ،به ارتش متکی بهودهانهد
که این مسأله سبب افزایش هزینههای نظامی میشود (همان) .لذا انتظار برآنست که ضریب
این متغیر دارای عالمت منفی باشد ،یعنی

 .منبع دادههای آماری این متغیهر ،مرکهز

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مبنی بهر ایهن ادعها وجهود دارد کهه کشهورهای بها دموکراسهی بهاالتر ،ممکهن اسهت سهطح

مطالعات  Polity IVوابسته به دانشگاه مریلند 4میباشد.
)

( :شاخص اندازهگیری فساد .در این مطالعه بهمنظور اندازهگیری فسهاد

 cpiبین دو عدد صفر و  16است که عدد صفر ،بهمعنای حداکثر فساد و عدد  ،16بههمعنهای
عههدم فسههاد مههیباشههد و مقههدار شههاخص  cocنیههز بههین دو عههدد  -8/1و  8/1قههرار دارد و بهها
نزدیکشدن آن به عدد  8/1میزان فساد کاهش و با نزدیکشدن آن بهه مقهدار  -8/1میهزان
فسههاد افههزایش مههییابههد .بههر ایههن اسههاس مههیتههوان گفههت کههه هههر دو شههاخص  cpiو ،coc
شاخصهای معکوسی از اندازهگیری فساد میباشند که مقادیر باالتر (پایینتهر) آنهها نشهان
از فساد کمتر (بیشتر) دارد .بر اساس مبانینظری و مطالعات تجربی تشریحشده در قسهمت

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Rosh
2. Brauner
3. Maryland
) 4. Corruptions Perception Index (cpi
)5. Control of Corruption (coc

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

از دو شاخص ادراک فساد (cpi) 3و کنترل فساد ،(coc) 1استفاده شده است .مقدار شاخص
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قبل ،پیشبینی میشود با افزایش فسهاد ،بهار نظهامی افهزایش یابهد .لهذا انتظهار برآنسهت کهه
ضریب این متغیرها دارای عالمت منفی باشهند ،یعنهی

 .منبهع دادهههای متغیهر ،cpi

) (WGIاست .شایان ذکر است ،با توجه به اینکه بهرای انهدازهگیهری فسهاد از دو شهاخص
استفاده شد است ،لذا در مجموع دو معادله برآوردی خواهیم داشت .بر این اساس میتهوان
استحکام و ثبات نتایص بهدستآمده را نیز نسهبت بهه تغییهر شهاخص فسهاد در مهدل تحقیهق،
مورد آزمون و بررسی قرار داد.
از آنجا که در مدل تحقیق (معادله رابطه  ،)13متغیر وابسته بهصورت بها وقفهه در سهمت
راست معادله ظاهر شده است ،با یک الگوی دادههای پانلپویا مواجه هستیم .آنچه کهه در
این مدلها مهم میباشد این است که حتی اگر ضریب وقفه متغیر وابسته چندان مورد نظر و
مهم نباشد ،حضور این متغیر باعث خواهد شد که ضرایب سایر متغیرهها بههدرسهتی بهرآورد
شوند (بالتاجی.)187 :8661 ،4

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

سازمان شفافیت جهانی (TI) 1و منبع دادههای متغیر  ،cocشهاخصههای حاکمیهت جههانی

8

 .2-3روش تحقيق

ابزار استفاده میشود ( GMMدیفرانسهیلی) ،امها بلونهدل و بانهد )1772( 3نشهان دادهانهد کهه
وقفه متغیرها در سطح ،ابزارهای ضعیفی برای معادلهه رگرسهیونی در تفاضهل هسهتند .بهرای
رفهع ایهن مشهکل ،بلونههدل و بانهد ( )1772تخمهینزن گشههتاورهای تعمهیمیافتهه سیسههتمی را
پیشنهاد داده اند که در یک رگرسیون ،رگرسهیون در سهطح را بها رگرسهیون در تفاضهلهها
ترکیب میکند.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Transparency International
2. Worldwide Governance Indicator
3. Baltagi
4. Blundell & Bond

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

در روش  GMMارائهشده توسط آرالنو و باند ( )1771از وقفه متغیهر وابسهته بههعنهوان
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سازگاری تخمینزننده  GMMبر اساس فروضی که بر پایه درستی آنها بنا شهده اسهت،
به معتبربودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد که میتوانهد
بلوندل و باند ( )1772آزمون شود .اولی آزمون سارگان 8از محدودیتهای از پهیش تعیهین
شده است که معتبر بودن ابزارها را آزمون مهیکنهد .آمهاره آزمهون سهارگان )(J-Statistic

دارای توزیع

با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بهیش از حهد اسهت .دومهی

آزمون همبستگی سریالی 4است که بهوسیله آماره

وجود همبستگی سهریالی مرتبهه دوم

یهها ) AR(2در جمههالت خطههای تفاضههلی مرتبههه اول را آزمههون مههیکنههد .در ایههن آزمههون،
تخمههینزن  GMMزمههانی دارای سههازگاری اسههت کههه همبسههتگی سههریالی مرتبههه دوم در
جمالت خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد .عهدم رد فرضهیه صهفر ههر دو
آزمون شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی و معتبربودن ابزارها فراهم میکنهد.
از آنجا که در روش  ،GMMتفاضل گیری از معادله اولیه ،همبسهتگی غیرقابهل اغماضهی را

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

به وسیله دو آزمون تصریح شده توسط آرالنهو و بانهد ( ،)1771آرالنهو و بهوور )1771( 1و

بین وقفه متغیر وابسته و جزء خطای تبهدیلشهده ،فهراهم مهیآورد (بانهد )4-3 :8668 ،3و بها
توجه به اینکه سازگاری این تخمین زننده بهر اسهاس فهرض عهدم همبسهتگی جمهالت خطها
اسههت کههه بهههمنظههور انجههام تجزیهههوتحلیههلهههای آمههاری و تخمههینهههای اقتصادسههنجی از
نرمافزارهای  Eviews10.0و  Stata10.0استفاده شده است.
 .4برآورد مدل و تحليل نتایج تجربی
روشهای معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنیبر فرض مانایی متغیرهای مهورد
مطالعه است؛ به این دلیل که امکان ساختگیبودن برآورد بها متغیرههای نامانها وجهود دارد و
استناد به نتایص چنهین برآوردههایی بهه نتهایص گمهراهکننهدهای منجهر خواههد شهد (بالتهاجی،

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Arellano & Bover
2. Sargan Test
3. Serial Correlation Test
4. Bond

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

استوار است ،انجام آزمون ) AR(2بسهیار مههم اسهت (آرالنهو و بانهد .)1771 ،الزم بههذکهر
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 .)8661از اینرو قبل از استفاده از این دادهها ،الزم است نسبت بهه مانهایی و نامانهایی آنهها
اطمینان حاصل کرد .در این مطالعه بههمنظهور بررسهی مانهایی متغیرهها از آزمهون بریتانهگ

1

بررسی است .خالصه نتایص این آزمون ،در جدول ( )1ارائه شده است .با توجه به نتایص ایهن
جدول و سطوح احتمال محاسبهشده نتیجه میگیریم که همه متغیرهها در سهطح اطمینهان 71
درصد در سطح ،نامانا بوده و پس از یکبار تفاضلگیری بهصورت مانا درآمدهاند( .دارای
درجه مانایی ).)I(1
جدول  .9نتایج آزمون ریشه واحد Breitung
درجه
مانایی

آماره آزمون
در تفاضل مرتبه
اول

در سطح

متغير

)I(1

(-1/341 )6/66

(6/969 )6/81

)Ln(income

)I(1

(-3/099)6/66

(6/611 )6/11

non-mil/gdp

)I(1

(-4/832 )6/66

(-1/117 )6/14

)I(1

(-8/120)6/66

(1/827 )6/77

)Ln(population
̅̅̅̅̅
(
)

)I(1

(-8/189 )6/66

(1/668 )6/22

democracy

)I(1

(-8/201 )6/66

(6/477 )6/77

cpi

)I(1

(-4/200 )6/66

(-1/84 )6/11

coc

* اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح احتمال پذیرش فرضیه صفر (یعنی نامانایی متغیر) میباشند.
منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار Eviews7.0

با توجه به وجود متغیرهای نامانها در مهدل و بههمنظهور جلهوگیری از اتکها بهه رگرسهیون
کاذب ،پیش از برآورد مدل ،بایستی وجود همانباشتگی( 8رابطهه بلندمهدت) بهین متغیرههای

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

)I(1

(-4/490)6/66

(6/821 )6/01

mil/gdp

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

( )8668استفاده شده است .فرضیه صفر در آزمون بریتانگ ،مبتنیبهر نامانهایی متغیهر مهورد

مدل تأیید شود .در این مقاله بهمنظور انجام آزمونهای همانباشتگی بین متغیرههای مهدل ،از
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Breitung
2. Co-integration
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آزمونهای ارائهشده توسط پدرونی )8663( 1و کائو )1777( 8در دادههای ترکیبی ،استفاده
شده است.
را پیشنهاد داده است :نوع اول مبتنی بر رویکرد درونگروهی 4است؛ که شامل چهار آمهاره
پانل PP ،rho ،v :و  ADFاست .آزمون دوم پدرونی ( )8663مبتنهیبهر روش بهینگروههی

3

است؛ که شامل سه آماره گروه PP ،rho :و  ADFاست .فرضیه صفر تمهام آمهارهههای ایهن
آزمون ،نشاندهنده عدم همانباشتگی و فرضیه مقابل آن اشاره به همانباشتگی بین متغیرههای
مدل دارد .نتایص این آزمون با وجود عرض از مبدأ و متغیهر رونهد زمهانی در قسهمت بهاالیی
جدول ( )8آمده است .همانطور که مالحظه میشود ،بر اساس نتایص ارائههشهده در جهدول
مذکور ،هم انباشتگی یا وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای هر دو مدل در سه آماره
پانل PP ،v :و  ADFو دو آماره گهروه PP :و  ADFدر سهطح اطمینهان  71درصهد پذیرفتهه
میشود.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

پدرونی ( )8663برای انجام آزمون همانباشتگی دادههای ترکیبی ،دو نوع آماره آزمهون

بهمنظور اطمینان کامل از همانباشتگی بین متغیرهای مدل ،از آزمون ههمانباشهتگی کهائو
) (DFو دیکی فولر تعمیمیافته (ADF) 0انجام میشود .در این آمهارههها فرضهیه صهفر برابهر
عدم وجود همانباشتگی و فرضیه مخالف آن وجود همانباشتگی بین متغیرههای مهدل اسهت.
نتیجه آزمون همانباشتگی کائو ( )1777با استفاده از آماره  ADFبرای هر مدل تخمینهی ،در
قسمت پایینی جدول ( )8نشان داده شده است .بر این اساس ،فرضیه صفر در سطح اطمینان
 77درصد رد و وجود همانباشتگی بین متغیرهای هر دو مدل نتیجهگیری میشود.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Pedroni
2. Kao
3. Within-Dimension
4. Between-Dimension
5. Dickey Fuller
6. Augmented Dickey Fuller

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

( )1777نیز استفاده شده است .این آزمون با استفاده از آماره آزمونهای مانایی دیکی فولر

1
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جدول  .2نتایج آزمونهای همانباشتگی
مقدار (شاخص فساد

مقدار (شاخص فساد

مدل)coc :

مدل)cpi :

آماره

(9/71 )6/66

(9/99 )6/66

Panel v-Statistic

(1/07 )1/66

(1/11 )1/66

Panel rho-Statistic

(-4/11 )6/66

(-8/73 )6/66

Panel PP-Statistic

(-3/68 )6/66

(-3/18 )6/66

Panel ADF-Statistic

(1/27 )1/66

(1/92 )1/66

Group rho-Statistic

(-4/63 )6/66

(-8/61 )6/68

Group PP-Statistic

(-8/91 )6/66

(-1/77 )6/68

Group ADF-Statistic

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

آزمون پدرونی ()8663

آزمون کائو ()1777
(-8/22 )6/66

(-8/31 )6/61

ADF

* اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح احتمال پذیرش فرضیه صفر (یعنی عدم همانباشتگی مدل) میباشند.
منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار Eviews7.0

بعد از اثبات هم انباشتگی بین متغیرهای هر دو مهدل ،بهدون نگرانهی از بهروز رگرسهیون
بهههمنظههور اطمینههان انتخههاب بههین روشهههای دادههههای ترکیبههی (پانههل) و دادههههای تلفیقههی

1

(پولینگ) از آماره  Fلیمهر بها درجهه آزادی ) (N-1, NT-K-Nاسهتفاده شهده اسهت کهه K

تعداد متغیرهای توضیحی لحهاظ شهده در مهدل N ،تعهداد
مقاطع و  Tدوره زمانی است:

RRSS  URSS / N  1
URSS / NT  K  N

F

در رابطهه فهوق  RRSSمجمهوع مربعههات باقیمانهده مقیهد حاصههل از تخمهین مهدل پانههل
بهدستآمده از روش  OLSو  URSSمجموع مربعات باقیمانده غیرمقید است .فرضیه صهفر

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

کاذب ،میتوان ایهن مهدلهها را بهرآورد کهرد .قبهل از بهرآورد مهدلهها بههروش ،SGMM

) (H0این آزمون نشاندهنده آن است کهه ههر یهک از مقهاطع عهرض از مبهدأهای یکسهانی
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Pooling Data
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دارند (لزوم استفاده از دادههای تلفیقی) و فرضیه مقابل ) (H1اشهاره بهه ناهمسهانی عهرض از
مبدأهای هر یک از مقاطع دارد (لزوم استفاده از دادههای ترکیبی) .از آنجها کهه محاسهبات
بنابراین فرضیه صفر مبنیبر قابلیت تخمین دادهها به شیوه تلفیقهی پذیرفتهه نمهیشهود و الزم
است است مدلها به روش دادههای ترکیبی برآورده شود.
نتایص برآورد تأثیر شاخصهای فساد بر بار نظامی کشورهای منتخب درحهالتوسهعه ،بها
استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافتهه سیسهتمی ) (SGMMدو مرحلههای در جهدول ()4
آمده است .بر اساس نتایص این جدول کلیه متغیرهها در سهطح اطمینهان قابهل قبهولی معنهادار
بودهاند و دارای اعتبار آماری هستند .عالمت ضهرایب محاسهبهشهده نیهز بها توجهه بهه مبهانی
نظری و مطالعات تجربی ،انتظار ما را در تخمین مدل برآورده میکننهد .ههمچنهین ضهرایب
برآوردی تمام متغیرهای توضیحی در هر دو مدل از ثبات عالمت برخوردار بودهاند که این
صحت و ثبات نتایص بهدستآمده را نشان میدهد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

این تحقیق ،احتمال پهذیرش فرضهیه صهفر را در ههر دو مهدل  6/66بههدسهت آورده اسهت،

در جدول ( ،)4نتایص آزمونهای تشخیصی مدلها نیز آورده شده است .بر اساس نتیجهه
جزء ثابت برخوردار است ،فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سهطح معنهاداری
یک درصد در مدل تخمینی رد شهده و در نتیجهه اعتبهار ضهرایب بهرآوردی متغیرهها تأییهد
میشود .نتیجه آزمون سارگان نیز ،با توجه بهه سهطوح احتمهال محاسهبهشهده ،فرضهیه صهفر
مبنیبر عدم همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد نمیکند و حاکی از سهازگاری
تخمینزننده  SGMMاست؛ بنابراین نتایص ضرایب برآوردشده ،از نظر آماری تأیید شهده و
قابل تفسیر میباشند.
وجود همبستگی سریالی در تفاضل مرتبهه اول خطاهها در مراتهب بهاالتر از یهک ،ماننهد

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

آزمون والد که از توزیع کایدو ،با درجه آزادی معادل تعهداد متغیرههای توضهیحی منههای

) AR(2بههر ایههن موضههوع داللههت دارد کههه شههرایط گشههتاوری بهههمنظههور انجههام آزمههون
خودهمبستگی معتبر نبوده است؛ زیهرا روش تفاضهلگیهری مرتبهه اول بهرای حهذف اثهرات
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127
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ثابت در صورتی روش مناسبی است که مرتبه خودهمبستگی جمهالت اخهتالل از مرتبهه دو
نباشد .بهه ایهن منظهور ،بایهد ضهریب خودرگرسهیونی مرتبهه اول AR(1) ،معنهیدار باشهد و
جدول ( ،)4فرضیه صفر ،مبنیبر عدم خودهمبستگی درجه اول تفاضهل مرتبهه اول جمهالت
اختالل را میتوان ،اما فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهمبسهتگی سهریالی درجهه دوم تفاضهل
جمالت اخالل را نمیتوان رد کرد( .نتایص مربوط به ) AR(1در سطح معناداری  16درصهد
مد نظر است) بنابراین در هر دو مدل تحقیق تورش تصریح وجود ندارد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

ضریب خودرگرسیونی مرتبه دوم AR(2) ،معنیدار نباشد (گرین .)8618 ،بهر اسهاس نتهایص

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127
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جدول  .3نتایج تخمين مدلها بهروش SGMM
متغیر وایستهmil/gdp :

ضرایب تخمینی

متغیرهای مستقل
)mil/gdp (-1

(6/421 )6/666

(6/411 )6/666

6/402

)Ln(income

(6/660 )6/661

(6/663 )6/661

6/661

Non-mil/gdp

(-6/601 )6/631

(-6/611 )6/681

-6/612

)Ln(population

(6/011 )6/600

(6/121 )6/611

6/010

(

(6/121 )6/666

(6/111 )6/666

6/102

democracy

(-6/621 )6/611

(-6/161 )6/612

-6/674

cpi

(-6/611 )6/688

-

coc

-

(-6/181 )6/666

)

̅̅̅̅̅

-6/622

آزمونهای تشخیصی و سایر اطالعات
مقدار آماره
Wald test

(81181/11 )6/66

(48998/20 )6/66

Sargan Test

(11/428 )6/422

(7/141 )6/081

)Arellano–Bond test for AR (2

6/11

6/22

Number of instruments

89

89

Number of groups

46

30

* اعداد داخل پرانتز نشاندهنده سطح احتمال میباشند.
منبع :محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار .Stata10.0

بر اساس نتایص بهدستآمده از جدول :4
اثر بلندمدت شهاخصههای معکهوس فسهاد یعنهی  cpiو  cocبهر بهار نظهامی کشهورهای
درحالتوسعه ،در هر دو مدل منفی و از معنیداری الزم برخهوردار اسهت .متوسهط ضهریب

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

)Arellano–Bond test for AR (1

6/60

6/66

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مدل ()1

مدل ()8

میانگین ضریب

این متغیر در بلندمدت برای هر دو مدل ،حدود  -6/67برآورد شده است .این نتیجهه بهه آن
معناست که یک واحد کاهش در میزان فساد (یا یک واحهد افهزایش در کنتهرل فسهاد) ،در
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127
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بلندمههدت ،بههار نظههامی ایههن کشههورها را حههدود  6/67درصههد کههاهش خواهههد داد .نتیجههه
بهدستآمده مطابق انتظار و منطبق بر مبهانی نظهری ارائههشهده در رابطهه فسهاد و بهار نظهامی
( )8611و گوبتا و همکاران ( )8661همسو است.
اثر بلندمدت وقفه بار نظامی )) (mil/gdp(-1بر بار نظامی کشورهای درحهالتوسهعه ،در
هر دو مدل مثبت و از معنیداری باالیی برخهوردار اسهت؛ بههگونههای کهه بها افهزایش یهک
درصدی در این متغیر ،در بلندمدت ،بار نظامی این کشورها حهدود  6/49درصهد مهییابهد.
این نتیجه مطابق با مبانی نظری و مطالعات تجربی ارائهشده در زمینه موضهوع تحقیهق اسهت.
چراکه ،اثر هزینههای نظامی گذشته و یا تعهدات مربوط به برنامههای دفاعی بهر بهار نظهامی
دوره جاری مثبت است.
اثههر بلندمههدت لگههاریتم سههرانه درآمههد )) (Ln(incomeبههر بههار نظههامی کشههورهای
درحالتوسعه ،در هر دو مدل مثبت و از معنیداری باالیی برخوردار است .متوسهط ضهریب

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مههیباشههد و بهها نتههایص مطالعههات داگسههتیون و همکههاران ( ،)8610جههاکووی و دروبیسههزووا

این متغیر در بلندمدت برای هر دو مدل 6/661 ،برآورد شده است .همانطور که در بخهش
مدل تحقیق نیز بیان شد ،مخارج نظامی بهعنهوان کهاالی عمهومی محسهوب مهیشهوند و بهر
ارتباط میباشند .این مسأله بهوسیله ضریب مثبت درآمد قابهل تحلیهل اسهت .بنهابراین نتیجهه
بهدستآمده قابل قبول و مطابق انتظار بوده است .این نتیجه همسو با نتایص مطالعات تجربهی:
فونفریهها و مههارین )8618( 1بههرای کشههورهای عضههو نههاتو و داچ و سههلمن ( )8613بههرای
کشورهای دارای قدرت نظامی متوسط است .با وجود این ،برخی از محققهان اقتصهاد دفهاع
نظیر :آنتوناکیس ( )1770و سزگین و یلدیریم )8668( 8معتقدند ،زمانیکهه یهک کشهور بهه
درجه خاصی از امنیت می رسد ،همراه بها افهزایش درآمهد و بهالتبع رشهد اقتصهادی ،بودجهه
نظامی تقریباً ثابت میماند و در نتیجه ،این امر موجب کاهش سهم مخارج نظامی مهیشهود.

] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1. Sezgin & Yildirim
2. Fonfria & Marin

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

اساس نظریههای مربوط به مالیه عمومی ،سهطوح مخهارج نظهامی کهامالً بها درآمهد ملهی در
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بنابراین انتظار میرود که ضریب رشد اقتصادی بهصورت منفی با سههم مخهارج دفهاعی در
این کشورها ارتباط داشته باشد .نتیجهای که در این تحقیق بهدست نیامده است.
) (non-ml/gdpبر بار نظامی کشورهای درحالتوسعه ،در هر دو مدل منفی و از معنهیداری
الزم برخوردار است؛ بهگونهای که با افزایش یک درصدی در این متغیر ،در بلندمدت ،بهار
نظامی این کشورها حهدود  -6/60درصهدکاهش مهییابهد .وارد کهردن مخهارج غیردفهاعی
دولت در مدل ،نشاندهنده هزینه عمومی اقتصادی مربوط به دفاع است و انتظهار نیهز بهر آن
بوده است ،که ضریب این متغیر دارای عالمت منفی باشهد .چراکهه ،ایهن متغیهر را مهیتهوان
بهعنوان هزینه فرصت برای هزینههای نظامی در نظر گرفهت .ایهن نتیجهه بها نتهایص مطالعهات
تجربههی بسههیاری نظیههر :دون و نیکالیههدو ( ،)8661سههلمن ( )8661و داچ و سههلمن ()8613
همسوست.
اثر بلندمدت لگاریتم جمعیت 1بر بار نظامی کشورهای درحهالتوسهعه ،در ههر دو مهدل

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

اثر بلندمدت سهم مخارج بهداشهتی دولهت از  ،gdpبههعنهوان شهاخص مخهارج نظهامی

مثبت و از معنیداری الزم برخوردار است؛ متوسط ضریب این متغیر ،در بلندمدت برای ههر
دو مدل حدود  6/08برآورد شده است .از لحهاظ نظهری و مطهابق بها مطالعهه تجربهی دگهر
اندازه اقتصاد کشوری که باید از آن دفاع شود ،داشته باشهد .بنهابراین نتیجهه بههدسهتآمهده
مطابق مبانی نظری است.
اثههر بلندمههدت متوسههط بههار نظههامی کشههورهای جهههان )

)

̅̅̅̅

( ( بههر بههار نظههامی

کشورهای درحالتوسعه ،مثبت و از معنیداری باالیی برخهوردار اسهت؛ بههگونههای کهه بها
افزایش یکدرصدی در این متغیر ،در بلندمدت ،بار نظامی کشورهای درحالتوسعه حهدود
 6/19درصد افزایش مییابد .این نتیجه گویای آنسهت کهه بهین کشهورهای مهوزد مطالعهه و
سایر کشورهای جهان یک نهوع رقابهت تسهلیحاتی طهی دوره زمهانی مهورد بررسهی وجهود

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

( ،)1720چون دفاع کاالیی عمومی است ،میبایست بهه لحهاظ تحلیلهی ،رابطههای مثبهت بها

داشته است .در این راستا نتایص مطالعه :سزگین و یلدیریم ( )8668برای کشور ترکیه ،نشهان
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1 . Ln population
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میدهد که متوسط بار دفاعی کشورهای عضو سهازمان نهاتو ،تهأثیر مثبتهی را بهر بهار دفهاعی
کشور ترکیه داشته است .در مقابل ،فونفریا و مارین ( )8618نشان دادهانهد کهه متوسهط بهار
که این حاکی از وجود اتحاد نظامی بین کشورهای این سازمان است.
اثر بلندمدت خالص دموکراسی 1بر بار نظامی کشورهای درحالتوسعه ،در ههر دو مهدل
منفی و از معنی داری الزم برخوردار است .متوسط ضریب این متغیر در بلندمدت بهرای ههر
دو مدل حدود  -6/67برآورد شده است .در توجیه ایهن نتیجهه بایسهتی گفهت کهه یکهی از
دالیل پایین بودن مخهارج نظهامی در کشهورهای دارای دموکراسهی بهاالتر ،اطمینهان از ایهن
موضوع است که دولت میتواند در صهورت لهزوم از کمهکههای مردمهی اسهتفاده کنهد و
نیازی ندارد که همیشهه مخهارج دفهاعی خهود را در حهدی کهه در شهرایط بحرانهی جنگهی
ضروری است ،نگه دارد .ایهن نتیجهه ههمسهو بها نتهایص مطالعهات تجربهی ،فونفریها و مهارین
( ،)8618عبدالفتاح و همکاران ( )8614و برانر ( )8611است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

دفاعی کشورهای عضو سازمان ناتو ،تأثیر منفی بر بار دفاعی کشورهای عضو داشهته اسهت،

 .1جمعبندی و پيشنهادها
طی سالهای  8666-8611پرداخته است .به این منظور با استفاده از مبانی نظری و مطالعهات
تجربی ،یک مدل عمومی مخارج دفاعی (شامل متغیرهای :اقتصادی ،اجتماعی ،استراتژیک
(راهبردی) ،سیاسی و نظامی) برای ایهن کشهورها طراحهی و بههمنظهور بهرآورد آن از روش
اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته سیسهتمی ( )SGMMدومرحلهه ای در قالهب داده ههای
ترکیبی پویا استفاده شده است .فساد نیز به وسیله دو شاخص معکوس ادراک فسهاد ) (cpiو
کنترل فساد ) (cocاندازهگیری شده و مورد استفاده قرار گرفتهه اسهت .نتهایص بهرآورد مهدل
نشان میدهد که فساد اثر مثبت و معناداری بهر بهار نظهامی کشهورهای مهورد مطالعهه داشهته

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6

مطالعه حاضر به برآورد و تحلیل پویای تأثیر فساد بر بار نظامی کشورهای درحالتوسعه

است .بر اساس سایر نتایص ،متغیرهای مخهارج غیرنظهامی (بههعنهوان هزینهه فرصهت مخهارج
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127

1 . Democracy
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نظامی) و دموکراسی ،اثر منفی و معناداری بر بار نظامی کشورهای درحالتوسعه داشهتهانهد.
جمعیت به عنهوان یهک متغیهر اجتمهاعی ،اثهر مثبهت و معنهاداری بهر بهار نظهامی کشهورهای
درآمد سرانه و وقفه بار نظامی ،مطابق انتظار ،تأثیر مثبت و معناداری بر بار نظامی کشورهای
مورد مطالعه داشتهاند .متوسط بهار نظهامی کشهورهای جههان نیهز بهر بهار نظهامی کشهورهای
درحال توسعه ،اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یهک رقابهت تسهلیحاتی
میباشد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

درحالتوسعه داشته است؛ که نشان میدهد دفاع یک کهاالی عمهومی مهیباشهد .متغیرههای

] [ DOR: 20.1001.1.22286454.1398.9.36.2.6
] [ DOI: 10.29252/jemr.9.36.127
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Abstract
The main objective of this paper is to investigate the impact of corruption on
the military burden of developing countries during the 2000-2015 period. To
achieve this goal, a general model of military expenditures , two indexes of
corruption including corruption perceptions and control of corruption, Panel
Co-integration analysis and two-stage system generalized method of moment
estimator (SGMM), has been used. The results of the estimation of the
research model show that the effect of corruption on the military burden of
the studied countries is positive and significant. According to other results,
civilian spending (as an opportunity cost of military spending) and
democracy have had a negative and significant impact on the military burden
of developing countries. . Population as a social variable has a positive and
significant effect on the military burden of developing countries, which
indicates that defense is a public good. Per capita income and lagged military
expenditure also have a positive and significant effect on the military burden
of the studied countries. The average military burden of the countries of the
world has also had a positive and significant impact on the military burden
of developing countries, which indicates a rivalry of arms.
Keywords: Military Burden, Corruption, Developing Countries, Two-Stage
System Generalized Method of Moment Estimator (SGMM).
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