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Abstract
Introduction: In developing countries, military expenditures which usually used to
provide security, affect on economic conditions by analyzing economic power.
Accordingly, the purpose of this study is to examine the effect of military expenditures on
health expenditures in developing countries.
Materials and Methods: This study was performed using statistical data from 25
countries during the 1995-2014. The long-term relationship between per capita health
expenditures, per capita military expenditures, per capita income, life expectancy,
population and per capita foreign aid has been investigated using panel co-integration
and generalized method of moments (GMM). Also, the statistical analyzes were
performed using the E-views and Stata softwares.
Results: Based on the results of the model estimation, per capita military expenditures,
population and per capita foreign aid decrease the per capita health expenditures in the
long–term. Also, in the long–term, per capita income and life expectancy increase the per
capita health expenditures. In the long-term, one percent increase in the per capita
military expenditures, reduce the per capita health expenditures in developing countries
by about 0.18 percent.
Conclusion: Providing the appropriate policies for provides security without widespread
military expenditure in developing countries can improve the health in these countries
by transferring economic resources from the military sector toward the health sections.
Keywords: Health, Military Expenditures, Developing Countries, Generalized Method of
Moment.
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تأثیر مخارج نظامی بر مخارج بهداشتی و وضعیت سالمت در کشورهای درحالتوسعه

انتشار آنالین1931/11/02 :

مقدمه :در کشورهای درحالتوسعه ،هزینههای نظامی که معموالً برای تأمین امنیت صرف میشوند ،با تحلیل توان
اقتصادی ،وضعیت بهداشت را تحت تأثیر قرار میدهند .بر این اساس ،هدف این مطالعه بررسی تأثیر هزینههای نظامی
بر مخارج بهداشتی ،در کشورهای درحالتوسعه است.
مواد و روشها :این مطالعه با استفاده از دادههای آماری  52کشور درحالتوسعه طی دورهی زمانی 1992-5114
انجامشده است .رابطه بلندمدت بین مخارج بهداشتی سرانه ،مخارج نظامی سرانه ،درآمد سرانه ،امید به زندگی ،جمعیت
و کمکهای خارجی سرانه با استفاده از تحلیلهای هم انباشتگی پانلی و روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMM
بررسیشده است .همچنین ،تحلیل دادهها به کمک نرمافزارهای  Eviewsو  Stataانجامشده است.
یافتهها :بر اساس نتایج بهدستآمده از برآورد مدل ،مخارج نظامی سرانه ،جمعیت و کمکهای خارجی سرانه ،مخارج
بهداشتی سرانه را در بلندمدت کاهش و درآمد سرانه و امید به زندگی ،مخارج بهداشتی سرانه را در بلندمدت افزایش
میدهد .یک درصد افزایش در مخارج نظامی سرانه ،در بلندمدت ،مخارج بهداشتی سرانه را در کشورهای درحالتوسعه
حدود  1/16درصد کاهش خواهد داد.
نتیجهگیری :اتخاذ سیاستهای مناسب جهت تأمین امنیت بدون صرف مخارج نظامی گسترده در کشورهای
درحالتوسعه ،میتواند با انتقال منابع اقتصادی از بخش نظامی به بخش سالمت به ارتقای سطح بهداشت در این کشورها
کمک کند.
کلمات کلیدی :بهداشت ،هزینههای نظامی ،کشورهای درحالتوسعه ،روش گشتاورهای تعمیمیافته
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه

 1/3درصد و  21درصد افزایش داشته است [ .]1همچنین ،برآوردهای
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«آژانس کنترل تسلیحات و خلع سالح آمریکا» نشان میدهد که
مجموع مخارج نظامی جهان در سال  ،1991حدود هزار میلیارد دالر
بوده و در کشورهای درحالتوسعه ،مخارج نظامی حدود  4/2درصد از
تولید ناخالص ملی ) (GNPکشورها و باالتر از  16درصد از مخارج
دولت آنها را تشکیل داده است [ .]5اعالمیه دفتر «برنامههای عمرانی
سازمان ملل متحد» نیز حاکی از آن است که مخارج نظامی در
کشورهای درحالتوسعه در سال  1991در حدود  143درصد مخارج
آنها درزمینه های آموزشی و بهداشتی قرار داشته است و هنوز هم با
در نظر گرفتن میانگین سالهای  1991-1991آن دفتر ،حدود 91
درصد از کل مخارج مربوط به این دو گروه (آموزشی و بهداشتی)
هزینههای دولتی هست [.]2-3
سیوارد [ ]9درباره استفاده گسترده از منابع اقتصادی کشورها در امر
دفاع مینویسد« :در دنیای که هرسال بیش از  911میلیارد دالر صرف
برنامههای دفاعی میشود ،بیش از یک میلیارد انسان از کمبود
مراقبتهای اولیه بهداشتی رنج میبرند ،از هر چهار نفر افراد بالغ ،یک
نفر قادر به خواندن و نوشتن نمیباشد و هرروز قریب به یکپنجم
جمعیت جهان گرسنه میمانند .در این شرایط کشورهای درحالتوسعه
میتوانند با هزینهای کمتر از نصف مخارج نظامی صرف شده خود،
مجموعهای از خدمات اولیه بهداشتی و درمانی را ارائه کنند که سالیانه
جان  11میلیون نفر از انسانها را نجات دهد».
اقتصاد از ناحیه فعالیتهای نظامی میتواند هم رشد یابد و هم مورد
آسیب قرار گیرد .بعضی از کشورها از طریق تولید و فروش تسلیحات
جنگی توانستهاند ارز قابلتوجهی به دست آورند .شعلهور شدن آتش
جنگ در نقاط مختلف جهان تا حدودی متأثر از مالحظات اقتصادی
تولیدکنندگان این سالحهاست که در کنار عوامل دیگری از قبیل نیل
به اهداف سیاسی ،آزمایش عملی سالحها و فراهم آمدن بستر الزم برای
تحقیقات بیشتر در خصوص سالحهای پیشرفته ،همیشه موردتوجه
تولیدکنندگان بوده است .در کشورهای عقبمانده و درحالتوسعه
وضعیت تا حدود زیادی متفاوت است .بهطوریکه در کشورهای یادشده،
هزینههای نظامی که معموالً برای تأمین امنیت صرف میشوند ،توان
اقتصادی کشورها را تحلیل برده و درنتیجه معیشت و فرآیند توسعه را
تحت تأثیر قرار میدهند[.]7
قسمتی از مطالعات تجربی درزمینهی اقتصاد دفاع به پاسخگویی به این
سؤال اختصاصیافته است که مخارج نظامی چه تأثیری بر سایر مخارج
محرک رشد اقتصادی (مانند مخارج بهداشتی ،مخارج آموزشی ،مخارج
رفاه اجتماعی و  )...دارد؟ ازآنجاکه معموالً هزینههای نظامی بهعنوان
هزینه فرصت این مخارج در نظر گرفته میشود ،انتظار برآنست که با
توجه به محدودیت بودجه ،از طریق اثر جانشینی جبری ،اثری منفی بر

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.4.1.47

باوجود آنکه در سال های اخیر (و بعد از پایان جنگ سرد) ،نرخ افزایش
مصارف نظامی رو به کاهش بوده است ،اما هنوز در غالب مناطق جهان،
مخارج نظامی همچنان در سطح باالیی قرار دارد .بهعنوانمثال بر اساس
گزارش ساالنه مؤسسه بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم (سیپری)،
میزان هزینههای نظامی کل جهان در سال  1931 ،5111میلیارد دالر
بوده است که این میزان نسبت به سالهای  5116و  5111بهترتیب

مخارج غیرنظامی دولت داشته باشند .بهعبارتدیگر ،این موضوع شکل
دیگری از بررسی و آزمون مثال کالسیکی «جایگزینی اسلحه با رفاه»
است که رابطه مخارج نظامی را با سایر مخارج محرک رشد اقتصادی
بررسی میکند .بر اساس این فرضیه ،خرید اسلحه با توجه به کمبود
منابع مالی ،سرمایهگذاری در امور مربوط به سرمایه انسانی (مانند
آموزش و بهداشت) را در جهت بهبود رشد اقتصادی بلندمدت پایدار،
کاهش میدهد[.]6
لین و همکاران [ ]9در مطالعهای به دنبال یافتن پاسخی برای این
پرسش میباشند که آیا مخارج نظامی سبب برونرانی مخارج رفاه
اجتماعی میشود؟ به این منظور از دادههای ترکیبی  59کشور
 OECDطی دوره زمانی  1966-5112و روش اقتصادسنجی پانل
 GMMاستفادهشده است .نتایج این مطالعه نشاندهنده تأثیر مثبت
هزینههای نظامی بر مخارج رفاه اجتماعی (مخارج بهداشتی و
آموزشوپرورش) میباشد .در توجیه نتیجه بهدستآمده ،نویسندگان
بیان میکنند که کشورهای عضو  OECDنسبت به سایر کشورهای
جهان بیشتر از برنامههای رفاه اجتماعی حمایت میکنند؛ بنابراین،
زمانی که هزینههای نظامی افزایش مییابد (بهعنوانمثال تعداد پرسنل
و نیروهای نظامی) ،دولت میتواند هزینههای بهداشت و آموزش را نیز
افزایش دهد .فان و همکاران [ ]6در مطالعهای بهدنبال یافتن پاسخی
برای این پرسش میباشند که آیا مخارج نظامی سبب برونرانی مخارج
سالمت میشود؟ به این منظور از دادههای ترکیبی  197کشور دنیا طی
دوره زمانی  5111-5113و مدل معادالت همزمان استفادهشده است.
نتایج این مطالعه نشاندهنده تأثیر منفی هزینههای نظامی بر مخارج
سالمت و تأیید فرضیه برونرانی هست .همچنین ،میزان این اثرگذاری
منفی در کشورهای با درآمد پایین و فقیر در قیاس با کشورهای با
درآمد باالتر بیشتر است .هیرنیسا و همکاران [ ]11در مطالعهای رابطه
بین هزینههای نظامی ،هزینههای آموزشی و هزینههای بهداشتی را در
هشت کشور منتخب آسیایی (شامل :مالزی ،اندونزی ،سنگاپور،
فیلیپین ،بنگالدش ،نپال ،سریالنکا و کرهجنوبی) را موردبررسی قرار
دادهاند .به این منظور از روش خود رگرسیون با وقفههای توزیعی
) (ARDLو مدل تصحیح خطا ) (ECMاستفادهشده است .نتایج
تجربی نشان میدهد که بهجز کشورهای مالزی و سریالنکا که در آن
هیچ رابطه معناداری بین این سه متغیر مشخص نشده است ،نتایج
مربوط به سایر کشورها متفاوت است و این نشاندهنده بهکارگیری
سیاستهای خاص و مجزا برای این کشورها هست .ژانگ و همکاران
[ ]11در مطالعهای بهدنبال یافتن پاسخی برای این پرسش میباشند
که آیا مخارج نظامی سبب رفاه اجتماعی میشود؟ به این منظور از
دادههای ترکیبی کشورهای بریک (نمایندگان اقتصادهای نوظهور و
کشورهای کمتر توسعهیافته شامل :برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبی) و ( G7نمایندگان کشورهای توسعهیافته شامل :ایاالتمتحده،
ژاپن ،آلمان ،انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،کانادا) دو دوره زمانی -5111
 1993-5117 ،1996و آزمونهای هم انباشتگی پانل و تابع واکنش
آنی استفادهشده است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که هزینههای
نظامی ،هزینههای رفاه اجتماعی در کشورهای توسعهیافته را تقویت
میکند؛ درحالیکه در اقتصادهای نوظهور این اثر مبهم است .همچنین

ابوالقاسم گل خندان

21

در این مطالعه بهمنظور بررسی تأثیر مخارج نظامی بر مخارج بهداشتی
 52کشور درحالتوسعه (شامل ایران) از مدل زیر استفادهشده است:
Ln(he)it = αi + β1 Ln(he)it−1
+ β2 Ln(me)it
+ β3 Ln(gdp)it
() 1
+ β4 Ln(pop)it
+ β5 Ln(le)it
+ β6 Ln(aid)it + μt
+ εit
که در رابطه فوق متغیرها بهصورت زیر تعریفشدهاند:
 : Lnلگاریتم طبیعی (دلیل اصلی لگاریتم گرفتن از متغیرها آن است
که ضرایب تخمینی مفهوم اقتصادی کشش پیدا میکنند؛ به این معنا
که مقدار این ضرایب نشاندهنده میزان تغییر در متغیر وابسته به ازای
یک درصد تغییر در متغیر مستقل با فرض ثبات سایر متغیرهاست و
مستقل از واحد اندازهگیری میباشند)؛
 :heمخارج بهداشتی سرانه؛
 :meمخارج نظامی سرانه؛
 :gdpتولید ناخالص داخلی سرانه؛
 :popجمعیت؛
 :leامید به زندگی در بدو تولد؛
 :aidکمکهای خارجی سرانه؛
همچنین i ،به مقاطع (کشورها) :t ،دورهی زمانی (:α ،)1992-5114
عرض از مبدأ (اثر ثابت مقاطع) :μt ،اثر ثابت زمان و  εitجمله خطاء
تصادفی اشاره دارد.
شایانذکر است که منبع داده های آماری کلیه متغیرهای تحقیق،
شاخصهای توسعه جهانی ) (WDIمتعلق به بانک جهانی است.
ازآنجاکه در مدل تحقیق ،متغیر وابسته بهصورت با وقفه در سمت راست
معادله ظاهرشده است ،با یک الگوی دادههای ترکیبی پویا مواجه
هستیم .آنچه در این مدلها مهم هست این است که حتی اگر ضریب
وقفه متغیر وابسته چندان موردنظر و مهم نباشد ،حضور این متغیر
باعث خواهد شد که ضرایب سایر متغیرها بهدرستی برآورد شوند [.]15
فرم کلی یک الگوی پویا در دادههای ترکیبی بهصورت زیر است:

N

N

() 7

i=1

i=1

1
1
) = ( ∑ ∆v ́1 Zi )WN ( ∑ Z ́1 ∆vi
N
N

این حداقلسازی با استفاده از ماتریس وزنی زیر انجام میگیرد:
−1

́

1

̂ ̂ ́
)6( WN = [ ∑N
]) i=1(Z i ∆v1 ∆v1 Zi
N

سازگاری تخمینزننده  GMMبر اساس فروضی که بر پایه درستی
آنها بناشده است ،به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سریالی جمالت
خطا و ابزارها بستگی دارد که میتواند بهوسیله دو آزمون تصریحشده
توسط آرالنو و باند[ ،]14آرالنو و باور [ ]12و بلوندل و باند [ ]19آزمون
شود .اولی آزمون سارگان از محدودیتهای از پیش تعیینشده است که
معتبر بودن ابزارها را آزمون میکند .آماره آزمون سارگان (J-
) Statisticدارای توزیع  χ2با درجات آزادی برابر با تعداد
محدودیتهای بیشازحد است .دومی آزمون همبستگی سریالی است
که بهوسیله آماره  M2وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم یا )AR(2
در جمالت خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون میکند .در این آزمون،
تخمینزن  GMMزمانی دارای سازگاری است که همبستگی سریالی
مرتبه دوم در جمالت خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته

)5( Yit = αYit−1 + βX ˊ it + μi + εit
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بر اساس بروردگر  FMOLSنشان دادهشده است که هزینههای نظامی
میتواند شاخص رفاه اجتماعی را تحریک کند .تجزیهوتحلیل تطبیقی
نتایج نیز نشان میدهد که برخالف کشورهای  ،G7تأثیر رشد
هزینههای نظامی بر رشد هزینههای رفاه اجتماعی در کشورهای بریک
منفی است.
با توجه به توضیحات فوق ،مطالعه حاضر تالش کرده است تا به بررسی
تأثیر مخارج نظامی بر مخارج سالمت منتخبی از کشورهای
درحالتوسعه (شامل ایران) طی دورهی زمانی  1992-5114بپردازد.
توجه به معضل پائین بودن سرمایه انسانی و در مقابل باال بودن میزان
هزینههای نظامی در کشورهای درحالتوسعه و نامطلوب بودن وضعیت
شاخصهای سالمت در این کشورها ،اهمیت بررسی موضوع تحقیق را
دوچندان میکند .عالوه بر این تاکنون در هیچ مطالعه داخلی به بررسی
تأثیر مخارج نظامی بر مخارج سالمت پرداخته نشده است.

که در آن Yi,t :متغیر وابسته X ˊ it ،بردار متغیرهای مستقل که تحت
عنوان متغیرهای ابزاری نیز بهکار میروند μi ،عامل خطای مربوط به
مقاطع و  εitعامل خطای مقطع iام در زمان  tاست .هنگامیکه در
مدل دادههای ترکیبی ،متغیر وابسته بهصورت با وقفه در طرف راست
ظاهر میشود ،دیگر برآوردگرهای  OLSسازگار نیست و باید به
روشهای برآورد حداقل مربعات دومرحلهای ) (2SLSاندرسون و
هسائو [ ]13یا گشتاورهای تعمیمیافته ) (GMMآرالنو و باند []14
متوسل شد .ازآنجاکه برآورد کننده  2SLSممکن است به دلیل مشکل
در انتخاب ابزارها ،واریانسهای بزرگ برای ضرایب به دست دهد و
برآوردها ازلحاظ آماری معنیدار نباشند .لذا روش  GMMدومرحلهای
توسط آرالنو و باند برای حل این مشکل پیشنهادشده است .آرالنو و باند
با تفاضلگیری از معادله رابطه دادههای ترکیبی بهصورت زیر:
Yit − Yit−1 = α(Yit−1 − Yit−2 ) + β(X ˊ it −
) )3( X ˊ it−1 ) + (εit − εit−1
و با فرض اینکه جمالت خطا بهصورت سریالی همبسته نیستند:
)4( E[εit εis ] = 0 for i = 1, … , N & s ≠ t
و حاالت اولیه  Yitاز قبل تعیینشده هستند:
) 2( E[Yit εit ] = 0 for i = 1, … , N & t ≥ 2
محدودیتهای گشتاوری زیر را بیان میکنند:
) 9( E[Yit (εit − εit−1 )] = 0 for i = 3, … , T & s ≥ 2
یعنی در روش  ،GMMابتدا اقدام به تفاضلگیری میشود تا
بهاینترتیب توان اثرات مقاطع یا  μiرا به ترتیبی از مدل حذف کرد و
در مرحلهی دوم از پسماندهای باقیمانده در مرحلهی اول برای متوازن
کردن ماتریس واریانس  -کواریانس استفاده میشود .بهعبارتدیگر این
روش ،متغیرهای تحت عنوان متغیر ابزاری ایجاد میکند تا درنهایت
برآوردهای سازگار و بدون تورش داشته باشیم [.]15
تخمین زنهای  GMMکه بهصورت مجانبی کارا هستند ،بر اساس
مجموعهای از گشتاوهای شرطی ،معیار زیر را حداقل میکنند:
JN
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) AR(2در این روش بسیار مهم است [.]17
شایانذکر است که در این مطالعه بهمنظور تجزیهوتحلیلهای
اقتصادسنجی از نرمافزارهای  Stataو  Eviewsاستفادهشده است.

یافتهها

جدول  :1نتایج آزمون ریشه واحد IPS
سطح احتمال آماره IPS

متغیر
در سطح
)Ln(he
)Ln(me
)Ln(gdp
)Ln(pop
)Ln(le
)Ln(aid

C
1/111
1/115
1/911
1/551
1/111
1/111

درجه مانایی
با یک تفاضل

C+T
1/111
1/116
1/566
1/146
1/116
1/111

C
1/111
1/111
-

C+T
1/111
1/111
-

)I(0
)I(0
)I(1
)I(1
)I(0
)I(0

جدول  :0نتایج آزمون هم انباشتگی کائو
آماره آزمون
ADF

مقدار آماره

احتمال

-4/616

1/111
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روشهای معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنی بر فروض
مانایی متغیرهای موردمطالعه است؛ به این دلیل که امکان ساختگی
بودن برآورد با متغیرهای نامانا وجود دارد و استناد به نتایج چنین
برآوردهایی به نتایج گمراهکنندهای منجر خواهد شد [ .]15ازاینرو قبل
از استفاده از این دادهها الزم است نسبت به مانایی و نامانایی آنها
اطمینان حاصل کرد .در این مطالعه بهمنظور بررسی مانایی متغیرها از
آزمون ایم ،پسران و شین ( ]16[ )IPSاستفادهشده است .نتایج این
آزمون برای تمام متغیرها ،یکبار باوجود عرض از مبدأ ( )Cو یکبار
باوجود عرض از مبدأ و روند زمانی ( )C+Tدر سطح و با یک تفاضل
در (جدول  )1آمده است .بر اساس این نتایج و سطوح احتمال ارائهشده،
نتیجه میگیریم متغیرهای درآمد سرانه و جمعیت در سطح نامانا
میباشند (در سطح  2درصد)؛ اما با یکبار تفاضلگیری بهصورت مانا
درآمدهاند و از درجه مانایی واحد ،یعنی ) I(1برخوردارند .سایر متغیرها
نیز در سطح ،مانا بوده و دارای درجه مانی ) I(0میباشند.
با توجه بهوجود متغیرهای نامانا در مدل و بهمنظور جلوگیری از اتکا به
رگرسیون کاذب ،پیش از برآورد مدل ،بایستی وجود هم انباشتگی
(رابطه بلندمدت) بین متغیرهای مدل تأیید شود .مفهوم هم انباشتگی
تداعیکننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم
اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت میکند .در صورت ناپایایی
متغیرهای مدل اگر بین آنها همجمعی برقرار باشد ،نتایج حاصل از
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باشد .عدم رد فرضیه صفر هر دو آزمون شواهدی را دال برفرض عدم
همبستگی سریالی و معتبر بودن ابزارها فراهم میکند.
ازآنجاکه درروش  ،GMMتفاضلگیری از معادله اولیه ،همبستگی
غیرقابلاغماضی را بین وقفه متغیر وابسته و جزء خطای تبدیلشده،
فراهم میآورد [ ]4و با توجه به اینکه سازگاری این تخمینزننده بر
اساس فرض عدم همبستگی جمالت خطا استوار است ،انجام آزمون

تخمین مدل قابلاعتماد خواهد بود .در این مقاله بهمنظور انجام
آزمونهای هم انباشتگی بین متغیرهای مدل ،از آزمون ارائهشده توسط
کائو [ ]19در دادههای ترکیبی ،استفادهشده است .این آزمون با استفاده
از آماره دیکی فولر تعمیمیافته ) (ADFانجام میشود .در این آماره
فرضیه صفر برابر عدم وجود هم انباشتگی و فرضیه مخالف آن وجود
هم انباشتگی بین متغیرهای مدل است .نتیجه آزمون هم انباشتگی کائو
با استفاده از آماره  ADFبرای مدل برآوردی ،در جدول  5نشان
دادهشده است .بر این اساس ،فرضیه صفر در سطح اطمینان  99درصد
رد و وجود هم انباشتگی (رابطه بلندمدت) بین متغیرهای مدل مورد
برآورد ،نتیجهگیری میشود.
بعد از اثبات وجود هم انباشتگی بین متغیرهای مدل ،بدون نگرانی از
بروز مشکل رگرسیون کاذب میتوان مدل را برآورد کرد .قبل از تخمین
مدل به روش گشتاورهای تعمیمیافته ،بهمنظور اطمینان انتخاب بین
روشهای دادههای پانل و دادههای تلفیقی (پولینگ) از آماره  Fلیمر با
درجه آزادی ) (N-1, NT-K-Nاستفادهشده است که  Kتعداد
متغیرهای توضیحی لحاظ شده در مدل N ،تعداد مقاطع و  Tدورهی
زمانی است:
RRSS − URSS⁄N − 1
=F
URSS⁄NT − K − N
در رابطه فوق  RRSSمجموع مربعات باقیمانده مقید حاصل از تخمین
مدل پانل بهدست آمده از روش  OLSو  URSSمجموع مربعات
باقیمانده غیرمقید است .فرضیه صفر )  (H0این آزمون آن است که هر
یک از مقاطع عرض از مبدأهای یکسانی دارند (لزوم استفاده از دادههای
تلفیقی) و فرضیه مقابل )  (H1اشاره به ناهمسانی عرض از مبدأهای هر
یک از مقاطع دارد (لزوم استفاده از دادههای پانل) .ازآنجاکه محاسبات
این تحقیق احتمال پذیرش فرضیه صفر را  1/111به دست آورده است،
لذا فرضیه صفر مبنی بر قابلیت تخمین دادهها به شیوه تلفیقی پذیرفته
نمیشود و الزم است مدل به روش دادههای پانل (ترکیبی) برآورده
شود ..نتایج برآورد مدل برای کشورهای درحالتوسعه طی بازهی زمانی
 1992-5114و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM
در قسمت باالی جدول  3آمده است.
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جدول  :9نتایج برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته )(GMM
)Ln(he)(-1
)Ln(me
)Ln(gdp
)Ln(pop
)Ln(le
)Ln(aid
( Cعرض از مبدأ)

1/656
-1/165
1/251
-1/564
1/196
-1/116
5/161

6/154
-2/256
5/195
-1/961
3/912
-5/161
4/995

1/111
1/111
1/139
1/149
1/111
1/137
1/111

آزمونهای تشخیصی
والد

1674/15

1/111

سارگان

52/312

1/916

)AR(1
)AR(2

-1/999
-1/595

1/142
1/612

نام آزمون

بر اساس نتایج قسمت باالی این جدول کلیه متغیرها در سطح اطمینان
 91درصد معنادار بودهاند و دارای اعتبار آماری هستند .همچنین عالمت
ضرایب محاسبهشده با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی ،انتظار
ما را در تخمین مدل برآورده میکنند .در قسمت پایین (جدول )3
نتایج آزمونهای تشخیص مدل آورده شده است .بر اساس نتیجه آزمون
والد که از توزیع کایدو با درجه آزادی معادل تعداد متغیرهای توضیحی
منهای جزء ثابت برخوردار است ،فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام
ضرایب در سطح معناداری یک درصد در مدل تخمینی رد شده و
درنتیجه اعتبار ضرایب برآوردی تأئید میشود .نتیجه آزمون سارگان
نیز ،با توجه به مقدار آماره و سطوح احتمال محاسبهشده ،فرضیه صفر
مبنی بر عدم همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد نمیکند
و حاکی از سازگاری تخمینزننده  GMMاست؛ بنابراین نتایج ضرایب
برآورد شده ازنظر آماری تأییدشده و قابل تفسیر میباشند .وجود
همبستگی سریالی در تفاضل مرتبه اول خطاها در مراتب باالتر از یک،
مانند ) AR(2بر این موضوع داللت دارد که شرایط گشتاوری بهمنظور
انجام آزمون خودهمبستگی آرالنو و باند معتبر نبوده است؛ زیرا روش
تفاضلگیری مرتبه اول برای حذف اثرات ثابت در صورتی روش مناسبی
است که مرتبه خودهمبستگی جمالت اختالل از مرتبهی دو نباشد .به
این منظور ،باید ضریب خود رگرسیونی مرتبه اول ) AR(1معنیدار
باشد و ضریب خود رگرسیونی مرتبهی دوم ) AR(2معنیدار نباشد
[ .]17بر اساس نتایج پایینی (جدول  ،)3فرضیه صفر مبنی بر عدم
خودهمبستگی درجه اول تفاضل مرتبهی اول جمالت اختالل را
میتوان ،اما فرضیهی صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی سریالی درجه
دوم تفاضل جمالت اخالل را نمیتوان رد کرد؛ بنابراین در مدل برآوردی
تحقیق تورش تصریح وجود ندارد.

بحث
در کشورهای درحالتوسعه ،هزینه های نظامی که معموالً برای تأمین
امنیت صرف میشوند ،توان اقتصادی این کشورها را تحلیل برده و
درنتیجه معیشت و فرآیند توسعه را تحت تأثیر قرار میدهند .توجه به
معضل پائین بودن سرمایه انسانی و در مقابل باال بودن میزان هزینههای

نظامی در کشورهای درحالتوسعه و نامطلوب بودن وضعیت
شاخصهای سالمت در این کشورها ،اهمیت بررسی تأثیر مخارج نظامی
را بر وضعیت کشورهای درحالتوسعه مهم جلوه میدهد .بر این اساس،
مطالعه حاضر تالش کرده است تا به بررسی تأثیر مخارج نظامی بر
مخارج سالمت منتخبی از کشورهای درحالتوسعه (شامل ایران) طی
دورهی زمانی  1992-5114بپردازد .نتایج نهایی این بررسی در (جدول
 )3منعکس شده است .حال در ادامه به تحلیل و بحث در مورد نتایج
ضرایب برآوردی متغیرهای تحقیق میپردازیم.
بر اساس نتایج بهدستآمده در (جدول  ،)3ضریب برآوردی متغیر
مخارج نظامی سرانه ) ،(meبهعنوان موضوع اصلی این تحقیق ،منفی
و معنادار است .مقدار این ضریب حدود  1/16برآورد شده است .به این
معنا که یک درصد افزایش در مخارج نظامی سرانه ،با فرض ثبات سایر
متغیرها ،در بلندمدت ،سرانه مخارج بهداشتی را در کشورهای
درحالتوسعه حدود  1/16درصد کاهش خواهد داد .همانطور که قبالً
نیز تشریح شد ،معموالً هزینههای نظامی بهعنوان هزینه فرصت مخارج
بهداشتی در نظر گرفته میشود و لذا انتظار برآنست که با توجه به
محدودیت بودجه ،از طریق اثر جانشینی جبری اثری منفی بر مخارج
بهداشتی دولت در کشورهای درحالتوسعه داشته باشند .بهعبارتدیگر،
دولت در این کشورها با توجه به محدودیت و ثبات بودجه ناچار است
که در قبال افزایش هزینههای نظامی ،بهمنظور تأمین این هزینهها،
سایر هزینه های مربوط به بخش عمومی ،مانند هزینههای بهداشتی را
کاهش دهد .نتیجه بهدستآمده مبنی تأثیر منفی مخارج نظامی بر
مخارج بهداشتی ،با نتایج مطالعات :فان و همکاران [ ]6و ژانگ و
همکاران [ ]11برای کشورهای کمتر توسعهیافته همسو هست .البته
نتیجه بهدست آمده با نتایج برخی از مطالعات تجربی برای کشورهای
کامالً توسعهیافته نظیر مطالعات :لین و همکاران [ ]9و ژانگ و همکاران
[ ]11مغایر است.
بر اساس نتایج بهدستآمده در (جدول  ،)3ضریب برآوردی متغیر
لگاریتم درآمد سرانه ) ،(gdpمثبت و معنادار است .مقدار این ضریب
حدود  1/25برآورد شده است .به این معنا که یک درصد افزایش در
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بر اساس نتایج بهدستآمده از برآورد مدل ،مخارج نظامی سرانه ،جمعیت و
کمکهای خارجی سرانه ،مخارج بهداشتی سرانه را در بلندمدت کاهش و
درآمد سرانه و امید به زندگی ،مخارج بهداشتی سرانه را در بلندمدت افزایش
میدهد .یک درصد افزایش در مخارج نظامی سرانه ،در بلندمدت ،مخارج
بهداشتی سرانه را در کشورهای درحالتوسعه حدود  1/16درصد کاهش
خواهد داد .با توجه به نتیجه اصلی این تحقیق مبنی براثر مثبت هزینههای
نظامی بر هزینههای بهداشتی در کشورهای درحالتوسعه ،مهمترین
پیشنهاد سیاستی این مطالعه اتخاذ راهکارهای مناسب جهت تأمین امنیت،
بدون صرف مخارج نظامی گسترده در کشورهای درحالتوسعه هست؛
بنابراین چنانچه روابط خارجی این کشورها در سایه تعامل مثبت با سایر
کشورها بهبود یابد ،زمینه نیاز کمتر به هزینههای نظامی اجباری بهمنظور
تأمین امنیت (با توجه به محدودیت بودجه دولت) و بهتبع آن افزایش در
سرمایهگذاریهای مربوط به تشکیل سرمایههای انسانی فراهم خواهد شد.
تحت این شرایط میتوان با انتقال منابع اقتصادی از بخش نظامی به بخش
سالمت ،به ارتقای سطح بهداشت در کشورهای درحالتوسعه کمک کرد.
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درآمد سرانه ،با فرض ثبات سایر متغیرها ،در بلندمدت ،سرانه مخارج
بهداشتی را در کشورهای درحالتوسعه حدود  1/25درصد (کمتر از
یک درصد) افزایش خواهد داد .این نتیجه بیانگر آن است که بهداشت
در کشورهای درحالتوسعه یک کاالی ضروری بهحساب میآید .بر این
اساس پیشنهاد میشود که خدمات بهداشتی از طریق بودجههای
عمومی و دولتی تأمین مالی شود و دخالت دولت در خدمات بهداشتی
و ارائه آن الزم هست .نتیجه بهدستآمده مبنی بر اینکه بهداشت یک
کاالی ضروری است ،با نتایج مطالعات :بیلگل و تران [ ]51و گلخندان
[ ]51همسو هست.
بر اساس نتایج بهدستآمده در (جدول  ،)3ضریب برآوردی متغیر
لگاریتم جمعیت ( ،)popمنفی و معنادار است .مقدار این ضریب حدود
 -1/56تخمین زده شده است .به این معنا که یک درصد افزایش در
جمعیت ،با فرض ثبات سایر متغیرها ،در بلندمدت ،سرانه مخارج
بهداشتی را در کشورهای درحالتوسعه حدود  1/56درصد کاهش
خواهد داد .با توجه به اینکه مخارج بهداشتی سرانه از تقسیم مخارج
بهداشتی به جمعیت بهدست میآید؛ درصورتیکه افزایش مخارج
بهداشتی متناسب با افزایش جمعیت نباشد ،به عبارتی نرخ رشد
جمعیت بزرگتر از نرخ رشد مخارج بهداشتی باشد ،باعث کاهش مخارج
بهداشتی سرانه میگردد .این تأثیر منفی میتواند زنگ خطری برای
سیاستگذاران باشد که سیاستهای موجود باید بهگونهای تعدیل گردد
که توجه بیشتری به بخش سالمت گردد .بدین منظور بهنظر الزم
میرسد که سیاستگذاران بخش بهداشت در کشورهای درحالتوسعه،
بایستی آموزشها ،برنامهها و تدابیر الزم برای پیشگیری از بیماری و
مراقبتهای بعد از بیماری به افراد را ،در دستور کار خود داشته باشند.
چراکه عالوه بر جبران کاهش در مخارج بهداشت سرانه ،جمعیت سالم
موجب افزایش بهره وری نیروی کار و کارایی سایر عوامل تولید
میگردد[ .]55نتیجه بهدستآمده همسو با نتایج مطالعات :فان و
همکاران [ ]6و رضایی و همکاران [ ]55است.
بر اساس نتایج به دست آمده در جدول ( ،)3ضریب برآوردی متغیر
لگاریتم امید به زندگی ( ،)leمثبت و معنادار است .مقدار این ضریب
حدود  1/17تخمین زده شده است .به این معنا که یک درصد
افزایش در امید به زندگی ،با فرض ثبات سایر متغیرها ،در بلندمدت،
نرخ امید به زندگی را در کشورهای درحال توسعه حدود  1/17درصد
افزایش خواهد داد .این استدالل وجود دارد که افزایش امید به
زندگی سبب می شود که مردم تمایل پس اندازشان برای دوران پیری
افزایش یابد؛ درنتیجه سرمایه گذاری افزایش یافته و می تواند موجب

افزایش سایر متغیرهای کالن اقتصادی گردد [ . ]55درواقع با
افزایش امید به زندگی ،تقاضا برای خدمات بهداشت و درمان
افزایش می یابد و دولت ها نیز معموالً در پاسخ به این تقاضای مازاد
برای خدمات بهداشتی و درمانی ،مخارج بهداشتی و درمان خود را
افزایش می دهند.
بر اساس نتایج بهدستآمده در (جدول  ،)3ضریب برآوردی متغیر
لگاریتم کمکهای خارجی سرانه ( ،)aidمنفی و معنادار است .مقدار
این ضریب حدود  -1/15تخمین زده شده است .به این معنا که یک
درصد افزایش در کمکهای خارجی سرانه ،با فرض ثبات سایر متغیرها،
در بلندمدت ،سرانه مخارج بهداشتی را در کشورهای درحالتوسعه
حدود  1/15درصد کاهش خواهد داد .بسیاری از کشورهای
درحال توسعه برای رسیدن به اهداف پوشش جهانی خدمات بهداشتی،
نیاز ضروری به افزایش قابلمالحظه هزینههای بهداشتی دارند؛ بنابراین،
کمکهای خارجی برای سالمت در این کشورها نیاز خواهد بود .درواقع
با افزایش سطح کمکهای خارجی ،سهم مخارج بهداشتی از تولید
ناخالص داخلی را با توجه به جایگزین شدن کمکهای خارجی کاهش
میدهد و مخارج میتواند در سایر بخشها و یا در همان بخش بهداشت
هزینه شود .نتیجه بهدستآمده همسو با نتایج مطالعه و رضایی و
همکاران [ ]55است.
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