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 چکیده 
مین  أمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأاین تحقیق بررسی روش های ت  از هدف  

توصیفی و  و بر اساس گردآوری داده ها  کاربردی  بر اساس هدف   تحقیق روشمالی مناسب برای ایران است.  
از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده    جهت گردآوری داده ها  تحقیق این  در  .  می باشدتحلیلی    –اکتشافی  

با استفاده از روش  که  می باشد  حوزه صنایع هوایی    و متخصصان  کارشناسان  کلیهپژوهش  جامعه آماری    واست  
با    در این تحقیق  به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده  نفر  30  گلوله برفی
 تجزیه و تحلیل گردید. SPSSنرم افزار و کندال  یآزمون همبستگاستفاده از 

جمهوری اسالمی   هواییمشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع    تحقیقنتایج  
در این صنعت،   R&Dها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش  ایران وجود دارد که برخی از این روش

استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل  
خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع 

 است.   مالی این صنعت بوده 

 ورد تأمین مالی، اعتبارات.  آی، بریهوا صنایع واژگان کلیدی:
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 مقدمه . 1
سازمان وزارت دفاع بعنوان یک سازمان کالن در سطح کشور از جمله سازمان هایی است که با در مجموعه  

ی در کشور ایران در بحث نظامی حرف اول را می زند. این سازمان  یی و هوایقرار دادن سه نیروی زمینی، دریا
کشور در    کشور توانسته است نمره درخشانی را در زمینه قلع و قمع کردن متجاوزانی  یدر زمینه صنایع هوا

)بیگلر،    ساله جنگ دفاع مقدس از خود برجا بگذارد  8طول دوره حکومت انقالب اسالمی و بالخصوص زمان  
قوه  خصوصی سازی و با توجه به تابعیت از    44(. سازمان وزارت دفاع کشور با در اختیار داشتن اصل  1394

مجریه، همواره بنای این موضوع را داشته است که در برآورد هزینه های مالی هر یک از سازمان های خرد 
ی با در دست یخود، بتواند میزان اتکاء و وابستگی به خزانه دولت را کاهش داد. این سازمان در زمینه صنایع هوا

ناوگان هوا تمام  اورهال  و  تعمیرات اساسی  اعمیداشتن عمده  و    ی  بالگرد  و  بدون سرنشین  و  با سرنشین  از 
ی و شرکت های تابعه آن در وزارت دفاع انجام می شود و آنها یواه  عی در صناییبویژه در بخش دپو هواپیما

هستند که به واسطه شرکتی بودنشان می توانند از طریق وام یا اوراق قرضه و اوراق اسالمی در برنامه های 
هزینه   برآورد  مالی  این  تأمین  واقع  در  باشند.  داشته  پرثمری  و  فعال  نقش  هوانوردی  اقتصادی صنایع  های 

تأمین مالیشرکت اقتصادی و  اجرای طرح های  تا با  اند  با رعایت اصول خصوصی سازی تالش نموده   ،ها 
نیاز مبرم صنایع هوانورد  را مدیریت نمایند.های جانبی صنایع هوانوردی،  هزینه ی  با توجه به این موضوع و 

خالء و چالش    به عنوانوزارت دفاع به تأمین بودجه امروزه، الگوگیری از کشورهای قدرتمند در بحث نظامی  
جدیدی   هایروش مشاهده می گردد که صنایع هوانوردی کشور برای تأمین مالی هزینه های خود نیاز به ارائه  

تأمین مالی دارد اوراق (. عدم میل و رغبت  1397)باقری،  در بحث  به سپرده گذاری در بورس و  شهروندان 
به   مردم  توجه  و  میل  تا  است  شده  بخش سبب  این  اقتصادی  سنگین  افتادگی  و  از شکست  معامالت پس 

الجمله صنایع هواسرمایه بدنه دولت، من  از سوی دیگر  یگذاری در بخش های مختلف  تر شود.  ی کمرنگ 
 ،یا مناقصه قرار دادن بخشی از وسایل جانبی هواپیماهای فرسوده  استفاده از دپوکردن وسایل استهالکی و مزایده

امروزه دیگر جوابگوی نیاز برآورد تأمین مالی صنایع هوانوردی کشور نیست. اخذ وام و بازپرداخت آن توسط  
مین مالی هزینه ها دارد که عواقب و پیامدهای  أسازمان صنایع هوانوردی کشور تنها نقش مسکن موقتی برای ت

از اخذ وام برای دولت و سایر ارگان های دولتی بسیار وخیم تر و بدتر از زمان نگرفتن این مبالغ بصورت    پس
(. حال با توجه به بحث تحریم های اقتصادی شدید و عدم اجازه حتی  1398،  )ابراهیمی زادگان   وام می باشد

این نکته قابل    ،انوردی کشور بودخط پرواز در آسمان های ایران که سبب ایجاد درآمدزایی برای صنایع هو
از    انجام می پذیرد؟  اید به چه روشیاهمیت و توجه است که روش های تأمین مالی صنایع هوانوردی کشور ب

روش های تامین مالی صنایع طرفی این سوال مطرح است که برای پاسخگویی به این سوال ابتدا به بررسی  
 می پردازیم.هوایی در کشورهای منتخب 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش   .2
 ی  یروش های تأمین مالی در صنایع هوا. 1-2

برداری از آن  که خرید و بهره طوریرود، به ای بسیار گران به شمار میی در زمره تجهیزات سرمایهیصنایع هوا
های  هوانوردی شیوهجز با توسل به سازوکار تأمین مالی معامالت آن میسر نیست. متناسب با تحوالت صنعت 

ی این صنعت چرخشی و  استفاده بوده است تا به نیازهای ویژه  ی موردی متعددی برای تأمین مالی صنایع هوا
ی های مدرن پاسخ دهد. اعطای وام  یحساس به عوامل بیرونی و نیز ضرورت تأمین مالی درازمدت صنایع هوا

به شرکت صنایع   اجارهییهوااعتباری صنایع    ، فروش سهام، معامالت خریدی یهواتجاری  و  ،  های عملیاتی 
ای از  هستند که در برهه  هواییهای تأمین مالی صنایع  هایی از روشی و نظایر آن نمونهیای صنایع هواسرمایه

اند. در حقیقت، اساس این معامالت اعتبار شرکت صنایع  های قرارداد تأمین مالی نبودهزمان پاسخگوی طرف
توسعه باشد با خطرات  ها در کشورهای درحالویژه اگر تمرکز فعالیت آنن مالی بوده که بهمتقاضی تأمی هوایی

ها و مؤسسات مالی از تأمین مالی  رو، بانککننده مالی همراه است. ازاین سیاسی و اقتصادی کالن برای تأمین
خشی از قضیه است که به زیان  کنند. این تنها بامتناع ورزیده یا با هزینه گزاف آن را عرضه می  هواییصنایع  
قرار    هواییشود، اما در نقطه مقابل آن، تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع  تمام می  هواییهای صنایع  شرکت

دهند. اینجا است که  دارند که به دلیل همان وابستگی بازار خود به تأمین مالی، مشتریان خود را از دست می

پردازند که از سوی نهادهای مالی به به حمایت از اعتباراتی می ر صادرات«های اعتباها از طریق »آژانسدولت
 (.1399، )شاکری و خسروی شودخریداران خارجی محصوالتشان اعطا می

های مشابه با هزینه کمتری  ها و سایر نهادهای اعتبار صادرات در مقایسه با بانکمالی از طریق آژانس  تأمین
شرکت فراهم برای  را  سرمایه  به  دسترسی  و  صنایع  شده  این،    هواییهای  بر  افزون  است.  نموده  تسهیل 

کنند امنیت بیشتری پیدا کرده و  ای که از آژانس دریافت میهای بیمهدهندگان با تضمینصادرکنندگان و وام 
کاهد. این نوع می  هواییهای صنایع  تعهدات تضمینی شرکتتسهیالت، نرخ بهره و نیز    همین امر از هزینه

  هوایی به دنبال داشته، در معامالت صنایع    هواییهای صنایع  تأمین مالی با توجه به منافعی که برای شرکت 
میالدی، تأمین مالی صنایع  1985تا  1970های ی سالکه در فاصله طوریتوسعه و رشد بسیار داشته است، به 

تجاری قرارگرفته بود.    هواییهای تأمین مالی صنایع  های اعتبار صادرات در رأس شیوهمایت آژانسبا ح  هوایی
طور  به همراه داشت، همان  1975توسعه این ابزار تأمین مالی در اروپا، توسعه تجاری صنعت ایرباس را از سال 

میالدی شرکت    2009بود. در سال  متحده، بهره بسیاری از پشتیبانی اگزیم بانک برده  که بوئینگ در ایاالت 
ای منتشر اوراق قرضه   A-330ی ایرباس    هوایی برای اولین بار جهت تأمین مالی سه فروند صنایع    1ایرکاپ 

  2011شده بود. همچنین، آمار اقتصادی سال  ( تضمینECGDکرد که توسط آژانس اعتبار صادرات انگلستان )
حال  درصد سهم اعتبارات اگزیم بانک )که درعین  دارد که نزدیک به پنجاهمتحده حکایت از آن  میالدی ایاالت

افزون بر آن، بر  (. 2012، 2)شایراه دهدتشکیل می هواییترین بخش هم هست( را تنها تجهیزات صنایع بزرگ
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های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتبار صادرات بیست درصد سهم تأمین مالی صنایع  اساس گزارش
هایی از تأمین مالی صنایع در ایران هم نمونه  (.  2011،  1)فریدنزون  را در دنیا به خود اختصاص داده است   اییهو

موجب »قانون اجازه تحصیل به    هواییشود، از قبیل تأمین مالی صنایع  از طریق اعتبار صادرات یافت می  هوایی
ملی ایران« مصوب   هواییهای شرکت صنایع  وام از بانک صادرات و واردات واشنگتن جهت رفع نیازمندی

 هواییصد هزار دالر برای خرید دو فروند صنایع  و نیز »قانون اجازه تحصیل هشت میلیون و هشت  1/3/1345

  از   ایبرهه   در   بااینکه  صادرات  اعتبار (.1397)باقری،    مجلس شورای ملی  19/9/1346« مصوب  727بوئینگ  
لی از قبیل  ما  تأمین  محبوب  هایروش  دیگر  رقابت  و  جدید  مقررات  تأثیر  تحت(  1992  تا  1985  سال  از)  زمان

های عنوان یک وسیله مهم تأمین مالی برای شرکتلیزینگ بخشی از جذابیت خود را از دست داد، اما همواره به 
 (. 1396،  )یزدانی تاکنون مطرح بوده است هواییجهت خرید صنایع  هواییصنایع 

دولتبااین پشتیبانی  با  مالی  تأمین  شیوه  این  آشکار  پیوند  توسعهحال،  یارانه  یافتههای  اعطای  جدی  شائبه   ،
المللی وضع مقررات های بین)سوبسید( در قالب تأمین مالی صادرات را مطرح کرد و به همین دلیل، سازمان

ها و حفظ ماهیت تأمین مالی اعتبار صادرات را در دستور کار خود  چندجانبه برای کنترل حدود پشتیبانی دولت
شده« مصوب سازمان توسعه رات، »ترتیبات اعتبار صادراتِ رسماً حمایتترین این مقردادند. در زمره مهم  قرار

کشوری«    هوایینامه بخشی اعتبار صادرات صنایع  و همکاری اقتصادی و ضمیمه سوم آن با عنوان »موافقت 
   هواییمنظور نظام بخشی به روابط اقتصادی میان کشورهای متبوع تولیدکنندگان صنایع  است که هرچند به 

  شوند؛ در ها منعقد میه، اما ازآنجاکه قراردادهای اعتبار صادرات با رعایت این مقررات و مبتنی بر آن شدوضع
متقاضی را هم به دنبال دارد. در این راستا، ارکان و شرایط قرارداد    هواییهای صنایع  نتیجه پایبندی شرکت 

دریافت شامل  مالی  و  تأمین  میزان  موضوع، مدت،  مالی،  تأمین  تضمینکننده  نیز  و  مالی  تأمین  های عوض 
صورت عُرف و رویه  های اعتبار صادرات بهقراردادی بر اساس مقررات یادشده و نیز قواعدی که میان آژانس

 (. 1398)باقرزاده،  وتحلیل قرارگرفته استدرآمده، مورد تجزیه
ات توسعه اقتصادی برای توان دفاعی هر کشور و قدرت واکنش به انواع تهدیدات داخلی و خارجی از ملزوم

(. از این رو، هر چه توانمندی صنایع دفاعی بیشتر باشد امکان کارآمدی این صنعت 2010  1کشورهاست )پردهان
گذاری پیش شرط قطعی  گردد. در این راستا، افزایش سرمایه  های مختلف بیشتر می  در مقابله با دشمن در حوزه

گذاری ابداع یا انتخاب های سرمایهجوامع مختلف  برای تأمین مالی پروژه هایی که  توسعه اقتصادی است و شیوه
سرمایهمی تسهیل  در  مهمی  نقش  می کنند  ایفا  جوامع  آن  اقتصادی  توسعه  تسریع  نتیجه  در  و  کند.    گذاری 

یسه در مقا  2(PLSبر مشارکت در سود و زیان )  اند که شیوه تأمین مالی مبتنی  اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده
 ،های تولید، افزایش ثروتاز نقطه نظر کاهش هزینه  3(FRSبا شیوه اعطای وام در مقابل دریافت بازده ثابت )

ها از کارایی باالتری برخوردار است    پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری ورشکستگی بانکریسک
 (. 1395همکاران،  هدایتی، کلهر و سایر)
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های بزرگ تولیدی و فناورمحور کشور افزون بر وظیفه ذاتی    به عنوان یکی از بنگاه   صنایع دفاعی ج.ا.ایران 
های    خود در تأمین امنیت ملی، تأثیر بسزایی نیز در توسعه اقتصادی و فناوری کشور دارد. همچنین، سازمان

اقتصادی و    دفاعی برخالف گذشته به عنوان نهادی مجزا مطرح نبوده و در دل نظام کالن سیاسی، اجتماعی،
های دفاعی با تناقض اساسی مواجه هستند؛ از   کنند؛ بنابراین سازمان  فرهنگی جامعه معنا و مفهوم پیدا می

های  پذیریسویی اجبار به محدودسازی ظرفیت و منابع دارند و از سوی دیگر با طیف وسیعی از تهدیدها و آسیب
ید دارای قابلیتها و توانمندیهای متنوع، منعطف و سریع  نوین در محیط راهبردی خود مواجه هستند؛ بنابراین با

ونوس  ردد )  با بهترین کارکرد باشند. بر این اساس موضوع اصلی چگونگی تأمین مالی صنایع دفاعی مطرح میگ
گیرند؛ چرا که    بندی کاالهای عمومی و یا کاالهای ملی قرار می(. تجهیزات دفاعی در رده1395،  و صفاریان

غی و کششکاالهایی  بوده  بسیار کم میررقابتی  آن  دفاعی  پذیری  بخش  موجود،  پایه سازوکارهای  بر  باشد. 
تواند از شیوه های تأمین مالی کالسیک خود که عمدتاً مبتنی بر تأمین مالی متکی به دولت است جدا شود نمی

عیتی باید اصول و ترتیبات  تر تجهیز منابع مالی را تجربه کند. برای برون رفت از چنین وضو ابزارهای متنوع
 (.  1399، موسویانحاکم بر این بخش و ابزارهای جلب منابع آن را دوباره بازسازی کرد )

 مرور تجربه سایر کشورها در تأمین مالی نیروهای مسلح . 2-2
این بخش از مقاله به مرور تجربه سایر کشورها در زمینه تأمین مالی نیروهای مسلح و استخراج روش ها  
و رویکردها و راهکارهای تأمین مالی برای ایران اختصاص دارد. در این راستا در این بخش مروری بر تجربه  

شود و در  یروهای مسلح پرداخته میکشورهای ترکیه، روسیه، آمریکا، هندوستان و چین در زمینه تأمین مالی ن
نهایت بر اساس این تجربیات به استخراج الگویی برای ایران جهت تأمین مالی نیروهای مسلح پرداخته خواهد  

 شد.  

 تجربه چین . 2-2-1

آزادی بخش خلق    در چین، نیرو های مسلح حتی پیش از پیدایش و تأسیس جمهوری خلق و سازماندهی ارتش
(1PLA)  منظور اطمینان از خودکفایی در تأمین مواد غذایی، البسه یونیفورم نظامی و تسلیحات، فعالیت  ، به

، نیم قرن بعد  2نظامی می کردند. این جنبه سنتی فرهنگ نیروی مسلح کمونیست، به گفته تای مینگ جونگ 
کار و هم نیروهای  نظامی منجر شد. هم نیروهای شاغل به  -ای از فعالیت های تجاریبه پدید آمدن مجموعه 

بازنشسته  فرصتهای کاری جدیدی در شرکت های تحت مالکیت و مدیریت نیروهای مسلح خلق چین یافتند. 
در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تجاری مشارکت نماید   PLAهمانطور که اشاره شد، حقیقتی که باعث شد تا  

ای دو منبع اصلی کسب درآمد و جبران کمبود دار  PLAکسری و کمبود بودجه و منابع مالی بود. به طور کلی  
اول، درآمد حاصل از انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری داخلی و دوم، درآمد حاصل ؛  بودجه و منابع مالی بود

 –در چهارچوب تأسیس مجتمع نظامی    PLAاز فروش و صادرات تسلیحات نظامی بود. مشارکت اقتصادی  
، مجموع گردش مالی و سود شرکت های وابسته  2011بب شد تا در سال به بعد س 1990تجاری چین از سال 

 
1 People’s Liberation Army 
2 Tai Ming Jong 
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درصد از بودجه دفاعی   5/11میلیارد یوآن برسد. این سود معادل    1521و    3503به ترتیب به ارقام    PLAبه  
، سود خالص حاصل از فعالیت های تجاری و  2009چین در آن دوره است. ادامه این روند باعث شد تا در سال 

  چیونگ، )درصد از کل بودجه نظامی در آن سال بود    3/13میلیارد یوآن برسد که معادل    5به    PLAکسب وکار  
ب درآمد موجب شد تا مشکالت جدی از جمله قاچاق، اما کم کم شور و اشتیاق نظامیان برای کس  ؛(2012

افزایش فساد، تنش در روابط میان نظامیان و کاهش انضباط و رفتار حرفه ای نظامی شکل گیرد و لذا بنابر  
از فعالیتهای تجاری و کسب درآمد خارج شود،   PLAتصمیم رئیس دولت مقرر شد تا   به صورت تدریجی 
میلیارد  2برابر با   PLA، سود خالص مجموعه شرکت های وابسته به 1997 طوری که به دنبال آن و در سال

رئیس جمهوری   1998درصد بودجه دفاعی در آن سال بوده است. در اواسط سال    34/7یوآن بود که معادل  
از فعالیت های تجاری و اقتصادی را صادر کرد. به دنبال آن در هفت    PLAفرمان خروج کامل    1جیانگ زمین 

های  وکار و تجارت خارج و تحویل دولت  به طور کامل از  کسب  PLAشرکت تابعه    580مهم چین حدود  استان  
میلیارد یوآن بود این در حالی است که بر    9محلی شدند. ارزش ناخالص دارایی این تعداد شرکت در حدود  

میلیارد یوآن است که معادل    50در حدود    PLAهای شرکت های    اساس برآوردها، ارزش کل ناخالص دارایی
وعده داد تا کاهش درآمد و    PLAدرصد از کل ارزش دارایی های دولت چین است. در مقابل دولت به    5/1

از کاهش حضور   ناشی  مالی  نمای  PLAمنابع  جبران  دفاعی  بودجه  در  را  تجاری  و  درآمدزا  فعالیتهای   د در 
 (. 1395، )محمدی

الگوی آمریکا و به منظور تأمین بخشی از مخارج دفاعی و نظامی خود، به    در سال های اخیر، چین به تبع از 
های باالی نظامی، تصمیم دارد تا مجتمع تجاری، صنعتی و نظامی خود را به  عنوان دومین کشور از نظر هزینه

شیوه ای مشابه با آمریکا توسعه دهد، به طوری که بخش خصوصی نقش اصلی در آن داشته باشد. در این 
به منظور دستیابی به چنین مدلی طراحی شده است.    1(MOR)  استا، طرح پیشنهادی اصالح مالکیت مشترکر

طی این طرح پیشنهادی، سه الگو و رویکرد متفاوت برای بهره برداری از منابع بخش خصوصی در تأمین مالی  
است. در حال  PLAرایی های اول، اوراق بهادار سازی دا. نیروهای مسلح چین مورد استفاده قرار گرفته است

درصدی در   15درصد است که در مقابل با نرخ مشابه    10برابر با    PLAحاضر نرخ اوراق بهادار سازی در  
آمریکا پایین است. یکی از دالیل عدم توفیق این رویکرد امنیتی بودن و ساختار سری نظامی در چین است.  

درصد از دو شرکت عمده کشتی   35است. در حال حاضر  PPP1خصوصی یا همان  –دوم، مشارکت عمومی 
اند. سوم، واگذاری در قالب برنامه سهام خصوصی واگذار شده  -در قالب رویکرد مشارکت عمومی  PLAسازی  

مالکیت شرکت های نظامی است. این شیوه در حال حاضر به صورت آزمایشی در صنایع هوایی چین در حال 
  (.1400،)محسن خان و میرآخوراجراست 

  

 
1 Jiang Zemin 
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 تجربه روسیه . 2-2-2

میالدی، برنامه جدید تعدیل نیروهای مسلح روسیه صورت گرفت و طی آن تعداد کل   2000در اواخر سال  
هزار نفر کاهش پیدا کرد. این برنامه تعدیلی    800به    (شامل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی)نیروهای مسلح  

برابر به ازای هر نفر پرسنل شد. این برنامه بهبود و بهسازی و تعدیل   5/1های نظامی تا  منجر به افزایش هزینه 
بازنشستگی، و  بازخرید  و  پرداخت حقوق، تسویه  مالی چشمگیری جهت  منابع  و سایر    نیازمند  تأمین مسکن 

 (. 1399، )صفائیان و ونوس بسته بود مندرجات موجود در آن

افزایش فعالیت های تجاری و توسعه کسب وکار در بخش نظامی روسیه به سبب تغییرات ساختاری در بازار و  
میالدی توسعه پیدا کرد. ضمن اینکه در شرایط بحران مالی و   1990توسعه مؤسسات نیمه خصوصی طی دهه 

ت و رفاه پرسنل نیروهای مسلح این امر اجتناب ناپذیر بود. از طرفی  به منظور بهبود سطح معیش  اقتصادی کشور،
فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد هر دو بر توسعه این مسئله تأثیرگذار بودند. از سوی دیگر افزایش  

نیروهای مسلح را واداشت تا به منظور تأمین حداقل کاالهای اساسی    1990شدید قیمت ها و تورم در دهه  
نیاز نیروهای نظامی خود از رانت ها و امکانات در اختیار بهره بگیرند. به عنوان مثال، ارتش تعداد زیادی   مورد

و  فرآیندها  در  شد  ارزان محسوب می  و  فراوان  کار  نیروهای  که  را  سربازان خود  و  ونقل  امکانات حمل  از 
  14و در منطقه مسکو تعداد    2000سال  های تولید کاالهای کشاورزی مورد بهره برداری قرار داد. در  فعالیت

سیب زمینی و گوجه فرنگی به کار    دستگاه کامیون به منظور تولید انواع سبزیجات،   500هزار نفر سرباز و تعداد  
فعالیت های تجاری نیروهای مسلح روسیه طیف وسیعی را شامل   (.2013  بروملهورستر و پایس،)  گرفته شدند

ایجاد درآممی به  این  شود که منجر  نیروها شده است.  این  برای  بودجه و منابع مالی مناسب  از  دهای خارج 
 ند از: فعالیت های تجاری و اقتصادی عبارت

 .  2000فروش تسلیحات مازاد نیاز پس از برنامه تعدیل در سال  -

 لیزینگ امالک و مستغالت نظامی.   -

 . درآمد حاصل از خصوصی سازی بخش های مازاد بر نیاز ارتش -

 منابع ایجاد شده توسط آژانس حمایت از حق امتیاز و مالکیت معنوی.   -

درآمدهای حاصل از فروش آهن قراضه، مواد و سایر فلزات حاصل از مازاد تسلیحات از رده خارج شده   -
 ارتش روسیه.  

 درآمد حاصل از تحقیق و توسعه و دانش ارائه شده توسط سازمان تحقیقات نظامی.   -

ساخت وساز، بهداشت،    ه خدمات و فعالیت های اجتماعی و تجاری نظیر تعمیرات،درآمد حاصل از ارائ -
 (. 1397 )ضیایی، آموزش و هنر و موسیقی

 تجربه ترکیه  . 2-2-3

های نظامی در ترکیه توسط صندوق حمایت از صنایع  دهد که منابع مالی اضافی برای هزینه مطالعات نشان می
و در کنار هیئت    1985قانون اساسی از سال    12شود. این صندوق به موجب ماده  تأمین می  (DISF)  دفاعی

به فعالیت کرده  (DDI)  توسعه صنایع نظامی ترکیه  تأمین  شروع  این صندوق  از تأسیس  است. هدف اصلی 
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تأم و  نظامی  تجهیزات  و  تسلیحات  خرید  نظامی،  تولیدات  صنایع  توسعه  و  نوسازی  برای  اضافی  ین  بودجه 
صندوق  هزینه مالی  منابع  است.  ترکیه  نظامی  صنعت  های  پروژه  به  مربوط  کمک   DISFهای  محل  از 
های اختصاص یافته در بودجه سالیانه برای صندوق، سهمی از درآمدهای مالیاتی در بودجه وزارت دفاع،  هزینه

درصد از مالیات بر الکل و    10درصد از مالیات بر مصرف سوخت،  8/5  پنج درصد از مالیات بر درآمد اخذ شده،
، درآمدهای حاصل  (TAF) سیگار، انتقال وجوه از بنیادهای ایجاد شده برای حمایت از نیروهای مسلح ترکیه

از خدمات نظامی ارائه شده،کمک های مالی، درآمد حاصل از دارایی های صندوق، سهم درآمد حاصل از شرط  
   (. 1397 )شکری،از قرعه کشی و التاری بندی های مسابقات ملی و سهم درآمدهای حاصل 

همانطور که گفته شد صندوق حمایت از صنایع نظامی برای تأمین و تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز برای  
کند. مکانیسم کاری تولید اسلحه و هزینه انجام پروژه های همکاری نظامی صنعتی راه اندازی و فعالیت می 

است که شور ترتیب  این  به  اجرایی صنایع دفاعی روش های صندوق  و کمیته  ترکیه  وزارت دفاع  عالی  ای 
  تدارکات اسلحه و تجهیزات نظامی را با توجه به برنامه هدف استراتژیک تعیین می کنند و تصمیم گیری در 

فروش سالح و تجیهزات نظامی و دستورالعمل های نحوه پرداخت و شیوه تخصیص منابع صندوق    و  مورد خرید
DISF  های صندوق  شود. از سوی دیگر، سازوکار هزینهین میتعیDISF    به این ترتیب است که پروژه های

خرید و بازپرداخت   بهسازی، بازسازی، توسعه صنایع دفاعی و خرید تسلیحات توسط این صندوق در یک چرخه
، صندوق  1998الی    1986اعتبار تخصیص یافته قرار می گیرد. به عنوان مثال بر اساس آمارها، طی دوره زمانی  

DISF  های   برای خرید تسلیحات و توسعه پروژه (میلیون دالر 680سالیانه در حدود )میلیارد دالر   2/8حدود
 (. 1399 )زمانی فراهانی،است تولیدات صنعتی دفاعی تأمین کرده

های نظامی  درصد از هزینه  86، در حدود  2000تا    1986بر اساس اطالعات رسمی منتشر شده، طی دوره زمانی  
اختصاص پیدا    DISFدرصد دیگر از محل منابع صندوق    14است و    ترکیه از محل بودجه دولت تأمین شده

های خرید مربوط به هزینه   های نظامی کشور ترکیهدرصد از هزینه  7/26  است . طی دوره زمانی مذکور،کرده
تأمین شده است. الزم به   DISFدرصد توسط صندوق  44و تأمین تجهیزات نظامی بوده است که از آن رقم،

ذکر است که طی دوره زمانی مذکور، بودجه نظامی ترکیه در فاصله پنج تا هشت میلیارد دالر بوده است که از  
   (. 1394 )بهمند و بهمنی،است   دارک تجهیزات نظامی شدهآن حدود یک تا دو میلیارد دالر صرف تهیه و ت

 DDIو    DISFتهیه و تدارک تسلیحات و تجهیزات نیروهای مسلح ترکیه از کانال بودجه دفاعی و همچنین  
با هدف توسعه صنعت نظامی داخلی و صندوق    (DDI)  تأمین شده است. هیئت توسعه صنایع دفاعی ترکیه

DISF  ین توسعه از طریق استفاده از منابع برون بودجه ای در تالش بوده اند تا این  با هدف تأمین مالی ا
می  نشان  آمارها  سازند.  برآورده  را  ترکیه  مسلح  نیروهای  زمانی  هدف  دوره  طی  حدود    2000تا    1986دهد 

در حوزه پروژه های صنعتی نظامی و تولید تسلیحات سرمایه گذاری   DISFمیلیارد دالر توسط صندوق 5/18
 (. 1399 )یحیی زاده، است  شده

است تا تمام پروژه های صنعتی نظامی خود را به هیئت توسعه صنایع دفاعی   از سوی دیگر، ترکیه سعی کرده 
  در راستای اجرای پروژه ارتقای توان نظامی داخل،   2004واگذار کند. به این ترتیب در سال    DDIیا همان  
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شرکت داخلی وابسته به هلدینگ نیروهای مسلح    15)به امضای قراردادهایی با پیمانکاران داخل    DDIهیئت  
به ارزش بیش از یکصد میلیارد دالر پرداخت. این اقدام منجر به کاهش پنجاه درصدی نیاز به    (TAFF)ترکیه

. نتیجه این سرمایه گذاری ها افزایش درجه خودکفایی در تأمین نیازهای دفاعی و بخش  پیمانکاران خارجی شد
درصد در   2/44و    2007درصد در سال  6/41،  2006درصد در سال    7/36، 2003درصد در سال    25صنعت به  

د  درآمد سه میلیار  DDIبوده است. این طرح استراتژیک هیئت    2010درصد در سال    50و همچنین    2008سال  
و    1991انجمن های صنایع دفاعی در سال های    را در پی داشته است. از سوی دیگر،  2011دالری در سال  

در    1999 و  کنند  می  فعالیت  ترکیه  نظامی  صنایع  در  که  داخلی  خصوصی  کامالً  های  شرکت  عضویت  با 
دهد ترکیه نشان می   های مربوط به تدارکات نظامی شرکت می کنند. تجزیه وتحلیل درآمد صنعت دفاعیمناقصه

درصد مربوط به شرکت های وابسته    33  درصد از درآمد مذکور متعلق به شرکت های خصوصی،  36در حدود  
 (.2010  عصمت،)درصد مربوط به شرکت های دولتی است    31و    (TAFF)  به هلدینگ نیروهای مسلح ترکیه

قابل مالحظه ای است و بازار    این ارقام بیان کننده این است که صنعت نظامی و دفاعی قادر به جذب منابع
 (. 1399 )نوروش، است  بزرگی برای سرمایه گذاران خصوصی ایجاد کرده

   تجربه آمریکا. 2-2-4

فناوری و دانش فنی است. از  یکی از راهبردهای اصلی نظامی آمریکا دستیابی به برتری نظامی از راه برتری  
و همچنین   (S&T)  که حفظ برتری تکنولوژیک هزینه بر است و حفظ بودجه علم و تکنولوژی ارتش  آنجا

 بر اساس مطالعات  است. دولت آمریکا را با چالش های زیادی روبرو کرده  (R&D)  بودجه تحقیق و توسعه
  (PPP) خصوصی  –برای رفع این چالش ها و مشکالت، ارتش آمریکا از رویکردهای نوآورانه مشارکت دولتی  

جهت دستیابی به اهداف تحقیقاتی و فناوری خود بهره گرفته است تا بتواند برتری خود را در این زمینه حفظ  
  ی از طریق ترکیب منابع، خصوصی به عنوان توافقی میان دولت و چند شرکت خصوص  -کند. مشارکت دولتی

دارایی ها و دانش فنی دولتی با منابع تکمیلی ارائه شده از سوی بخش خصوصی، ضمن ارائه خدمات برای  
نیروهای مسلح و ایجاد دارایی های جدید و افرایش ارزش دارایی های موجود و ایجاد درآمد توانسته است تا  

 (.  1396 )عبدالباقی و همکاران، ببخشد توانایی ارتش را در انجام تحقیقات پیشرو ارتقا

می تواند برای کسب درآمد مورد استفاده نیروهای مسلح قرار گیرد. به عنوان مثال،    PPPیک قرارداد مشارکتی  
توافق مشترک توسعه و تحقیقاتی با یک شرکت خصوصی تجاری و مرکز  ارتش آمریکا در چهارچوب یک 

ویژگی ها و کاربردهای پروتئین ابریشم عنکبوتی می پردازد. این قرارداد  بیوتکنولوژی دانشگاه کرنل، به بررسی  
مشارکتی به ارتش حق داشتن درصدی از حق امتیاز حاصل از نتایج و تالش های تحقیقاتی را می دهد. بدون  
در نظر گرفتن صاحب ثبت اختراع، اگر یک پیشرفت یا اختراع مهم رخ دهد، این قرارداد مشارکتی می تواند 

 (. 1396 )شیرسوار،  یک منبع بالقوه کسب درآمد برای ارتش آمریکا باشد

است نه   نیروهای مسلح امکانات و دارایی های فراوانی دارند که معموالً برای بهره مندی پرسنل تأسیس شده
برای کسب درآمد و سود. ارتش می تواند با لحاظ اصول کارآمدی و بهره وری، خدمات رفاهی و بهداشتی و  

موزشی را به پرسنل خود ارائه نماید که این در چهارچوب قوانین دولتی امکان پذیر نیست ولی در صورتی که آ
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نیروهای مسلح در قالب قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی به ارائه خدمات بپردازند، ضمن اینکه خدمات  
خواهد بود. به عنوان مثال، هتل تاریخی با کیفیت تر ارائه خواهد شد، امکان کسب درآمد و سود نیز امکان پذیر  

واگذار    HRPدر چهارچوب یک قرارداد مشارکتی با شرکت    1998تایر در وست پوینت نیویورک آمریکا در سال  
ضمن اینکه اجاره به ارتش آمریکا پرداخت    HRPشد. بر اساس این توافقنامه، به مدت پنجاه سال شرکت  

های  من یک مجتمع مسکونی به آن اضافه کرده و همچنین تمام هزینه کند، هتل را بازسازی کرده و در ضمی
خواهد بود. در نهایت ارتش ضمن دسترسی به امکانات بازسازی شده    HRPساز و بازسازی بر عهده    ساخت و

کند و در پایان قرارداد اجاره، دارایی بهبود و بهبود یافته هتل، یک درصد از فروش ناخالص هتل را دریافت می
 (. 1384همکاران، و  )رضاییان شودیافته را صاحب می

هره برداری قرار گیرد، استفاده از بخشی از تجهیزات و  یکی دیگر از طرح های مشارکتی که می تواند مورد ب
امکانات نیروهای مسلح توسط بخش خصوصی است که این امکانات مازاد بر نیاز نیروهای مسلح هستند. به 
عنوان مثال، در آمریکا ارتش تعداد زیادی سایت های ویدیو کنفرانس دارد که این سایت ها در ظرفیت کامل 

است    مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. ارتش وارد یک قرارداد با بخش خصوصی شده  توسط نیروهای مسلح
تا بخشی از این امکانات و تجهیزات در زمان هایی که مورد استفاده خود ارتش نیست توسط بخش خصوصی  

ه عنوان  مورد بهره برداری قرار گیرد. شایان ذکر است با توجه به ماهیت این فعالیت، شرکت مخابرات نیز ب 
یکی از طرفین این قرارداد بهره برداری حضور دارد. این قرارداد درآمد نیروهای مسلح را باال برده است و این  
امکان را برای ارتش فراهم نموده تا از محل این درآمدها نسبت به مدرنیزه کردن و به روزرسانی این سایت ها  

 ( 1385 )بهرامفر، اقدام نماید

ی مولدسازی دارایی ها که در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است، لیزینگ دارایی ها و  یکی دیگر از روش ها
این فرآیند، فضاهای آزمایشگاهی یا تحقیق و توسعه یا تجهیزات و ماشین آالت   ارتش است. طی  امکانات 

واگذ به شرکت های خصوصی  اجاره  قرارداد  نیست طی یک  نیروهای مسلح  استفاده خود  ار  ارتش که مورد 
سازد  می  شود. این فرآیند از یک طرف امکان دسترسی سریع به دارایی را برای شرکت های خصوصی فراهممی

 و از طرف دیگر امکان کسب درآمد از دارایی های بالاستفاده را برای ارتش فراهم ساخته است.  

داد،  انجام  امریکا  ارتش  از کارهای مشارکتی که  توان    یکی دیگر  از  برداری  ایجاد  بهره  بخش خصوصی در 
به منظور انتقال نیروهای فورت درام و حل مشکل مسکن آنها،    1985مسکن برای کارکنان ارتش بود. در سال  

ساز خصوصی در فورت تار نیویورک شد. طی این قرارداد    ارتش وارد یک قرارداد با چهار شرکت توسعه ساخت و
احد مسکونی طبق خواست ارتش ایجاد کردند و در  و   2000شرکت های سازنده زمین را خریداری کردند و  

درصد از این واحدها را تضمین و نسبت به پرداخت  97مقابل ارتش طی یک قرارداد اجاره بیست ساله، اشغال 
اجاره بها و همچنین هزینه نگهداری به شرکت اقدام می کرد. در پایان دوره بیست ساله ارتش وارد یک قرارداد  

  چانگ و همکاران، )شود و یا نسبت به واگذاری این واحدهای مسکونی اقدام می نماید  ت می جدید اجاره با شرک
1999.)  
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 تجربه هندوستان  . 2-2-5

های نیروی انسانی مدرن سازی نیروهای بودجه نظامی هند به طرز چشمگیری در حال افزایش است، اما هزینه 
های ، بخش قابل توجهی از بودجه دفاعی هند به هزینه 2000نظامی را به تأخیر انداخته است. از اواسط سال  

حوزه سیستم های تسلیحاتی در    های سرمایه ای درپرسنل نظامی تخصیص داده شده است، درحالی که هزینه
، بودجه دفاعی  2015و    1995مقایسه با بخش های دیگر بودجه در حال کاهش است. در فاصله بین سال های  

درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن رشد اقتصادی گسترده هند، این    5/5هند به طور میانگین ساالنه  
، بودجه  2015در کنار چین و ژاپن تبدیل شده است. در سال  کشور به یکی از قدرت های ممتاز منطقه ای  

از   است.  51دفاعی هند  داده  قرار  را در جایگاه ششم جهان  این کشور  امر  این  فراتر رفت که   میلیارد دالر 
به خود اختصاص داده    2015های دفاعی بین المللی را در سال  درصد از مجموع هزینه  3های دفاعی هند  هزینه

  درصد بوده است 1از بودجه دفاعی جهان تنها    1995است. این موضوع در حالی است که سهم هند در سال  
 (.1395)شمس عالم، 

ای، های سرمایهمسلح، هزینه  های نسبی بین چهار جنبه اصلی از بودجه دفاعی هند یعنی نیرو هایبررسی هزینه 
کند که بودجه دفاعی به طور های جانبی وزارت دفاع، این نکته آشکار میصندوق های بازنشستگی و هزینه

هزینه  به سمت  تدارکات  هزینه  از  ای  شامل  فزاینده  هزینه خدمات  است.  تغییر  در حال  انسانی  نیروی  های 
العاده های کاری و هزینههای مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد،  هزینه نقل سه نیروی    های حمل وفوق 

ساز و   ساخت و  های سرمایه ای شامل هزینه زمین،شود. هزینهدریایی، زمینی و هوایی و نیروهای مشترک می
 (. 1395  )بهمنی،شود  های نظامی میتدارکات و مدرنیزه کردن هواپیماها، خودرو های سنگین و متوسط و کشتی

نبی وزارت دفاع شامل خدمات عمومی، مسکن و هزینه کارخانه تولید مهمات نظامی و تحقیق و های جاهزینه
شود. از طرفی، ارتش هند در حال سرمایه گذاری برای تجهیز ارتش به سیستم های نظامی پیشرفته توسعه می 

سرمایه ای صرفاً    های، هزینه 2016و گران قیمت است. با این حال، در بودجه سال مالی منتهی به تابستان  
یک چهارم از بودجه دفاعی این کشور را تشکیل می داد. در این میان بودجه صندوق های بازنشستگی نیز  

درصد افزایش یافت    21، بودجه بازنشستگی برای نیروی انسانی نظامی به  1990افزایش پیدا کرد. از اواخر دهه  
   (. 2016 ماسون،)درصد رسید  24به  2017و تا پایان سال مالی 

همان گونه که در بخش باال گفته شد ارتش هند مشابه با سایر نیروهای مسلح در جهان، امروزه با دو دسته 
های نگهداری و تدارکات نظامی است و دوم، افزایش توان دفاعی و  تقاضا مواجه است. اول، کاهش در هزینه

برون سپاری در نیروهای مسلح هندوستان   .ید است بازدارندگی است. این دو تقاضا نیازمند اتخاذ راهبردهایی جد
  مشابه با سایر ارتش های دنیا در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که قبالً هم اشاره شده 

چندین دلیل مهم برای برون سپاری وجود دارد که مورد توجه وزارت دفاع هندوستان قرار گرفته است.    است
های کنترل و عملیات است. سوم، آزادسازی منابع برای  شرکتی است. دوم، کاهش هزینه اول، بهبود نظارت  

سایر اهداف سازمانی است. چهارم، دسترسی به منافع ناشی از در اختیار داشتن قابلیت ها و فناوری های جهانی 
هفتم کاهش    است. پنجم، کمبود منابع داخل سازمان است. ششم، افزایش سرعت مهندسی سود سازمان است و

شود این اهداف عمدتاً  در هزینه فعالیت های سازمان و کاهش و تقسیم ریسک است. همانطور که مالحظه می 
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از: تالش برای کنترل و کاهش هزینه و جبران کمبود منابع سازمانی    حول دو نکته اصلی است که عبارت اند
 (.1399)زری بافت،  که هر دو وجوهی از فرآیندهای تأمین مالی هستند

 پیشینه پژوهش . 2-3

 در خصوص مدل های تأمین مالی پروژه در صنایع هوانوردی کشور و با هدف(  1392تحقیق موسویان و حدادی )
برگیرنده مدلی از تأمین    درشناسایی این مدل ها و ارزیابی هر یک از آنها به این جمع بندی دست یافتند که   

 مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع است.  
با موضوع طراحی روش های تأمین مالی هزینه های صنایع هوانوردی (  1392طور حسینی و همکاران )  همین
طراحی روش تأمین مالی از طریق انتشار صکوک، در کشور تأمین مالی از طریق اوراق   نشان دادند که در کشور 

 اجاره و مشارکت بسیار رواج یافته است.
با عنوان شناسایی انواع روش های صکوک استصناع در قالب اقتصاد    ( در تحقیقی1393نظرپور و همکاران ) 

د که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار به این نتیجه رسیدن  مقاومتی در صنایع هوانوردی کشور
 اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند.  

( در تحقیقات خود نشان دادند که افزایش سرمایه  1389( و یحیی و فر )1388(، میر محرابی )1385شمس عالم )
 های تأمین مالی تأثیری بر جریان های نقدینگی ندارد.   توسط روش

( به این نتیجه رسید که بین تعهد و سود در کل تأمین مالی خارجی و بازده جریان نقدینگی رابطه  1385رحمانی )
از اجزای تأمین مالی خارجی با جریان   یک  داری وجود دارد و این رابطه در مقایسه با رابطه هرمنفی و معنی

 نقدینگی، قوی تر است. 
 

 روش شناسی پژوهش . 3
جهت گردآوری داده های از پرسشنامه و    مطالعاتی  با پاردایم کیفی است  -این مقاله از نوع تحقیقات توصیفی

حوزه   متخصصان کلیهدر مقاله حاضر جامعه آماری عبارت است از . بهره برده شده استبه صورت روش دلفی 
صنایع هوایی و دفاع نظامی در بخش هوابرد می باشند که جهت تسهیل در امر پژوهش براساس رویکرد دلفی  

در مقاله حاضر، پژوهشگر با  روش نمونه گیری در این پژوهش روش گلوله برفی است.  نفر انتخاب شدند.    30
طالب تئوری بدست آمده و دانش نسبی که در خصوص این موضوع فراگرفته است را در قالب  استفاده از م

های شفاهی و مصاحبه از نخبگان نیروی نظامی هوابرد طراحی و تدوین کرد. پس از بدست آوردن  پرسشنامه
قا در  تستی  سئواالت  تهیه  و  طراحی  به  اقدام  پژوهشگر  کشور،  هوابرد  نظامی  نیروی  نخبگان  لب جواب 

در دو قالب آمار توصیفی و    ی گردآوری شدههاداده  سپس   . نمودجهت جمع اوری داده ها  های بسته  پرسشنامه
. در نهایت جهت مقایسه راهکارهای سایر کشورها نیز با استفاده از بدست  ندشد  تجزیه و تحلیلآمار استنباطی 

های پژوهش در این  ت تجزیه و تحلیل یافتهآوردن مطالب تئوری اقدام به تحلیل نتایج نمود. الزم به ذکر اس



 87                                                                     1401، تابستان  بیستم و چهارمفصلنامه اقتصاد دفاع، سال هفتم، شماره  

  25ورژن    SPSSنرم افزار    استفاده ازی و آمار توصیفی و استنباطی آن به  یتحقیق به صورت تحلیل محتوا
 صورت گرفت.

 های پژوهشها و یافتهتجزیه و تحلیل داده .4
  توصیفی   اطالعات و میدانی پیمایش کندمی یاری پژوهش  عرصه بیشتر شناخت  در را ما که  اطالعاتی منابع از

  توصیفی   اطالعات  ترینمهم  که  است  آن  بر  سعی  ادامه  در  بنابراین.  است   پرسشنامه  تکمیل  و  مشاهدات  از  حاصل
  به   پاسخگویان   سن  حداکثر  و  حداقل(  1مطابق جدول شماره )  .شود  ارائه  شدهانجام  میدانی  مطالعات  از  حاصل
  برحسب   تحصیالت  سطح  آمد؛ وضعیت  بدست 50/51  پاسخگویان  سنی  میانگین  و  سال 64  و  سال  39  ترتیب

  با   برابر  دکتری  ودرصد(    30)  نفر  9  ارشد  کارشناسی  ،درصد(50)  نفر  15  لیسانس  ،درصد(  5/3)  نفر  1  دیپلم  فوق
  افراد   ازدرصد(    5/83)  نفر  25   شامل  تحصیلی  رشته  با  رابطه  در  پاسخگویان  توزیع  .استدرصد(    5/16)  نفر  5

  بودند.  نموده  تحصیل   غیره  های  رشته  دردرصد(    5/16)  نفر  5  و  بودند  نموده  تحصیل   اقتصاد  رشته  در  آزمودنی

  نظامیان   را  آزمودنی  افراد   ازدرصد(  60)  نفر   18  است  مشاهدهقابل   که  همچنان  شغل،   برحسب  پاسخگویان  توزیع
 مجموع  از   .دهند  می  تشکیل  کارمندها  رادرصد(    5/16)  نفر   5  و  دانشگاه  اساتید   را درصد(    5/23)  نفر  7  ارتش، 

 بین(  درصد  40)  نفر  12  خدمت  سابقه ی  سال،  10  از  کمتر (  درصد  20)  نفر  6  سابقه خدمت  پاسخگو،  نفر  30
  بیشتر(  درصد 10) نفر  3 خدمت  سابقه ی و  سال 20-30 بین( درصد 30)  نفر  9 خدمت سابقه ی   سال، 20-10

 . است بوده سال 46/10 پاسخگویان،  سابقه خدمت میانگین همچنین،. است بوده سال 30 از

 های عمومی پرسشنامه ( آمار توصیفی سوال1)شماره  جدول
 درصد فراوانی  فراوانی  شاخص  متغیر  ردیف 

39-49 سن 1  
60-50  
70-61  

10 
15 
5 

33 
50 
17 

 فوق دیپلم  سطح تحصیالت   2
 لیسانس 

 کارشناسی ارشد  
 دکتری  

1 
15 
9 
5 

5/3  
50 
30 

5/16  

 اقتصاد   رشته تحصیلی   3
 غیره 

25 
5 

5/83  
5/16  

 نظامی  شغل  4
 کارمند  

 استاد دانشگاه 

18 
5 
7 

60 
5/16  
5/23  

سال  10کمتر از  سابقه خدمت  5  
سال 20-10  
سال 30-20  

سال 30بیشتر از   

6 
12 
9 
3 

20 
40 
30 
10 

  پژوهشهای منبع: یافته
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 های روش دلفی. یافته1-4
در مرحله اول روش دلفی، ابتدا از طریق مراجعه حضوری و مصاحبه با خبرگان نمونه پژوهش، اقدام به تدوین  

تدوین شد.    متخصصان، پرسشنامه اولیه پژوهش جهت ارسال به  ی این پژوهش گردید. سپسهاشاخصکلی  
شده، تأثیر بیشتری در  از عوامل مشخص  یک  جهت تعیین اینکه کدام   متخصصانپس از ارسال پرسشنامه به  

عدد    30دارند، تعداد  جا(  جمهوری اسالمی ایران )نه   هواییهای اقتصادی نیروهای  ورد تأمین مالی هزینهبرآ
تجز اجرای  قرار گرفت  وتحلیلیهپرسشنامه دریافتی مورد  از  بعد  میانگین عملی    مرحله دوم پژوهش،.  مقدار 

بدست آمده است که حداقل امتیاز میانگین نظری محسوب    3حاصل از نظرات پاسخگویان افراد آزمودنی کمتر از  
به هر یک از سؤاالت  را اجرا نمود البته در این مرحله  مرحله سوم دلفی    شود؛ به همین خاطر پژوهشگرمی

بیشتر   االت  بار دیگر به سؤمتخصصان  تا    گردیداضافه    نظر  موردی  هاشاخصتوضیحات اضافی جهت فهم 
تا مقدار میانگین عملی امتیازها غالباً از رویکرد دوم مرحله دلفی   شداین امر سبب    که  جواب دقیق تری دهند

پس از بدست آوردن مقدار میانگین عملی حاصل از نتایج نظرات پاسخگویان که در رویکرد سوم  ؛  بیشتر شود
با  بر تو  3ابر  آمد،  پژوهشگر  بدست  سپس  شد.  گریدده  صادر  دلفی  های  دوره  نظرات  قف  مقایسه  به  اقدام 

 .نمود (2شماره )جدول  صورتبه پاسخگویان در دور دوم و سوم 
 در مرحله دوم و سوم دلفی  انیتفاوت نظرات پاسخگو زانیم  یبررس (2شماره ) جدول

میانگین نظرات  
 مرحله سوم 

نظرات  میانگین 
 مرحله دوم 

 ردیف  گویه ها 

96/3 34/3 
عنوان تامین مالی موقت بر بهبود  استفاده از استقراض کوتاه مدت به

 عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد. 
1 

46/3 29/2 
استقراض بلند مدت بعنوان یک منبع رایج تامین مالی برای اکتساب  

 دارد.اموال بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر 
2 

43/3 29/1 
استفاده از استقراض به منظور صرفه جویی در مالیات ناشی از کاهش  

 بهره بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد.
3 

27/3 19/2 
داشتن فهرست اولویت منابع تامین مالی جهت تصمیم گیری در تعیین  

 دارد. منبع تامین مالی بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر 
4 

23/3 38/2 
در نظر گرفتن امکان ورشکستگی و از دست رفتن شغل هنگام  

 استقراض برای اکتساب اموال بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد. 
5 

53/2 11/3 
استفاده از استقراض جهت انگیزه دادن به مدیران برای سرمایه گذاری  

 دارد. بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر 
6 

37/3 73/3 
استفاده از استقراض جهت اکتساب اموال، عالمت مثبتی برای ذینفعان  

 در سرمایه گذاری بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد. 
7 

93/3 20/2 
های بهره هنگام استقراض بر بهبود عملکرد سازمان در نظر گرفتن نرخ

 نهجا تأثیر دارد. 
8 

70/3 53/2 
گرفتن تأثیر استقراض بر قیمت سهام بر بهبود عملکرد سازمان در نظر 

 نهجا تأثیر دارد. 
9 
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میانگین نظرات  
 مرحله سوم 

نظرات  میانگین 
 مرحله دوم 

 ردیف  گویه ها 

63/3 26/2 
در نظر گرفتن هزینه تأمین مالی بر منبع تأمین مالی بر بهبود عملکرد  

 سازمان نهجا تأثیر دارد. 
10 

10/3 31/2 
کاهش هزینه کلی تأمین مالی هنگام استفاده از استقراض بر بهبود 

 عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد. 
11 

83/3 35/3 
در نظر گرفتن شرایط بازارهای مالی هنگام انتخاب شیوه تأمین مالی بر  

 بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد. 
12 

52/3 83/2 
حفظ تعادل بین استقراض و دارایی های خالص هنگام انتخاب منبع 

 سازمان نهجا تأثیر دارد. تأمین مالی بر بهبود عملکرد 
13 

77/3 23/2 
اتکا به مشاوره های بانکدارهای سرمایه گذاری در تصمیم گیری برای  
 استفاده از نوع منبع تامین مالی بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد. 

14 

31/3 25/3 
جریان نقدینگی برای اکتساب اموال در تأمین مالی بر بهبود عملکرد  

 سازمان نهجا تأثیر دارد. 
15 

00/3 00/3 
عدم استفاده از استقراض و جایگزینی جریان نقدینگی بر بهبود عملکرد  

 سازمان نهجا تأثیر دارد. 
16 

96/3 34/3 
استفاده از جریان نقدینگی به عنوان روشی آماده بر بهبود عملکرد  

 سازمان نهجا تأثیر دارد. 
17 

46/3 29/2 
رایج به خاطر محکم بودن قید و بندهای سازمان بر بهبود افزایش سهام 

 عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد. 
18 

43/3 29/1 
استفاده از سهام رایج، عالمت مثبت برای سرمایه گذاران جهت تامین 

 مالی بر بهبود عملکرد سازمان نهجا تأثیر دارد.
19 

27/3 19/2 
ایجاد جذب سرمایه گذاران و خرید سهام استفاده از نام برند، می تواند در 

 سازمان های نهجا مؤثر باشد.
20 

23/3 38/2 
استفاده از وفاداری به برند می تواند در ایجاد جذب سرمایه گذاران و 

 خرید سهام در سازمان های نهجا مؤثر باشد.
21 

53/3 11/3 
گذاران و خرید ایجاد ارزش هویت برند می تواند در ایجاد جذب سرمایه 

 سهام در سازمان های نهجا مؤثر باشد.
22 

37/3 73/3 
ایجاد تمایز رقابتی می تواند در ایجاد جذب سرمایه گذاران و خرید سهام 

 در سازمان های نهجا مؤثر باشد.
23 

93/3 20/2 
ایجاد عرضه اولیه می تواند در ایجاد جذب سرمایه گذاران و خرید سهام 

 نهجا مؤثر باشد.در سازمان های 
24 

70/3 53/2 
استفاده از اوراق منفعت استهالکی در برآورد تأمین مالی سازمان های  

 نهجا مؤثر است؟ 
25 

63/2 26/2 
استفاده از اوراق مرابحه در برآورد تأمین مالی سازمان های نهجا مؤثر  

 است؟ 
26 
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میانگین نظرات  
 مرحله سوم 

نظرات  میانگین 
 مرحله دوم 

 ردیف  گویه ها 

10/3 31/2 
تأمین مالی سازمان های نهجا استفاده از اوراق فروش و اجاره در برآورد 
 مؤثر است؟ 

27 

83/3 35/3 
ی در برآورد تأمین مالی سازمان های  اوراق اجاره اشتراک زماناستفاده از 

 نهجا مؤثر است؟ 
28 

52/3 83/2 
ی در برآورد تأمین مالی سازمان های نهجا مؤثر  اوراق اجاره کل استفاده از 

 است؟ 
29 

59/2 46/2 
اوراق تبعی در برآورد تأمین مالی سازمان های نهجا مؤثر  استفاده از 

 است؟ 
30 

 31 استفاده از استصناع در برآورد تأمین مالی سازمان های نهجا مؤثر است؟  17/2 57/2

90/2 36/2 
ی در برآورد تأمین مالی سازمان  بان تیبه مالک  منتهی استفاده از اجاره

 های نهجا مؤثر است؟ 
32 

17/2 42/2 
ایجاد ارزش معنوی برند در سطح بین الملل می تواند در جذب سرمایه  

 گذاران خارجی در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر باشد؟
33 

81/2 83/2 
شناخته شدن بازار داخلی و ایجاد سهام در جذب سرمایه گذاران داخلی  

 در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر باشد؟ 
34 

03/2 56/2 
شناخته شدن بازار خارجی و ایجاد سهام در جذب سرمایه گذاران خارجی 

 در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر باشد؟ 
35 

56/2 62/2 
در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا  JVمشترک   یگذار هیسرما

 مؤثر باشد؟
36 

45/2 39/2 
برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر  در تأمین  یت یچند مل یها  شرکت

 باشد؟ 
37 

96/2 12/2 
به کشورهای سرمایه گذار در تأمین برآورد مالی   ازیحق امت یقراردادها

 سازمان های نهجا مؤثر باشد؟
38 

59/2 31/2 
در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر   هیبازار سرما یابزارها

 باشد؟ 
39 

57/2 11/2 
 تواند می المللی بین های شرکت با خصوصی و عمومی  مشارکت قرارداد

 ؟ باشد مؤثر  نهجا های سازمان مالی برآورد تأمین در
40 

90/2 17/2 
ی می توان در تأمین برآورد مالی سازمان  از محل اعتبارات بودجه دولت

 های نهجا مؤثر باشد؟
41 

17/2 28/2 
ی  دفاع یو توان آمادگ  تیدر قالب تقو یاز محل منابع صندوق توسعه مل 

 می توان در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر باشد؟
42 
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میانگین نظرات  
 مرحله سوم 

نظرات  میانگین 
 مرحله دوم 

 ردیف  گویه ها 

99/2 46/2 
می توان در تأمین  انهیاز محل فروش مازاد نفت مصوب بودجه سال

 برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر باشد؟ 
43 

03/2 14/3 
  صادارات ای یبا بخش خصوص یصنعت دفاع یاز محل سود قراردادها

 می توان در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر باشد؟
44 

03/2 36/2 
 یسازمان ها ای ینعت دفاع ص اموال مازاد از محل فروش امالک و

می توان در تأمین برآورد مالی سازمان های نهجا مؤثر   مسلح  یروهاین
 باشد؟ 

45 

   پژوهشهای منبع: یافته 
در مرحله دوم با مرحله    آنان تفاوت نظرات    پاسخگویان،اجماع حاصل از نظر    زان یم  به منظور تعیینهمچنین  

( آورده شده 3در جدول شماره )که نتایج این آزمون    بررسی گردید  1کندال  یسوم با استفاده از آزمون همبستگ
 است. 

 کندال  بیآزمون ضر جینتا (3جدول شماره )
 30 حجم جامعه  1

 617/0 ضریب کندال  2

 145/297 کای اسکوئر  3

 28 درجه آزادی  4

 001/0 معناداریدرجه  5

 های تحقیق  منبع: یافته 

کامل برابر صفر است، الزم  همبستگی  هنگام توافق کامل برابر یک و در زمان نبود    ضریب کندال  مقدار مقیاس
دار است  نفر، حتی مقادیر بسیار کوچک این ضریب نیز معنی 10به ذکر است برای اعضای پانل دلفی بیشتر از 

و) از    . (2011فانگ،  وو  کندال  هماهنگی  ضریب  آوردن  دست  به  ضرایب    Spssبرای  میزان  شد.  استفاده 
( بود  که این مقیاس با توجه  p≤001/0دار )ی معنو  617/0به میزان   این تحقیق در دور سوم کندال همبستگی

توافق است بر روی گویه های  زان نسبتاً مناسبی از  می  دهندهنفر( نشان  30ر سوم دلفی )به تعداد اعضای دو
 احصاء شده است. 

 نتیجه گیری  . 5

جمهوری اسالمی ایران به دلیل استفاده    هواییهای تحقیق مشخص گردیده شد که صنعت  اساس نتایج یافته  بر
است تا با ورود    از رویکردهای سنتی و دیرینه در خصوص استفاده از ابزار آالت و تجهیزات قدیمی سبب شده

کشور ایران، شاهد  استراتژی    بهفشار مضاعف از سوی تحریم ها و عدم انتقال دانش و تجربیات سایر کشورها  
یم که مربوط به دوران  استفاده نمای  هواییود باشیم و غالباً از تجهیزات و وسایل  کشور خ  هواییسنتی از خطوط  

 
1. Kendall's Coefficient of Concordance (W) 
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کشور ایران    هواییدهد که صنعت  جنگ تحمیلی و بازمانده از آن دوران است. از همین رو این نکته نشان می 
تأمین مالی در  به منبع و قدرت مالی بیشتری نیازمند است تا احیاء گردد؛ در همین راستا توجه به روش های  

کشورهای منتخب بعنوان الگویی فراگیر می تواند کشور ایران را در خصوص روش های مطمئن تأمین مالی 
حمایت کند. استفاده از روش هولدینگ بعنوان مثال در کشور هند یا برون سپاری بخشی از فعالیت های نظامی 

بعنوان الگو از کشورهای همسایه    کشور به شرکت های خصوصی و بخش خصوصی می تواند  هواییصنعت  
(  R&Dکشور نماید. همچنین استفاده از واحد تحقیق و توسعه)  هواییترکیه کمک بزرگی در تأمین مالی صنایع  

بعنوان بخش الینکلف مجموعه که حاوی اطالعات و دانش نخبگان این مرز و بوم می باشد سبب می گردد  
زمینه در  سایر کشورهای جهان،  با  هوانوردی   تا همگام  در صنایع  مالی  منابع  تأمین  روش های  و  تولیدات 

باشیم.   را در بین همه کشورهای جهان داشته  افتخاری خود  ارزش  بتوانیم جایگاه و  نیروهای نظامی کشور 
ی در روش های تأمین منابع مالی و استفاده از لیزینگ یبعنوان دو بازوی اجرا  DDPIو    FTAاستفاده از روش  
کشور از جمله روش های تست شده و انجام شده در زمینه روش های تأمین    هواییو نقل  در خطوط حمل  

منابع مالی است. استفاده از بورس اوراق بهادار برای جذب سرمایه گذاران داخلی در تقویت و پیشرفت ابزارآاالت 
مین منابع مالی کشور نیروی نظامی و تجهیزات هوابردی یکی دیگر از تصمیم های مناسب و درخور در زمینه تأ

مالی صنعت  منابع  تأمین  بحث  در  داخلی  گذاران  سرمایه  از  استفاده  نخبه،  جوانان  به  اطمینان  ایجاد  است. 
اند هوانوردی کشور، فروش زایدات و لوازم غیر قابل مصرف که در انبارهای سازمان هوانوردی کشور دپو شده

خصوصی سازی در تمامی صنایع    44اجرای اصل    و توجه به فرمایش های مقام معظم رهبری در خصوص 
کشور، می تواند روش هایی باشد که با توجه به انجام تست و گرفتن جواب مثبت آن توسط سایر کشورهای 

به صنایع هوانوردی نیروی نظامی  جهان، در ایران نیز جواب دهد. پیشنهاد می گردد تا شرکت های وابسته  
( اقدام به انجام مهندسی معکوس برای  R&Dاز واحد تحقیق و توسعه )  ایران با استفادهجمهوری اسالمی  

ع مالی کشور نماید. همچنین به نظر می رسد که  بامناسب و جایگزین در بحث تأمین منبسیاری از روش های 
های  کشور می توان از کاهش چشمگیر هزینه   هواییبا برون سپاری بخشی از فعالیت ها و مسئولیت های صنعت  
 منابع انسانی و سرمایه مالی در این بخش جلوگیری نمود.  
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 Appropriate Financing Methods for Iran's Aviation 

Industry; A Comparative Study 

Ahmad Molabahrami1 

Iman Moradian2* 
Abstract 

The primary aim of this research is to illustrate the financing methods of 

the aviation industry in select countries and thus propose a suitable 

financing method for the Iranian aviation industry. This research paper can 

be classified as applied in terms of purpose, and comparative in terms of 

scope. The modus opernadi of this paper uses descriptive and exploratory-

analytical methods to analyze various methods of financing aviation 

industries. Therefore, in terms of methodology the paper can be described 

as a descriptive study within the qualitative paradigm. To collect 

descriptive data the study used a questionnaire through the Delphi method. 

The statistical population consisted of experts in the field of aviation 

industry with a sample size 30. The sampling method employed for this 

purpose was the snowball method. Subsequently, the raw data was 

analyzed using SPSS 25 software. The results obtained indicate that setting 

up think tanks, enhancing the R&D departments of the industry, reverse 

engineering methods, drawing on upon the up-to-date knowledge of East 

Asian countries, using murabaha bonds, privatization, public participation 

in discussions of the military and finally transparency would optimize 

financial resources for the industry. 
Keywords: air force, financing estimate, credits, organization of Nahaja . 
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