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چکیده
حفظ امنیت و اقتدار ملی در سايۀ طراحی و اجرای پروژههای نظامی گوناگون رقم میخورد و حال اينکه با
توجه به محدوديت بودجۀ دفاعی ،برخی از پروژههای نظامی با مشکل کمبود منابع مالی الزم ،مواجه می-
باشند .تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژههای
نظامی هست تا حدی می تواند اين مشکل را برطرف نمايد .در تأمین مالی سنديکايی ،متولی پروژۀ نظامی به
يک بانک مراجعه و آن بانک سنديکايی از بانکها را برای اعطای وام گرد هم میآورد و هريک از بانکهای
وامدهنده ،در يک رابطۀ قراردادی مستقیم با وامگیرنده قرار میگیرند .در تأمین مالی مشارکتی ،بانک اصلی
بهتنهايی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار میدهد و متعاقباً بهصورت جداگانه درصدهايی از مبلغ وام
را به ساير بانکهای مايل به مشارکت واگذار میکند .لذا بانکهای مشارکتکننده در رابطۀ قراردادی مستقیم
با وام گیرنده قرار نخواهند داشت .استفاده از اين تسهیالت کالن بانکی ،مستلزم ايجاد زيرساختهای حقوقی
و اقتصادی در حوزۀ دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی
دفاعی ،تدوين برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقالم دفاعی ،تنظیم نظام جامع آفست دفاع ،تشکیل شرکت-
های پیمانکاری دفاعی ،برونسپاری پروژههای نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی ،می-
باشند.
واژگان کلیدی :تأمین مالی سنديکايی ،تأمین مالی مشارکتی ،پروژه های نظامی ،برونسپاری.

 1کارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل ()Davood.aliakbari440@gmail.com
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تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی برای پروژههای نظامی

 .1مقدمه
تأمین مالی بانکی پروژههای نظامی با دو چالش اساسی مواجه هست .چالش نخست در ارتباط با کمبود
نقدينگی و منابع مالی هر يک از بانکها و چالش دوم در ارتباط با عدم تمايل بانکها در شرايط فعلی نسبت
به تأمین مالی پروژههای نظامی است .در ارتباط با چالش نخست اينکه با توجه به سرمايۀ پايۀ بانکها،
محدوديت آنها در پرداخت تسهیالت و ريسک باالی تأمین اعتبار کالن ،تأمین مالی پروژههای نظامی که
غالباً مستلزم پرداخت تسهیالت کالن هست ،از عهدۀ يک بانک بهتنهايی برنمیآيد .در ارتباط با چالش دوم
اينکه ،متولی اجرای تمامی پروژههای نظامی ،صنايع دفاع وابسته به دولت هست که در اين شرايط ،تأمین
مالی پروژههای نظامی ،بهمثابۀ پرداخت تسهیالت کالن بانکی به دولت است .با توجه به شرايط خاص حوزۀ
دفاع ،ساختار دولتی آن ،مبتنی نبودن بازپرداخت سرمايهبر عوايد حاصل از اجرای پروژههای نظامی و حاکم
نبودن نظام شرکتی در فرآيند اجرای پروژههای نظامی ،نظام بانکی در بخش خرد و کالن ،تمايل چندانی به
تأمین مالی پروژههای نظامی ندارد .در کنار اين عوامل ،مطالبات معوّق نظام بانکی از دولت ،بر بیتمايلی
بانکها در اين مورد نیز دامن زده است .لذا میبايستی تا ساختار فعلی حوزۀ دفاع را بهگونهای تغییر بدهیم تا
بانکها اقدام به پرداخت تسهیالت سنديکايی و مشارکتی در تأمین مالی پروژههای نظامی بنمايند.
با توجه به ناآرامیهای منطقه و تهديدهای خارجی ،تقويت بنیۀ دفاعی کشور بیش از هر زمان ديگری حائز
اهمیت هست .تقويت اين بنیه از طريق طراحی و اجرای پروژههای نظامی گوناگون ،تحقّق میيابد .با توجه
به محدوديت بودجۀ دفاعی ،تأمین مالی تمامی اين پروژهها از محل بودجۀ دولتی میسر نیست .لذا استفاده از
منابع مالی غیر بودجهای به جهت رفع اين محدوديت مطرح میگردد .تسهیالت کالن سنديکايی و مشارکتی
ازجمله اين منابع بوده که در اين مقاله بدان پرداخته میشود .معهذا سؤاالتی مطرح میگردد ناظر بر اينکه
ساختار حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی چه بوده و ديگر اينکه استفاده از اين تسهیالت مستلزم
وجود چه زيرساختهايی در حوزۀ دفاع هست؟
اهداف اين مقاله ،بررسی ساختار حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی ،به جهت بهرهمندی مطلوب از آن
و همچنین ارائه راهکارهايی در جهت فراهم ساختن زيرساختهای الزم برای استفاده از اين تسهیالت در
تأمین مالی پروژههای نظامی هست.

 .2مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
تأمین مالی سنديکايی :عبارت از وام کالنی است که دو يا چند بانک بهعنوان وامدهنده بهصورت مشترک،
تسهیالتی را در اختیار وامگیرنده قرار میدهند و همۀ اعتباردهندگان در يک قرارداد واحد وام سهیم میگردند
(دِنیس و مو لینوکس 221 ،2222؛ نورنبرگ .)672 ،6321
تأمین مالی مشارکتی :راهکاری حقوقی است که در آن تمامی بانکهای مشارکتکننده طرف قرارداد وام
نمیباشند؛ بلکه بانک اصلی ،قرارداد وام را بهصورت دوجانبه با وامگیرنده بهتنهايی منعقد مینمايد و خود
متعهد به تأمین کل مبلغ موردنیاز وامگیرنده میشود .اين بانک در ادامه درصدهايی از مبلغ وام را به ساير
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بانکها بر اساس قراردادهايی جداگانه میفروشد (موگاشا  .)2 ،2222متأسفانه در دستورالعمل اجرايی
تسهیالت و تعهدات سنديکايی بانک مرکزی ،مرز دقیقی میان وام مشارکتی با وام سنديکايی ترسیم نشده
است و درحالیکه دو مکانیسم مزبور در رويّۀ بینالمللی بانکی ،کامالً متمايز از يکديگر محسوب میشوند.
مدير راهبر :مدير راهبر را دستورالعمل بانک مرکزی ،تحت عنوان مؤسسه اعتباری پیشگام ،اينگونه تعريف
نموده« :مؤسسه اعتباری که درخواست کتبی مشتری مبنی بر اخذ تسهیالت را دريافت نموده و هماهنگی-
های الزم را با مؤسسات اعتباری مايل به مشارکت در اعطای تسهیالت و يا ايجاد تعهدات سنديکايی انجام
میدهد».
بانک اصلی :بانک طرف رابطه با وامگیرنده هست که پس از انعقاد قرارداد پرداخت تسهیالت با وامگیرنده،
ابتداً تمامی مبلغ را پرداخت میکند و سپس مقاديری از آن را به ديگر بانکها بهصورت مشارکت واگذار می-
کند .در اين صورت وام پرداختی به وامگیرنده ،ماهیتی مشارکتی پیدا مینمايد (گوتچو 692 ،6332؛ بورچینو
.)16 -12 ،6372
زيرساختهای تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی :ترغیب بانکها به تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی
پروژههای نظامی ،مستلزم وجود زيرساختهايی جهت درآمدزا نمودن پروژههای نظامی و همچنین
پروژهسازی بازپرداخت تسهیالت کالن بانکی هست .اگرچه زيرساختهای مورداشاره غالباً از ماهیتی حقوقی
برخوردار میباشند ،اما دارای آثاری اقتصادی نیز میباشند.
شرکتهای پیمانکاری دفاعی شرکتهای پیمانکاری دفاعی ،شرکتهايی تجاری هستند که بهصورت
تخصصی در حوزۀ دفاع فعالیت میکنند .اين شرکتها با متقاضیان ،قراردادهای پیمانکاری ساخت اقالم
دفاعی يا قراردادهای فروش اين اقالم را منعقد مینمايند (اسکريیِر و کاپارينی .)7 ،2221
برونسپاری :6عبارت است از واگذاری برخی از فعالیتهای تکراری و متناوب داخلی و نیز اختیارات تصمیم-
گیری شرکت يا سازمان ،به عرضهکننده بیرون از سازمان در قالب يک قرارداد يا تفاهمنامه.
متأسفانه تاکنون در هیچيک از تحقیقات داخلی ،ابعاد حقوقی تأمین مالی مشارکتی موردبررسی قرار نگرفته
است و صرفاً در برخی از منابع ،مطالبی در خصوص تأمین مالی سنديکايی ارائه گرديده است .دکتر حمید
برهانی در کتابی تحت عنوان «بانکداری و تأمین مالی بینالمللی» که در سال  6973نگاشته ،صرفاً به ارائه
کلیاتی در خصوص وامهای سنديکايی پرداخته و در اين کتاب هیچگونه مطلبی راجع به وامهای مشارکتی
ارائه نشده است .در کتاب دکتر علیرضايی تحت عنوان «حقوق تأمین مالی در تجارت بینالملل» که در سال
 6932به چاپ رسیده است ،اشاره بسیار مختصری به وامهای سنديکايی ،بهعنوان يکی از طرق تأمین مالی
پروژههای کالن صورت گرفته است و بیان گرديده است که شیوه تأمین مالی سنديکايی در راستای حل
Outsourcing
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مشکل کمبود منابع مالی بانکی برای اعطای وامهای کالن بانکی و همچنین کاستن از میزان خطرات
احتمالی اعطای چنین وامهايی ،پا به عرصه تأمین مالی بانکی گذاشته است .در مقالهای تحت عنوان «وام-
های سنديکايی ،راهکاری برای حل مشکل تأمین مالی پروژههای شهری در ايران» که از طريق مرکز
مطالعات فنّاورانه دانشگاه صنعتی شريف در سال  6932به چاپ رسیده است ،به وامهای سنديکايی ،بهعنوان
راهکاری جهت حل مشکل تأمین مالی پروژههای شهری در ايران اشارهشده است .نگارنده در اين مقاله
مطرح نموده است که روش ارائه تسهیالت سنديکايی بهعنوان روشی مطمئن و کارآمد ،سالهاست که در
بازارهای مالی جهان به کار گرفتهشده است و میتواند جهت حل مشکالت تأمین مالی پروژههای شهری در
ايران به کار گرفته شود .تاکنون هیچگونه تحقیقی داخلی در خصوص زيرساختهای اين نوع تأمین مالی در
پروژههای نظامی صورت نگرفته است و ازاينرو درونمايۀ اصلی مطالب اين نوشتار مبتنی بر منابع خارجی
هست.
در مقالهای تحت عنوان «تغییر ساختار صنعت دفاع ،روند رو به رشد شرکتهای پیمانکاری دفاعی در اروپا و
اياالتمتحده» که در سال  2222م .به قلم تحرير درآمده است ،ايجاد شرکتهای پیمانکاری دفاعی و
واگذاری برخی از پروژههای فرعی به آنها ،ازجمله راهکارهای جذب نظام بانکی به سرمايهگذاری در پروژه-
های نظامی معرفیشده است .در «برنامۀ جامع تأمین اقالم دفاعی» که در سال  2261م .توسط وزارت دفاع
هند به تصويب رسیده است ،تنظیم مقررات سرمايهگذاری خارجی ،استفاده از قراردادهای آفست دفاع ،تنظیم
نظامنامۀ فعالیت بخش غیردولتی در حوزۀ دفاع و تنظیم برنامهای جامع در تأمین اقالم دفاع ازجمله عوامل
مؤثر در استفاده از منابع غیر بودجهای در حوزۀ دفاع شناسايیشده است .در مقالهای تحت عنوان «چشم-
اندازهای صنعت دفاع اروپا» که در آن ساختار صنايع دفاعی کشورهايی اروپايی از حیث کوچک ساختن بخش
دولتی حوزۀ دفاع و در مقابل بزرگتر ساختن بخش غیردولتی مورد ارزيابی قرارگرفته است ،خصوصیسازی
شرکتهای پیمانکاری دفاعی ،واگذاری برخی از پروژههای نظامی و ضمانت دولت از تسهیالت کالن دفاعی،
مؤثر در استفاده از منابع کالن بانکی در حوزۀ دفاع شمردهشده است.

 .3توسعۀ فرضیهها
•
•
•

تأمین مالی پروژههای نظامی ،بر پايهی منابع مالی بانکها و به عبارتی با مشارکت بانکهای متعدّد
دخیل در اعطای وام به دو صورت سنديکايی و مشارکتی انجام میپذيرد.
اخذ وثايق معتبر بانکی از سوی وامدهندگان ،عاملی مؤثر در استفاده از تسهیالت کالن بانکی در تأمین
مالی پروژههای نظامی هست.
انعقاد قرارداد با پیمانکاران غیردولتی در حوزۀ دفاع ،سبب استفادۀ غیرمستقیم از روابط اعتباری آنها با
نظام بانکی میگردد.
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 .4روششناسی
با توجه به دوبعدی بودن مقالۀ حاضر ،روش تحقیق آن را در هر يک از ابعاد ،به نحو جداگانه بررسی می-
نمايیم .بُعد نخست مقالۀ حاضر که ناظر به بررسی ساختار حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی پروژه-
های نظامی هست ،مبتنی بر روش توصیفی -تحلیلی هست .بُعد دوم که در ارتباط با زيرساختهای استفاده
از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی در تأمین مالی پروژههای نظامی بوده ،مبتنی بر روش اکتشافی هست.

 .5تحلیل یافتههای پژوهش
استفاده از تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی برای پروژههای نظامی ،مستلزم تحصیل شناخت کافی نسبت به
ساختار حقوقی اين تسهیالت و همچنین زيرساختهای حقوقی و اقتصادی استفاده از آن در صنايع دفاع
هست .ازاينرو تحلیل يافتههای مقاله حاضر را در دو حوزه میتوان ارائه نمود .حوزۀ نخست در ارتباط با
ساختار حقوقی و حوزۀ دوم در ارتباط با زيرساختهای اين نوع تأمین مالی بانکی در حوزۀ دفاع است.
 .1-5ساختار حقوقی تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی

ساختار حقوقی تأمین مالی سنديکايی اينگونه است که متولی اجرای پروژۀ نظامی در مقام متقاضی تسهیالت
سنديکايی ،درخواست خود را نزديکی از بانکها مبنی بر تهیه مبلغ وام و تشکیل يک سنديکا مطرح میکند
(دِنیس و مو لینوکس  .)221 ،2222در صورت موافقت بانک با درخواست متقاضی ،قرارداد نمايندگی میان
طرفین ،مبنی بر اعطای نیابت به بانک (مدير راهبر) جهت تنظیم شرايط وام و تشکیل سنديکای وام-
دهندگان ،منعقد میگردد (فايت 21 ،2222؛ گادانِز  .)72 ،2222بانک مورداشاره به نمايندگی از متقاضی و
تحت عنوان مدير راهبر ،اقدام به تنظیم سند شروط وام و گزارش اطالعات اعتباری متقاضی نموده و با ارسال
آن به ديگر بانکها ،از آنها دعوت به عضويت در سنديکای بانکی مینمايد (گُدلِوسکی .)11 -12 ،2262
در صورت اخذ موافقت آنها ،مدير راهبر با آنها اقدام به انعقاد قرارداد سنديکا 6مینمايد .در اين قرارداد،
چارچوب عمل هر يک از اعضا ،رابطۀ بین آنها ،نحوۀ تصمیمگیری در سنديکا و نیز نحوۀ پرداخت مبالغ
مشخص میگردد (سیم کو  2.)276 ،6322پس از تنظیم اين سند حقوقی ،اعضای سنديکا در قالب مجموعه-
ای واحد اقدام به انعقاد قرارداد وام سنديکايی 9با متقاضی نموده و در اين قرارداد شرايط دقیق وام و تعهدات و
حقوق طرفین را تعیین مینمايند .بر اساس اين قرارداد ،هر يک از اعضای سنديکا متعهد به پرداخت مبلغ
مقرّر میگردند (فايت .)21 ،2222

 2در دستورالعمل بانک مرکزی قرارداد سنديکا تحت عنوان «مشارکتنامه» قرار گرفته است.

Syndicate Agreement

Participated Loan Agreement
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تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی برای پروژههای نظامی

ساختار حقوقی تأمین مالی مشارکتی اينگونه هست که متولی اجرای پروژهای نظامی درخواست خود را مبنی
بر اخذ تسهیالت کالن بانکی نزديکی از بانکها مطرح میکند .اين بانک پس از مذاکره راجع به شروط
اعتبار پیشنهادی و اظهار رضايت خود مبنی بر پرداخت تسهیالت ،اقدام به انعقاد قرارداد وام مشارکتی
بهصورت دوجانبه با متقاضی مینمايد و کل وجه وام را از محل منابع و ذخاير خودش تأمین میکند (زی گل
 .)916 ،6322در ادامه اين بانک که تحت عنوان بانک اصلی قرار میگیرد ،بهمنظور افزايش نقدينگی و بهبود
ترازنامه ،درصدهايی از مبلغ (سهم مشارکت) را به ساير بانکها و مؤسسات مالی از طريق انعقاد قراردادهای
جداگانه (قرارداد مشارکت) به نحو غیرقابل رجوع میفروشد (کون ديش  .)267 ،2262انعقاد قرارداد مشارکت
معموالً اما نه لزوماً پس از انعقاد قرارداد وام مشارکتی صورت میگیرد (موگاشا  .)13 ،2222حضور بانکهای
ديگر اصوالً الزم نیست به وامگیرنده اعالم و افشا شود؛ چراکه ساختار تسهیالت مشارکتی بدين گونه هست
که در میان بانکهای مشارکتکننده با متقاضی ،هیچ رابطۀ قراردادی وجود نداشته و بانک اصلی صرفاً طرف
رابطۀ قراردادی با متقاضی هست (کون ديش  .)262 ،2262اين امر به بانک اصلی اين امکان را میدهد که
به رابطۀ تجاری خاصی که با وامگیرنده دارد ،لطمهای وارد نشود .بر اساس قرارداد مشارکت ،بانک اصلی
سهم مشاعی از وام را درازای وجوهی که بانکهای مشارکتکننده در اختیار وی قرار خواهند داد ،به آنها
میفروشد .بانک اصلی در برابر هر يک از بانکهای شريک ،طبق قرارداد مشارکت متعهد میشود آن مبالغی
را که از وامگیرنده وصول میکند ،در بین آنها به نسبت سهم مشارکت هريک توزيع نمايد (تام پست ،6322
.)99
 .2-5زیرساختهای تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژههای نظامی

بهمنظور جذب نظام بانکی نسبت به تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی برای پروژههای نظامی ،ضروری است
تا با همکاری مجلس و دولت ،زيرساختهای الزم ايجاد بگردد .در اين قسمت به بررسی اين زيرساختها
میپردازيم.
 .1-2-5ضرورت تشکیل شرکتهای پیمانکاری دفاعی

متولی اجرای پروژههای نظامی در داخل کشور ،صنايع دفاعی وابسته به سازمان صنايع دفاع هست .صنايع
دفاعی کارخانههای بسیاری درزمینۀ ساخت انواع اسلحه و تجهیزات نظامی 6دارد .تجاریسازی ،بازاريابی و
فروش اقالم تولیدی به متقاضیان ،خارج از حیطۀ اختیارات آنها بوده و به همین جهت است که فاقد منبع
درآمد مستقل بوده و وابسته به بودجۀ دولت میباشند.
در چنین شرايطی ،اگر که بانکها اقدام به اعطای وامهای سنديکايی يا مشارکتی بنمايند ،ازآنجاکه وام-
گیرندگان (متولیان اجرای پروژۀ موضوع تأمین مالی بانکی) ،متکی به بودجۀ دولتی میباشند ،لذا توانايی يا
عدم توانايی مالی آنها در بازپرداخت کامل وام يا موفقیت يا عدم موفقیت بانکها در دريافت کامل اقساط
وام ،منوط به مکفی بودن بودجۀ دفاعی تخصیصيافته برای وامگیرنده هست .با توجه به بدهیهای معوق
Military Equipment

1
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سازمانهای دولتی به بانکها ،نظام بانکی کشور تمايلی برای تأمین مالی پروژههای نظامی ندارد .ازاينرو
ضروری است تا منطبق با رويّۀ بینالمللی فعلی اجرای پروژههای نظامی ،تحوالتی در ساختار صنايع دفاعی،
در جهت استفاده از منابع مالی کالن بانکی و همچنین ديگر منابع مالی خارج از بودجۀ دولتی ،صورت بگیرد
(کو پاک .)2 -1 ،2221
برخالف ساختار فعلی سازمان صنايع دفاع کشور در خصوص مديريت اجرای پروژههای نظامی ،اجرای پروژه-
های نظامی در بسیاری از کشورها ،بهطور مثال اسپانیا ،هند ،لهستان و ترکیه ،توسط شرکتهای پیمانکاری
دفاعی صورت میگیرد .مالکیت اين شرکتها ممکن است دولتی ،غیردولتی يا تلفیقی از هر دو باشد ،اما وجه
مشترک آنها در اين است که ماهیت فعالیت آنها اقتصادی و درآمد محور هست (دِروری -99 ،2222
 .)696بهمنظور تحقق اين امر ،نهتنها اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری ساخت يا قرارداد فروش اقالم دفاعی
با وزارت دفاع کشور متبوع خود نموده و درآمدی از اين طريق تحصیل مینمايند ،بلکه همچنین همواره
درصدد تقويت قدرت بازاريابی خود از برای جذب متقاضیان بینالمللی و فروش اقالم دفاعی به آنها می-
باشند (کو پاک  .)62 ،2221تشکیل اين شرکتها که از درآمد مستقل در بازپرداخت تسهیالت بانکی
برخوردار میباشند ،نخستین زيرساخت حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی پروژههای نظامی هست
(لَپورته 2 ،2261؛ اسکريیِر و کاپارينی .)7 ،2221
در صورت تشکیل اين شرکتها ،اگر قرار بر تأمین مالی پروژهای نظامی باشد ،سنديکايی بانکی قرارداد
پرداخت تسهیالت کالن را با سازمانی دفاعی که وابسته به بودجۀ دفاعی دولت در بازپرداخت اين تسهیالت
است ،منعقد نمیکند ،بلکه با شرکتی پیمانکاری اين قرارداد را منعقد مینمايد که درصدد کسب درآمد و
بازپرداخت وام از محل اجرای پروژه هست .با تشکیل اين شرکتها ،وزارت دفاع هزينههای الزم برای ساخت
برخی از اقالم دفاعی موردنیاز در درون سازمان صنايع دفاع را صرف انعقاد قرارداد پیمانکاری ساخت يا خريد
اقالم دفاعی موردنیاز از اين شرکتها نموده و گام بزرگی در جهت استفاده از منابع مالی کالن بانکی در
تأمین مالی پروژههای نظامی برمیدارد.
 .2-2-5ضرورت برونسپاری پروژههای نظامی

زيرساخت ديگر در استفاده از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی ،برونسپاری پروژههای نظامی میباشد .اگرچه
اين اقدام بیشتر تحت عنوان استفاده از منابع مالی بخش غیردولتی در تأمین مالی پروژههای نظامی
موردبررسی قرار میگیرد ،اما ازآنجاکه برونسپاری بهمنزلۀ استفاده از فعالیتهای عرضهکنندگان بیرون از
سازمان در برابر پرداخت بهای آن هست ،لذا برای متولی جديد اجرای پروژه ،متضمن درآمد مستقل میباشد
(پِراهالدا  .)622 ،2269با توجه به تمايل بانکها در تأمین مالی پروژههای درآمدزا ،درآمد محور نمودن
پروژههای نظامی از اين طريق ،زيرساخت ديگر در ترغیب بانکها نسبت به تأمین مالی کالن پروژههای
نظامی میباشد .توضیح آنکه در شرايط فعلی ،بخش دفاع با توجه به ويژگیهايی که دارد ،بر اساس برگ
خريدهای بخش خصوصی فعالیت نمیکند و لذا نظام بانکی را ترغیب به تأمین مالی سنديکايی يا مشارکتی
نمیکند.
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برونسپاری میتواند ناظر به پروژههای فرعی ذيل پروژهای اصلی يا پروژههای اصلی نظامی باشد (مارتین
 .)62 ،6331برونسپاری پروژههای فرعی بیانگر مدل مشارکت ضعیف بخش غیردولتی در صنايع دفاعی
هست .به همین دلیل در صنايع دفاعی کشورها ،در ابتدا بهمنظور استفاده از پتانسیلهای بخش غیردولتی،
چنین پروژههايی برونسپاری گرديدهاند (مکدونالد  .)21 ،2262در اين مورد ،صنايع دفاعی صرفاً در فرآيند
ساخت اقالم دفاعی ،با شرکتهای غیردولتی و خارج از بدنۀ دولت اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی
پیمانکاری در جهت تأمین مواد خام ،قطعات و اجزاء مورد نیاز در ساخت نهايی محصول دفاعی مینمايند
(مکدونالد  .)92 ،2262برونسپاری پروژههای فرعی نظامی با استفاده از انعقاد قراردادهای فرعی پیمانکاری
صورت میگیرد و در اين صورت شاهد فعالیت واحدهايی از بخش غیردولتی در زنجیرۀ تأمین اقالم دفاعی
خواهیم بود (بِهِرا .)19 ،2261
برونسپاری پروژههای اصلی نظامی ،ناظر به واگذاری مالکیت برخی از شرکتهای پیمانکاری دفاعی میباشد
که طرف رابطۀ قراردادی مستقیم با وزارت دفاع قرار دارند .اين اقدام تحت عنوان خصوصیسازی اين
شرکتها نیز قرار میگیرد .اين نوع برونسپاری متضمن مدل مشارکتی قویتری در مشارکت دادن بخش
غیردولتی در اجرای پروژههای نظامی میباشد .در اين صورت شرکتهای غیردولتی پیمانکاری در مسیر
انجام پروژه و بهمنظور تأمین برخی از قطعات و اجزاء مورد نیاز ،میتوانند اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی با
پیمانکاران فرعی بنمايند و از توانمندیهای آنها در راستای انجام پروژه بهرهمند گردند (بِهِرا .)22 ،2261
 .1-2-2-5آثار مطلوب برونسپاری پروژههای نظامی

استفاده از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی در تأمین مالی پروژههای غیر حیاتی :با توجه به اينکه برخی از
پروژههای نظامی از اهمیت حیاتی و استراتژيک برخوردار نمیباشند ،میتوان با برونسپاری اين پروژهها،
زمینههای استفاده از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی بانکی در تأمین مالی آنها را فراهم نمود .در اين
صورت ،وزارت دفاع کشور میتواند بهجای آنکه در هرسال تقاضای افزايش بودجۀ دفاعی را مطرح بنمايد،
بودجۀ دفاعی را متمرکز بر پروژههای حیاتی و استراتژيک غیرقابل برونسپاری بنمايد و با برونسپاری پروژه-
های نظامی غیر حیاتی ،بهطور غیرمستقیم از م نابع مالی کالن بانکی و ديگر منابع خارج از بودجۀ دفاعی در
تأمین مالی اين پروژهها بهره ببرد (اسکريیِر و کاپارينی .)6 ،2221
افزايش بهرهمندی از تجارت پرسود تسلیحات و تجهیزات نظامی :برونسپاری و تأثیر آن در بهرهمندی از
تجارت بینالمللی تسلیحات ،از ناحیۀ برونسپاری پروژههای اصلی نظامی (خصوصیسازی شرکتهای
پیمانکاری دفاعی) رقم میخورد .متأسفانه امروزه سهم اقالم دفاعی ايران در تجارت بینالمللی تسلیحات ،به
نسبت توانمندیهايی که صنايع دفاعی داخلی در ساخت اقالم دفاعی پیشرفته دارد ،چندان فراوان نیست.
عمدترين دلیل اين امر را میتوان عدم فعالیت شرکتهای پیمانکاری غیردولتی دفاعی در صنايع دفاعی
داخلی بهحساب آورد .توضیح آنکه با توجه به اينکه سرمايه اين شرکتها متشکل از سهام قابلعرضه در
بهابازار اوراق بهادار بوده و ماهیت فعالیت آنها اقتصادی هست ،لذا درصدد کسب درآمد و افزايش ارزش
سهام خود میباشند .ازاينرو به انعقاد قراردادهای پیمانکاری ساخت يا فروش اقالم دفاعی با وزارت دفاع
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کشور متبوع خودبسنده نکرده و همواره درصدد تقويت قدرت بازاريابی خود ،جذب متقاضیان بینالمللی و
فروش اقالم دفاعی در بازار بینالمللی تسلیحات و تجهیزات نظامی میباشند (اسکريیِر و کاپارينی -2 ،2221
.)9
رقابتی ساختن اجرای پروژههای نظامی در صنايع دفاع :با توجه به اينکه ماهیت فعالیت شرکتهای غیردولتی
پیمانکاری ،اقتصادی و تجاری بوده و موفقیت هر شرکتی در عرصۀ فعّالیت تجاری موضوعه ،ارتباط نزديکی
باکیفیت کار و شهرت آن شرکت دارد ،شرکتهای غیردولتی پیمانکاری خود را از اين امر مستثنا ندانسته و
همواره درصدد ارتقای سطح کیفیت اجرای پروژههای نظامی ،حفظ شهرت تجاری خود و واگذار نکردن گوی
رقابت به ديگر رقبا هستند (لَپورته  .)1 ،2261اين شرکتها بهخوبی واقف بر اين امر هستند که اگر در داخل
کشور ،کارفرمايان قراردادهای پیمانکاری ساخت اقالم دفاعی از کیفیت اجرای پروژۀ نظامی رضايت نداشته
باشد ،اين امر تأثیر مستقیمی بر قدرت بازاريابی ،شهرت ،انعقاد قراردادهای پیمانکاری بلندمدت و موفقیت
تجاری آنها در حوزۀ فعالیتهای پیمانکاری دفاعی داشته و به همین دلیل همواره با ارائه مبالغ قراردادی
رقابتی و اجرای دقیق و باکیفیت مفاد قرارداد پیمانکاری دفاعی ،درصدد جذب کارفرمايان و راضی نگهداشتن
آنها از عملکرد خود میباشند (الیسون  .)99-91 ،2266به همین جهت برونسپاری پروژههای اصلی نظامی
که منجر به حضور شرکتهای غیردولتی پیمانکاری دفاعی در صنايع دفاعی میگردد ،فضايی رقابتی را بر
حوزۀ فعالیتهای پیمانکاری دفاعی ايجاد میکند و وزارت دفاع کشور را بهعنوان کارفرمای قراردادهای
پیمانکاری دفاعی ،از وجود چنین فضايی بهرهمند میگرداند (اسکريیِر و کاپارينی 2 ،2221؛ پاتِل ،2269
.)222
 .2-2-2-5راهکارهای حقوقی مؤثر در برونسپاری پروژههای نظامی

برونسپاری پروژههای نظامی با استفاده از راهکارهای حقوقی متفاوتی صورت میگیرد .برونسپاری پروژه-
های فرعی از طريق برگزاری مناقصههای عمومی با حضور بخش غیردولتی و برونسپاری پروژههای اصلی
(خصوصیسازی شرکتهای پیمانکاری دفاعی) ،با استفاده از راهکارهای حقوقی متفاوت اسپینآف ،جوينت
ونچر و فروش سهام شرکت صورت میگیرد.
راهکار حقوقی برگزاری مناقصه با حضور بخش غیردولتی :برگزاری مناقصههايی عمومی با حضور بخش
غیردولتی ،ازجمله راهکارهای برونسپاری پروژههای نظامی فرعی هست .بهموجب اين راهکار ،شرکت
پیمانکاری متولی اصلی اجرای پروژه ،بهمنظور استفاده از ظرفیتهای بخش غیردولتی در اجرای برخی از
پروژههای فرعی نظامی ،میبايستی تا از فعّاالن بخش خصوصی دعوت به عملآورده و مناقصهای را با حضور
آنها برگزار نمايد .در ادامه پس از ارزيابی پیشنهادها ،اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی پیمانکاری با برخی از
آنها مینمايد (کوتییِر  .)192 ،2221بهموجب قانون برگزاری مناقصات ،نیروهای مسلّح ،تابع مقررات و
ضوابط خاص بوده و از شمول اين قانون مستثنا هستند 6.به اين منظور در سال  6921قانونی خاص تحت
 1تبصره ماده  6قانون برگزاری مناقصات
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عنوان «مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی ايران» به تصويب رسیده است و
ازاينرو برگزاری مناقصههايی ناظر به برونسپاری پروژههای فرعی نظامی ،بهموجب اين قانون صورت
خواهد گرفت.
6
راهکار حقوقی اسپینآف راهکار حقوقی اسپینآف ناظر به انشعابسازی شرکتهای کالن پیمانکاری دفاعی
هست .استفاده از اين شیوه در برونسپاری پروژههای اصلی نظامی مربوط به مواردی است که دولتها
خواهان حفظ کنترل و نظارت عالیۀ خود بر فعالیت پیمانکاری برخی از شرکتهای پیمانکاری دفاعی و
درعینحال استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای بخش خصوصی در اجرای فعالیتهای دفاعی اين شرکتها
هستند .استفاده از اين راهکار بدين گونه هست که شرکتهای زيرشاخه و انشعاب شده در ذيل هستۀ مرکزی
شرکت کالن پیمانکاری ،تشکیل میگردد و پس از آن فعالیتهای پیمانکاری مختلف شرکت اصلی ،در قالب
موضوع فعالیت اصلی هر يک از اين شرکتها قرار میگیرد .در چنین شرايطی اجرای فعالیتهای پیمانکاری
دفاعی شرکتهای انشعاب شده ،در قالب واگذاری مالکیت اين شرکتها به بخش غیردولتی ،برونسپاری
میگردد و با توجه به اينکه اين شرکتها زيرمجموعه شرکت مادر بوده و مالکیت اين شرکت دولتی هست،
لذا نظارت دولت بر فعالیت پیمانکاری شرکتهای انشعابی خصوصیسازی شده ،تأمین میگردد (مارکوسان،
ديگیوانا و لِری .)631 ،2229
استفاده از اين راهکار در برونسپاری پروژههای نظامی ،بیشتر از همه مربوط به مواردی است که دولتها به
نحوی خواهان فراهم ساختن زيرساخت حقوقی تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی و سرمايهگذاری بخش
غیردولتی از طريق برونسپاری پروژههای نظامی میباشند تا نظارت عالیۀ آنها بر نحوۀ اجرای پروژههای
برونسپاری شده تأمین گردد .استفاده از چنین راهکاری که ورود شرکتهای غیردولتی را در ذيل چتر
حمايتی شرکت اصلی دولتی قرار میدهد ،قدری از حساسیتهای حاکمیتی میکاهد و اتخاذ اقدامات مساعد
از سوی آنها درزمینۀ برونسپاری پروژههای پیمانکاری شرکتهای کالن پیمانکاری را رقم میزند.
راهکار حقوقی جوينت ونچر :استفاده از اين راهکار در برونسپاری پروژههای نظامی که به جهت تسهیل
تزريق منابع کالن بانکی میباشد ،از طريق برونسپاری پروژههای اصلی (خصوصیسازی شرکتهای
پیمانکاری دفاعی) صورت میگیرد .راهکار جوينت ونچر برگرفته از عنوانی قراردادی ناظر به سرمايهگذاری
مشترک بخش غیردولتی و دولتی و ايجاد شرکت پیمانکاری جديد يا تبديل شرکت پیمانکاری دولتی به
شرکتی تحت مالکیت مشترک بخش دولتی و غیردولتی ،هست (کامرون .)691 ،2262
برونسپاری مالکیت برخی از شرکتهای پیمانکاری دفاعی با استفاده از شیوۀ قراردادی جوينت ونچر ،ناظر به
مواردی است که قراردادی جوينت ونچر میان شرکت پیمانکاری دفاعی دولتی با سرمايهگذار داخلی يا خارجی
منعقد میگردد .به استناد اين قرارداد ،يا شرکت پیمانکاری دولتی موجود ،از طريق واگذاری مالکیت خود
نسبت به مقداری از دارايیهای شرکت به سرمايهگذار ،تبديل به شرکتی جوينت ونچر و با مالکیت مشترک
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بخش غیردولتی و دولتی میگردد و يا اينکه شرکت پیمانکاری دفاعی جديد و با قالب حقوقی جوينت ونچر و
مبتنی بر سرمايۀ مشترک طرفین ،ايجاد میگردد و اينگونه اجرای پروژههای نظامی ،با سرمايهگذاری
مشترک بخش غیردولتی و دولتی صورت میگیرد (پِراهالدا .)619 ،2269
در بسییییاری از کشیییورها (بیییهعنیییوانمثیییال کشیییورهای اروپیییای شیییرقی و واقیییع در آسییییای میانیییه)،
انعقیییاد قراردادهیییای جوينیییت ونچیییر بیییا سیییرمايهگیییذاران غیردولتیییی ،بیییهعنیییوان شییییوهای غالیییب،
حتییی بییرای مییدتزمییانی طییوالنی بییهعنییوان تنهییاترين شیییوه ،در واگییذاری مالکیییت برخییی از
شیییرکتهیییای پیمانکیییاری دولتیییی فعّیییال در صییینايع دفیییاعی ايییین کشیییورها بیییهحسیییاب مییییآيییید
(مارکوسیییان ،ديگیوانیییا و لِیییری  .)32 ،2229انعقیییاد قراردادهیییای جوينیییت ونچیییر ،مییییتوانییید بیییا
سییرمايهگییذاران داخلییی يییا سییرمايهگییذاران خییارجی صییورت بگیییرد .در صییورتی امکییان انعقییاد
قیییرارداد بیییا سیییرمايهگیییذار خیییارجی وجیییود دارد کیییه امکیییان سیییرمايهگیییذاری خیییارجی در صییینايع
دفاعی وجود داشته و در اين رابطه مقرراتی خاص تنظیمشده باشد.
راهکار فروش سهام :همانطور که بیان گرديد ،سرمايه شرکتهای پیمانکاری دفاعی ،متشکل از سهام
قابلعرضه در بورس اوراق بهادار میباشد .برحسب مالکیت دولتی يا غیردولتی سرمايۀ اين شرکتها ،انجام
پروژههای نظامی توسط اين شرکتها در درون يا بیرون از بخش دولتی حوزۀ دفاع قرار میگیرد .ازاينرو
فروش سهام شرکتهای پیمانکاری دولتی به متقاضیان در بازار اوراق بهادار که بهمنزلۀ خصوصیسازی اين
شرکتها میباشد ،ازجمله راهکارهای برونسپاری پروژههای اصلی نظامی اين شرکتها بهحساب میآيد.
با استفاده از چنین شیوهای ،متقاضیان اقدام به خريد سهام و تملک سهمی از مجموعه سهام شرکت
پیمانکاری دفاعی میکنند و پسازآن در سود و زيان شرکت سهیم میگردند .فروش سهام شرکت میتواند
بهصورت کلی يا جزئی صورت بگیرد .در شیوۀ نخست ،تمامی سهام شرکت برای واگذاری به بخش غیردولتی
مورد عرضه قرار میگیرد و در شیوۀ دوم ،صرفاً بخشی از سهام شرکت در بازار بورس عرضه میگردد و
درنتیجۀ خريد اين تعداد سهام از سوی متقاضیان ،بخشی از مالکیت شرکت پیمانکاری دولتی واگذار میگردد
و مالکیت غیردولتی در کنار مالکیت دولتی پديدار میگردد .در موارد مختلف و بسته به اهمیت موضوع فعّالت
تخصصی شرکت پیمانکاری دفاعی ،تصمیم به واگذاری تمام يا جزئی از سهام شرکت گرفته میشود و رويّۀ
عملی صنايع دفاعی کشورها حکايت از آن دارد که يکی از عوامل مؤثر در اين تصمیمگیری ،اهمیت حیاتی و
استراتژيک موضوع فعّالیت شرکت دولتی پیمانکاری دفاعی میباشد .صنايع دفاعی کشورها از محل فروش
سهام برخی از شرکتهای پیمانکاری ،درآمدهای قابلتوجهی را به دست میآورند که بهطورمعمول درآمدهای
حاصله را صرف خريد اقالم دفاعی موردنیاز و تأمین مالی پروژههای تحقیقاتی و توسعهای صنايع دفاعی،
مینمايند (مارکوسان ،ديگیوانا و لِری .)13 ،2229
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 .3-2-5ضرورت تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی پروژههای
نظامی

زيرساخت ديگر که بهصورت مستقیم ريسک تأمین اعتبار را برای بانکها کاهش داده و مؤثر در ترغیب نظام
بانکی نسبت به تأمین مالی سنديکايی و مشارکتی پروژههای نظامی میباشد ،تنظیم مقررات ضمانت دولتی از
تأمین مالی کالن بخش دفاع میباشد .برای ترغیب بانکها به تأمین مالی پروژههای نظامی ،ضروری است
که دولت در مواردی با توجه به شرايط مربوطه ،اقدام به ضمانت از وام سنديکايی يا مشارکتیای بنمايد که
گیرندۀ آن پیمانکار دفاعی بوده و وامدهندگان برای اعطای اعتبار ،ضمانت دولتی را ضروری شمردهاند (ويدِن
.)6172 -73 ،2004
وامهای سنديکايی يا مشارکتی تضمینشده اساساً همچون ديگر وامهای سنديکايی يا مشارکتی فاقد تضمین
میباشند ،مگر آن دسته از وامهای سنديکايی يا مشارکتی تضمینشدهای که بهموجب فرم استاندارد قرارداد
ضمانت ،ضمانتکننده (ارگان يا سازمان دولتی) متعهد گشته باشد تا در هنگام درخواست وامدهندگان ،اقدام
به خريد درصد مشخصی از وام بنمايد تا در اين صورت تا درصد مشخصشده ،در زيان ناشی از عدم
بازپرداخت کامل وام شريک بگردد؛ بنابراين در تأمین مالی سنديکايی يا مشارکتی تضمینشده ،اصوالً هیچ-
گونه وجهی از منابع دولتی در فرآيند تأمین مالی پروژۀ پیمانکاری دفاعی قرار نمیگیرد ،مگر در صورت
درخواست سنديکای وامدهندگان يا بانکهای مشارکتکننده به خريد درصد مشخصی از وام سنديکايی يا
مشارکتی شده .در اين هنگام تقاضای مزبور میبايستی مبتنی بر شواهد و مدارکی ناظر بر عدم پرداخت
اقساط وام توسط وامگیرنده باشد و میزان آن نیز تا درصد تضمینشده از وام میباشد (باچمن و النمن ،6312
236؛ باچمن 291 ،6317؛ تروگر .)926 ،6319
رويّۀ مرسوم در کشورهای پیشقدم در اين امر بدين منوال است که وزارتخانهها ،ارگانها يا سازمانهايی را
تحت عنوان آژانسهای ضمانتکننده 6مشخص میکنند تا نهادهای مزبور از صالحیت ضمانت از وام
تخصیصيافته به پروژهای نظامی برخوردار باشند .سپس دستورالعملی تنظیم میگردد و اين آژانسها ملزم
میگردند که به هنگام ضمانت از وامی که گیرندۀ آن پیمانکار دفاعی میباشد ،ضوابط مقرر در آن را رعايت
نمايند (باچمن  .)291 -91 ،6317بنا به نظر نگارندگان ،علت حصری بودن و انتخاب چنین نهادهايی
ازآنجهت است که دولت در رديف بودجهای تخصیصيافته به چنین نهادهايی ،بار مالی ناشی از چنین
ضمانتهايی را محاسبه میکند و در بودجۀ تخصیصيافته به آن نهاد ،لحاظ میکند (تروگر -22 ،6319
.)926
 .4-2-5ضرورت تدوین و تصویب برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقالم دفاعی

وزارت دفاع در هرسال هزينههايی را صرف تأمین اقالم دفاعی مورد نیاز میکند .تأمین اين اقالم از طريق
انعقاد قراردادهای خريد خارجی يا قراردادهای پیمانکاریِ ساخت اين اقالم صورت میگیرد .در بسیاری از
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کشورها با تدوين و تصويب برنامهای جامع در تأمین اقالم دفاعی مورد نیاز که متضمن اولويتهايی در انعقاد
قراردادهای خريد و متضمن شرايطی در تأمین مالی پروژههای نظامیِ ساخت اين اقالم از محل بودجۀ دولتی
يا منابع خارج از اين بودجه میباشد ،صرف هزينههای مورداشاره از محل بودجۀ دفاعی را به نحوی مديريت
مینمايند تا موجب رونق فعالیت پیمانکاری دفاعی در صنعت دفاعی داخلی ،درآمدزايی پروژههای نظامی،
انتقال فناوریهای کالن و خرد در عرصۀ تولید تسلیحات و تجهیزات تحت لیسانس يا تولید قطعات و اجزاء
تسلیحات و تجهیزات نظامی خريداریشده ،انتقال سرمايههای خارجی ،رونق صادرات اقالم دفاعی و متعاقباً
ترغیب بخش غیردولتی به سرمايهگذاری در حوزۀ دفاع و ترغیب نظام بانکی به پرداخت تسهیالت سنديکايی
يا مشارکتی بگردد (پانرسِلوام .)1-6 ،2261
به همین جهت زيرساخت ديگر ناظر بهضرورت تدوين و تصويب برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقالم دفاعی
میباشد .اين برنامه میبايستی متضمن اولويتهايی در انعقاد قراردادهای خريد و همچنین معیارهای در تأمین
مالی پروژههای نظامی از محل بودجۀ دفاعی يا خارج از اين بودجه ،باشد .اولويتهايی که در اين مقاله
پیشنهاد میگردد به ترتیب عبارت از اولويت در خريد اقالم دفاعی طراحیشده و توسعهيافته بهصورت بومی،
خريد اقالم دفاعی تولیدشده با میزان محتوای بومی فراوان ،خريد اقالم دفاعی تحت لیسانس شرکت خارجی
پیمانکاری دفاعی ،خريد اقالمی دفاعی تولیدشده توسط شرکت خارجی پیمانکاری دفاعی که با مشارکت
پیمانکاران دفاعی داخلی در ساخت برخی از قطعات و اجزاء و درنهايت خريد مستقیم اقالم دفاعی از بازارهای
بینالمللی تسلیحات میباشد .همچنین معیارهای تصمیمگیری در خصوص تأمین مالی پروژههای نظامی از
محل بودجۀ دولتی يا خارج از اين بودجه ،ناظر به اهمیت استراتژيک و حیاتی اقالم موضوع پروژه و يا ريسک
باالی اجرای پروژه میباشد (فرآيند تأمین اقالم دفاعی .)6-9 ،2261
وزارت دفاع کشور می تواند در اين برنامۀ راهبردی ،قراردادهای خريد داخلی و خارجی اقالم دفاعی و همچنین
قراردادهای پیمانکاری ساخت اين اقالم را در سه دستۀ قراردادی قرار بدهد .متعاقباً زيرمجموعههايی را در هر
يک از اين سه دسته تعريف نمايد و در نهايت ،اولويتهايی رابین آنها مقرر نمايد .با توجه به مقدمۀ ارائه-
شده ،دستۀ قراردادی نخست از مجموع قراردادهای نظامی سهگانه ،قراردادهای نظامی خريد مستقیم اقالم
دفاعی موردنیاز میباشد .زيرمجموعههای قراردادی ذيل اين دسته عبارتاند از« :قرارداد خريد اقالم دفاعی
طراحیشده و توسعهيافته بهصورت بومی»«،قرارداد خريد اقالم دفاعی تولیدشده در داخل کشور با میزان
محتوای بومی نسبتاً فراوان» و «قرارداد خريد اقالم دفاعی موردنیاز از بازار بینالمللی تسلیحات» (فرآيند
تأمین اقالم دفاعی  .)6 ،2261دستۀ قراردادی دوم تحت عنوان قراردادهای خريد اقالم دفاعی که بهگونهای
متضمن شرط قراردادی ساخت تحت لیسانس يا ساخت برخی از قطعات و اجزاء اقالم اصلی در داخل کشور
باشد ،قرار میگیرد .زيرمجموعههای قراردادی ذيل اين دسته عبارتاند از« :قرارداد خريد اقالم دفاعی که
پس از انتقال فناوری از شرکت خارجی پیمانکاری دفاعی و تحت لیسانس آن شرکت تولید میشوند» و
«قرارداد خريد اقالم دفاعی که ساخت آنها متضمن مشارکت پیمانکاران دفاعی داخلی در تولید برخی از
قطعات و اجزاء میباشد» (فرآيند تأمین اقالم دفاعی  .)92-92 ،2261دستۀ قراردادی سوم تحت عنوان
قراردادهای پیمانکاری ساخت اقالم دفاعی موردنیاز میباشد .اين دسته فاقد زيرمجموعۀ قراردادی میباشد و
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در کنار هر يک از مجاری قراردادی پنجگانه در تأمین اقالم دفاعی موردنیاز میتواند مطرح بگردد و به همین
دلیل مجرای قراردادی موازی با ديگر مجاری میباشد .در هر هنگام که امکان تأمین اقالم دفاعی موردنیاز با
توجه به يکی از مجاری قراردادی پنجگانه وجود نداشته باشد ،امکان تأمین اين اقالم از طريق انعقاد
قراردادهای پیمانکاری ساخت اين اقالم ،مطرح میگردد (فرآيند تأمین اقالم دفاعی .)639 ،2261

)

40

(

شکل شماره ( )6برنامۀ جامع تأمین اقالم دفاعی
منبع :فرآيند تأمین اقالم دفاعی2261،
 .5-2-5تدوین برنامۀ جامع آفست دفاع

برنامۀ جامع آفست دفاع که مکمل برنامۀ جامع تأمین اقالم دفاعی میباشد ،ناظر به تدوين ضوابط استفاده
از قراردادهای آفست در قراردادهای خريد خارجی اقالم دفاعی میباشد .اهداف تنظیم اين برنامه همانا،
افزايش صادرات ،رونق فعالیت پیمانکاران داخلی ،جذب سرمايههای خارجی و داخلی (ازجمله منابع بانکی) و
تسهیل انتقال فناوری بوده که بر محوريت قراردادهای خريد خارجی اقالم دفاعی میباشد (استینبِرگ ،6332
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 .) 2در اين برنامه بهتر است تا به مجاری انعقاد قراردادهای آفست اشاره گردد تا راهکارهايی متناسب با
مجاری و در راستای اهداف مورداشاره ارائه گردد .اين مجاری همانا قراردادهای خريد مستقیم اقالم دفاعی و
قراردادهای خريد متضمن مشارکت استراتژيک در ساخت قطعات میباشد .تعهداتی که در نخستین مجرا و در
راستای تحقق اهداف مورداشاره میتواند بر دوش فروشندۀ خارجی قرار بگیرد همانا ،الزام به خريد متقابل
اقالمی دفاعی از خريدار ،الزام به سرمايهگذاری تا درصد مشخصی از قرارداد پايه و الزام به انتقال فناوری
باشد .تعهداتی که در دومین مجرا میتواند بر عهده فروشندۀ خارجی قرار بگیرد همانا الزام به خريد برخی از
قطعات و اجزاء ساخت داخل ،الزام به انتقال فناوری الزم در ساخت قطعات مزبور و نهايتاً الزام به سرمايه-
گذاری تا میزانی مشخص در پروژههای ساخت اين قطعات باشد .چنانچه تعهدات فروشندۀ خارجی مستقیم در
ارتباط با قرارداد اصلی باشد ،قرارداد آفست مستقیم و اگر اينگونه نباشد ،غیرمستقیم خواهد بود.

شکل شماره ( )2تعهدات قراردادی منبعث از قراردادهای آفست دفاع
منبع :استینبِرگ6332،

 .6نتیجهگیری و پیشنهادها
نتايج حاصله پس از نگارش مقالۀ حاضر به شرح زير میباشد:
 .6سنديکايی و مشارکتی ساختن مبالغ کالن ،راهکاری کارآمد و منطبق با رويّۀ بینالمللی بانکی در رفع
چالشهای نظام بانکی برای تأمین مالی پروژههای نظامی.
 .2عدمکفايت افزايش بودجه بهمنظور رفع محدوديتهای بودجۀ دفاعی.
 .9گريزناپذير بودن استفاده از منابع غیر بودجهای در حوزۀ دفاع.
 .2ارتباط مستقیم عدم تمايل نظام بانکی به تأمین مالی در حوزۀ دفاع با ساختار دولتی صنايع دفاع.
 .1به استناد تجارب صنايع دفاع کشورهای منتخب:
 -تغییر در ساختار دولتی صنايع دفاع ،پیششرط استفاده از منابع کالن بانکی میباشد.
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 قابلیت واگذاری پروژههای نظامی به بخش غیردولتی با توجه به معیارهای اهمیت حیاتی و استراتژيکپروژه در تأمین امنیت و اقتدار ملی و ريسک باالی اجرای آن تعیین میگردد.
 ترغیب نظام بانکی با درآمد محور نمودن پروژههای نظامی و مبتنی ساختن بازگشت سرمايهبر عوايد حاصلاز اجرای اين پروژهها محقق میگردد.
 امکان بهکارگیری بودجه دفاعی در فعالیتها و خدمات حساس همزمان با افزايش بهرهمندی از منابع غیربودجهای (همانند منابع کالن سنديکايی و مشارکتی بانکی) ،فراهم میگردد.
 .1درآمدزا نمودن پروژههای نظامی و جذب نظام بانکی به سرمايهگذاری ،در سايۀ اتخاذ اين تدابیر راهبردی
حقوقی و ساختاری در صنايع دفاع کشور صورت خواهد گرفت:
 ايجاد و آغاز به فعالیت شرکتهای پیمانکاری دفاعی. کوچکسازی بخش دولتی صنعت دفاع با برونسپاری پروژههای فرعی به بخش غیردولتی. انتقال مالکیت شرکتهای پیمانکاری دفاعی به بخش غیردولتی با استفاده از تدابیر حقوقی. ضمانت دولت از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی دفاعی. مديريت صرف هزينهها در تأمین اقالم دفاعی با تدوين برنامۀ جامع در تأمین اقالم دفاعی. استفادۀ ابزاری و هوشمندانه از قراردادهای خريد خارجی اقالم دفاعی با تدوين برنامۀ جامع آفست دفاع.پیشنهادهايی که در مقاله حاضر ارائه میگردند عبارتاند از:
 .6ضرورت تنظیم دستورالعمل بانکی جديد از سوی بانک مرکزی در خصوص تسهیالت مشارکتی.
 .2تغییرِ شکل ساختار حقوقی متولیان پروژههای نظامی به شرکتهای پیمانکاری دفاعی.
 .9تنظیم برنامهای مختص و مناسب با صنايع دفاعی داخلی در برونسپاری.
 .2استفاده از شرکتهای غیردولتی در زنجیرۀ تأمین اقالم دفاعی و در قالب پیمانکاران فرعی.
 .1تنظیم مقررات ضمانت دولت از تسهیالت سنديکايی و مشارکتی برای پروژههای نظامی.
 .1تنظیم معیارهای واگذاری برخی از پروژههای اصلی نظامی به بخش غیردولتی (خصوصیسازی).
 .7تدوين برنامۀ راهبردی تأمین اقالم دفاعی توسط وزارت دفاع.
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