فصلناا نظری دای کاربردی اقتصاد /سال انجم /شماره  /2استان  /0231صفحا 031-440

رابطه مخارج عمومی با تروریسم و جرم و جنایت در کشورهای
منطقه MENA؛ رویکرد خود رگرسیون برداری پانلی)P-VAR( 1
مهناز سعیدی کیا

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستانmahnaz1420@gmail.com ،

نظر دهمرده

قلعهنو*

استاد اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستانnazar@hamoon.usb.ac.ir ،

غالمرضا کشاورز حداد

دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریفg.k.haddad@sharif.edu ،

مرضیه اسفندیاری

استادیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستانM.esfandiari@eco.usb.ac.ir ،
تاريخ دريافت79/60/11 :

تاريخ پذيرش79/60/67 :

چکیده
طبق شوواد و مااری ک ا اایگاه هاانی دادهدای تروریسم ا وضعیت تروریسم در هاان و
کشووردای انطق انا اوهود است ،ا سال  4002ب بع ایزان حوادث تروریستی در هاان
و این انطق  ،ب شوو افزایشیافت اسووت .دولتدا سووعی ایکنن تا با افزایش در اخارج
عموای خود درهو اانیت اهتماعی در کشوووور را افزایش داده و با این کار هر و هنایت و
احتمال وقوع اق ااا تروریستی را کادش ددن  .د ف ا اطالع حاضر بررسی رابط اخارج
عموای با هر و تروریسم ،در کشوردای انطق انا طی سالدای  4002تا  4002با استفاده
ا رویکرد خودرگرسووویون برداری در دادهدای اانل ( )P-VARایباشووو  .نتای ا ل برمورد
شوو ه نشووان ایدد ک وهود هر و تروریسووم تأثیر اثبتی بر اخارج عموای کشوووردای
اورداطالع دارد .دمچنین نتای بررسووی تجزی واریانب بیان ایکن ک واکنش دزین دای
عموای ب سووط فعالیتدای اجراان و تروریسووم اتفاو اسووت ب طوریک فعالیتدای
اجراان نسوبت ب فعالیتدای تروریسوتی ،سوام بیشوتری را در واریانب ایجادش ه در این
دزین دا دارد .هات بررسی اویایی اتغیردای الگو ،توابع عکبالعمل منی نشان ایددن ک
شوو ایجادش ه ا اخارج عموای تأثیر کادن ه بر وقوع هر و هنایت دارد ااا تأثیرا این
شوو بر حمت تروریسوتی بیاعنی بوده و این اوضووع ع کارما ی اناسب دزین دای
عموای در هات کادش حمت تروریستی در کشوردای انطق انا را نشان ایدد .
واژههای کلیدی :هر  ،تروریسم ،اخارج عموای ،رویکرد خودرگرسیون برداری اانلی (P-
 ،)VARکشوردای انا.
طبقهبندی .H53 ،C33, H56 :JEL
 1اقال حاضر استخرج ا رسال دکترای نویسن ه اول در دانشگاه سیستان و بلوچستان است.
* نویسن ه اسئول اکاتبا
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 -1مقدمه
اقتصاد هر و هنایت یکی ا اوضوعا بینرشت ای است ک اب ا دد  0310ایتدی
با تتش گری بکر )0312( 0وارد علم اقتصواد ش  .وی با رویکردی اقتصادی ب رفتاردای
انسانی ،اقول هر را ب صور اقتصادی ا لسا ی کرد .ا ل وی بر ابنای رفتار عقتیی
اسوت .در این ا ل فرد در صورتی ارتکب هر خواد ش ک انفعت ناایی هر بیشتر
ا دزین ناایی من باش .
با نا گذاری دزاره سووو ایتدی ب عنوان دزاره توسووع ا سوووی سووا اان الل اتح 4
( )UNاق ااا گوناگونی در راسوووتای رسوووی ن ب اد اف ا نظر در سوووط الی و
بینالمللی انجا شو ه یا در حال انجا اسوت .اتعاقب این اق ااا  ،سویاستگذاران این
عرصوو  ،برای نزدیک شوو ن ب اعیاردا و شوواخ دای توسووع  ،ب احوردای اتنوعی
اشارهکردهان ک ا همل مندا اقول هر و توسع است ک رابط اتقابل هر و توسع
ب عنوان یک اوضوع کلی ی در رادبرد توسع کشوردا در نظر گرفت ایشود .ب گون ای
ک بر اسووا اژودشدای انجا گرفت  ،در اناطقی ک بسووتردای ارتکاج هر و انحراف
فرادم بوده و ایزان من در حال رش است ،توسع با مدنگ مدست ای درحرکت است.
تروریسووم ا طریق کادش بارهوری ک خود ناشووی ا افزایش ت ابیر اانیتی ،افزایش حق
بیم دا و افزایش دزین دای اقررا االی و سووایر اقررا تروریسووتی اسووت ،دزین دای
درا ا تی را ب ها ایگذارد .در کنار دزین دای خصووصی هرامم ،دزین دای عموای قرار
دارن  .انظور ا دزین دای عموای ،دزین دایی اسووت ک دولت برای کادش بزهکاری و یا
ا بین بردن نتوای نااطلوج من در نظر ایگیرن بنابراین شوووناخت دزین دای عموای
کمک شوایانی ب دولت در راسوتای اهرای اناسوب برناا دای سیاست هنایی ایکن و
ادمیت ار یابی دزین دای هر اوهب کارما ی بوده در سیاست هنایی کشوردا ش ه
و سیاستگذاران نسبت ب تأثیرا انفی هر بر ن گی اهتماعی و انافعی ک در قبال
کادش هر عای هااع ایشود مگاه اینمای (بابایی و انصاری.)0230 ،2

1 Gary Becker
2 United Nation Organization
)3 Babaei & Ansari (2012
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طبق شوواد ی ا اایگاه هاانی دادهدای تروریسوم )GTD( 0در سوال  4002ا وضووعیت
تروریسوم در هاان و کشووردای خاورایان و شومال مفریقا ،ا سال  4002ب بع ایزان
حوادث تروریسوتی و هرامم و اخارج عموای در هاان و کشوووردای انطق انا ،ب ش
افزایشیافت اسوت .ب نحویک تع اد حمت تروریستی در سال  4002ب  0022رسی ه
اسوت .ز ب ککر اسوت ،بیشوترین حمل در این دوره ب کشور عراق با  2342حمل در
سال  4002برایگردد .دمچنین بیشترین اق ار نرخ هر در کشور لیبی در سال 4002
با نرخ  203نفر در در  00دزار نفر همعیت ب ثبت رسوی ه اسوت .بررسی رون تغییرا
اخارج عموای ب صوور ایلیون دزر و ب قیمت ثابت سال  4000در کشوردای اختلف
نشوان ایدد ک کشور عربستان با اق ار  402تریلیون دزر در سال  4002بیشترین و
کشور ایران هایگاه دو در اخارج عموای را داشت است.
لذا با توه ب منچ شور رفت شو سوا اانیافت تروریسم و ایزان هرامم ،کشوردای
انطق انا را با چالش ه ی اواه سواخت و اامترین خطری ک اقتصاد این کشوردا را
تا ی ایکن  ،هنب سویاسی اانیتی است بنابراین اوضوع تروریسم و هر و هنایت و
چگونگی اقابل با مندا ب چالش اانیتی بسیاری ا کشوردای هاان ب صور عا و این
انطق ب صور خاص تب یل ش ه است.
بر این اسووا د ف ا این اطالع بررسووی رابط اخارج عموای با تروریسووم و هر در
کشووردای انطق انا (افغانستان ،الجزایر ،بحرین ،اصر ،ایران ،عراق ،لبنان ،لیبی ،اردن،
کویت ،قطر ،عربسوتان ،ااکسوتان ،ااارا  ،تونب ،ترکی  ،اراکش ،سوری و یمن) در طی
سووالدای  4002تا  4002ایباش و  .لذا در اداا اب ا اروری بر ابانی نظری و تجربی
ابحث یادش ه ،ب روششناسی و یافت دای تجربی حاصل ا اژودش حاضر اشاره ش ه و
در انتاا نتای ارام ایگردد.

 -2ادبیات موضوع
 -1-2مبانی نظری
درباره تعریف تروریسووم توافق عموای وهود ن ارد .ترور را اعموزً در فارسووی ب اعنای
قتل سوویاسووی ب کار ایبرن  .واژه ترور ا بان فرانسوووی ق یم و زتین گرفت ش و ه و ب
اعنای ترسووان ن و ب وحشووت ان اختن اسووت (درّی نوگورانی .)0230 ،4در اطالعا
Global Terrorism Database
)Dorri Nogourani (2012
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اقتصوووادی ،اعموزً تروریسوووم در یوک همل عبار اسوووت ا  :اسوووتفاده ا ایش
برناا ریزیشوو ه یا تا ی ب اسووتفاده ا خشووونت یا ور توسوو افراد یا گروهدای
غیرحکواتی علی افراد غیرهنگجو برای دستیابی ب د فی سیاسی یا اهتماعی ،ا طریق
ترسوووانو ن تع اد یادی ا کسوووانی ک فراتر ا قربانی ،در هریان این اار قرار ایگیرن
(سن لر و مر .)4002 ،0
حمت تروریسوووتی با شوووکلدا و ابعاد گوناگون خود ،افادیم اوهود در این اختق و
رفتار را تغییر داده و افاو ع قطعیت را ب نحو المو وارد حو ه اقتصوواد و ا یریت
کرده اسوووت .اعموزً حوادثی بوا اقیوا بزر  ،ا روی ادی کم احتمال در حو ه ق ر
شوروع شو ه و ب شکل تبعا گسترده نمایان ایشود .اادیت ترور ب نوعی است ک کات ًا
اح ود بوده و احتمال من نزدیک ب صوووفر تخمین ده ایشوووود ولی اب ا وقوع ،مثار
درخور توه داشوت و ا حالت احتمال صوفر ب واقعیتی امکن تب یل ایشود (سن لر و
مر .)4002 ،
تحلیل اقتصادی اولی ا تروریسم فرض ایکن ک تروریستدا با یگرانی انطقی دستن
کو تابع اطلوبیت ا انظر داخلی را ب ح اکثر ایرسوووانن  .مندا تصوووور ایکنن ک
رفتارشووان سووودمور اسووت و انشووی ک اختیار ایکنن  ،احتمازً فوای ی بیش ا دزین دا
برایشان دارد (کایتن )4002 ،4بنابراین در نوع فعالیتی ک سود احتمالی احتسابی مندا
را کمتر کن یا انابع و دزین فرصوت توسول ب خشونت را افزایش دد  ،امکن است ب
افزایش قیمت تروریسم انجر شود و تمایل برای توسل ب من را کادش دد .
هر یک ا ی ه اهتماعی اسووت و در بسوویاری ا علو اانن حقوق ،هااع شووناسووی،
روانشناسی ،اقتصاد و یستشناسی اطالع ش ه است (صادقی و دمکاران .)0212 ،2در
دسووت ا علما و ایروان اکاتب اختلف ،هر را ب نحوی تعریف کردهان  .لذا تعریف
واح ی ا من وهود ن ارد و اطابق با در اکتب و دی گاه ،ارتباطا یکطرف یا اتقابل
1

Sandler and Arce
Ceylan
3
)Sadeghi & et al. (2005
2
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هر با سوایر عواال اؤثر یا تأثیراذیر بررسی ایشود .اکثر اطالعا صور گرفت  ،هر
را ب عنوان اتغیری وابسووت ب عواالی چون نابرابری درما ی ،نرخ بیکاری ،فقر اطلق،
صونعتی شو ن و اااهر  ،تجرب گذشوت فرد ،سوط ماو ش ،توان الیسی و قضایی و
سوووایر عواال (عاال ژنتیکی ،فردنگی ،مج و دوایی ،اذدبی ،همعیتی ،هنسووویت،
اختتفا خانوادگی و اوارد اشاب ) ایدانن (صادقی و دمکاران.)0212 ،
در خصووص اقتصواد هر چاار تعبیر اختلف در ادبیا هر شوناسی ب چشم ایخورد.
تعبیر اول ا اقتصوواد هر  ،بررسووی دخلوخرج هر اسووت .تعبیر دو در اورد دزین دا و
احیاناً انافع اقتصووادی هر یا ابار ه با من برای هااع اسووت .تعبیر سووو بررسووی نقش
اقتصوواد در تکوین هر و تعبیر چاار بررسووی نقش هر در اقتصوواد کشووور اسووت
(احم نسل.)0213،0
ا ل اقتصادهر گری بکر ( )0312بر این ادعا است ک اجر اانن دیگر افراد ب گون ای
عمل ایکن ک گویی ح اکثرکنن ه اطلوبیت خود اسوووت .فرد اانی ارتکب هر
خواد ش و ک اطلوبیت اورد انتظار ناشووی ا ارتکاج ،اثبت باش و یعنی انافع اورد
انتظار ا عمل اجراان بیش ا دزین دای اورد انتظار من باشوو و اگر این تابع انفی
باش  ،یعنی دزین دای اورد انتظار بیش ا سود اورد انتظار است ،وی دست ب ارتکاج
هر نخواد د .این تابع ،یعنی اطلوبیت ،بسووتگی ب درما خال ناشووی ا فعالیت
اجراان دارد یعنی در چ درما ناشووی ا هر بیشووتر باشو  ،اطلوبیت مندم بیشووتر
خواد بود .درما ناشووی ا فعالیت اجراان خود ب دو اتغیر وابسووت اسووت :دسووتگیر
شوو ن و فرار کردن بنابراین اگر ( )Yدرما اعم ا اولی و روانی باشوو و ( )Fاجا اتی
باش و ک در صووور دسووتگیری ،اجر اتحمل خواد ش و  ،منگاه تابع اطلوبیت ()U
درصووورتیک اجر دسووتگیر شووود ( U)Y-Fو اگر فرار کن ( U)Yخواد بود .حال اگر
اتغیر احتمال دسوتگیری اجر ا انظر وی ( )Pباش و احتمال ع دستگیری (،)1-P
در این صووور تابع اطلوبیت اورد انتظار اجر ا فعالیت اجراان عبار خواد بود ا :
) .EU= (1-P) U (Y) + PU (U-Fلذا اگر این تابع اطلوبیت نسووبت ب اطلوبیت اورد
انتظار ا فعالیت قانونی ،ب ان ا ه کافی باز باشو  ،منگاه فرض ایشووود ک رفتار اجراان

)Mohammadnasl (2011
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اتفاق خواد افتاد .نتیج اینک در تغییری ک  EUرا افزایش دد  ،انجر ب افزایش نرخ
هر خواد ش .
هرامم و فعالیتدای تروریسووتی درسووال دزین دای سوورسووا موری ب هوااع تحمیل
ایکنن ک بخش خصووصی دمواره با دغ غ تخصی انابع برای ارتقای ایزان اانیت
و اق ااا حفاظتی اواه اسوووت .این در حالی اسوووت ک دولت با اشوووکت اربو ب
تخصووی انابع اح ود ایان سویاسووتدای دفاعی و اق ااا ایشووگیران روب روسووت .با
توه ب ایاا دای تروریسم و هرامم بر اقتصاد و اانیت کشور ،انتخاج بین این دو اقول
ا چالشدای ه ی دولتدا احسوج ایشود.
ان ر و سوون لر )4002( 0نشووان دادن دولتدا اق ااا ضوو تروریسووتی دفاعی را بر
اق ااا فعال ترهی ایددن  .در عمل ،سوویاسووتدای دفاعی اسووتلز تحلیل اق ااا
استقیم دمچون سراای گذاری در فناوریدای اانیتی و نیز اق ااا غیراستقیم ا همل
تغییر در الگوی اصورف و سوراای گذاری و صرف هویی برای هلوگیری ا قرار گرفتن در
وضوعیت ریسوک است .سیاستدای فعال شاال تماای اق اااتی است ک باد ف تضعیف
فعالیتدای تروریسوتی و هرامم اعمال ایشوود و ب طور استقیم در هریان تأاین انابع
االی و انسووانی و تسوولیحاتی تروریسووتدا وقف ایجاد ایکن  .دمچنین طیفی ا عملیا
اطتعاتی تا حمل گسترده نظاای را شاال ایشود.
سووویاسوووتدای دفاعی تا ح یادی کازی خصووووصووویان و انافع تأاین اانیت برای
سوراای گذاری تفایم و درونی ش ه است .ولی سیاستدای فعال ویژگی کازی عموای را
دارن (سون لر و سویگیورا 4002 ،4و  .)4003اوضووع با اسوتفاده ا نظری با یدا نشان
ایدد دمین خاصیت امکن است اوهب تحریک اقول سواری اجانی ش ه و درناایت
ب عرض بیشا ح سیاست دفاعی و عرض کم اق ااا فعال انجر شود.
اادیت اق ااا فعال تبعا عا دارن و اختصواص مندا ب اوضووعی خاص دشوار است
ب دمین دلیل با کمبود عرضو انابع اوه ایشوون ااا انافع حاصوول ا سویاستدای
دفواعی اؤثر را ایتوان بو فرد یا حزج و هنا خاصوووی نسوووبت داد ا اینرو هذابیت
بیشتری برای دولتمردان دارد و با اا اد عرض اواه است .شای ب دمین دلیل است ک
دولتدا تمایل دارن دزین اق ااا فعال را ب خانواردا و بخش خصووصی انتقل کنن و
خود بیشتر ب دزین دای دفاعی بپردا ن .
Enders and Sandler
Sandler and Siqueira
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بخش عموای عاال اقتصوادی اسوت ک ب طور استقیم و غیراستقیم تحت تأثیر هر و
هنایت و تروریسوووم قرار دارد .دولت اتولی ت ار عموای اانیت اسوووت .بخش عموای
ن تناا در اعرض خسار دای استقیم تخریب ناشی ا اق ااا تروریستی و هرامم است،
بلک اتولی ااار عواقب حمت بر نظم عموای و اعتماد اهتماعی نیز اسوووت .دولت بای
ماادگی ز برای ااسخ سریع ب حمل را داشت باش و ب روی اددای تروریستی ااسخی
درخور ب د  .اادیت عموای بودن اانیت ،ورود دولت در حو ه سوویاسووتگذاری اخارج
عموای در حفظ اانیوت در ای هر و هنوابوت و حمت تروریسوووتی را اهتناجنااذیر
ایکن .
با توه ب منچ شر رفت رواب اتغیردای این تحقیق ب صور یر قابلتصور است:
)(0

)𝑟𝑜𝑟𝑟𝑒𝑇 𝐺 = 𝑓(𝐶𝑟𝑖𝑚𝑒,
گرفت و Terror

ک در من  Gدزین دای عموای دولت Crime ،هر و هنایت صوووور
نشووانددن ه تع اد حمت تروریسووتی اسووت و اخارج دولت با تغییر در یک ا این دو
بخش ،تغییر خواد کرد.
 -2-2پیشینه تجربی

اقتصاددانان در سالدای اخیر اطالعا گستردهای در حل اشکت اهتماعی نظیر هر ،
تبعیض نژادی و ااثال من انجا داده و سعی کردهان تا با ب کارگیری اقول اقتصاد رفاه و
بر اوایو ابوانی نظری الگوی رفتار عقتیی و رهحاندای فردی حو هدای ه ی ی اانن
هر و ارتبا من با اقتصاد را اوردبررسی و تحلیل قرار ددن  .در سالدای اخیر گسترش
هرامم و نادنجاریدای اهتماعی تب یل ب یک نگرانی بزر در کل هاان شوو ه اسووت.
دمچنین خسوووارا هانی و االی فراوانی ک ا این ا ی ه ضووو اهتماعی ب بار ایمی ،
دولوتدا را ا دمان ابت ا وادار ب ابار ه با این ا ی ه کرده اسوووت و دزین دای یادی بر
دوش دولتدا تحمیل کرده است.
اطالعا درباره تروریسم ا واقع یا ده سپتاابر ب بع بسیار گستردهتر ش ه و ب نوعی با
بررسوی علمی تعاال بین اقتصوواد اانیت ارتبا یافت اسووت .در اداا اروری بر اطالعا
خارهی و داخلی انجا شو ه در حو ه عواال و ایاا دای اقتصادی و اهتماعی تروریسم و
هر و هنایت در هاان خواد ش .
 -1-2-2مطالعات خارجی
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فلیشر )0322( 0اولین اقتصاددانی بود ک ب تحلیل اقتصاد هر و هنایت ارداخت .وی
با بررسووی ارتبا بین نرخ بیکاری و وقوع هر در کنار سووایر اتغیردای اثرگذار بر هر
اانن سوون ،ب این نتیج دسووتیافت ک نرخ بیکاری بر وقوع هر توسوو هوانان
باألخ گروه سنی  02سال ب باز تأثیر قابلتوهای داشت است.
4
ب عنوان یکی ا نخسوووتین اقاز تجربی در این اقتصووواد هر  ،ارلیچ ( )0312با
گنجان ن قانون دزین فرصووت اوهود بین کار قانونی و غیرقانونی ،ا ل هر گری بکر2
را گسووترش داد .او درواقع عاال درما و نحوه تو یع من بین افراد را وارد ا ل بکر و
عتوه ب راین برای اولین بار ارتبا اثبتی بین هرامم و بیکاری ای ا کرد.
بلوابر و دمکاران )4002( 2با اسووتفاده ا روش خود رگرسوویون برداری ()VAR
ایاا دای کتن اقتصوادی تروریسوم را در  011کشور طی دوره اانی  0321تا 4000
بررسی کردن .نتای اطالع مندا نشان داد ک تروریسم اثر انفی و اعنیداری بر روی
رش اقتصادی و اخارج سراای گذاری دارد.
کولیا و دمکاران )4003( 2در اطالع ای ب بررسووی اثرا تروریسووم بر اخارج عموای
یونان طی دوره اانی  0312-4002ارداختن  .مندا با استفاده ا دادهدای بوده سازن
و ب کمک ا ل رگرسووویونی غیرخطی ب این اسوووئل ارداختن ک میا اخارج هاری و
سراای گذاری توس سا اان ااور داخلی اثرا اؤثری بر ابار ه با تروریسم داشت است.
نتای نشوووان ایددن ک سوووراای گذاریدای اینچنینی اثر انفی ضوووعیفی بر عملکرد
تروریسوووم داخلی داشوووت اسوووت .دزلتدای اام این اژودش ابنی بر این اسوووت ک
سوووراوایو گذاری علی ابار ه با تروریسوووم در اخارج یربنایی و تجایزا ایتوان در
هلوگیری ا هر و هنایت افی باش .
1
مرین و دمکاران )4000( 2با اسوتفاده ا ا ل اارکوف سوویچینگ و دادهدای فصلی ب
بررسوی رابط بین اخارج ض تروریسم و تروریسم در انگلستان طی دوره اانی -0312
 4002ارداختو انو  .مندا با اسوووتفاده ا ا لی ا تئوری با یدا دریافتن ک رابط بین

Fliesher
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تروریسووم و اخارج ابار ه با تروریسووم غیرخطی اسووت .نتای تجربی بیانکنن ه کادش
احتمال تروریسم با افزایش اخارج دفاعی ایباش .
اسوتانیسویک )4002( 0تأثیر عواال ناادی و تروریسوم بر هریان سراای گذاری استقیم
خارهی در کشوووردای صووادرکنن ه و ایزبان سووراای گذاری طی دوره  4000-0332را
اوردبررسوی قرارداد .وی نشوان داد ک افزایش حمت تروریستی ب سراای گذاران در
کشوور ایزبان اوهب کادش شو ی سراای گذاری استقیم خارهی ورودی ب من کشور
ایشووود و اانی ک یک سووراای گذار اوردحمل تروریسووتی قرار ایگیرد ،سووایر
سووراای گذاران در اعرض مثار سوورریز انفی من حمل قرار خوادن گرفت .درناایت
اطالع وی نشوان داد ک ثبا سیاسی ا اامترین عواال اثرگذار برهذج سراای گذاری
استقیم خارهی است.
دراکو و کنسوووتانتینو )4002( 4در چارچوج ا ل اانل خودرگرسووویونی برداری (P-
 )VARتأثیر اویای هر و هنایت و تروریسوووم بر اخارج اانیت و نظم عموای در ایان
کشوووردای ارواایی در طول سووالدای  4002-0332را بررسووی کردن  .یافت دای مندا
نشووان ایدد ک یک شووو در تروریسووم و یا در هر و هنایت ب صووور اعنیداری
اخارج نظم و اانیت عموای را افزایش ایدد و دمچنین ،دزین دای عموای در کادش
هر و هنایت یا تروریسم بیتأثیر بوده است.
نابت خان و دمکاران )4002( 2در یک اطالع در ااکسووتان تأثیر عواال اقتصووادی -
اهتماعی بر وقوع هر را اوردبررس وی قراردادن ک عواالی اثل ماو ش ،فقر ،بیکاری و
رش و اقتصووادی را اورد ار یابی قراردادن  .نتای نشووانددن ه یک رابط اثبت بین نرخ
هر و هنایت و بیکاری اسووت و یک رابط انفی بین نرخ هر و سووط ماو ش وهود
دارد و دمچنین یک رابط اثبت بین فقر و ایزان وقوع هر وهود دارد.
سویک و ریکو )4002( 2ب بررسی تأثیرا و ش تروریسم بر درما و دزین دای دولت
در دوره  0310توا  4002بوا اسوووتفواده ا یک اجموع دادهدای اانل در  022کشوووور
ارداخت ان  .نتای این تحقیق نشوووان ایدد ک تروریسوووم تناا تأثیر انفی بر عملکرد
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درما دای االیاتی دارد .ا سووی دیگر شوواد ی استحکمی نشان ایدد ک تروریسم
انجر ب افزایش دزین دای نظاای (و سام کل دزین دای دولت) ارتب ایگردد.
تونر )4001( 0ب بررسووی رابط بین هر و نظم عموای و دزین دای اانیت در ترکی ب
روش دادهدای فضووایی برای سووال  4002ارداخت اسووت .بر اسووا نتای  ،افزایش تع اد
هر در ترکیو اوهوب افزایش دزینو دای نظم عموای و اانیت ایشوووود .دمچنین بر
اسوووا نتای ا ل فضوووایی اراکن گی اسوووتاندای ترکی باعث افزایش دزین دای نظم
عموای و اانیت در اناطق دمسووای ایشووود .ب بیاندیگر شووواد حاکی ا وهود اثرا
سرریز دزین دای نظم عموای و اانیت است.
لیب )4001( 4ب بررسوی اثرا درگیریدای اسولحان  ،تروریسم بینالمللی و داخلی بر
تو یع کمکدای دوهانب و چن هانب ارداخت اسوت .نتای نشووان ایدد ک اناقشووا
اسووولحان  ،ایزان انواع کمکدای ب دسوووتما ه بینالمللی را کادش ایدد  .دمچنین
اد اکنن گان کمکدای چن هانب یک کشور اتخاصم را در لیست دریافتکنن گان قرار
نمیددن  .این در حالی است ک تروریسم داخلی کمکدای دوهانب را افزایش ایدد .
 -2-2-2مطالعات داخلی
سوولمانی و دمکاران )0232( 2ب بررسووی اثرا شووو دای حاصوول ا اتغیردای تولی
نواخوال داخلی ،درهو بوا بودن تجواری و ایزان حوادث تروریسوووتی بر هووذج
سوراای گذاری اسوتقیم خارهی در کشووردای انتخب انطق خاورایان و شمال مفریقا
(انا) در قالب ا ل  Panel VARارداختن  .دوره اانی اطالع ا سووال  0310تا 4004
را شواال ایشو  .نتای حاصل ا برمورد ا ل و بررسی رواب اتقابل اتغیردای تحقیق
در قوالوب توابع عکبالعمول منی و تجزیو واریوانب ،بیوانگر این بود ک طی دوره
اورداطالع  ،شووو دای تروریسووم دارای اثر انفی بر هذج سووراای گذاری اسووتقیم
خارهی اسووت .در اقابل ،شووو دای ناشووی ا تولی ناخال داخلی و دره با بودن
تجاری ،دارای تأثیر اثبت بر هذج سراای گذاری استقیم خارهی دستن .
لطفی و فیض اور )0232( 2در اطالع ای رابط رشوو صوونعتی و هر را با اسووتفاده ا
روش رگرسووویون دادهدای ترکیبی طی دوره اانی  0211-0213بررسوووی کردن ک
1

Tuncer
Lis
3
)Salmani et al. (2014
4
)Lotfi & Feizpour (2015
2

فصلناا نظری دای کاربردی اقتصاد /سال انجم /شماره  /2استان 0231

401

نتای نشووانددن ه رابط اثبت و اعنیدار رشو صوونعتی بر هر اسووت .بر این اسووا
اگرچ رشو صنعتی توانست است ازایایی را برای اناطقی ا کشور ب اراغان بیاورد ،ااا
رابط اثبت ایان صوونعتی ش و ن و هر نیز لزو توه ب این اوضوووع را برای کادش
یاندای احتمالی صنعتی ش ن دوچن ان ایکن .
فردمن و دمکاران )0232( 0در اژودشوی با اسوتفاده ا تکنیک اقتصوادسنجی فضایی و
دادهدای اانل طی سووالدای  ،0230-0212ب ار یابی عواال اقتصووادی و اهتماعی اؤثر
بر وقوع هر با تأکی بر اااهر در استاندای ایران ارداخت ان  .در ا ل اول اتغیردای
بیکاری ،نرخ شووارنشووینی و درما سووران  ،اثر اثبت و اعنیدار بر سوورقت داشووتن و
اتغیردای صونعتی شو ن و ضوریب هینی رابط عکسوی با نرخ سرقت داشتن  .در ا ل
دو نرخ رشو اقتصادی رابط استقیم و درما سران تأثیر اعکو و اعنیداری بر نرخ
قتل عم داشتن .
با ارور تحقیقا اخیر و دد دای گذشت در حو ه اژودش اوردبررسی ،اشاد ه ایشود
ک اباحث اربو ب ا ی هدای هر و هنایت و تروریسوووم یکی ا اباحث ار چالش در
حو ه اقتصووادی احسوووج ایشووود .عم ه تحقیقا اقتصووادی صووور گرفت  ،بیشووتر بر
عواال ایجاد هر و هنایت و دمچنین تروریسم ارداخت ان ک سام ا ی ه تروریسم دم
ا تحقیقا صووور گرفت بسوویار کمتر ایباشوو  .اارهای ا اژودشدا نیز بر تشووری
ایاا دای ناشووی ا تروریسووم و هر اتمرکز اسووت .ار یابی دزین دای ارتب با اقابل
تروریسووم و هر و هنایت و اخارج عموای و خصوووصووی ارتب با من ا همل اباحث
اقتصووادی اسووت ک کمتر اوردتوه اژودش گران اقتصووادی قرارگرفت اسووت و کمتر
اژودشووی ب تعاال ا ی ه تروریسووم و هر بر اخارج عموای در انطق انا ک اارو ه ب
کانون حمت تروریستی تب یلش ه است ،ارداخت است.
اغلب تحقیقاتی ک در این این انجا ش و ه اسووت علل و ایاا دای هر و تروریسووم را
اورد ار یوابی قرار دادهان  .دمچنین روشدای ب کاررفت و ا لدای اسوووتفادهشووو ه در
اطالعا گذشوت اکثراً با استفاده ا تکنیکدای مااری و یا ا لدای اقتصادسنجی ساده
صوور گرفت درصوورتیک در این تحقیق سوعی خواد ش ه با ب کارگیری الگوی خود
رگرس ویون ترکیبی ( )P-VARک در اعتبارسوونجی تئوریدای اختلف اقتصووادی بسوویار
افی است ،ب تجزی وتحلیل و برمورد الگوی اوردنظر ارداخت شود.
)Farahmand et al. (2017
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 -3مدل و روش پژوهش
بر اسووا ابانی نظری ارام شوو ه در بخش قبل در این تحقیق ب بررسووی ا ل و روش
اژودش ارداخت ش و ه اسووت .دمانطور ک اشوواره ش و  ،این تحقیق ب بررسووی تأثیرا
اتغیردای تروریسوم و هر و هنایت بر اخارج عموای دولتدا ب صور اویا ایاردا د.
بر این اسوا  ،این تحقیق بر اای ا ل ارام شو ه دارکو و کنسانتینو )4002( 0صور
گرفت اسووت .در بررسووی ا ل اویا ب روش خودرگرسوویون برداری اانلی ایتوان ا ل
تجربی تحقیق را ب صور یر بیان کرد.
()4

yit = μ0 + A1 yit−1 + ⋯ + Ak yit−k + μi + λt + vit
)(i = 1,2, … , N t = 1,2, … , N

ک در من)  yit = (Git , CRIMEit , TERRitیک بردار تصوووادفی سووو اتغیره اسوووت ک
اتشکل ا اخارج عموای ،فعالیت تروریسم و فعالیت هر و هنایت ایباش Aj .ااتریب
 2*2ضورایب اسوت μi ،تأثیرا اشواد ه نشو ه اثرا اقطعی در کشور λt ،اثرا اانی
و  vitیک بردار  2*0اسمان دای خوشرفتار را نشان ایدد .
با توه ب تع اد کم دوره و اقاطع اوردبررس وی ،در این اطالع ا رویکرد دولتز -ایکن و
دمکاران )0311( 4استفاده ش ه است ک در اطالع خود ا ل اانل  VARرا در شرایطی
ک ان ا ه سری اانی کوچک است ،اوردبررسی قرار دادهان و اطابق با اطالع یادش ه،
در اینو برمورد او ل  P-VARا بین برموردگردای اختلف ،برموردگر ابتنی بر روش
گشوتاوردای تعمیمیافت ( 2)GMMایشنااد ش ه است .برای احاسب برمورددای سا گار
ا اعوادلو فوق ،بو ویژه در ا لدای با اقادیر ثابت  Tو بزر  ،Nبا توه ب وهود وقف
در ا ل اعرفیشو ه و دمچنین اویایی بین اتغیردای اوردبررسی ،این برموردگر توانایی
بیشوتر نسوبت ب برموردگردای دیگر را دارد .برای تخمین بر این اسا فر ختص ش ه
ا ل  P-VARرا ب صور یر در نظر بگیری
̅̅̅ = ∗Yit
Yit∗ A + e∗it

()2

ک در من
∗
X it
]

∗
Yit−p

] ∗yitk−1∗ yitk
∗
… Yit−p+1
∗ek−1
∗ek
it
] it

… ∗yit2
∗
Yit−2
∗e2
…
it

∗1
[yit
∗
[Yit−1
∗[e1
it

=
=
=

∗Yit
̅̅̅
∗Yit
e∗it
1

Drakoos and Konstantinou
Holtz-Eakin et al.
3
Generalized Method of Moments

2

فصلناا نظری دای کاربردی اقتصاد /سال انجم /شماره  /2استان 0231
]Ap ′ B′
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A′ = [A1 ′ A2 ′ … A′p−1

حووال بووا در نظرگرفتن اتغیر اصووولی ب و صوووور  mitاتغیردووای دارای سوووتوواره
ب صور  m∗it = mit − mit−1فایل تعریف است ک در فر اتعاا ب این صور تعریف
 m∗it = (mit − ̅̅̅̅)√Tک در من  Tتع اد اتغیردا برای اانل با
mit
ایگرددit /(Tit + 1):
̅̅̅̅̅ایانگین اسوووت .با در نظر گرفتن فر اانلی دادهدای
ابعواد  iو  tاسوووت ،دمچنین 𝑡𝑖𝑚
اوردبررسی برمورد  GMMب صور یر خواد بود:
̅̅̅∗ ′ZW
̂ Z′Y
̅̅̅∗ )−1 (Y
̅̅̅∗ ′ZW
) ∗ ̂ Z′Y
A = (Y

()2

کو در من ̂
 Wیوک اواتریب بوا ابعاد) (L x Lاسوووت ک اتقارن و شوووب اثبت اعین و
انحصرب فرد است ،فرض ایشود ک  E[Z′ e] = 0و رتب ااتریب ب صور = ]̅̅̅∗ ′ Z
E[Y
 kp + lاسوووت .بو ین ترتیب برمورد دمزاان سووویسوووتم اعادز  ،باعث ایشوووود ک
فرضوی دای اتقاطع اعکو ساده شود .م اون ابتنی بر مااره وال در اورد اارااتردا بر
اسا برمورد  GMMا  Aو ااتریب کوواریانب من قابلانجا خواد بود.
بر این اسوووا  ،هااع مااری ،کشووووردای انطق انا اسوووت .حجم نمون اجموع ای ا
کشوووردای انتخب این انطق ایباشوو ک ب صووور سووالیان و در قلمرو اانی بین
سووالدای  4002-4002با توه ب دسووترسووی ب دادهدا ،اسووتخراج و اوردبررس وی قرار
خواد گرفت .لیسوت کشوردای اوردبررسی در این تحقیق شاال  01کشور است ک ب
ترتیب شواال افغانسوتان ،الجزایر  ،بحرین ،اصر ،ایران ،عراق ،لبنان ،لیبی ،اردن ،کویت،
قطر ،عربسووتان ،ااکسووتان ،ااارا  ،تونب ،اراکش ،سوووری و یمن ایباشوو  .دادهدای
اورداستفاده در این تحقیق و اعیاردای مااری برای اتغیردای اوردبررسی ب صور یر
است:

جدول ( :)1متغیرهای موردبررسی و منبع آنها
اتغیر

تعریف

اخارج عموای

اخارج عموای سران دولت ب قیمت ثابت سال ( 4000دزر)

هر و هنایت

تع اد کل دستگیرش گان هرامم اختلف (در  00دزار نفر)

تروریسم

اق ااا تروریستی در در کشور (تع اد)

انبع
بانک هاانی
)(WB
4
سا اان الل
()UN
اایگاه دادهدای
هاانی تروریسم 2
()GTD
0

1

World Bank
United nation
3
Global Terrorism Databas
2
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جدول ( :)2خالصه آماری متغیرهای موردبررسی
هر و هنایت

حمت تروریستی

لگاریتم اخارج عموای

اعیاردای مااری

24/202

440/0

02/12

ایانگین

41/002

2/000

02/321

ایان

203/022

3926

20/003

ح اکثر

0/200

0/000

2/122

ح اقل

13/220

220/030

2/242

انحراف

0/220

2/121

0/201

چولگی

2/322

03/021

4/102

کشی گی

انبع :نتای تحقیق

ایانگین تع اد حمت تروریسوتی برابر  440فعالیت در درسال است ک بیشترین من در
سوال  4002اربو ب کشور عراق ایباش  .نرخ هرامم نیز دارای ایانگین  24نفر در در
 00دزار نفر بوده و دارای انحراف اعیار  13ایباشووو و درناایت اتغیر لگاریتم اخارج
سران دارای ایانگین  02و انحراف اعیار  2/24است.

 -4یافتههای پژوهش
ب کارگیری روشدای سونتی در اقتصوادسونجی ابتنی بر فرض اانا بودن اتغیردا است
بنابراین برای هلوگیری ا رخ دادن ا ی ه رگرسووویون کاکج در دنگا برمورد الگو ،ابت ا
ز اسوووت ک اانایی اتغیردا اورد بررسوووی و م اون قرار گیرد برای بررسوووی اانایی
اتغیردا در دادهدای تابلویی ا م اوندای خاص این نوع ا دادهدا ایتوان استفاده کرد.
در اینجا ا م اون لین و لوین و چو (LLC) 0ب بررسووی وهود ریش و واح اشووتر در
اتغیردا اسوتفاده شو ه اسوت .بررسی م اوندا ا طریق اعنیداری بر اسا احتمال در
سوط ان درص تعیین ایگردد .با توه ب اینک فرضی صفر م اون نشانددن ه وهود
ریشو واح برای در اتغیر است ،چنانچ اق ار احتمال احاسب ش ه کمتر ا ان درص
باش  ،فرضی وهود ریش واح برای من اتغیر رد ایشود.
نتای م اون اانایی اتغیردا در ه ول ( )2نشوان داده ش ه است .دمانطور ک اشخ
است اتغیردای اوردبررسی در سط اانا دستن و نیا ی ب دیفرانسیلگیری و دمچنین
بررسی م اون دمانباشتگی وهود ن ارد.

Line, Lovin and Cho

1
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جدول ( :)3نتایج آزمون ایستایی متغیرها به روش لین و لوین
اتغیر

روش ار یابی

مااره م اون

احتمال

ارتب اانایی

لگاریتم اخارج عموای سران

سط

-2/14

0/00

تع اد اق ااا تروریستی

سط

-2/31

0/00

نرخ هرامم

سط

-4/22

0/00

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

انبع :نتای تحقیق

ب انظور برمورد ا ل ابت ا تع اد وقف دای باین ا ل اشووخ ایشووود .در این ارحل
ز اسوت ارتب باین ا ل خودرگرسویون برداری با استفاده ا ات دای تعیین وقف
تعیین گردد .تعیین وقف باین بای بر اسا تع اد اتغیّردای ا ل و حجم نمون صور
گیرد .در هو ول ( ،)2وقف باین بر اسوووا اعیاردای اختلف انتخاج وقف باین برای
ا ل انتخابی با اسووتفاده ا نر افزار اسووتتا ( )stataنشووان دادهش و ه اسووت .نتای نشووان
ایدد ک بر اسووا اعیاردای شوووارتز بیزین ،دنان کومین و مکامیک ،وقف یک باین
است.
جدول ( :)4نتایج بررسی وقفه بهینه
MQIC
42/120-

MAIC
001/032-

MBIC
0/221

P-j
43/023

J
0/333

Lag
1

00/030-

22/221-

0/004

42/300

0/333

2

02/204-

24/030-

0/320

2/231

0/333

3

انبع :نتای تحقیق

دمچنین در این تحقیق با توه ب اادیت رویکرد گشووتاوردای تعمیمیافت ( )GMMدر
ب کارگیری اتغیردای ابزاری با وقف  ،ا م اون سوارگان 0هات اناسب بودن ابزاردا باره
گرفت شو ه اسوت .م اون سوارگان ا اح ودیتدای ا ایش تعیینش ه است ک اعتبر
بودن ابزاردا را م اون ایکن  .ع رد فرضوی صوفر ایتوان شوواد ی را دال بر اناسب
بودن ابزاردا فرادم مورد .در این تخمین نیز اق ار مااره سارگان با اق ار احتمال بازتر ا
 2درص و  ،دلیل کافی هات رد فرض صووفر را ن اشووت و ابزاردای ب کاررفت در این ا ل
اتناسب دستن .
نتای برمورد ا ل با یک وقف در ه ول ( )2اشوخ شو ه است .دمانطور ک اشخ
اسوووت وقف هرامم و فعالیتدای تروریسوووم تأثیر اثبت و اعنیداری بر اخارج عموای

Sargan test

1
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کشووردای اوردبررسی دارد .نتای مااره  Jدنسن برای سیستم اعادز برمورد ش ه نیز،
نشانددن ه اناسب بودن ابزاردای اوردبررسی در این برمورد است.
جدول ( :)5برآورد مدل  P-VARبرای مخارج عمومی
احتمال

ماارهz

انحراف

ضریب

اتغیر استقل

0/000

3/100

0/032

0/340

وقف اخارج عموای

0/000

2/210

0/000

0/0002

وقف تروریسم

0/000

2/220

0/000

0/0002

وقف هرامم

0/202

0/120

1/222

2/020

وقف اخارج عموای

0/000

02/030

0/022

0/321

وقف تروریسم

0/000

1/340

0/040

0/011

وقف هرامم

0/022

-0/120

0/222

-4/221

وقف اخارج عموای

0/110

-0/430

0/002

-0/000

وقف تروریسم

0/000

32/000

0/000

0/321

وقف هرامم

احتمال

20/01

اق ار مااره

0/21

اتغیر وابست
اخارج عموای

تروریسم

هرامم
مااره  Jدنسن

انبع نتای اژودش

این نتای نشووان ایدد ک کشوووردای اوردبررس وی در هات حفظ مرااش و دمچنین
کادش هر و هنایت و بابود شووورای اهتماعی اخارج عموای دولت را افزایش دادهان .
بو نحویکو در بخش اول وقف دای حمت تروریسوووتی و دمچنین وقوع هرامم اوهب
افزایش اعنیداری در اخارج عموای در کشوردای اختلف ب ترتیب ب ان ا ه  0/0002و
 0/0002در سوط خطای یک درص ش ه است .این اوضوع با توه ب شواد اوهود ا
رون افزایش اخارج عموای و دمچنین افزایش هر و حمت تروریسووتی در کشوردای
اوردبررسی نیز قابل استنبا است .بر این اسا در شرایطی ک نااانی ب صور هر و
حمت تروریسووتی رخ دد  ،افزایش احسوووسووی در اخارج دولت در دوره بع ب وهود
خواد ما  .این در حالی اسوت ک در بررسوی ا ل ،اشوخ است ک اخارج دولت در
کادش فعالیت تروریسوم در سط خطای یک درص بیتأثیر است ،ب گون ای ک ایتوان
بیان کرد اخارج عموای کشووردا در کادش تروریسوم نقش ن اشوت است .این در حالی
اسوووت کو این اخوارج اوهوب کوادش اعنیداری بو ان ا ه  -4/22در اقادیر هر در
کشوردای اوردبررسی در سط خطای یک درص ایگردد .بر این اسا با توه ب این
اام ک بخشوی ا اخارج عموای کشووردا صرف اانیت در داخل کشور ایگردد ،نتای
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این بررسووی نشووان ایدد ک این اخارج توانسووت اسووت بر ایجاد رفاه ناشووی ا اانیت
تأثیرگذار باش .
یکی ا اامترین اسوامل در بررسوی ا لدای  P-VARثبا ضورایب برمورد ش ه است
ک برای این کار ا ضوورایب بخش خودرگرسوویونی اسووتفاده گردی  .دمانطور ک نتای
نشوووان ایدد این ضووورایب داخل دایره واح قرار داشوووت و نشوووانددن ه ثبا ا ل
اوردبررسی است.
حوال اب ا برمورد بردار خودرگرسووویونی ایتوان هات بررسوووی اویایی اوهود ایان
اتغیردوای الگو ،ا توابع واکنش منی اسوووتفوواده کرد بو عبووار دیگر توابع واکنش منی،
ااسوخدایی است ک اتغیر درونی سیستم ب تکان ناشی ا خطادا ایدد  .این توابع اثر
یوک واحو تکوان را ب ان ا ه یک انحراف اعیار روی اقادیر هاری و مین ه اتغیر درون ا
اشخ ایکنن .
Roots of the companion matrix
1
.5
0
-.5
-1

نمودار ( :)1بررسی ثبات ضرایب مدل P-VAR
انبع نتای اژودش

Imaginary

1

.5

0
Real

-.5

-1
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نمودار ( :)2تابع واکنش آنی مدل P-VAR
انبع نتای اژودش

نمودار واکنش در یک اتغیردا ب تکان ناشوووی ا اتغیردای دیگر را نشوووان ایدد  .در
سووومت راسوووت نموداردای اول و دو ا باز ب خوبی نشوووانددن ه تأثیر اثبت هرامم و
تروریسوم بر اخارج عموای در کشوردای اوردبررسی است .ب نحویک افزایش در هرامم
و فعالیت تروریسوم تأثیر منی و افزایشوی را بر اخارج عموای داشوت است .این شو در
طی دوره اوردبررسی ب صور فزاین ه اتفاق افتاده است.
این نتیج نشوووان ایدد ک نااانی و افزایش در هر و دمچنین حمت تروریسوووتی
اوهب ایشود ک دولت برای رسی ن ب رفاه ناشی ا اانیت (ب دلیل کادش سود ناشی
ا تولی کازی عموای اانیت) درصو د افزایش در اخارج عموای باشو  .حال سؤال این
اسووت ک اخارج و شووو دای ناشووی ا من ب چ شووکلی بر هرامم اختلف و حمت
تروریسووتی تأثیرگذار اسووت تأثیر شووو اخارج دولت بر اتغیردای تروریسووم و هر و
هنایت اتفاو است ،نموداردا در سمت چپ ،نشانددن ه تأثیر شو اخارج عموای بر
هر و هنایت اسوت ک کادن ه بوده است .این اوضوع ب خوبی نشانددن ه این واقعیت
اسووت ک این شووو اوهب کادش منی این اتغیر (فعالیت اجراان ) شوو ه اسووت .این
اوضووووع بیانکنن ه کارما ی اناسوووب دزین دای عموای در کادش هر و هنایت در
کشووردای اوردبررسی است و با کادش دزین دای نااانی اوهب افزایش تابع سود خود
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ایشوود .این در حالی اسوت ک شو اخارج عموای در ایجاد تغییر حمت تروریستی
تأثیر اعنیداری را ب های نگذاشت است.
دمانطور ک قبتً بیان ش و  ،تجزی واریانب هات بررسووی اویایی ا ل  P-VARاسووت.
این روش تغییرا اتغیردای وابسوووت را ب علت شوووو دای وارد بر من اتغیر در اقابل
شو دای واردش ه ب سایر اتغیردا بررسی ایکن  .در حقیقت تجزی واریانب اشخ
ایکن ک چ اق ار ا واریانب خطای ایشبینی یا اثر شو دا ،ناشی ا عواال اختلف
است.
نتای بررسی تجزی واریانب برای ا ل اخارج عموای نشان ایدد ک در صور تغییر
یوک اتغیر ب ان ا ه انحراف اعیار من ،اتغیردای دیگر چ سوووامی در تغییر این اتغیر
دارن  .با توه ب ه ول ( ،)2دمانطور ک اشوخ است در تغییر اتغیر اخارج عموای
در دورهدای ابت ایی بیشوترین سوام توس خود اتغیر صور گرفت است و ابا من با
گذشت اان سام هرامم بر این اتغیر افزایش اییاب  ،ب طوریک اب ا گذشت  2سال
اتغیر هر  04درص و ا واریانب اخارج عموای را توضووی داده و اب ا  00سووال 41
درصو من را ایتوان توضوی دد  ،این در حالی است ک اتغیر تروریسم ح ود 0/001
ا این تغییرا را ایتوان در بلن ا توضی دد .
جدول ( :)6برآورد تجزیه واریانس مدل P-VAR
تروریسم

هر

ا ل

اخارج عموای

هر

تروریسم

اخارج

هر

تروریسم

اخارج

هر

تروریسم

اخارج

دوره

0/332

0/004

0/004

0/0000

0/333

0/000

0/000

0/000

0/000

1

0/313

0/004

0/001

0/0002

0/332

0/002

0/001

0/0000

0/334

2

0/320

0/002

0/022

0/0001

0/311

0/000

0/042

0/0004

0/312

3

0/304

0/002

0/014

0/0021

0/310

0/002

0/022
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رابط اخارج عموای با تروریسم و هر و هنایت در کشوردای...

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
در این اطالع ب بررسوی تأثیر هر و هنایت و دمچنین حمت تروریسم ب صور اویا
بر اخارج عموای دولتدا در انطق انا ارداخت شووو  .برای رسوووی ن ب این د ف در
بخش برمورد ا ل ،ابت ا برای هلوگیری ا برمورد یک رگرسویون کاکج م اوندای ریش
واح انجا شو  .با توه ب اینک اتغیردای تحقیق اانا بودن  ،اشووکل وهود رگرسوویون
کاکج نبوده و ایتوان ا سووط اتغیردا اسووتفاده نمود .در بخش ا ل برمورد شوو ه ب
روش  P-VARب صور برموردگر گشتاوردای تعمیمیافت  ،نتای نشانددن ه این واقعیت
است ک وهود هر و هنایت در کشوردا و دمچنین فعالیت تروریسم تأثیر اویا و اثبتی
بر اخارج عموای کشووووردای اوردبررسوووی دارد .این ا ل دمچنین نشوووانددن ه این
واقعیت اسووت ک تأثیر شووو ایجادشوو ه ا اخارج عموای تأثیر انفی کادن ه بر وقوع
هر و هنووایوت دارد .در این تحقیق دمچنین نتوای تبیین رویکرد واکنش منی نشوووان
ایدد ک تأثیر شووو ناشووی ا هرامم و تروریسووم بر اخارج عموای در کشوووردای
اوردبررسوی افزایشوی بوده اسوت .ب نحویک افزایش در هرامم و فعالیت تروریسم تأثیر
منی و افزایشوی را بر اخارج عموای داشوت است .ا سوی دیگر شو ایجادش ه ا سوی
اخارج عموای بر ایزان هر و هنایت ب خوبی نشان ایدد ک این نمودار شو نزولی
ایجاد کرده است ،در تفسیر این اوضوع بای عنوان کرد ک افزایش در اخارج عموای در
کادش سوووط هر و هنابت و ب بیان باتر در بابود تولی کازی عموای اانیت کارایی
ز را داشت و اؤثر عمل کرده است .نتای کسبش ه در این اژودش با اطالعا صور
گرفتو توسووو بلوابر و دمکواران ،)4002( 0مرین و دمکاران ،)4000( 4دراکو و
کنسوتانتینو )4002( 2و سوویک و ریکو ،)4002( 2در این یافت دمراسوتاست ک هر و
تروریسوم تأثیر اویا و اثبتی بر اخارج عموای کشوردای انتخب دارد ،ااا یافت ای دیگر
ا این اژودش نشوووانایددو کو در کشووووردوای انا اخارج عموای تأثیر کادن ه بر
فعوالیوتدوای اجراوانو دارد و این ختف یوافت داراکو وکنسوووتانتینو ابنی بر ع
کارما ی دزین دای عموای در کادش هر و هنایت در کشوردای ارواایی ست.
ا منجاک شوو اخارج عموای در ایجاد تغییر در حمت تروریسووتی تأثیر اعنیداری را
ب های نگذاشوت اسوت ،ایتوان بیان کرد ک نااددای عموای دم ب طور استقیم و دم
ب صور غیراستقیم د ف اق ااا سا اانیافت ض اانیتی قرار ایگیرن و درعینحال،
در راسوووتوای وظوایف خود ب عنوان اتولیان تأاین اانیت ،ب اق اااتی روی ایمورن ک
1
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خود اوهب تش ی عواقب سوء اق ااا برای بنگاهدا ایشود .در خصوص اهرای اانیت،
بحث کارایی نااد اجری اطر است .این است زل وهود دارد ک سپردن اهرای اق ااا
اانیتی بو دولوت اوهوب افزایش تعو یگری شووو ه و بوا توهو ب تئوریدای اربو ،
کارما ی دولت ب اراتب کمتر ا بخش خصوووصووی اسووت و بارهوری ن اشووتن اق ااا ،
امکن اسووت .لذا ایشوونااد ایگردد برای بررسووی اخارج صووور گرفت دولت در بخش
عموای باین یابی اناسوووبی صوووور بپذیرد تا بتوان نقش افی تری در کنترل هر و
هنایت و ابار ه با تروریسوم داشت و کارایی خود را حفظ نمای  .س رکن دولت و فضای
کسوبوکار و بنگاهدا ،اسا تعالی اقتصادی کشوردا را تشکیل ایددن و تعاال اتقابل
این ارکان ب اثبا رسی ه است .لذا بر دولتدا و دیگر نااددای عموای ز است ک در
سویاستگذاریدای خود ،درگون مثار احتمالی سوء اعمال خود بر کسبوکار را با احک
دزین  -انفعت ار یابی کنن  .دمچنین توصووی ایگردد ،دولت با در نظر گرفتن ازایای
این اخوارج در بابود تولی کازی عموای اانیت سوووعی در باین سوووا ی اق ار اخارج
صوور گرفت و نسوبت کارایی تولی کازی عموای اانیت داشوت باشو تا بتوان ضمن
استفاده باین ا این اخارج ،ترکیب دزین دای عموای را تع یل نمای .
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