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بررسی تأثیر عملکرد مالی شرکت بر نحوه تأمین مالی شرکتهای
بورسی وابسته به بخش دفاع و ارائه الگوی تأمین مالی از طریق بازار
سرمایه
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مقدم2

تاریخ ارسال1399/02/27 :

تاریخ پذیرش1399/06/10 :

چکیده
در کشورهای در حال توسعه ،اجرای پروژههای دفاعی بر عهده دولتها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی
مورد نیاز این پروژهها زیاد میباشد ،بخش زیادی از بودجه دولتها را تشکیل میدهند .از این رو مسأله توجه
به روشها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز ،بسیار مهم جلوه مینماید .در این تحقیق،
تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین
مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید .سپس
با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی  Panel ARDLارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت-
های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی  1380-1397بررسی شد .نتایج برآورد الگو حاکی از این
است که شرکتهای بزرگتر ،توانستهاند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین
کنند؛ در حالی که شرکتهای با سودآوری باالتر ،توان باالتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشتهاند.
واژگان کلیدی :الگوی تأمین مالی ،بخش دفاع ،بازار سرمایه.

 1عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران)sh.hosseini@atu.ac.ir( .
 2دانشجوی دکتری اقتصاد مالی ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول)hadies1369@gmail.com( .
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 .1مقدمه
قرار گرفتن ایران در منطقهای حساس و راهبردی و رویارویی با تهدیدات امنیتی بعضی از کشورهای بیگانه از
یکسو و باال بودن سهم مخارج دفاعی از کل مخارج بخش عمومی از سوی دیگر ،باعث گردیده نیاز به تأمین
مالی این بخش از عرصههای دیگر احساس شود (گلخندان .)1394 ،در این راستا ،مسأله تأمین مالی بخش
دفاع از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که با توجه به محدودیت بودجهای دولت ،میتوان از اتالف منابع در
این بخش جلوگیری کرد و با تخصیص این منابع به سایر بخشهای محرک رشد اقتصادی از قبیل آموزش،
بهداشت و رفاه ،آن را تسریع بخشید (منال و دیمیتراکی .)2014 ،1از سوی دیگر ،تأمین مالی از طریق بازار
سرمایه از اولویت خاصی برخوردار است و بیشتر کشورهای در حال توسعه و نوظهور به سمت محوریت بازار
سرمایه گام برمیدارند .در این میان ،آن دسته از کشورهایی که پیشرو در این زمینه بودهاند،گوی سبقت در رشد
اقتصادی را از سایر کشورها میربایند (عباسی.)1388 ،
خدمات و صنایع دفاعی در کشورهای مختلف نیز با ورود به بازار سرمایه ،امکان تأمین مالی از این طریق را
برای خود فراهم آوردهاند .بازار سرمایه پلی است که پسانداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد منابع را به واحدهای
سرمایهگذاری انتقال میدهد که به آن نیازمندند .استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز از
جمله متـداولتـرین شکل مبادالت مالی است .بر این اساس ،بازار سرمایه یکی از نقشآفرینان اصلی تـأمین
مـالی در اقتصـاد هـر کشور محسوب میشود .خدمات و صنایع وابسته به دفاع در برخی کشورها در قالب
شرکتهای خدمات تخصصی دفاعی و شرکتهای سختافزاری و تجهیزات با ورود به بازار سرمایه ،عالوه بر
بودجه نظامی و سایر روشهای تأمین مالی ،مسیری جدید برای تأمین مالی خدمات و صنایع دفاعی خود اتخاذ
کردهاند .در این کشورها ،بازارهای سرمایه نقش مهمی در شکل دادن به عمق و وسعت صنعت دفاعی و
تواناییهای آن ایفا نموده و همچنین قابلیتهای زیادی برای تأمین مخارج دفاعی ارائه داده است (لوی،2
.)2011
از سوی دیگر ،یکی از اهداف مهم در هر سازمان ،بررسی راههای تأمین منابع مالی سازمان است و نوع
روشهای تأمین مالی انتخاب شده در شرکتها یکی از عوامل مهم در تعیین ارزش شرکت و ثروت سهامداران
است .بر این اساس ،بررسی رابطه بین نحوه تأمین مالی و ویژگیهای مالی شرکتها از اهمیت خاصی برخوردار
است که میبایست بسته به هر شرکت ،روش مناسب تأمین مالی اتخاذ گردد .از این رو ،این پژوهش میکوشد
تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگویی را
در جهت تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه
نماید و سپس ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد شرکتهای بورسی وابسته به بخش دفاع در بازار سرمایه
را بررسی کند .نوآوری این مقاله با سایر مطالعات انجام شده در این حوزه این است که اوالً کمتر مطالعهای به
بررسی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع در ایران از طریق بازار سرمایه پرداخته است و ثانیاً
Menla & Dimitraki
Levy
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این مطالعه با ارائه نگرشی نوین به صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع ،زمینه بهرهمندی از تأمین مالی بازار
سرمایه را فراهم میآورد.
ساختار مقاله به صورت ذیل است :ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش مرور شده و تجربه تأمین مالی بخش
دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا از طریق بازار سرمایه به صورت مختصر بیان میگردد .پس از بیان
روششناسی تحقیق ،الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران از
طریق بازار سرمایه ارائه شده و به یافتههای تحقیق و نتیجهگیری پرداخته میشود.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
از اساسیترین نیازهای هر کشوری ،نیاز به بخش دفاعی است که در سایه آن ،رشد و توسعه در سایر بخشهای
اقتصادی کشور فراهم میگردد .از سوی دیگر ،تأمین مالی در این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است.
کشورهای در حال توسعه اغلب در تأمین مالی بخش دفاعی خود متوسل به بودجه دولتی میشوند و تنها راه
تأمین مالی این بخش را از منابع بودجه دولت میدانند .از این رو طبیعی است که کشورهای در حال توسعه در
تأمین مالی این بخش با مشکل مواجه باشند .در بخشهای دفاعی به دلیل گستردگی مأموریتها در بخشهای
مختلف عملیاتی و رزمی ،فرماندهی و کنترل ،فناوری ،ساخت و نگهداری تجهیزات و ادوات نظامی و حتی
پشتیبانی ،لجستیک و خدمات اداری و مالی ،تأمین مالی یک موضوع کلیدی محسوب میشود (امینی و انعامی
علمداری .)1392 ،قابلیتهای صنایع دفاعی هنگامی شکل میگیرد که منابع مالی آنها با محیط در حال تغییر
سازگار شوند.
شرکتهای وابسته به بخش دفاع دو مشخصه اصلی دارند که در روش تأمین مالی باید به آن توجه نمود .اولین
مشخصه بلندمدت بودن و دومین مشخصه ،هزینه هنگفت اجرای پروژههای این بخش است .بهعالوه؛ ساختار
دولتی ،مبتنی نبودن بازپرداخت سرمایه بر عواید حاصل از اجرای پروژههای نظامی و حاکم نبودن نظام شرکتی
در فرآیند اجرای پروژههای نظامی از شرایط خاص حوزه دفاع است .عمدتاً این پروژهها ،اهرم عملیاتی باالیی
دارند؛ به گونهای که سهم عمدهای از هزینههای مربوطه را هزینه ثابت تشکیل میدهد .با توجه به فزاینده
بودن مخارج دفاعی در جهان و همچنین اتکای صرف به بودجه در کشورهای در حال توسعه ،مسأله تأمین
مالی خدمات و صنایع وابسته به بخش دفاعی بسیار مهم جلوه مینماید؛ بهطوری که عالوه بر ارتقای دستاوردها
در این حوزه ،موجب تخصیص منابع به سایر بخشهای محرک رشد اقتصادی نظیر آموزش ،بهداشت ،رفاه و...
میشود و رشد اقتصادی را تسریع میبخشد (منال و دیمیتراکی.)2014 ،
در این میان ،بازار سرمایه در کنار سیستم بانکی و بازار پول ،دو شاهراه عمده و اساسی حل و فصل تأمین
نقدینگی پروژههای ملی در همه بخشها به شمار میرود؛ هرچند هر بازاری در هر اقتصادی با نوسان و نقاط
مثبت و منفی همراه است؛ اما بازار سرمایه با هزینههای کمتر و تنوع ابزارهای مالی توانسته است بخشی از
تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور را فراهم نماید .بازار سرمایه جهت تأمین مالی بلندمدت از طریق انتشار
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اوراق بدهی و انتشار اوراق سهام اقدام مینماید (هولمشتروم .)2015 ،1تأمین مالی از طریق بازار سرمایه،
تعهدات دولت و بانک مرکزی در تأمین مالی طرحهای کشوری را کاهش میدهد و منابع ارزانتری در اختیار
شرکتها قرار میدهد و از این جهت دارای اولویت است (موبیز.)2012 ،2
پیرامون موضوع تأمین مالی در بازار سرمایه مطالعات زیادی انجام شده است که میتوان به موارد ذیل اشاره
نمود .بر اساس نظر مودیگلیانی و میلر )1958( 3تحت شرایط فرضی خاص به دلیل انجام فرآیند آربیتراژ ،ارزش
شرکت به چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه شرکت ارتباط نداشته است .نتایج مایر )1989( 4با بررسی
ساختارهای مالی شرکتها در هشت کشور صنعتی ،حاکی از این بود که سود انباشته ،مهمترین منبع تأمین
مالی کشورهای انگلستان ،کانادا و امریکا است .در پژوهشهای دیگری ،سینگ و حمید ،)1992( 5سینگ6
( )1995و کوربت و جنکینسن ،)1994( 7روشهای تأمین مالی پنجاه کشور توسعهیافته و در حال توسعه را
بررسی کردند .نتایج ،حاکی از این بود که مهمترین روش تأمین مالی ،استفاده از منابع داخلی بوده و انتشار
اوراق بهادار و اوراق قرضه ،میزان کمی از منابع تأمین مالی در کشورهای مورد بررسی را به خود اختصاص
داده است .گریر و لیائو )1986( 8در تحقیقی با بررسی ریسک و بازده در بازار دفاعی نشان دادند که خدمات و
صنایع وابسته به دفاع میتواند به بازار سرمایه ورود پیدا کند و از این طریق ،امکان گسترش هرچه بیشتر
فعالیتهای خود را فراهم آورد.
لوی ( )2011در تحقیقی با عنوان «دسترسی خدمات و صنایع دفاعی به بازار سرمایه» ،عملکرد شرکتهای
خدماتی و تخصصی وابسته به دفاع ایاالت متحده را بررسی کرد .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد ورود
شرکتهای دفاعی به بازار سرمایه موجب شده است فرصتهای بیشتری برای تأمین مالی این شرکتها از
طریق عرضه سهام فراهم گردد .بررسی صنایع وابسته به دفاع در بازارهای مالی ایتالیا در مطالعه کاروسو و
لوکاتل )2011( 9انجام شد .بر اساس نتایج این مطالعه ،تأمین مالی بدهی ،مناسبترین شیوه تأمین مالی برای
شرکتهای مربوط به دفاع بوده است .بررسی طرحهای بلندمدت دفاعی در چین در مطالعه چونگ و همکاران10
( ،)2017حاکی از این بود که اصالحات نظاممند تحقیقاتی و دسترسی به بازار سرمایه عالوه بر ایجاد مسیر
جدید تأمین مالی ،موجب میشود خدمات و صنایع دفاعی از نوآوری باالتری و وابستگی کمتر به تکنولوژیهای
خارجی برخوردار شوند.
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از جمله مطالعات داخلی در زمینه تأمین مالی از بازار سرمایه ،موارد ذیل مطرح میشوند .انواری رستمی ()1390
در مقاله ای با ارائه مدلی برای تأمین مالی بهینه شرکتها ،معتقد است که مدل وی ،مدیران مالی شرکتها را
در امر تأمین مالی بهینه یاری میرساند .فداییواحد و مایلی ( )1393با استفاده از رویکرد سلسلهمراتبی ،عوامل
مؤثر بر انتخاب روش تأمین مالی را شناسایی و اولویتبندی کردند .بر اساس نتایج تحقیق مصطفیپور (،)1395
ابزارهای بازار بدهی ،یکی از مهمترین روشهای تأمین مالی در کشورهای توسعهیافته میباشد.
نتایج مطالعه علیاکبری و احمدوند ( )1396با عنوان «تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژههای
نظامی» حاکی از آن بود که استفاده از تسهیالت کالن بانکی ،مستلزم ایجاد زیرساختهای حقوقی و اقتصادی
در حوزه دفاع است .ابراهیمی و حسینپور ( )1397در پژوهشی به شناسایی عوامل تعیین کننده بودجه دفاعی
پرداختند .شواهد موجود حاکی از این بود که رشد اقتصادی کشورها ،سیستمهای سیاسی ،تهدیدهای داخلی و
خارجی و مخارج نظامی کشورهای همسایه ،از جمله عوامل اثرگذار بر بودجه دفاعی است .نتایج مطالعه حسینی
( )1397با بررسی میدانی انواع ابزارهای مالی اسالمی ،حاکی از اولویت داشتن اوراق اجاره ،مشارکت ،مرابحه
و استصناع نسبت به سایر روشها با توجه به معیارهای بازده ،ریسک ،افق زمانی و میزان تأمین مالی در صنعت
دفاعی کشور بود .نتایج مطالعه هامونی ( )1397نشان داد که ابداعات و نوآوریها در بخش مالی در اقتصاد
دفاع ،میتواند در این زمینه کارایی الزم را داشته باشد.
دشتبانی و مالبهرامی ( )1397با بهرهگیری از تجارب سایر کشورها ،مقایسه تطبیقی و همچنین استفاده از نظر
خبرگان و کارشناسان ،الگوهای تأمین مالی بهینه و مناسب نیروهای مسلح ایران را با استفاده از روشهای
تصمیمگیری چند معیاره و تکنیک دلفی ،استخراج و اعتبارسنجی نمودند .نتایج ،نشان داد به طور کلی سه
رویکرد دولتمحور ،رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی خصوصی و رویکرد مبتنی بر برونسپاری و
خصوصیسازی برای تأمین مالی نیروهای مسلح وجود دارد .نتایج مقاله عبدی و همکاران ( )1397با بررسی
و شناخت اسناد باالدستی و تغییرات جهانی و چالشها و راهکارهای تأمین مالی در بخش دفاعی ،حاکی از این
بود که ایجاد درآمدهای پایدار نیاز به رویکرد جدید نسبت به امور دارد که بازنگری و اصالح قوانین و مدلهای
تأمین مالی با توجه به قدمت آنها از آن جمله است .نتایج مطالعه فرهمند معین و فرزین ( )1397با عنوان
«آسیبشناسی و ارائه راهبرد تقویت بنیۀ دفاعی نظام تأمین مالی و اقتصاد ایران» حاکی از آن بود که مهمترین
آسیبپذیری نظام مالی ایران که به شدت بنیۀ دفاع اقصادی کشور را تهدید میکند ،ضعف در مدیریت و
پردازش منابع مالی است.
 .1-2تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشور آمریکا
بازارهای سرمایه نقش مهمی در افزایش عمق و گستره صنعت دفاعی ایاالت متحده دارند و همچنین قابلیت-
های زیادی برای تأمین مخارج دفاعی وزارت دفاع ارائه میدهند .وزارت دفاع آمریکا در برنامه بازبینی دفاعی
چهارساالنه خود ،سرمایهگذاری را از بحثهای بسیار مهم برای صنعت دفاعی دانسته است و بهویژه ،بر اهمیت
دسترسی به بازار سرمایه برای بهبود صنعت دفاعی تأکید کرده است و بیان داشته است که این وزارتخانه باید
اطمینان حاصل کند که دسترسی به بازار سرمایه به صورت برنامهای پیشفرض به دست نمیآید و میبایست
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با یک دید شفاف از الزامات و برنامههای سرمایهگذاریهای بلندمدت این صنعت ،ایجاد شود .در چگونگی تأمین
مالی از بازارهای سرمایه ایاالت متحده عنوان شده است که بازارهای سرمایه از طیف وسیعی از سرمایهگذاران
با اهداف و استراتژیهای متنوع سرمایهگذاری تشکیل شده که این تجزیه و تحلیل ،متمرکز بر دو عنصر کلیدی
بازارهای سهام و اوراق قرضه است (برنامه بازبینی دفاعی آمریکا2010 ،1؛ لوی.)2011 ،
صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع که در بازارهای سرمایه آمریکا حضور دارند و موفق به پذیرش در بورس
شدهاند و بیش از پنجاه هزار شرکت قراردادی دفاعی دارند شامل شرکتهای بوئینگ ،2الکهیدمارتین ،3نورثرپ
گرومن ،4جنرال داینامیکز ،5ریتون 6و یونایند تکنولوژی 7میباشند .صنعت دفاعی آمریکا از لحاظ تخصص ،تولید
مواد ،تکنولوژی و خدمات ،متنوع است .اکثر شرکتها بر جنبههای محدودی از دفاع تمرکز میکنند و تولید
آنها اغلب از یکدیگر متفاوت است (لوی.)2011 ،
الکهید مارتین ،ارائه دهنده تولیدات متنوع است که شامل هواپیما ،موشکهای هدایت شده ،سیستمهای دفاع
موشکی ،زیردریاییها و کالسهای مختلف کشتیهای جنگی است .جنرال دینامیکز و نورثرپ گرومن نیز
مشابه آن ،محصوالت متنوعی ارائه میدهند؛ اگر چه نورثرپ گرومن ،کشتیهای جنگی تولید نمیکند .اغلب
دیگر پیمانکاران ،در درجه اول در یک حوزه دفاع قرار دارند .بوئینگ به طور عمده در هواپیماها تخصص دارد.
این شرکت ،بزرگترین تولیدکننده هواپیماهای نظامی است .تمرکز ریتون ،عالوه بر ارائه تجهیزات و خدمات
مربوط به فرماندهی ،کنترل ،ارتباطات و سایبر ،موشکها و سیستمهای موشکی است .یونایند تکنولوژی ،یک
شرکت سهامی داوجونز است که محصول اصلی آن مربوط به موتورهای هواپیمایی است که به عنوان سیستم-
های طراحی شده برای هواپیماهای نظامی یاد میشوند (همان).
هرچند که این شرکتها ،اغلب محصوالت متفاوت در صنعت دفاعی دارند؛ اما از نظر مالی ،سهام این شرکتها
به لحاظ افزایش قیمت ،سودآوری و رشد سود تقریباً مشابه است .بررسی عملکرد این شرکتها در بازار سرمایه
حاکی از این است که با دهها سال از ثبات مالی و ایجاد نوآوریهای تکنولوژیکی ،سهام مربوط به صنعت دفاعی
در ایاالت متحده ،فرصت رشد نسبت ًا امنی را برای سرمایهگذاران فراهم کرده است .بدین ترتیب مجموعه
شرکتهای صنایع دفاع ایاالت متحده ساالنه صدها میلیارد دالر از این طریق کسب میکنند و سود سرمایه-
گذاران را با حفظ ثبات ،تقسیم میکنند .حتی برای سرمایهگذارانی که عالقمند به خرید سهام شخصی نیستند،
صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس که در حوزه دفاع فعال هستند ،در دسترس هستند و در چند
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سال گذشته ،آنچنان بازدهای را ایجاد کردهاند که اغلب از بازده سهام اساندپی 1فراتر رفته است (برنامه بازبینی
دفاعی آمریکا.)2010 ،
صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع آمریکا به گونهای در بازارهای سرمایه آمریکا پذیرش و لیست شدهاند
که از ارزیابی عملکرد مالی این شرکتها ،شاخص دفاعی مجزای  CSISایجاد شده است .شاخص دفاعی
 CSISشامل  32شرکت دولتی با درآمد ساالنه بین  180میلیون دالر تا  45میلیارد دالر است و این شرکتها
شامل نه تنها شرکتهای سختافزاری و تجهیزات هستند؛ بلکه شرکتهای خدماتی تخصصی را نیز در
برمیگیرند .بهعالوه ،این شاخص دفاعی شامل تعدادی از شرکتهای دفاعی جنگی و همچنین شرکتهای
خارجی که حضور قابل توجهی در بازار دفاع ایاالت متحده را دارند ،میشود .همچنین در این شاخص ،گروههای
صنعتی دفاع در بازار دفاعی ایاالت متحده و گروهی از شرکتهای بازرگانی دفاعی که درآمد حاصل از تولید
محصوالت و خدمات نظامی را افزایش میدهند ،قرار دارند (لوی.)2011 ،
شاخص دفاعی  CSISبه سه زیرشاخص تقسیم میشود :زیرشاخص خدمات تخصصی دفاعی ،زیرشاخص
سختافزار و تجهیزات و زیرشاخص متنوع .زیرشاخص خدمات تخصصی دفاعی ،شامل شرکتهایی میشود
که اکثریت درآمد آنها از خدمات است .زیرشاخص سختافزار و تجهیزات ،متشکل از شرکتهایی با سهم
قابل توجه درآمد حاصل از تولید است و زیرشاخص متنوع ،متشکل از شرکتهایی است که سهم قابل توجهی
از درآمد آنها ،حاصل از هر دو بخش خدمات تخصصی و تولید دفاعی است .بنابراین ارزیابی عملکرد شرکتهای
دفاعی در بازار سرمایه ،با استفاده از شاخص دفاعی با دیگر شرکتهای بازار سرمایه در سه زیرمحور خدمات
تجاری و تخصصی ،سختافزار و تجهیزات تجاری و متنوع تجاری مقایسه میشود .در زیرمحور خدمات تجاری
و تخصصی ،شرکتهای خدماتی حمایتی ،خدمات زیستمحیطی ،خدمات دفتری و فروش ،خدمات هشدار و
امنیت ،خدمات کاریابی و منابع انسانی و خدمات تحقیق و توسعه قرار دارند .در زیرمحور سختافزار و تجهیزات
تجاری نیز شرکتهای تولیدی مبتنی بر تکنولوژی و فناوری اطالعات ،تولید برق و تجهیزات ارتباطی ،ساخت
ماشینآالت کشاورزی ،طراحی تخصصی ماشیناالت سبک ،نیمهسنگین و سنگین جای دارند و در نهایت ،در
زیرمحور متنوع تجاری ،شش شرکت با تولیدات آمیخته از دو مورد بیان شده فوق هستند .شرکتهای دفاعی
در تدارک امنیت ایاالت متحده با تجهیزات و خدمات پیشرفته ،مأموریتهای خود را انجام میدهند .با این حال،
آنها همچون سایر شرکتهای بخش خصوصی نیز در بازار سرمایه حضور دارند که برای سهامدارانشان ،ایجاد
ارزش میکنند .در واقع افزایش بازده سهامداران ،یکی از مهمترین اولویتهای مدیر عامل هر شرکت ،از جمله
هر شرکت دفاعی است (لوی2011 ،؛ برنامه بازبینی دفاعی آمریکا.)2010 ،
 .2-2تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا ،سرمایهگذاری دفاعی حدود  1/34درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو آن را تشکیل
میدهد .سیاستهای دفاعی به عنوان یکی از حوزههای اولویتبندی در رهنمودهای سیاستی اتحادیه اروپا

.S&P
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مطرح شده است (گزارش  .)2018 ،1 BNPدر سال  ،2016اتحادیه اروپا پایه و اساس یک سیاست دفاعی قوی
اروپا را فراهم کرد .کمیسیون اروپا به عنوان بخشی از بسته جامع دفاع پس از استراتژی جهانی اتحادیه اروپا
در زمینه امنیتی و دفاعی ،برنامه عملیات دفاع اروپا را تصویب کرد (گزارش کمیسیون اروپایی .)2017 ،2این
طرح اقدامات الزم برای دستیابی به همکاریهای بیشتر در زمینه دفاعی اروپا و حمایت از رقابت صنایع دفاعی
اروپا را تعیین میکند .این طرح ،تأسیس صندوق دفاع اروپا را پیشنهاد کرد .این صندوق باید به کشورهای عضو
کمک کند تا همکاری را به عهده بگیرند و در نتیجه تواناییهای دفاعی کلیدی استراتژیک را توسعه و ارتقا
دهند .هماهنگی نامناسب در برنامهریزی دفاعی منجر به استفاده ناکارآمدی از پول مالیاتدهندگان میشود.
تفاوتهای زیادی در سطح هزینههای دفاعی بین کشورهای عضو وجود دارد .همبستگی پیشرفته ،از طریق
ایجاد صندوق دفاعی مشترک اتحادیه اروپا ،برای ارائه قابلیتهای دفاعی مشترک ضروری است (گزارش جعبه
ابزار مالی صندوق دفاعی اروپا.)2018 ،3
این صندوق میتواند مزایایی به صورت زیر داشته باشد:
الف) شناسایی سیستماتیک اولویتهای توانمندی دفاعی اروپا بر اساس سطح جدیدی از قدرت اتحادیه اروپا در
امنیت و دفاع؛ ب) شفافیت بیشتر و جهتگیری سیاسی در برنامهریزی ظرفیت ملی؛ ج) مکانیسمهای تأمین
مالی مشترک؛ د) هماهنگی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری نیاز به تعریف مشترک از نیازها و اولویتها دارد.
برخی از این اولویتها مانند سیستمهای هواپیمایی از راه دور (هواپیماهای بدون سرنشین) ،ظرفیت سوختگیری
هوایی ،ارتباطات ماهوارهای و سایبر شناسایی شدهاند .این اولویتها توسط استراتژی جهانی اتحادیه اروپا تأیید
شده که زمینههای دیگری را در اختیار قرار میدهد که اروپا نیاز به سرمایهگذاری و توسعه همکاری از جمله
شناسایی اطالعات ،دسترسی مستقل به فضا و مشاهدات دائمی زمین و همچنین امنیت دریایی دارد (گزارش
کارشناسی صندوق دفاعی اروپا.)2018 ،4
صندوق باید به توسعه مهارتهای فنی و ایجاد انگیزه برای ایجاد زنجیرههای عرضه و تقاضای بینالمللی
متقابل و رقابتی کمک کند .همکاریهای احتمالی با استفاده مدنی و برنامههای مربوط به حمایت مدنی اروپا
در کل برنامهریزی و چرخه تحویل بررسی میگردد .ایجاد یک صندوق دفاعی مشترک ،موجب میشود استفاده
از ابزارهای مالی در بازار سرمایه به منظور تأمین مالی ،تحت نظر این صندوق صورت گیرد؛ در حالی که نقش
بودجه اتحادیه اروپا لزوماً در مورد دستیابی به تواناییهای دفاعی محدود است .صندوق میتواند از جانب
کشورهای عضو در جهت بهکارگیری مناسبترین روش و صرفهجویی در هزینههای مالی برای دستیابی
مشترک از قابلیتهای دفاعی حمایت کند .هر پروژه توسعه و تهیه مشارکتی دارای الزامات و ویژگیهای
منحصر به فرد است (گزارش جعبه ابزار مالی صندوق دفاعی اروپا.)2018 ،
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بدین منظور ،جعبه ابزار مالی انواع مختلف تدارکاتی را که کشورهای عضو میتوانند برای حل چالشهای توسعه
و تهیه مشارکتی از دیدگاه تأمین مالی استفاده کنند ،ارائه میدهد .جعبه ابزار مالی که استفاده از آن برای
کشورهای عضو داوطلبانه است ،به طور خاص مجموعهای از ابزارهای استاندارد و پیشگام مالی را ارائه میدهد
که توسط کشورهای عضو به صورت انعطاف پذیری مورد استفاده قرار میگیرد .تشخیص این ابزارها ،توسط
کمیسیون صورت میگیرد؛ به طوری که میتواند شایستگی استفاده از اشکال مختلف ابزارهای مالی برای
پروژههای مختلف را با صدور ابزارهای بازار سرمایه تأیید نماید (گزارش جعبه ابزار مالی صندوق دفاعی اروپا،
2018؛ گزارش کارشناسی صندوق دفاعی اروپا2018 ،؛ گزارش موسسه مطالعات اروپایی.)2014 ،1

 .3روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ رویکرد ،آمیخته و به لحاظ ماهیت ،توصیفی-تحلیلی است .از منظر شیوه گردآوری دادهها،
این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی قرار میگیرد؛ بهعالوه ،از آنجا که این تحقیق ،به دنبال طراحی و
تدوین الگوی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در حوزه دفاع است ،روش پژوهش آن موردی و زمینهای
میباشد .بنابراین پس از جمعآوری اطالعات از روشهای مختلف نظیر مطالعات کتابخانهای ،بررسی اسناد،
مدارک و گزارشات موجود ،تحلیل محتوا و نهایت ًا برآورد مدل اقتصادسنجی ،به تجزیه و تحلیل اطالعات به
دست آمده پرداخته شد .شایان ذکر است به منظور تدوین الگوی مطلوب تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ،به
طور خاص صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع مورد توجه قرار گرفته و به منظور بررسی اثر ویژگیهای
عملکردی بر نحوه تأمین مالی ،شرکتهای وابسته به بخش دفاع که در بورس پذیرش شدهاند ،در نظر گرفته
شدهاند.
 .1-3دادهها و تصریح مدل
( )1995و
( )2000و راجان و
( ،)2000دانبولت و
بر اساس پژوهشهای بیوان و
آبور ،)2008( 5متغیرهای اندازه ،سودآوری و ارزش داراییهای ثابت شرکت از مهمترین متغیرهایی هستند که
بر ساختار سرمایه شرکت مؤثرند .بر این اساس ،متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل اندازه (( )Sizeلگاریتم
داراییها) ،لگاریتم داراییهای ثابت ( )Fixو میزان سودآوری (( )Prنسبت بازده کل داراییها) است و متغیرهای
وابسته شامل تأمین مالی از طریق سود انباشته ،بدهی و سهام است که به صورت زیر تعریف میشوند:
𝐷 = 𝑑𝑡 − 𝑑𝑡−1
𝐴 𝑆 = (𝐶1 − 𝐶0 ) −
𝐸 = (𝐶1 − 𝐶0 ) −
𝐵
() 1
دانبولت2

همکاران3

زینگالس4

1

. Institute for European Studies Report
. Bevan & Danbolt
3
. Danbolt et al.
4
. Rajan & Zingales
5
. Abor
2
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که  Dنشاندهنده تأمین مالی از طریق بدهی 𝑡𝑑 و  𝑑𝑡−1به ترتیب نشاندهنده تأمین مالی در دوره  tو
است 𝑆 .نشاندهنده تأمین مالی از طریق انتشار سهام 𝐶0 ،و  𝐶1به ترتیب نشاندهنده میزان سرمایه قبل و
بعد از افزایش سرمایه و 𝐴 درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران است .در نهایت 𝐸 ،نشان-
دهنده تأمین مالی از طریق سود انباشته و 𝐵 درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و مطالبات است.
بدین ترتیب در این پژوهش ،سه مدل به ترتیب با متغیرهای وابسته تأمین مالی از طریق سود انباشته ،بدهی و
سهام برآورد میشود .به منظور برآورد مدل و شناسایی میزان تأثیر ویژگیهای عملکردی بر موضوع تحقیق از
دادههای شرکتهای وابسته به بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته
شدهاند ،طی دوره زمانی  1380-1397استفاده شد .این شرکتها غالباً تحت تملک بخش دفاع بوده و به صورت
ذیل هستند:
 سرمایهگذاری غدیر گسترش نفت و گاز پارسیان پتروشیمی مارون حفاری شمال توکاریل پتروشیمی مرجان فرآوری مواد معدنی ایران شرکت اعتباری کوثر مرکزی شستان مجتمع آلومینیوم جنوب بیمه کوثر فوالد امیرکبیرکاشان نهادهای مالی بورس انرژیاطالعات و دادههای تحقیق از نشریهها و گزارشهای ساالنه بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی
حسابرسی شده شرکتها استخراج شدهاند.
t-1

 .2-3رویکرد Panel ARDL
با معرفی و تبیین فرم تابعی الگو ،ارتباط کوتاهمدت و بلندمدت بین متغیرها در قالب الگوی Panel ARDL

مورد بررسی قرار گرفته است .ابتدا نیاز است در خصوص ایستایی متغیرهای توضیحی و وابسته در مدلسازی
اطمینان حاصل نمود تا مشکل رگرسیون کاذب در برآورد مدل تجربی وجود نداشته باشد .همانطور که اشاره
شد ،الگوی تجربی برای شرکتهای بورسی وابسته به بخش دفاع برآورد خواهد شد .بنابراین با دادههای ترکیبی
( )Panelیا با دادههای تلفیقی ( )Pooledمواجه خواهیم بود .با توجه به آن که در الگوی خودرگرسیونی با
وقفههای توزیعی ( )ARDLایستایی متغیرها تنها به منظور شناسایی متغیرهای با درجه انباشتگی  2به باال
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مدنظر است ،در صورتی که دادههای گروهی یادشده در سطح یا با یکبار تفاضلگیری ایستا باشند ،آنگاه
میتوان از الگوی یادشده بهره برد .مزیت روش مذکور آن است که در صورتی که متغیرها در سطح ایستا
نباشند ،میتوان بدون تفاضلگیری از آنها و عدم کاهش درجه آزادی و حفظ اطالعات متغیرهای باوقفه در
مدل سازی ،به الگوی تجربی با درجه اطمینان باالتری دست پیدا کرد .بنابراین استفاده از این الگو توصیه
میشود.
پس از آزمون ریشه واحد ،نیاز است تا الگوی موردنظر در چارچوب آزمون  Fلیمر و هاسمن مورد بررسی قرار
گیرد .آزمون  Fلیمر امکان تشخیص انتخاب میان مدل دادههای ترکیبی ( )Panelیا تلفیقی ( )Poolرا میدهد.
در صورتی که دادهها تأیید کننده الگوی ترکیبی باشند ،میتوان الگوی تجربی را با استفاده از روش Panel
 ARDLیا به عبارت دیگر روش میانگین گروهی تلفیقی ( )PMG1که توسط پسران و همکاران)1999( 2
ارائه شده است ،برآورد نمود .روش مذکور قادر به ارائه الگوی بلندمدت است و به طور همزمان میتواند بردار
تصحیح خطای کوتاهمدت را با مدل کوتاهمدت ارائه نماید.
بنابراین میتوان الگوی میانگین گروهی تلفیقی را نسبت به سایر الگوهای اقتصادسنجی در برآورد مدل تجربی
این مقاله به دالیل زیر حائز اولویت دانست:
الف) الگوی مذکور قادر به تولید مدل تصحیح خطا ( )ECMاست .این الگو در قالب روش  PMGقادر است
شکل تصحیح خطا را بدون بازگرداندن مدل به شکل  ،ARDLبرآورد نماید.
ب) این روش قادر است به طور همزمان ،ضرایب بلندمدت ،کوتاهمدت و تصحیح خطا را به تفکیک ارائه نماید.
ج) مدل  PMGمیانگینی از دو روش حدی یاد شده است .این دو روش شامل برآوردگر میانگین گروهی
( )MG3و برآوردگر اثرات ثابت پویا ( )DEF4میباشد .برآوردگر  ،DEFدر خصوص مقاطع ،فرض همگنی
قوی را تحمیل میکند .در این صورت ،تمامی ضرایب کوتاهمدت ،بلندمدت و واریانس خطاها در میان مقاطع
یکسان در نظر گرفته خواهد شد .در حد دیگر یعنی  ،MGضرایب کوتاهمدت و بلندمدت برای هر مقطع به
طور جداگانه برآورد میشود و توزیع برآوردهای شرکتها ،معموالً متوسط آنها را مورد بررسی قرار میدهد .اما
در روش  PMGمیانه این دو حالت حدی در نظر گرفته میشود؛ به طوری که ضرایب بلندمدت میان مقاطع
مشابه است؛ اما ضرایب کوتاهمدت و واریانس خطاها میان شرکتها متفاوت است (آکوستا و همکاران.)2012 ،5
د) برآوردگرهای  PMGبرآوردهای کاراتری ارائه مینمایند .فرض همگنی مقاطع نیز در پویاییهای کوتاهمدت
برداشته خواهد شد.

1

. Pooled Mean Group
. Pesaran et al.
3
. Mean Group
4
. Dynamic Fixed Effect Estimator
5
. Acosta & Yoo
2
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 .4تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای پژوهش
 .1-4الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران از
طریق بازار سرمایه
خالصه مرور ادبیات در کشورهای مورد مطالعه حاکی از این است که توسعه فعالیتهای نوآور در صنایع
زیرمجموعه اقتصاد دفاع شامل ادوات جنگی نوین ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،انرژیهای تجدیدپذیر ،حمل
و نقل (زمین ،هوایی و دریایی) ،فناوریهای مالی (تکنولوژیهای نوین دفاع اقتصادی و پوشش ریسک)،
سالمت و دارو و فرهنگ و هنر ،مدیریت نوآوری در امور دفاعی ،کاهش درجه کردن صنایع دفاعی ،مردمی
شدن آن و ورود این صنایع به بخشهای کسب و کار ،از مهمترین اقداماتی است که در این زمینه انجام گرفته
است .بدین ترتیب ،از طریق مشارکت مستقیم و غیر مستقیم ،چه در قالب پذیرش شرکتهای خدمات و صنایع
دفاعی در بازار سرمایه و چه در قالب ایجاد صندوق و تجهیز منابع در شرکتهایی که شاید اسناد و اطالعاتشان
محرمانه باشد ،منابع مالی را از عموم مردم جمعآوری و به همراه منابع دولت ممزوج شده و به عنوان تأمین
مالی در این حوزه مطرح میشوند.
از آنجا که ساختار حکمرانی بخش دفاعی در کشورهای مورد مطالعه با ایران متفاوت است ،الزم است در جهت
تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع ،نگرشی جدید از منظر کاالهای عمومی به آنها صورت
پذیرد .به طور کلی ،صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع ،ترکیبی از کسب و کار سازمانهای ارائه دهنده
کاال و خدمات و سازمانهای امور اقتصادی است .سازمانهای ارائه دهنده کاال و خدمات عمومی سازمانهایی
هستند که به صورت غیر انتفاعی به ارائه کاالها و خدمات به مردم اشتغال دارند .این گونه سازمانها ،غالب ًا
تحت کنترل قوانین و مقررات حکومتی قرار دارند و کلیه فعالیتها اعم از سرمایهگذاری ،تأمین مالی و روابط
استخدامی در چارچوب قوانین دولتی انجام خواهد شد و به ارائه کاال و خدمات عمومی میپردازند .در علم
اقتصاد یک کاالی عمومی کاالیی غیر رقابتی و غیرقابل استثناء است .غیررقابتی بودن به این معنی که مصرف
آن کاال توسط یک نفر ،دسترسی کاال برای مصرف توسط دیگران را کاهش نمیدهد و غیرقابل استثناء بودن
به این معنی که هیچکس نمیتواند مستثنا از استفاده از آن کاال باشد .مصرف کنندگان کاالهای عمومی
میتوانند سود کاالهای عمومی را بدون مشارکت در تولید آنها ببرند .در مقابل سازمانهای ارائه دهنده کاالها
و خدمات عمومی ،سازمانهای اقتصادی محور هستند که در این نوع سازمانها بر خالف سازمانهای ارائه
دهنده کاال و خدمات عمومی ،تأمین مالی به راحتی و از طریق بازار سرمایه و بازار پول انجام خواهد گرفت و
قوانین و مقررات حاکم بر بخش عمومی بر آنها به این شدت حاکم نمیباشد.
با توجه به تعریف انواع سازمانها از لحاظ ارائه خدمات و قوانین حاکم بر آنها ،میتوان نتیجه گرفت که صنایع
و خدمات دفاع ،ترکیبی از سازمانهای ارائه دهنده خدمات و سازمانهای اقتصادی محور هستند که ضروری
است به منظور تدوین الگوی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه ،این افتراق بین صنایع و خدمات وابسته به
بخش دفاع از نظر کاالهای عمومی صورت گیرد .از این منظر میتوان بسته به ماهیت ،صنایع و خدمات وابسته
به بخش دفاع را به سه نوع دستهبندی تقسیم نمود .کاالهای عمومی خالص که عمدتاً بخشهایی در این حوزه
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قرار میگیرند که صرفاً کاربرد در جهت امنیت نظامی دارند .خدمات عمومی نظیر امنیت و همچنین صنایع
تسلیحاتی سنگین عمدتاً در این محور قرار میگیرند .کاالهای عمومی ناخالص که برخی خدمات عمومی در
حوزه بخش دفاعی نظیر عرصههای فرهنگ و هنر میتوانند در این حوزه جای داشته باشند .در مقابل برخی
صنایع دفاعی که غالباً با فناوری باال و چندمنظوره هستند ،میتوانند در زمره کاالهای خصوصی قرار بگیرند.
شکل ( )1الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع از طریق بازار سرمایه را با این نگرش نشان
میدهد .این الگو برگرفته از مطالعات کتابخانهای شامل مطالعه اسناد ،مدارک و ادبیات تجربی است .در یک
جمعبندی کلی ،پس از مرور ادبیات نظری پیرامون موضوع تحقیق و روند تاریخی شکلگیری در ادبیات
کشورهای مختلف و همچنین توجه به فضای اقتصادی کشور ،الگوی مفهومی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
بر اساس یافتههای محققین ارائه می شود .مالحظه میشود با اعمال کاهش درجه کردن صنایع دفاعی ،مردمی
شدن ،ورود این صنایع به بخشهای کسب و کار و مدیریت نوآوری در امور دفاعی که پیرو آن بتوان برای
صنعت دفاع ثروتآفرینی کرد ،میتوان صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع را از دسته اول به دستههای دوم
و سوم انتقال داد و هرچه انتقال به سمت دسته یا سطح سوم تداوم یابد ،امکان تأمین مالی بیشتر و بهتر از انواع
طرق در بازارهای سرمایه فراهم میشود .به عبارتی دیگر ،پیام اصلی این پژوهش ،لزوم اهتمام راهبردی در
تغییر نگرش در مقوله تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع به عنوان یک «اولویت ملی» بوده و
خود نیز ،نقطه عطفی در این مسیر میباشد .ضمن این که در سطح ملی ،بر سیاستگذاری منسجم و همسو با
رویکرد حمایت از توسعه و مدیریت نوآوری در صنایع دفاعی و همراستایی سیاستهای بخشی و دستگاهی و
پایداری شاخصهای اقتصادی ،ایجاد بستری پایدار از منظر اقتصادی و تجاری با قابلیت برنامهریزی درازمدت
مورد تأکید است.

شکل شماره ( )1الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع از طریق بازار سرمایه با نگرش جدید
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الزم به ذکر است که بزرگترین چالش در حوزه صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع ،محرمانگی اطالعات
است .به منظور حل این چالش در این حوزه موارد ذیل ،موارد پیشنهاد میشود:
* شرکتهای قابل پذیرش و فاقد اطالعات محرمانه در کسب و کار ،در بازارهای فرابورس پذیرش شوند.
* شرکتهای حاوی اطالعات محرمانه در کسب و کار ،برای شفافیت اطالعاتی و اطالع رسانی به ذینفعان
مجموعه از سامانه اطالعرسانی داخلی و ویژه صنایع دفاع استفاده نمایند.
 .2-4نتایج برآورد مدل
پیش از پرداختن به برآورد مدلها ،تحلیل همبستگی ارائه میشود .نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای
مستقل و وابسته تحقیق مطابق جدول ( )1است:
جدول شماره ( )1نتایج تحلیل همبستگی
متغیر وابسته سهام

متغیر وابسته بدهی
متغیر وابسته سود انباشته
ضرایب
متغیرهای مستقل
(احتمال)
-0/41
*0/30
Size
()0/54
()0/03
*-0/18
*0/40
Fix
()0/03
()0/04
*0/22
*0/35
Pr
()0/00
()0/02
ارقام داخل پرانتز ،احتماالت هستند که عالمت * نشان دهنده معناداری در سطح  5درصد است.

*0/34
()0/01
*0/25
()0/01
*0/33
()0/02

در مدلهای پانل ،همانند مدلهای سری زمانی قبل از برآورد الگو و بررسی نتایج حاصل از آن  ،ابتدا الزم است
پایایی متغیرهای موجود در الگو مورد بررسی قرار گیرد .جدول ( )2نتایج آزمون ریشه واحد  IPS1را برای
متغیرهای تحقیق نشان میدهد.
جدول شماره ( )2نتایج آزمون ایستایی متغیرهای مدل
سطح
متغیرهای وابسته
یکبار تفاضلگیری
سطح
متغیرهای مستقل
Size
2/09
سود انباشته
*-7/23
()0/98
()0/00
Fix
4/15
بدهی
*-5/35
()1/00
()0/00
Pr
-1/10
سهام
*-9/77
2/81
()0/14
()0/00
()0/99
ارقام داخل پرانتز ،احتماالت هستند که عالمت * نشان دهنده معناداری در سطح  5درصد است.

یکبار تفاضلگیری
*5/76
()0/00
*9/05
()0/00
*7/43
()0/00

. Im, Pesaran & Shin
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نتایج جدول ( )2نشان میدهد که متغیرهای پژوهش یا در سطح ایستا هستند یا با یکبار تفاضلگیری ایستا
خواهند شد .بنابراین می توان بدون توجه به انباشتگی از درجه صفر یا یک متغیرهای مورد استفاده در مدل،
الگوی تجربی را با استفاده از روش  Panel ARDLیا به عبارت دیگر روش میانگین گروهی تلفیقی ()PMG
برآورد نمود .بهعالوه ،وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون کائو 1در جدول ( )3بررسی
گردید .همانطور که مالحظه میشود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق در هر سه مدل تأیید
میشود.
جدول شماره ( )3نتایج آزمون کائو
مدل دوم
مدل اول
*-4/52
*-3/73
()0/00
()0/00
ارقام داخل پرانتز ،احتماالت هستند که عالمت * نشان دهنده معناداری در سطح  5درصد است.

مدل سوم
*-3/89
()0/00

قبل از برآورد الگو ،نیاز است نسبت به ترکیبی بودن ( )Panelیا تلفیقی بودن ( )Poolرابطه میان متغیرها
اطمینان حاصل نمود .برای این منظور از آزمون  Fلیمر استفاده میشود .فرضیه صفر در این آزمون بیانگر فقدان
اثرات ثابت و الگوی پانل است که طبق آن عرض از مبدأ ثابت بوده و بیانگر یک رگرسیون مقید میباشد .با
توجه به مقدار آماره  Fدر جدول ( )4که مقدار احتمال آن کمتر از  0/05است ،فرضیه صفر پذیرفته نمیشود و
بنابراین در مدل اثرات ثابت مقطعی وجود دارد و مدل باید به صورت پانل برآورد گردد .همچنین بر اساس
آزمون هاسمن ،با توجه به معنیداری آماره کایدو محاسبه شده در سطح احتمال پنج درصد ،فرضیه صفر مبنی
بر بهکارگیری روش اثرات تصادفی رد شده و بر این اساس الزم است جهت تخمین ضرایب الگو از روش اثرات
ثابت استفاده شود.
جدول شماره ( )4نتایج آزمونهای  Fلیمر و هاسمن
آزمون  Fلیمر
مدل دوم
مدل اول
*6/22
*5/30
()0/01
()0/01
آزمون هاسمن
مدل دوم
مدل اول
*165/9
*175/6
()0/01
()0/00
ارقام داخل پرانتز ،احتماالت هستند که عالمت * نشان دهنده معناداری در سطح  5درصد است.

مدل سوم
*8/71
()0/00
مدل سوم
*198/18
()0/00

Kao
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بر این اساس ،میتوان الگوهای تجربی یادشده را از طریق  Panel ARDLبرآورد نمود .مدل مذکور قادر به
ارائه رگرسیون بلندمدت به همراه بردار تصحیح خطا میباشد .نتایج بدست آمده از رابطه تعادلی بلندمدت به
همراه ضریب جمله تصحیح خطا ( )ECTدر جدول ( )5ارائه شده است.
جدول شماره ( )5نتایج حاصل از برآورد الگو
مدل دوم بدهی
مدل اول با متغیر وابسته سود انباشته
انحراف
ضریب
انحراف معیار
ضریب
متغیرها
معیار
C
0/05
*-0/14
0/07
*0/45
Size
0/22
-0/31
0/04
*0/10
Fix
0/02
*-0/12
0/04
*0/21
Pr
0/05
*0/20
0/03
*0/16
بخش تصحیح خطا بر اساس برآورد مدل کوتاهمدت
ECT
0/09
*-0/25
0/14
*-0/34
عالمت * نشان دهنده معناداری در سطح  5درصد است.

مدل سوم سهام
انحراف
ضریب
معیار
0/06
*0/37
0/07
*0/15
0/04
*0/11
0/02
*0/15
*-0/28

0/09

نتایج آزمونهای تشخیصی ارائه شده در جدول ( )6برقراری تمامی فروض کالسیک را تأیید میکند؛ به طوری
که مشکالت ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی را نداشته و فرم تصریحی درست و جمالت خطا به طور
نرمال توزیع شده است .همچنین ضریب تعیین مدل ،نشاندهنده قدرت توضیحدهندگی مناسب متغیرهای
توضیحی است.
جدول شماره ( )6نتایج آزمونهای تشخیصی مدل
آزمون همبستگی سریالی جمله پسماند
آزمون رمزی برای تصریح غلط شکل تبعی
آزمون توزیع نرمال جمالت پسماند
آزمون واریانس ناهمسانی
ضریب تعیین تعدیل شده مدل
ارقام داخل پرانتز ،احتماالت هستند.

مدل اول با متغیر وابسته سود انباشته
2/62
()0/11
0/02
()0/89
1/78
()0/40
0/27
()0/61
0/87

مدل دوم بدهی
2/18
()0/20
0/01
()0/91
1/68
()0/43
0/24
()0/63
0/82

مدل سوم سهام
1/62
()0/41
0/01
()0/90
1/22
()0/61
0/12
()0/83
0/84

همانطور که نتایج جدول ( )5نشان میدهد ضرایب تصحیح خطا که سرعت تعدیل انحراف تعادل کوتاهمدت
از تعادل بلندمدت را نشان میدهد ،عددی منفی کمتر از واحد بوده و معنیدار هستند .در الگوی تجربی با متغیر
وابسته سود انباشته ،سرعت تعدیل انحراف تعادل کوتاهمدت برای رسیدن به تعادل بلندمدت معادل -0/34
است؛ به عبارت دیگر ،به طور تقریبی عدم تعادل کوتاهمدت نزدیک به سه دوره طول میکشد تا مسیر خود را
برای رسیدن به تعادل بلندمدت تصحیح نماید .این ضرایب برای مدل دوم و سوم به ترتیب برابر  -0/25و
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 -0/28است که پس از چهار دوره ،انتظار میرود انحراف از تعادل بلندمدت از بین برود .کلیه متغیرها به استثنای
ضرایب متغیر اندازه ( )Sizeدر مدل دوم ،از لحاظ آماری معنادارند .ضرایب متغیر اندازه ( )Sizeدر مدلهای
اول و سوم مثبت و به ترتیب برابر  0/10و  0/15است؛ در حالی که ضریب این متغیر در مدل دوم بیمعنا
است .به عبارت دیگر ،بین نحوه تأمین مالی شرکتهای وابسته به بخش دفاع و اندازه آنها ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد؛ ولی ارتباط معناداری بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی برای تأمین مالی وجود نداشته
است .ضرایب متغیر میزان داراییهای ثابت ( )Fixدر مدلهای اول و سوم ،مثبت و به ترتیب برابر  0/21و
 0/11است؛ در حالی که ضریب این متغیر در مدل دوم ،منفی و برابر  -0/12است .از این رو ،بین نحوه تأمین
مالی شرکتهای وابسته به بخش دفاع و میزان داراییهای ثابت آنها ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ ولی
ارتباط بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی معنادار و منفی است .ضرایب متغیر میزان سودآوری ( )Prدر مدلهای
اول ،دوم و سوم ،مثبت و به ترتیب برابر  0/20 ،0/16و  0/15است .بنابراین بین نحوه تأمین مالی شرکتهای
وابسته به بخش دفاع و میزان سودآوری آنها ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج جدول ( ،)5مطابق با
نتایج تحلیل همبستگی ارائه شده در جدول ( )1است .شرح بیشتر نتایج برآورد به صورت خالصه در ذیل ارائه
می شود.
الف) ضرایب متغیر اندازه در مدلهای با متغیر وابسته تأمین مالی از طریق سود انباشته و سهام ،مثبت و به
ترتیب برابر  0/10و  0/15است؛ در حالی که ضریب این متغیر در مدل با متغیر وابسته تأمین مالی از طریق
بدهی ،بیمعنا است .به عبارت دیگر ،بین نحوه تأمین مالی شرکتهای وابسته به بخش دفاع و اندازه آنها،
ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ ولی ارتباط معناداری بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی برای تأمین مالی
وجود نداشته است .این نتیجه داللت بر این دارد که شرکتهای بزرگتر ،توانستهاند تأمین مالی از طریق انتشار
سهام و یا سود انباشته را جذب نمایند که میزان تأمین مالی از طریق انتشار سهام بیش از اندازه تأمین مالی از
طریق سود انباشته بوده است .توجیه و علت دیگر این مطلب آن است که شرکتهای بزرگتر ،جمع بیشتری از
مشتریان را در بازار سرمایه دارند و سرمایهگذاران تمایل بیشتری به سمت خرید سهامهای این گونه شرکتها
دارند .در این راستا پیشنهاد میشود شرکتهای بزرگ وابسته به بخش دفاع ،برای تأمین مالی نقدینگی مورد
نیاز خود از روشهای سود انباشته و انتشار سهام استفاده نمایند.
ب) ضرایب متغیر میزان داراییهای ثابت در مدلهای با متغیر وابسته تأمین مالی از طریق سود انباشته و سهام،
مثبت و به ترتیب برابر  0/21و  0/11است؛ در حالی که ضریب این متغیر در مدل با متغیر وابسته تأمین مالی
از طریق بدهی ،منفی و برابر  -0/12است .از این رو ،بین نحوه تأمین مالی شرکتهای وابسته به بخش دفاع
و میزان داراییهای ثابت آنها ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ ولی ارتباط بین اندازه شرکت و استفاده از
بدهی ،معنادار و منفی است .این نتیجه حاکی از این است که شرکتهای با داراییهای ثابت بیشتر ،توانستهاند
تأمین مالی از طریق انتشار سهام و یا سود انباشته را جذب نمایند که میزان تأمین مالی از طریق سود انباشته،
بیش از اندازه تأمین مالی از طریق انتشار سهام بوده است .این موضوع گواه بر این است که غالباً شرکتها
برای ایجاد خط تولیدی جدید و یا افزایش ظرفیت از سود انباشته استفاده میکنند .در این راستا پیشنهاد میشود

فصلنامه اقتصاد دفاع ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،بهار 1399

69

شرکتهای وابسته به بخش دفاع برای تأمین نقدینگی الزم جهت خرید داراییهای ثابت مورد نیاز خود ،بیشتر
به انتشار سهام جدید تاکید داشته و کمتر از روش بدهی استفاده نمایند.
ج) ضرایب متغیر میزان سودآوری در هر سه مدل با متغیرهای وابسته تأمین مالی از طریق سود انباشته ،بدهی
و سهام ،مثبت و به ترتیب برابر  0/20 ،0/16و  0/15است .بنابراین بین نحوه تأمین مالی شرکتهای وابسته
به بخش دفاع و میزان سودآوری آنها ،ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .این نتیجه حکایت از این دارد که
در شرایط سودآوری باال ،شرکتها به تأمین مالی از هر سه طریق پرداختهاند ،با این تفاوت که شرکتهای با
سودآوری باالتر ،توانستهاند در جذب تأمین مالی از طریق بدهی موفقیت بیشتری داشته باشند .این موضوع
بدین علت است که با سودآوری باال ،وامدهندگان به آینده شرکت اطمینان بیشتری داشته و در آن شرکت
سرمایهگذاری مینمایند .در این راستا تأمین مالی از طریق انتشار بدهی برای شرکتهای وابسته به بخش دفاع
با وضعیت سودآوری مناسب میتواند منبع مناسبتری باشد.

 .5نتیجهگیری
خالصه مرور ادبیات تأمین مالی بخش دفاع در کشورهای مورد مطالعه حاکی از این است که توسعه فعالیتهای
نوآور در صنایع زیرمجموعه اقتصاد دفاع ،مدیریت نوآوری در امور دفاعی ،کاهش درجه کردن صنایع دفاعی،
مردمی شدن آن و ورود این صنایع به بخشهای کسب و کار ،از مهمترین اقداماتی است که در این زمینه
انجام گرفته است .بدین ترتیب ،از طریق مشارکت مستقیم و غیر مستقیم ،چه در قالب پذیرش شرکتهای
خدمات و صنایع دفاعی در بازار سرمایه و چه در قالب ایجاد صندوق و تجهیز منابع در شرکتهایی که شاید
اسناد و اطالعاتشان محرمانه باشد ،منابع مالی را از عموم مردم جمع آوری و به همراه منابع دولت ممزوج شده
و به عنوان تأمین مالی در این حوزه مطرح شدهاند.
نتایج الگوی معرفی شده برای تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسالمی ایران از
طریق بازار سرمایه ،بیانگر این است که با نگرشی جدید از منظر کاالهای عمومی ،میتوان صنایع و خدمات
وابسته به بخش دفاع را به سه سطح تقسیم نمود .کاالهای عمومی خالص که عمدتاً بخشهایی در این حوزه
قرار میگیرند که صرفاً کاربرد در جهت امنیت نظامی دارند .خدمات عمومی نظیر امنیت و همچنین صنایع
تسلیحاتی سنگین عمدتاً در این محور قرار میگیرند .کاالهای عمومی ناخالص که برخی خدمات عمومی در
حوزه بخش دفاعی نظیر عرصههای فرهنگ و هنر میتوانند در این حوزه جای داشته باشند .در مقابل برخی
صنایع دفاعی که غالباً با فناوری باال و چندمنظوره هستند ،میتوانند در زمره کاالهای خصوصی قرار بگیرند.
روشن است با اعمال کاهش درجه کردن صنایع دفاعی ،مردمی شدن آن ،ورود این صنایع به بخشهای کسب
و کار و مدیریت نوآوری در امور دفاعی که پیرو آن بتوان برای صنعت دفاع ثروت آفرینی کرد ،میتوان صنایع
و خدمات وابسته به بخش دفاع را از دسته اول به دستههای دوم و سوم انتقال داد و هرچه انتقال به سمت
دسته یا سطح سوم تداوم یابد ،امکان تأمین مالی بیشتر و بهتر از انواع طرق در بازارهای سرمایه فراهم میشود.

70

بررسی تأثیر عملکرد مالی شرکت بر نحوه تأمین مالی ...

به عبارتی دیگر ،پیام اصلی این پژوهش ،لزوم اهتمام راهبردی در تغییر نگرش در مقوله تأمین مالی صنایع و
خدمات وابسته به بخش دفاع به عنوان یک «اولویت ملی» بوده و خود نیز ،نقطه عطفی در این مسیر میباشد.
نتایج بررسی ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکتهای بورسی وابسته به بخش دفاع با استفاده
از تحلیل همبستگی و الگوی  ،Panel ARDLحاکی از این است که بین نحوه تأمین مالی شرکتهای وابسته
به بخش دفاع و اندازه آنها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ ولی ارتباط معناداری بین اندازه شرکت و
استفاده از بدهی برای تأمین مالی وجود نداشته است .این نتیجه داللت بر این دارد که شرکتهای بزرگتر
توانسته اند تأمین مالی از طریق انتشار سهام و یا سود انباشته را جذب نمایند که میزان تأمین مالی از طریق
انتشار سهام بیش از اندازه تأمین مالی از طریق سود انباشته بوده است .این نتیجه مطابق با مطالعه راجان و
زینگالس ( )1995و آبور ( )2008در شرکتهای بورسی است.
همچنین بین نحوه تأمین مالی شرکتهای وابسته به بخش دفاع و میزان داراییهای ثابت آنها ،ارتباط مثبت
و معناداری وجود دارد؛ ولی ارتباط بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی معنادار و منفی است .این نتیجه مطابق
با مطالعه بیوان و دانبولت ( ،)2000حاکی از این است که شرکتها با داراییهای ثابت بیشتر ،توانستهاند تأمین
مالی از طریق انتشار سهام و یا سود انباشته را جذب نمایند که میزان تأمین مالی از طریق سود انباشته بیش از
اندازه تأمین مالی از طریق انتشار سهام بوده است .این موضوع گواه بر این است که غالباً شرکتها برای ایجاد
خط تولیدی جدید و یا افزایش ظرفیت از سود انباشته استفاده میکنند.
در نهایت ،بین نحوه تأمین مالی شرکتهای وابسته به بخش دفاع و میزان سودآوری آنها ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .این نتیجه مطابق با مطالعه آبور ( ،)2008حکایت از این دارد که در شرایط سودآوری باال،
شرکتها به تامین مالی از هر سه طریق پرداختهاند؛ با این تفاوت که شرکتهای با سودآوری باالتر ،توانستهاند
در جذب تأمین مالی از طریق بدهی موفقیت بیشتری داشته باشند .از آنجا که شرکتهای بزرگتر ،جمع بیشتری
از مشتریان را در بازار سرمایه دارند؛ سرمایهگذاران تمایل بیشتری به خرید سهامهای این گونه شرکتها دارند.
در این راستا پیشنهاد میشود شرکتهای بزرگ صنعتی و خدماتی وابسته به بخش دفاع که در بورس پذیرش
شدهاند و یا با توجه به ماهیت ،قابلیت پذیرش در بورس را دارند ،برای تأمین مالی نقدینگی مورد نیاز خود از
روشهای سود انباشته و انتشار سهام استفاده نمایند .همچنین از آنجا که سودآوری شرکت موجب میشود
وامدهندگان به آینده آن اطمینان بیشتری پیدا نمایند و با انگیزه بیشتری در آن شرکت سرمایهگذارینمایند ،در
این راستا تأمین مالی از طریق انتشار بدهی برای شرکتهای صنعتی و خدماتی وابسته به بخش دفاع که از
سودآوری خوبی برخوردارند ،میتواند منبع تأمین مالی مناسبتری باشد.
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منابع و مأخذ
منابع فارسی


















ابراهیمی ،مهرداد و حسینپور ،مهناز ( .)1397بررسی تطبیقی بودجه دفاعی ج .ا .ایران و کشورهای
منتخب و ارائه الگوی مفهومی عوامل اثرگذار بر بودجه دفاعی ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی
اقتصاد دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،گروه منابع و اقتصاد دفاع.
امینی ،آرمین و انعامی علمداری ،سهراب .)1392( .مدیریت دانش و راهبرد نوآوری در سازمانهای
دفاعی ،فصلنامه علوم سیاسی ،دوره  ،10ص .11-22
انواری رستمی ،علی اصغر ( .)1390طراحی مدل ریاضی چند دوره ای مختلط اعداد صحیح برنامه ریزی
آرمانی برای تامین مالی بهینه شرکتها ،دانشور ،دوره  ،42ص .25-39
حسینی ،سیدمحمدرضا ( .)1397ارائه الگوی مطلوب تامین مالی پروژه های دفاعی بر پایه اوراق بهادار
اسالمی با استفاده از  ،AHPمجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه
عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،گروه منابع و اقتصاد دفاع.
دشتبانی ،یاور و مالبهرامی ،احمد ( .)1397الگوی مطلوب تامین مالی نیروهای مسلح در ایران :کاربردی
از روش های تصمیم گیری چندمعیاره بر اساس تجربه کشورهای منتخب ،مجموعه مقاالت دومین
همایش ملی اقتصاد دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،گروه منابع و
اقتصاد دفاع.
عباسی ،ابراهیم ( .)1388بازارها و نهادهای مالی ،تهران :شرکت بورس اوراق بهادار تهران.
عبدی ،مجید؛ شریفی ،محمدجواد و حاجی پور ،رسول ( .)1397اهداف و استراتژی های تأمین مالی
صنایع دفاعی ،مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی
و تحقیقات راهبردی ،گروه منابع و اقتصاد دفاع.
علیاکبری ،داوود و احمدوند ،محمدرحیم ( .)1396تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژه های
نظامی ،مجموعه مقاالت اولین همایش ملی اقتصاد دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و
تحقیقات راهبردی ،گروه منابع و اقتصاد دفاع.
فدایی واحد ،میثم و مایلی ،محمدرضا ( .)1393اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی در ایران با
استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ،سیاست های مالی و اقتصادی ،دوره  ،6ص .67-89
فرهمند معین ،حامد و فرزین ،محمدرضا ( .)1397آسیب شناسی و ارایه راهبرد تقویت بنیۀ دفاعی نظام
تأمین مالی و اقتصاد ایران (با مدل پنل دیتا ،)GMMمجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد
دفاع ،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ،گروه منابع و اقتصاد دفاع.
گلخندان ،ابوالقاسم ( .)1394تعیین سطح بهینه بخش دفاعی در ایران از منظر اقتصادی ،فصلنامه
مدیریت نظامی ،دوره  ،60ص .13-25
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 مجله، نگاهی به روشها و ابزارهای تأمین مالی؛ با تأکید بر بازار بدهی.)1395( . منوچهر، مصطفیپور
.41-53  ص،16  دوره،اقتصادی
، مجموعه مقاالت دومین همایش ملی اقتصاد دفاع، تأمین مالی اقتصاد دفاع.)1397( . امیر، هامونی
. گروه منابع و اقتصاد دفاع،دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
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