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چایدا

در مقاله حاضر ،تأثیر مخارج نظامی برر نرر بیارار در کشررراا منتخر
درحالترسعه طی دوره زمانی  1995-2014بررسی می شرد .به ایر منظررر،
نخست یک مدل با حضرر متغیراا اساسی مؤثر بر بیارار در کنرار متغیرر
س ر م مخررارج نظررامی از  GDPطراحرری شررده و بررا اسررت اده از آزمررر اررا
ام انباشتگی پانلی ،وجرد رابطه تعادلی بلندمدت بی متغیراا مدل به تأیید
رسیده و در پایا  ،از رایافت میرانگی گرواری تل یقری ( ،)PMGبره منظررر
اندازهگیر رابطهاا بلندمدت و کرتاهمدت است اده شده است .یافتهاا ای
تحقیق نشا دانده تأثیر مثبت س م مخارج نظامی از  ،GDPبر نرر بیارار
در کشرراا مررد مطالعه است (تأیید منحنی آبرامر در بخرن نظرامی) .در
مقابل ،اثر س م مخارج غیرنظامی از  ،GDPبر نر بیاار کشرراا منتخر
درحالترسعه ،من ی می باشد (عدم تأیید منحنی آبرام در بخن غیرنظرامی).
بر اساس سایر نتایج ،رشد اقتصاد و نر ترررم اثرر من ری برر نرر بیارار
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/edp.2018.19419.1143 :)DOI

 .2استاد اقتصاد دانشگاه برعلیسینا ،امدا ؛ fotros@basu.ac.ir

 .3دانشجر

دکتر دانشگاه لرستا (نریسنده مسئرل)؛ golkhandana@gmail.com
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داشتهاند که بهترتی تأیید بر صرحت قرانر اوکرا و منحنری فیلیر
اقتصاد کشرراا مررد مطالعه است.

در

وسژگان ولیدد :بیاار  ،مخارج نظامی ،میانگی گروای تل یقی ،کشررراا
درحالترسعه ،منحنی آبرام
طبقهبندد O41 ،H56 ،C23 :JEL

 .1مقدمه
مرضرع اقتصاد و رابطه آ با نظامیگر  ،بحث بسریار م رم و پیدیردها اسرت کره از زوایرا
مختلف قابل تأمل و بررسی است .اقتصاد از ناحیه فعالیتاا نظامی میتراند رشرد یابرد و ارم
مررد آسی قرار گیرد .بعضی از کشرراا از طریق ترلید و فروش تسلیحات جنگی ترانستهاند ارز
قابل ترج ی به دست آورند .شعلهور شد آتن جنگ در نقاط مختلف ج ا تا حردود مترأثر
از مالحظات اقتصاد ترلیدکنندگا ای سالحاا است که در کنار عرامل دیگر از قبیرل نیرل
به ااداف سیاسی ،آزماین عملی سالحاا و فراام آمد بسرتر ززم بررا تحقیقرات بیشرتر در
خصرص سالح اا پیشرفته ،امیشره مرررد ترجره ترلیدکننردگا بررده اسرت .در کشررراا
عق مانده و درحالترسعه وضعیت تاحدود زیاد مت راوت اسرت؛ برهطررر کره در کشررراا
یادشده ،ا ینهاا نظامی که معمرزً برا تأمی امنیت صرف میشرد ،ترا اقتصاد کشررراا
را تحلیل برده و در نتیجه معیشت و فراینرد ترسرعه را تحرت ترأثیر قررار مریدارد (دی جری و
اماارا .)118 :1388 ،
یای از متغیراا کال اقتصاد که میترانرد از مخرارج نظرامی تحرت ترأثیر قررار گیررد،
بیاار است .بیاار یای از اصلیتری چالناا پین رو کشرراا درحالترسعه بهشرمار
می رود که پیامداا نامطلرب آ تمام بخناا جامعه را تحت ترأثیر قررار مریدارد .در ایر
راستا ،دخالت و نقن دولت در اقتصاد ،یای از پدیدهاا مررد ترجه اقتصاددانا برده و اسرت.
دولت با ارائه کازاا عمرمی ،س م عمده ا در ترلیرد ناخرالد داخلری دارد و مریترانرد نرر
بیاار را تحت تأثیر قرار داد .م متر آناه سازوکار برازار برهتن رایی نمریترانرد تمرام ویرایف
اقتصاد را انجام داد و سیاسرت ارا دولرت بررا اردایت ،اصرالح و تامیرل آ ززم اسرت
(زراءنژاد و حسی پرر.)1395 ،
بر ای اساس ،بررسی تأثیر مخارج و اندازه دولت بر رو یای از شاخداا اصرلی اقتصراد
کال  ،یعنی نر بیاار در کشرراا درحال ترسعه بسیار با اامیرت اسرت؛ زیررا رفرم معضرل
بیاار مستل م ریشه یابی عرامل اصلی آ است که بهنظر می رسد مخارج دولت از جمله عرامل
اصلی تأثیرگذار بر آ است .البته باید گ ت که تاکنر مطالعات گسرتردها ترأثیر مخرارج کرل
دولت (اندازه دولت) را بر بیاار مررد بررسری و آزمرر تجربری قررار دادهانرد؛ امرا بسریار از
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مطالعات تجربی جدید نظیر مطالعات مالی ارد،)2014( 1کیرنگ و جان را )2015( 2و میاائیرل و
استلیئرس )2017( 3نشا داده اند که نرع و شدت اثرگذار مخارج نظامی و غیرنظرامی دولرت
بر بیاار میتراند مت اوت باشد و میباید در بررسی اا تجربی ای دو مخارج از ارم ت ایرک
شرند .با ترجه به ای ناات ،ادف اصلی ای مقاله بررسی و آزمر ترأثیر ا ینرهارا نظرامی و
غیرنظامی دولت بر بیاار در کشرراا منتخ درحالترسعه طی سالاا  1995-2014است.
 .2س بیات ماضاع

 .1-2مبانی نظرد
بررسی تأثیر مخارج دفاعی (نظامی) بر متغیراا کال اقتصاد در علم «اقتصاد دفاع» مرررد
بررسی قرار میگیرد .اقتصاد دفاع شاخه ا جدید از مطالعات اقتصاد است که مدیریت مخارج
دفاعی را طی دوره اا جنگ و صلح مطالعه و آثار خارجی ای مخارج را برر سرایر بخرنارا
اقتصاد تحلیل میکند .بهطرر کلی ،مخارج دفاعی بهعنرا مخارج کازاا عمرمی یرک اقتصراد
در نظر گرفته می شرند ،ولی اقتصاد دفاع رابطه مخارج دفاعی و متغیراا اقتصاد را از طریرق
کانالاا مختلف آنالی میکند (آندو .)142 :2009 ،5بخن وسیعی از مطالعات اقتصاد دفاع برر
رو رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصاد متمرک شده و شروع ایر مطالعرات نیر برا مطالعره
تجربی بنرا )1973( 6برده است (مالی ارد .)636 :2014 ،و اثر مثبت مخارج نظامی را بر رشرد
اقتصاد  44کشرر کمتر ترسعهیافته طی سالاا  1950-65نتیجهگیر کرد.
مطالعه بنرا سب شد بعداا مطالعات گسترده دیگر در ای زمینه و آثار مخارج نظامی برر
سایر متغیراا با است اده از روشاا ترسعهیافتهتر انجام شررد .برهطررر کلری ،ترأثیر مخرارج
نظامی بر متغیراا کال اقتصاد و بریژه رشد اقتصاد را می ترا بر اساس دو نظریره مرررد
بررسی قرار داد .بر اساس نظریه اول ،گسترش مخارج نظرامی برا ترجره بره محردودیت بردجره
دولت ،از طریق اثر جایگ ینی ای مخارج با مخرارج غیرنظرامی بخرن عمررمی (ماننرد مخرارج
آمرزشی و ب داشتی) ،اف این مالیاتاا و بدای اا خارجی و گسترش حجم پرل ،باعث کاان
رشد اقتصاد می شرد (ییلدریم و اماارا  .)2011 ،7عالوه بر ای  ،چنانده ا ینهارا نظرامی
عمدتاً صرف واردات تج ی ات و ادوات نظامی شرد -کره در کشررراا درحرالترسرعه ،معمررزً
ای چنی است -با ترجه به تأثیر من ی آ بر رو تراز تجار  ،میتراند رشد اقتصاد را کاان
داد (گلخندا و اماارا .)1394 ،
4

1. Malizard
2. Qiong & Junhua
3. Michael & Stelios
4. Defense Economics
5. Ando
6. Benoit
7. Yildirim et al.
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اما نظریه دوم معتقد است که افر این مخرارج نظرامی برا اسرت اده از نیررو کرار مجررب،
سرمایهگذار اا مناس  ،صادرات جنگاف اراا دفاعی ،ایجاد امنیت و بهطررر کلری افر این
سطح تقاضا ،رشد اقتصاد را اف این میدارد (ییلردریم و امارارا  .)2011 ،در ایر راسرتا،
رابطه بی ا ینهاا دفاعی و رشد اقتصاد را میترا بر اساس مثرال کالسریای «جرایگ ینی
اسلحه با رفاه» 1نی تشریح کرد .بر ای اساس ،خرید اسلحه با ترجه به کمبرد ارز ،منابم مرجرد
را برا واردکرد کازاا واسطها و سرمایه گذار در ج ت ب برد رشد اقتصراد بلندمردت
پایدار ،کاان میداد (نارایا و اسمیت.)2 :2009 ،2
یای دیگر از ای متغیراا کال اقتصاد که میتراند از ا ینرهارا نظرامی مترأثر شررد،
بیاار است .البته باید ترجه کرد که تاکنر مطالعات گستردها تأثیر مخارج کل دولت (اندازه
دولت) را بر بیاار مررد بررسی قرار دادهاند .یای از م متری مطالعات انجامشده در ای زمینه،
به مطالعه آبرام  )1999( 3بر میگردد .و دادهارا  20کشررر عضرر  OECDرا طری دوره -93
 1984مررد بررسی قرار داد و نتایج تحقیق و  ،وجرد یک رابطره مثبرت قرر را بری ایر دو
متغیر نشا داد .پ از آ  ،ای رابطه با عنرا منحنی آبرام شناخته شرد (انصرار سرامانی و
خیل کرد .)1395 ،
بهطرر کلی ،دزیل متعدد وجرد دارد که مرج میشرد در پی ب رگترشد اندازه دولت،
بیاار به طرر نامطلرب تحت تأثیر قررار گیررد و نرر آ افر این یابرد .از جملره ایر دزیرل،
می ترا بره اثرر جانشرینی جبرر  4بررا بخرن خصرصری برریژه سررمایهگرذار خصرصری،
کرچک ترشد نسبی بخن خصرصی ،اختالل در عملارد بازار کرار ،کراان ا ینره بیاارشرد
افراد و اف این درآمداا مالیاتی اشراره کررد (کریمری پترانالر و امارارا  .)1394 ،در مقابرل
ا ینهاا مصرفی دولت در بخرنارا سررمایها و زیربنرایی و امدنری انرراع ا ینرهارا
سرمایهگذار  ،میتراند باعث اف این ب رهور و تقاضا نیرو کار و امدنری افر این عرضره
نیرو کار شرد .ای امر مرج می شرد نر پیداکرد کار اف این و نرر بیارار کراان یابرد
(کاراس.)1993 ،5
بهرغم ای ترضیحات ،بسیار از مطالعات تجربی جدید در زمینه تأثیر ا ینهاا نظامی بر
بیاار  ،نظیر مالی ارد (،)2014کیرنگ و جان را ( )2015و میاائیل و استلیئرس ( )2017نشا
داده اند که نرع و شدت اثرگذار مخارج دفاعی و غیردفاعی دولت بر بیاار میترانرد مت راوت
باشد و می باید در بررسیاا تجربی ای دو مخارج از ام ت ایک شرند.
مخارج نظامی از کانالاا مختل ی ،بیاار را تحت تأثیر قرار میداد .یای از م متری ای
1. Guns Verses Butter Trade Off
2. Narayan & Smith
3. Abrams
4. Crowding Out Effect
5. Karras
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کانالاا از طریق «اثرات ب رهور -ب برد» 1میباشد؛ که نشا میدارد ،ترسرعه نظرامی ممار
است ب رهور نیرو کار را از شیرهاا مختلف ب برد بخشد .بهعنررا مثرال ،از طریرق سررری
تانرلرژ از بخن نظامی به بخن خصرصی ،ایجاد امنیرت بررا غیرنظامیرا و دارایریارا در
مقابل ت دیدات نظامی خارجی و ایجاد زیرساختاا نظامی کره بررا غیرنظامیرا نیر م یرد
است .با ب برد و ارتقاء ب رهور نیرو کار نی تقاضرا نیررو کرار افر این و بیارار کراان
می یابد .در مقابل ای کانال ،مما است« ،اثرات انحراف مالیاتی»( 2آنده که اقتصاددانا زیرا
مرده مینامند) بهوجرد آید ،که تأمی مالی مخارج نظرامی را نیازمنرد وضرم مالیرات مریدانرد.
بنابرای بار مالیاتی ناشی از مخارج نظامی مما است ،تقاضا نیرو کار ترسط کارفرمایرا و
عرضه نیرو کار ترسط کارگرا را کاان و در نتیجه بیاار را اف این داد .بهعبرارت دیگرر،
مالیاتاا بیشتر برا تأمی مخارج نظامی ،بهمعنا کاان درآمد قابل تصررف خانرارارا و برا
ثابت برد سایر شرایط بهمعنا کاان تقاضا است .از طرف دیگر ،نر اا بازتر مالیاتی منجرر
به کاان سرددای سرمایهگذار اا خصرصی نی میشرد .بنابرای ار دو اثرر اعمرال مالیرات
برا تأمی مخارج نظامی می ترانند منجر به اف این بیاار شرند .عالوه بر ای کانالاا ،مما
است در ای زمینه «اثرات تخصید مجدد» 3نی وجرد داشته باشد .بهعنررا مثرال ،انقبرا و
کرچک شد بخن نظامی مما است حرکت نیرو کار را از بخن نظامی به بخرن خصرصری
القاء و تحریک کند .ای تخصید مجدد بهآسانی اماا پذیر نیست و در نتیجه مریترانرد باعرث
ایجاد بیاار اصطااکی شرد (ژانگ و اماارا .)610-611 :2015 ،4
امدنی با ترجه به کمبرد منابم و محدودیت بردجه در کشرراا درحالترسرعه ،افر این
مخارج نظامی ،دولتاا ای کشرراا را بررا ا ینره در بخرنارا سررمایها و زیربنرایی و
امدنی انراع مخارج سرمایهگذار که مرج تحریک اشتغال میشرد ،برا محردودیت مراجره
خرااد کرد (دو و واتسر  .)2005 ،5بر اساس ترضیحات ذکرشده میترا گ ت که برا درنظرر
گرفت اثرات مثبت و من ی ،پینبینی روشنی در مررد چگرنگی اثرپرذیر بیارار نسربت بره
تغییرات ا ینهاا نظامی وجرد ندارد (ژانگ و اماارا .)611 :2015 ،
باید به ای ناته نی ترجه داشت که مما است رابطه علیت معاررس در رابطره بیارار و
مخارج نظامی اعمال شرد؛ به ای معنا که بیاار  ،تعیری کننرده سرطح مخرارج نظرامی باشرد.
بهعنرا مثال ،آبل 1990( 6و  )1992معتقد است که در پی نگرانریارا بررا ثبرات اقتصراد ،
ا ینه اا نظامی مما است به تغییرات در نر بیاار پاسخ داند .عالوه بر ای مما اسرت
1. Productivity-Improving Effect
2. Tax Distortion Effects
3. Reallocation Effects
4. Zhong et al.
5. Dunne & Watson
6. Abell
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ا ینهاا نظامی بهعنرا یک ماانیسم ضد ادوار  ،بهمنظرر مطمئ ساخت سرد برا سرمایه
انحصار و اشتغال نیرو کار سازما یافته مرررد اسرت اده قررار گیررد (گرری ی و امارارا ،1
 .)1982از ای رو در بعضی از مطالعات تجربی ،رابطه علیت بی ای دو متغیر مررد بررسی قرار
گرفته است.
 .2-2پیرینه تحقیق

تاکنر مطالعات داخلی متعدد در زمینه اندازه دولت و اشتغال (یا بیاار ) انجام شرده اسرت.
بهعنرا مثال میترا به مطالعات کریمی پترانالر و امارارا ( ،)1394زراءنرژاد و حسری پررر
( )1395و انصار سامانی و خیل کرد ( )1395اشاره کرد .اما تاکنر در ایچ مطالعه داخلری
تأثیر مخارج نظامی بر بیاار مررد بررسی قرار نگرفته ،و با ترجه به ایر نارات اارم مطالعرات
خارجی انجامشده در زمینه مرضرع تحقیق در ادامه آمده است.
ادبیات تجربی در زمینه رابطه ا ینهاا نظرامی و بیارار  ،یافترهارا مختل ری را نشرا
میداد .در یای از نخستی مطالعات در ای زمینه ،اسمیت )1977( 2یرک رابطره مثبرت بری
3
ا ینهاا نظامی و نر بیاار برر اسراس دادهارا آمرار  8کشررر برهدسرت آورد .چسرتر
( )1978نشا داده است که ایچ مدرک قانمکنندها برا ارتباط بری مخرارج نظرامی و نرر
بیاار وجرد ندارد .دو و اسمیت )1990( 4با است اده از اطالعات آمرار  11کشررر ،OECD
نشا دادهاند که ا ینهاا نظامی علیت گرنجر بیاار نیست و بالعا  ،ا ینهارا نظرامی
ایچ تأثیر قابل ترجها بر نر بیاار نداشته است.
در مقابل ،آبل ( )1990نشا داده است که ا ینهاا دفراعی علیرت گرنجرر بیارار در
ایازت متحده است .بارکر و اماارا  )1991( 5پیامداا کراان ا ینرهارا نظرامی را بررا
بریتانیا بررسی و نشا داده اند که ای کاان مما است منجر به کاان قابل ترج ی در نرر
بیاار و اف این ترلید شرد.
وینگ )1991( 6نشا داد که مخارج دفاعی منجر به اشتغال قابل ترجه ا در اندون بری
سالاا  1978و  1980شده است.
پی و راس )1992( 1با است اده از یک مدل خردرگرسریر برردار بردو محردودیت ،برا
دادهاا سر زمانی سه مااه نشا دادهاند که ایچ رابطره علرت و معلررلی بری ا ینرهارا
دفاعی و نر بیاار در ایازت متحده وجرد ندارد.
1. Griffin et al.
2. Smith
3. Chester
4. Dunne & Smith
5. Barker et al.
6. Wing
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پائرل )1996( 2دریافت که رابطه علی بی ا ینهاا نظامی و غیرنظامی با بیارار  ،در 18
کشرر  OECDطی دوره زمانی  1962-88یاسا نیست.
ارکر و کنتر )1997( 3با است اده از دادهاا  50ایالت ایازت متحده ،ای ار داشرتهانرد کره
ا ینهاا تدارک نظامی ،دارا اثر معنادار بر رشد اشتغال میباشند.
ییلدریم و س گی  )2003( 4یافتهاند که ا ینهاا دفاعی در کرتاهمردت و بلندمردت ترأثیر
من ی بر رشد اشتغال کشرر ترکیه داشته است.
دو و واتسر ( )2005با برآورد یک تابم ترلید  CESبا است اده از دادهاا بخرن صرنعت
در  9کشرر  OECDنتیجه گرفتهاند که مخارج نظامی تأثیر معنرادار را برر اشرتغال طری دوره
زمانی  1960-2002نداشته است.
ارانگ و کائر )2005( 5با است اده از دادهاا کشرر تایرا  ،دریافتند که ا ینهارا دفراعی
در کرتاهمدت بر رشد اشتغال اثر من ی ،اما در بلندمدت اثر مثبت داشته است.
تانگ و اماارا  )2009( 6رابطه بی مخارج نظامی و نر بیاار را با است اده از دادهارا
 46کشرر ج ا بررسی کردند و دریافتند که شرااد تجربی اندکی برا وجرد علیرت از سرمت
بیاار به مخارج نظامی وجرد دارد .در مقابل ،رابطه علیت از مخارج نظرامی بره بیارار بررا
کشرراا با درآمد مترسط و کم و کشرراا غیر  OECDمررد حمایت تجربی قرار میگیرد.
مالی ارد ( )2014با است اده از روش  ،ARDLتأثیر مخارج نظامی را بر نر بیاار در کشرر
فرانسه طی دوره زمانی  1975-2008بررسی و نتایج و نشا میداد که ار دو مخارج دفاعی
و غیردفاعی ،تأثیر من ی بر نر بیاار داشته است؛ اما تأثیر من ی مخارج غیردفاعی بر رگترر
برده است.
ژانگ و اماارا ( )2015رابطه علیت بی مخارج نظامی و بیاار را در کشرراا  G7طی
دوره زمانی  1988-2012مررد بررسی قرار دادهاند .یافته اا ای تحقیق با اسرت اده از آزمرر
علیت گرنجر پانلی مبتنیبر برت استراپ ،نشا دانده رابطه علیت یک طرفه از سمت مخرارج
نظامی به بیاار برا کشرراا کانادا ،ژاپ و ایازت متحده ،رابطه علیت یرکطرفره از سرمت
بیاار به مخارج نظامی برا کشررراا فرانسره و آلمرا و علیرت دوطرفره بررا کشررراا
کشرراا ایتالیا و بریتانیا است .بر ای اساس میترا گ ت که رابطه علیت بی مخارج نظرامی
و بیاار بسته به شرایط ار کشرر ،مت اوت است.
کیرنگ و جان را ( )2015با است اده از دادهاا سالیانه کشرر چی طی دوره زمانی 1991-2013
1. Payne & Ross
2. Paul
3. Hooker & Knetter
4. Yildirim & Sezgin
5. Huang & Kao
6. Tang et al.
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و بهکارگیر روش  ARDLنشا دادهاند که مخارج نظامی بر خالف مخارج غیرنظامی اثر مثبت
بر بیاار ای کشرر داشته است.
ناوارو و کابلر )2015( 1رابطه علیت بری مخرارج نظرامی و بیارار را در کشررراا عضرر
اتحادیه اروپا ) (EU15مررد بررسی قرار دادهاند .یافتهاا ای تحقیق با است اده از آزمر علیت
گرنجر پانلی مبتنی بر برت استراپ نشا میداد که شرااد اندکی برا برقرار رابطه علیرت
از سمت ا ینه اا نظامی به بیاار وجرد دارد و ای علیت برا کشررراایی کره سر م قابرل
ترجهتر از بردجه خرد را به امررد نظامی اختصاص میداند ،مرضرعیت بیشتر دارد.
خا  )2016( 2تأثیر مخارج نظامی را بر بیاار در کشرراا منتخ آسیا جنرربی طری
دوره  1990-2013بررسی کرده است .نتایج ای تحقیرق برا برهکرارگیر روش  DOLSنشرا
میداد که ا ینه اا نظامی اثر من ی و معنادار برر نرر بیارار کشررراا مرررد مطالعره
داشته است.
میاائیل و استلیئرس ( )2017در مطالعها به بررسی رابطه بی مخرارج دفراعی و بیارار
در کشرراا اروپا جنربی (شامل :پرتغال ،ایتالیا ،یرنرا و اسر انیا) طری دوره زمرانی -2015
 1960پرداختهاند .یافته اا ای تحقیق با است اده از روش  ARDLنشا میدارد کره مخرارج
دفاعی ،بیاار را در کشرراا پرتغال و یرنا  ،کاان و در کشرر اسر انیا افر این داده اسرت.
امدنی  ،تأثیر ای مخارج بر بیاار در کشرر ایتالیا بیمعناست.
 .3مدل و روش تحقیق
در ای مطالعه بهمنظررر بررسری اثرر مخرارج نظرامی برر نرر بیارار در کشررراا منتخر
درحالترسعه ،با ال ام از مطالعات تجربی مرالی ارد ( )2014وکیرنرگ و جران را ( )2015و ارائره
تعدیالتی از جمله اضافهکرد متغیر نر تررم ،از مدل زیر است اده شده است:
()1
در رابطه فرق i ،نشا دانده کشرراا منتخ درحالترسعه ) t ،(i=1,…,30نشا دانرده
بازه زمانی تحقیق ( β0 ،)1995-2014اثر ثابت کشرراا و  εitج ء خطاء تصرادفی اسرت .سرایر
متغیراا مدل بهصررت زیر تعریف شدهاند :u :نر بیاار (برر حسر درصرد)؛  :gنرر رشرد
ترلید ناخالد داخلی )( (GDPبر حس درصد)؛  :mسر م مخرارج نظرامی دولرت از ( GDPبرر
 it

)(m)   (nm)   (i

it

4

it

3

it

3

    (g)  

2

it

1

0

it

u

1. Navarro & Cabello
2. Khan

 .3کشرراا منتخ درحال ترسعه در ایر مقالره عبارتنرد از :ایررا  ،الج ایرر ،آذربایجرا  ،مجارسرتا  ،برنگالدش،
برلیر  ،برزیل ،کامرو  ،شیلی ،اندون  ،جیبرتی ،اکرادور ،مصر ،غنرا ،گراتمراز ،مرال  ،ل سرتا  ،اسرلرونی ،انرد،
ارد  ،ما یک ،نیجریه ،عما  ،پاکستا  ،آفریقا جنربی ،تایلند ،ترن  ،ون وئال ،پرو و قرقی ستا  .ایر کشررراا بره
روش نمرنهگیر حذف سیستماتیک انتخاب شدهاند .به ای صررت کره در ابتردا تمرام کشررراا درحرال ترسرعه
بهعنرا نمرنه انتخاب شدهاند و بعد از جممآور دادهاا تمام ای کشرراا ،کشرراایی کره دادهارا مناسر برا
گسترده زمانی کافی برا تحلیل پریاییاا زمانی را دارند ،در نمرنه باقی میمانند.
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حس درصد)؛  :nmس م مخارج غیرنظامی دولت از ( GDPبر حس درصد)؛  :iنرر ترررم (برر
حس درصد) .اطالعات مربرط به دادهاا آمار متغیراا از مؤسسه بی المللی تحقیقات صرلح
استا لم ) (SIPRIو شاخداا ترسعه ج انی  (WDI)1متعلق به بانک ج انی جممآور شرده
است.
در قسمت روش تحقیق ،نخست با است اده از آزمر اا ریشه واحد پانلی ،به بررسی مانایی
دادهاا پرداخته شد .س  ،امانباشتگی دادهاا برا اسرت اده از آمرارهارا ارمانباشرتگی پرانلی
آزمر و در آخر نی بردار امانباشتگی ،ترسط روش میانگی گروای تل یقی )( (PMGکه دارا
ویژگیاا مناسبی نسبت به سایر برآوردگرارا دادهارا پرانلی بررده و در مطالعرات داخلری
گذشته کمتر مررد ترجه قرار گرفته است) استخراج شده است.
مدلاا پانلدیتا پریا را میترا بهوسیله روشارا مختل ری ماننرد اثررات ثابرت )،(FE
اثرات تصادفی ) (REو گشتاوراا تعمیمیافته ) (GMMبرآورد کرد .در ای روشاا فقرط جر ء
عر از مبدأ در بی مقاطم مت اوت است و ضرای برآورد نی  ،در صرررت بر رگبررد برازه
زمانی منجر به نتایج گمراهکنندها میشررند (بنگراک و اگرر .)2011 ،2در راسرتا رفرم ایر
محدودیتاا ،پسرا و اماارا  )1999( 3برآوردکننده میرانگی گرواری تل یقری( (PMG) 4یرا
اما  ARDLپانلی) ،که اماا بررسری امگرایری و تصرحیح عردم تعرادل را میسرر مریکنرد،
پیشن اد کردهاند .علت ای نامگذار آ است که ای برآوردکننده ،ارم شرامل تل یرق 5و ارم،
شامل میانگی گیر  6است .بهمنظرر تشریح ای روش ،برر اسراس مطالعره پسررا و امارارا ،
مدل ) ARDL(p,q,q,…,qپانلی بهصررت زیر در نظر گرفته میشرد:
q
p
́
yit = ∑j=0 δij xi,t−j + ∑j=1 λij yi,t−j + μi + εit
()2
که در رابطه فرق i ،به تعداد گروهاا یرا مقراطم (کشررراا) t ،بره دوره زمرانی :xit ،برردار k × 1
متغیراا ترضیحی برا گروه  μi ،iبه جمله اثرات ثابت گروهاا εit ،به جمله خطا ار گرروه،
 λijبه ضرای وق هاا متغیر وابسته و  δijبه بردار  k × 1ضرای با وق ه و بردو وق ره متغیرر
مستقل اشاره دارد .اگر تبدیل متغیر:
Zit = ∆Zit + Zi,t−1
()3
برا ار متغیر انجام شرد ،میترا رابطه ( )2را بهصررت زیر و برر اسراس معادلره تصرحیح
خطا پارامتربند مجدد کرد:
p−1
∗ q−1
∗
́
∆yit = φi yi,t−1 + β i xit + ∑j=1 λij ∆Yi,t−j + ∑j=0 δ ij ∆xi,t−j + μi + εit
()4
1. World Development Indicators
2. Bangake & Eggoh
3. Pesaran et al.
4. Pooled Mean Group
5. Pooling
6. Averaging
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که در رابطه فرق (پسرا و اماارا :)1999 ،
p

= − ∑ λim ,
m=j+1

ij

∗

q

p

φi = −(1 − ∑ λij ) , βi = ∑ δij , λ

j=0
q
− ∑m=j+1 δim , j

j=1

()5
با در نظرر گررفت یرک سرر فررو از جملره ایر فرر کره ریشرهارا چندجملرها
 1 − ∑pj=1 λij Z j = 0امگی خارج از دایره واحد قرار میگیرند ،مدل  ARDLفرق پایدار اسرت.
ای فر باعث میشرد که  φi < 0و یک رابطه بلندمدت متغیراا مدل بهصررت زیرر وجررد
داشته باشد (اما ):
= 1,2, … , q − 1

()6

= j = 1,2, … , p − 1, δ∗ ij

́β

yit = −( i )xit + ηit
β́ i

φi

که در رابطه فرق ηit ،یک فرایند نرفه س ید است و ضرای بلندمدت  ،θi = − φ = θدر بری
i

گروهاا یاسا استند .امدنی  φi ،در رابطه ( )6بهصررت یک جمله تصحیح خطا یا تصرحیح
تعادل عمل میکند و درصررتیکره  −1 < φi < 0باشرد ،از وجررد رابطره تصرحیح خطرا کره
رویارد به بحث امگرایی است ،مطمئ میشریم .از آنجاکه رابطه ( )2یرک رابطره غیرخطری
است ،با است اده از روش حداکثر راستنمرایی مریتررا ضررای بلندمردت و ضررای تصرحیح
خطا ار گروه را برآورد کرد .شایا ذکر است که در مقابل ای روش ،روش میرانگی گرواری
) (MGقرار دارد که در آ  ،ابتدا برا ار گروه یک رگرسیر جداگانه برآورد میشررد و سر
میانگی ضرای گروهاا محاسبه و بهعنرا ضری مربرط به دادهاا پانرل معرفری مریشررند.
بنابرای باید بی برآوردگرارا  MGو  PMGت راوت قائرل شرد .بره ایر منظررر ،مریتررا از
آزمر اا ااسم  1یا نسبت راستنمایی 2است اده کرد (سیمرئ  )2011 ،3که در ایر مقالره از
آزمر ااسم است اده شد.
رد نشد فرضیه ص ر در آزمر ااسم حاکی از کراراتر بررد برآوردگرر  PMGدر مقابرل
 MGاست و بالعا  .برآوردگر  PMGامانند برآوردگر  MGاجازه میداد که عرر از مبردأ و
ضرای کرتاهمدت در بی مقاطم مختلف باشد و مانند برآوردگرر  FEضررای بلندمردت را بری
مقاطم یاسا فر میکند (بلابررر و فرانرک .)2007 ،4بنرابرای  ،مریتررا گ رت کره ایر
برآوردگر بی دو برآوردگر  MGو  FEقرار دارد.
 .4برآور مدل و تحلیل نتایج تجربی
نخستی گام در تخمی دادهاا پانل ،انجام آزمر وابستگی مقطعی است .به ای منظرر ،آزمر اا
1. Hausman Test
2. Likelihood Ratio
3. Simoes
4. Blackburne & Frank
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متعدد ارائه شده که در ای مقاله از آزمر  CDپسرا ( )2004است اده شرده ،و ایر آزمرر
برا دادهاا پانل متراز و نامتراز قابل اجرا برده و در نمرنهاا کرچرک دارا خصرصریات
مطلربی است .امدنی  ،برا ابعاد مقطعی ب رگ و ابعاد زمانی کرچک نی نتایج قابل اعتمراد
ارائه نمرده و نسبت به وقرع یک یا چند شاست ساختار در ضرای شری رگرسریر فررد
مقاوم است (پسرا  .)2004 ،فرضیه ص ر ای آزمر نشا دانده عردم وابسرتگی مقطعری بری
اعضا پانل است و فرضیه مقابل ای آزمر به وابستگی مقطعری اشراره دارد .بررا پانرلارا
متراز آماره آزمر  CDبه صررت زیر قابل محاسبه است:
N−1

N
2T
̂
√ = CD
∑ ∑(
)Pij ) → N(0,1
)N(N − 1
j=i+1

()7

i=1

که در آ  ̂Pij ،ضرای امبستگی ج ت ج ت پیرسر از جمالت پسمانداا معادله رگرسریرنی
رابطه زیر است:
yit = αi + βi xit + uit
() 8
ارگاه آماره  CDمحاسباتی در یک سطح معنادار معری از مقردار بحرانری ترزیرم نرمرال
استاندارد بیشتر باشد ،در آ صررت ،فرضیه ص ر رد و وابستگی مقطعی نتیجهگیر خرااد شرد
(اری و سارافیدی  .)2006 ،1نتایج ای آزمر در جدول ( )1آمده است .باترجره بره مقرادیر
بحرانی ای آزمر  ،فرضیه ص ر مبنیبر عدم وجرد وابستگی مقطعی درسطح  1درصد رد نشرده
و عدم وابستگی مقطعی بی متغیراا مدل نتیجه گرفته شده است.

مقدار آماره آزمر
-0/551

جدول  .1نتیجه آزمر وابستگی مقطعی  CDپسرا
مقادیر بحرانی در سطرح احتمال مختلف
%1
%5
%10
-2/57
-1/96
-1/64
مأخذ :محاسبات تحقیق

نتیجه
عدم وجرد وابستگی مقطعی بی
متغیراا مدل

روش اا معمرل اقتصادسنجی در کاراا تجربی مبتنیبر فر مانرایی متغیرارا مرررد
مطالعه است؛ به ای دلیل که اماا ساختگیبرد برآورد با متغیراا نامانا وجرد دارد و استناد
به نتایج چنی برآورداایی به نتایج گمراهکننردها منجرر خراارد شرد (بالتراجی .)2005 ،2از
ای رو قبل از است اده از ای دادهاا ،ززم است نسبت به مانایی و نامانایی آن ا اطمینرا حاصرل
کرد .در ای مطالعه ،به منظرر بررسی مانایی متغیراا از آزمر  ،ایم ،پسرا و شری )2003( (IPS) 3
است اده شده است .فرضیه ص ر در آزمر  ،IPSمبتنیبر نامانایی متغیر مررد بررسی است.
1. Hoyos & Sarafidis
2. Baltagi
3. Im, Pesaran & Shin
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خالصه نتایج ای آزمر با فر وجرد متغیراا روند زمرانی و عرر از مبردأ ،در جردول
شماره ( )2ارائه شده است .با ترجه به نتایج ای جدول و سطرح احتمرال محاسربهشرده نتیجره
میگیریم که متغیراا نر بیاار و نر رشد اقتصاد در سطح اطمینا  95درصد در سطح
مانا برده (دارا درجه مانایی ) )I(0و سرایر متغیرارا در سرطح ،نامانرا بررده و پر از یرک برار
ت اضلگیر بهصررت مانا درآمدهاند (دارا درجه مانایی ).)I(1
جدول  .2نتایج آزمر ریشه واحد IPS
متغیر

سطح

ت اضل

سطح احتمال آمارهIPS

u

0/018

-

m

0/212

0/001

g
nm
i

0/000
0/354
0/128

-

0/008
0/000

درجه مانایی
)I(0
)I(0
)I(1
)I(1
)I(1

مأخذ :محاسبات تحقیق

با ترجه به وجرد متغیراا نامانا در مدل و به منظرر جلرگیر از اتاا بره رگرسریر کراذب،
پین از برآورد مدل ،می باید وجرد امانباشتگی( 1رابطه بلندمدت) بی متغیراا مردل تأییرد
شرد .در ای مقاله بهمنظرر انجام آزمر اا ارمانباشرتگی ،از آزمرر ارا ارائره شرده ترسرط
پدرونی )2004( 2و کائر )1999( 3در داده اا ترکیبی ،است اده شده است .پدرونی برا انجرام
آزمر امانباشتگی داده اا ترکیبی ،دو نرع آماره آزمر را پیشن اد داده است :نرع اول مبتنی
بر رویارد درو گروای 4است؛ که شامل چ ار آماره پانل PP ،rho ،v :و  ADFاست .آزمرر دوم
پدرونی مبتنیبر روش بی گروای 5است؛ که شامل سه آماره گروه PP ،rho :و  ADFاست.
فرضیه ص ر تمام آمارهاا ای آزمر  ،نشا دانده عدم امانباشرتگی و فرضریه مقابرل آ ،
اشاره به ام انباشتگی بی متغیراا مدل دارد .نتایج ای آزمرر برا وجررد عرر  uاز مبردأ و
متغیر روند زمانی برا دو آماره پانل PP :و  ADFو دو آماره گروه PP :و  ADFدر قسمت بازیی
جدول ( )3آمده است .بر اساس سطرح احتمال ارائهشرده در جردول مرذکرر ،ارمانباشرتگی یرا
وجرد رابطه تعادلی بلندمدت بی متغیراا مدل در سطح اطمینرا  95درصرد در کشررراا
مررد مطالعه و با است اده از ار چ ار آماره پذیرفته میشرد.
1. Co-integration
2. Pedroni
3. Kao
4. Within-Dimension
5. Between-Dimension
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بهمنظرر اطمینا کامل از امانباشتگی بی متغیراا مدل ،از آزمر امانباشتگی کائر نیر
است اده شده است .ای آزمر با است اده از آماره آزمر اا مانایی دیای فررلر (DF) 1و دیاری
فرلر تعمیمیافته (ADF) 2انجرام مریشررد .در ایر آمرارهارا ،فرضریه صر ر برابرر عردم وجررد
امانباشتگی و فرضیه مخالف آ  ،وجرد امانباشتگی بی متغیراا مدل اسرت .نتیجره آزمرر
امانباشتگی کائر با است اده از آماره  ADFبرا مدل بررآورد  ،در قسرمت پرائینی جردول ()3
نشا داده شده است .بر ای اساس ،فرضیه صر ر در سرطح اطمینرا  99درصرد رد ،و وجررد
امانباشتگی بی متغیراا مدل ،در کشرراا مررد مطالعه نتیجهگیر مریشررد .لرذا بردو
نگرانی از بروز برآورد رگرسیر کاذب ،میترا مدل را برآورد کرد.
جدول  .3نتایج آزمر اا امانباشتگی
سطح احتمال

آزمر پدرونی

آماره

0/035

Panel PP-Statistic

0/001

Panel ADF-Statistic

0/018
0/000
0/000

Group PP-Statistic
Group ADF-Statistic

آزمر کائر
ADF

مأخذ :محاسبات تحقیق

نتایج تخمی مدل تحقیق با است اده از روش  PMGدر جدول ( )4گ ارش شرده اسرت .برر
اساس ای نتایج ،کلیه ضرای بلندمدت و کرتراهمردت در سرطح اطمینرا  95درصرد معنرادار
بردهاند و عالمت ضرای محاسبه شده ،با ترجه به مبانی نظر و مطالعات تجربی ،انتظار ما را در
تخمی مدل برآورده میکنند .نتایج آزمر ااسم ) (H.Tدر قسمت ج جدول ( )4نی با ترجره
به ارزش احتمال ارائهشده ،نشا دانده پذیرش فرضیه ص ر و اسرت اده از تخمری ز  PMGدر
مقابل تخمی ز  MGاست .بنابرای نتایج ضرای برآوردشده مدل از نظرر آمرار تأییدشرده و
قابل ت سیر میباشند.
بر اساس نتایج بهدست آمده از قسمت الف جدول ( :)4تأثیر بلندمدت و کرتاهمدت نر رشد
ترلید ناخالد داخلی ) (gبر نر بیاار در کشررراا منتخر درحرال ترسرعه ،من ری اسرت.
به گرنه ا که با اف این یک درصد در نر رشرد اقتصراد  ،در بلندمردت و کرتراهمردت ،نرر
بیاار در کشرراا یادشده ،به ترتی حدود  0/42و  0/06درصد کاان خرااد یافت که ایر
1. Dickey Fuller
2. Augmented Dickey Fuller
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نتیجه بهدستآمده بیانگر صدق قانر اوکا (بهمعنا تأثیر من ی رشد بر بیاار ) است .بدی ی
است ارچه می ا ترلید یک کشرر بازتر رود ،نیاز استخدام نیررو کرار ،بیشرتر شرده و سرطح
اشتغال در آ کشرر به اشتغال کامل ن دیکتر شده و بیاار کاان مییابد .شایا ذکرر اسرت
که ب رگ تر برد ضری ای متغیر نسبت به ضرای برآورد سایر متغیراا بهدلیرل اسرت اده از
تانیکاا کاربر در فرایند ترلیرد در کشررراا درحرالترسرعه اسرت؛ بنرابرای برهکرارگیر
سیاستاا مشرق ترلید می تراند به کاان نر بیاار در ای کشررراا کمرک زیراد بانرد.
نتیجه بهدست آمده مبنی بر تأثیر من ری نرر رشرد اقتصراد برر بیارار  ،برا نترایج مطالعرات
متعدد مانند مطالعات امینی و مرادزاده ( )1394و انصرار سرامانی و خیرل کررد ()1395
امسریی ن دیای دارد.
جدول ( :)4نتایج تخمی مدل بهروش PMG
سلف) ضرسیب بلندمدت برآور د
i

nm

m

g

-0/068
()0/018

-0/191
()0/008

0/112
()0/000

-0/415
()0/001

متغیر
ضری

ب) ضرسیب واتاامدت برآور د
∆i

-0/008
()0/038

∆nm

-0/028
()0/018

ج) نتایج تامیلی برآور

∆m

0/017
()0/000

مقدار ضری برآورد جمله تصحیح خطا
(-0/128 )0/000

∆g

-0/061
()0/005

متغیر
ضری

مقدار آماره آزمر ااسم
(0/124 )0/721

مأخذ :محاسبات تحقیق (اعداد داخل پرانت نشا دانده ارزش احتمال میباشند).

تأثیر بلندمدت و کرتاه مدت س م مخارج نظامی از  (m) GDPبر نر بیارار در کشررراا
منتخ درحالترسعه به عنرا مرضرع اصلی ای تحقیق ،مثبت و معنادار است؛ به گرنرها کره
با اف این یک درصد در ای سر م ،در بلندمردت و کرتراه مردت ،نرر بیارار در کشررراا
یادشده ،به ترتی حدود  0/11و  0/02درصد اف این خرااد یافت که ای نتیجه بیانگر آ است
که اف این مخارج نظامی در کشرراا درحال ترسعه منجر به افر این سرطح بیارار در ایر
کشرراا خرااد شد .در ترجیه نتیجه بهدستآمده ،میترا گ ت که با ترجه به کمبررد منرابم و
محدودیت بردجه در کشرراا درحالترسعه ،اف این مخارج نظامی ،دولتاا ای کشررراا را
برا ا ینه در بخناا سرمایها و زیربنرایی و امدنری انرراع مخرارج سررمایهگرذار کره
مرج تحریک اشتغال میشرد ،با محدودیت مراجه خرااد کرد .امدنی  ،فقدا صنایم نظامی
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پیشرررفته و واردات تج ی ر ات و ادوات نظررامی در ای ر کشرررراا ،مررانم از برخرررردار آن ررا از
سرری اا مثبت مخارج نظرامی و ب بررد ب ررهور نیررو کرار و در نتیجره افر این اشرتغال
میشرد.
نتیجه بهدستآمده مبنیبر تأثیر مثبت مخارج نظامی بر بیاار با نترایج مطالعرات برارکر و
اماارا ( ،)1991ییلدریم و س گی ( )2003و کیرنرگ و جران را ( )2015امسرر و برا نترایج
مطالعات وینگ ( )1991و مالی ارد ( )2014در تضاد است.
تأثیر بلندمدت و کرتراهمردت سر م مخرارج غیرنظرامی از  (nm) GDPبرر نرر بیارار در
کشرراا منتخ درحال ترسعه ،من ی است؛ به گرنها که با اف این یکدرصد ای س م ،در
بلندمدت و کرتاه مدت نر بیاار در کشرراا یادشده ،به ترتی حردود  0/19و  0/03درصرد
کاان خرااد یافت که ای نتیجه بیانگر عدم تأیید منحنی آبرام برا کشررراا مرردمطالعره
است .بر اساس منحنی آبرام انتظار برآ ا سرت کره افر این انردازه دولرت ،ازدحرام در بخرن
خصرصی و بازخد سرمایهگذار خصرصی را کاان داد .در نتیجه ،رشد ب ررهور و رقابرت
بی المللی کاان و نر بیاار اف این یابد .در ترجیه نتیجه بهدستآمده و عدم تأیید منحنری
آبرام برا کشرراا منتخ درحالترسعه ،میترا گ ت که ای مما اسرت بره ایر دلیرل
باشد که در کشرراا درحالترسعه ،بخن قابل ترج ی از استخدام نیررو انسرانی در اختیرار
دولت میباشد .در واقم دولت در واکنن به نر بیاار باز ،با استخدام بیشتر نیرو کار باعرث
اف این مخارج غیرنظامی خرد میشرد .در عی حرال مریتررا گ رت برهدلیرل ضرعیف بررد
زیرساختاا در کشرراا درحالترسعه ،مخارج بیشتر دولتاا در ایر کشررراا باعرث تقریرت
شرایط کارآفرینی و اشتغال میشرد .در واقم ار دو پدیده ذکرشده در کشرراا درحالترسرعه،
بسته به شرایط ات اق میافتد و باعث بهوجردآمد رابطه من ی مخارج دولرت برر نرر بیارار
میشرد (انصار سامانی و خیل کرد .)1395 ،
تأثیر بلندمردت و کرتراهمردت نرر ترررم ) (iبرر نرر بیارار در کشررراا منتخر
درحال ترسعه ،من ی است؛ به گرنه ا که با افر این یرک درصرد در نرر رشرد اقتصراد  ،در
بلندمدت و کرتاه مدت ،نر بیاار در کشرراا یادشده ،به ترتی حدود  0/07و  0/01درصرد
کرراان خرااررد یافررت کرره ای ر نتیجرره تأییررد بررر صررحت منحنرری فیلی ر در کشرررراا
درحال ترسعه است .ضری برآورد جمله تصحیح خطا نی  ،من ی ،معنادار (در سطح  1درصرد)
و مطابق عالمت انتظار است .مقدار ای ضری حدود  -0/13است؛ که نشا مریدارد در ارر
سال  0/13درصد از عدم تعادل یک دوره (یک سال) در نر بیاار کشرراا مررد مطالعه ،در
دوره بعد تعدیل می شرد .بنابرای تعردیل بره سرمت تعرادل ،برا سررعت نسربتاً پرایینی صرررت
میگیرد.
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 .5جمعبندد و نتیجهگیرد
ادف اصلی ای مطالعه ،بررسی تأثیر مخرارج نظرامی برر نرر بیارار در کشررراا منتخر
درحالترسعه طی دوره زمانی  1995-2014است .به ای منظرر نخست ،مدل تصریح و پر از
بررسی مانایی متغیراا ،وجرد امانباشتگی (رابطه بلندمدت) بی متغیرارا مردل تأییرد شرده
است .س بهمنظرر بهدستآورد رابطهاا بلندمدت و کرتاهمدت از رویارد میانگی گروای
تل یقی ) (PMGاست اده شد .نتایج نشا میداد که ترأثیر مخرارج نظرامی برر خرالف مخرارج
غیرنظامی بر نر بیاار کشرراا مرردمطالعه در کرتراهمردت و بلندمردت ،مثبرت و معنرادار
است .بر ای اساس می ترا گ ت که منحنی آبرام برهمعنرا ترأثیر مثبرت مخرارج دولرت برر
بیاار در مررد ا ینه اا نظامی تأیید و در مررد مخارج غیرنظامی رد میشرد .بر اساس سایر
نتایج ،تأثیر رشد اقتصاد و نر تررم بر نر بیاار در بلندمدت و کرتاهمدت من ی و معنرادار
برا کشرراا منتخ درحال ترسرعه
است که به معنا تأیید قانر اوکا و منحنی فیلی
میباشد.
با ترجه به اام نتایج ای تحقیق مبنی بر تأثیر من ی مخارج غیرنظامی دولت و تأثیر مثبرت
مخارج نظامی دولت بر نر بیاار  ،م م تری ترصیه سیاستی ای تحقیق ،کرچکشرد انردازه
دولت در بخن نظامی در کشرراا درحالترسعه ج ت کاان بیشتر نرر بیارار مریباشرد.
ای امر می تراند در تعامل مثبت با سایر کشرراا محقق شرد .تحت چنی شرایطی ،با ترجره بره
کمبرد منابم و محدودیت بردجه در کشرراا درحالترسعه ،دولتاا ای کشرراا میترانند با
اف این مخارج خرد در بخناا سرمایه ا و زیربنایی و امدنی انراع مخارج سرمایهگرذار ،
باعث اف این ب ره ور و تقاضا نیررو کرار و امدنری افر این عرضره نیررو کرار شررند.
امدنی  ،ترصیه میشرد که سیاستمدارا و برنامهری ا ای کشرراا ،ا ینهاا نظرامی خررج
شده را صرف گسترش صنایم نظامی پیشرفته کنند و با تجدیدنظر در روشاا جرار ترأمی
نیرو انسانی و تدارکات نظامی ،زمینه ارتقا کارآیی در ای بخن و ب برد وضعیت اشرتغال را
فراام کنند.
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