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چکیده
تأمین مالی پروژهها يکی از اصول زيربنايی مديريت پروژهها بوده و از جايگاه مهمی در سطوح مديريت
استراتژيک برخوردار است .اهمیت تأمین مالی از اين جهت مورد تأکید است که شروع هر پروژهای بدون انتخاب
روش مناسب تأمین مالی امکانپذير نخواهد بود و انتخاب روش نامناسب تأمین مالی يکی از عوامل اصلی بروز
تأخیرات و يا توقف پروژه است .در سالهای اخیر ظهور يک بازار اسالمی متمايز که ساختار محصوالت و
فعالیتهای تأمین مالی و سرمايهگذاری آن مطابق اصول شرعی تعريف شده باشد ،پیامد پیشرفت طبیعی
صنعت خدمات مالی اسالمی بوده و در اين راستا متفکران اسالمی توانستند با رعايت ضوابط و مقررات شرعی
و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسالمی ،انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمايند .در اين پژوهش ،اهمیت
و نقش اوراق بهادار اسالمی در تأمین مالی پروژههای دفاعی کشور ،همچنین انواع ابزارهای مالی اسالمی اعم
از غیرانتفاعی ،انتفاعی با بازده انتظاری و انتفاعی با بازده معین مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفته و ابزارهای
مناسب در تأمین منابع مالی پروژههای تجهیزات نظامی شناسايی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPابزارهای منتخب اولويتبندی شده است .نتیجه پژوهش حاکی از اولويت داشتن اوراق مشارکت،
استصناع ،مرابحه و اجاره نسبت به ساير روشها با توجه به  4معیار بازده ،ريسک ،افق زمانی و میزان تأمین
مالی در صنعت دفاعی کشور میباشد.
واژگان کلیدی :تأمین مالی ،اوراق بهادار اسالمی ،تجهیزات نظامی ،تحلیل سلسله مراتبی.

 . 1دکتری مديريت مالی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران .نويسنده مسئول)mor.hosseini@chmail.ir( .
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 .1مقدمه
با توسعه جنگ سرد ،موضوعاتی که اقتصاددانان در خصوص امنیت به آنها پرداختند ،طیف گستردهای يافت.
برخی از اين موضوعات از قبیل تقسیم بار مالی ،کارايی اتحاديههای نظامی ،آمادگی نیروی نظامی ،توسعه
صنايع دفاعی ،تحريمها و جنگ اقتصادی با هدفگیری کشورهای غیردوست ،حفظ مرزها ،حفظ نظم جهانی
و بقا در کنار سالحهای هستهای ،دفاع موشکی ،تجارت سالح و فعالیتهای تروريستی مورد توجه خاص واقع
شد .طی سالهای اخیر با توجه به تحوالت عظیم سیاسی ،دامنه موضوعات اصلی اقتصاد دفاع نه تنها تغییر
يافته ،بلکه گستردهتر نیز شده است (حسنی صدرآبادی و کاشمری.)1387 ،
برای انتخاب يک روش از میان مدلهای گوناگون تأمین مالی اسالمی پروژههای دفاعی ،مديران و
سرمايه گذاران اين حوزه بايد عوامل گوناگونی را در نظر بگیرند تا بتوانند با يک ديد همه جانبه ،روش تأمین
مالی بهینه را انتخاب کنند .اين عوامل يا تحت کنترل مديران و سرمايهگذاران قرار دارد يا تحت کنترل آنها
نیست و از محیط بیرون بر آنها تحمیل میشود .گاهی اين عوامل آنچنان تأثیرگذارند که ناديده گرفتن آنها
منجر به انتخاب يک روش تأمین مالی نادرست میشود و هزينههای هنگفتی به بار میآورد (عسکری و
همکاران.)1396 ،
با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحرانهای مالی در اين کشورها امکان تأمین سرمايه
مورد نیاز برای اجرای پروژههای بزرگ به ويژه نظامی به راحتی فراهم نمیشود ،بنابراين انتخاب روش تأمین
مالی مناسب در مورد پروژهها مسئله مهمی است .در بسیاری از پروژهها به دلیل مسائلی مانند حجم باالی
سرمايه مورد نیاز ،حساسیت باالی پروژه از نظر مسائل سیاسی ،اقتصادی و امنیتی ،عدم تمايل حضور خارجیان
و سرمايهگذاری آنها مورد توجه مسئوالن حکومتی قرار میگیرد (اسالمی میالنی و اسمعیلی .)1388 ،ظهور
يک بازار اسالمی متمايز که ساختار محصوالت و فعالیتهای تأمین مالی و سرمايهگذاری آن مطابق اصول
شرعی تعريف شده باشد ،پیامد پیشرفت طبیعی صنعت خدمات مالی اسالمی است (موسويان.)1386 ،
با توجه به مطالب گفته شده ،برای ارائه الگوی مناسب تأمین مالی پروژههای دفاعی ،میتوان اهداف پژوهش
را به صورت زير بیان کرد:
-

صنايع دفاعی چه ماهیت و الزاماتی به لحاظ تأمین مالی دارد؟

-

ابزارهای تأمین مالی اسالمی ،چه ويژگیها ،الزامات و مزايايی دارند؟

-

ابزارهای تأمین مالی اسالمی مناسب جهت تأمین مالی پروژههای دفاعی کدامند؟

-

رتبهبندی مدلهای مطلوب تأمین مالی از حیث جذب سرمايه جهت تأمین مالی پروژههای تجهیزات
نظامی به چه صورت است؟
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسالمی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نهتنها
کشورهای اسالمی بر ضرورت بهکارگیری ابزار مالی اسالمی در بازارهای مالی تأکید دارند ،بلکه در ديگر
کشورهای دنیا هم اين روند کامالً مشهود است .بازارهای سرمايه و محصوالت مالی بدون بهره ،بخش
جدايیناپذير نظام مالی اسالمی هستند در اين راستا متفکران مسلمان توانستند با رعايت ضوابط و مقررات
شرعی و متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسالمی ،انواعی از ابزارهای مالی را طراحی نمايند .اين ابزارها که
برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارد و برخی در حد فکر و ايده است به سه گروه عمده تقسیمبندی میشوند:
گروه نخست ،ابزارهای مالی غیرانتفاعی هستند که بر اساس قراردادهای خیرخواهانه اسالمی چون قرضالحسنه
و وقف طراحی میشوند .گروه دوم ،ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ سود انتظاری هستند که بر اساس قراردادهای
مشارکتی چون شرکت ،مضاربه ،مزارعه و مساقات طراحی میشوند .گروه سوم ،ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ
سود معین هستند که بر اساس قراردادهايی چون مرابحه ،اجاره و استصناع طراحی میشوند (موسويان.)1386 ،
ابزار مالی اسالمی
غیر انتفاعی

انتفاعی با بازده انتظاری

انتفاعی با بازده معین

اوراق قرض الحسنه

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

اوراق وقف

اوراق مضاربه

اوراق مرابحه

اوراق مزارعه

اوراق استصناع

اوراق مساقات

اوراق سلف

اوراق وکالت خاص

اوراق منفعت

اوراق وکالت عام

اوراق جعاله

شکل شماره ( )1طبقهبندی انواع اوراق بهادار اسالمی
منبع :موسويان1386 ،

42

اولویتبندی شیوههای تامین مالی پروژههای تجهیزات نظامی...

در بین شیوههای فوق به اوراق مشارکت به عنوان اوراق منتخب در اين پژوهش پرداخته میشود (با توجه به
نتايج اين پژوهش ،اوراق مشارکت به عنوان کاربردیترين ابزار تأمین مالی اسالمی در پروژههای تولید تجهیزات
نظامی شناخته شده است).
 .1-2اوراق مشارکت
اوراق مشارکت ابزاری برای گردآوری وجوه از پسانداز کنندگان و سرمايهگذاران در طرح يا طرحهايی معین
است .اوراق مشارکت دارای ارزش اسمی و کوپن پرداخت سود ماهیانه ،چندماهه يا سالیانه است .در واقع اوراق
مشارکت شکلی از اوراق قرضه است که در چهارچوب بانکداری غیر ربوی طراحی شده است .به استناد قانون
اوراق مشارکت ،اوراق بهادار بانام يا بینامی است که بهموجب قانون يا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ايران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت ايجاد ،تکمیل و
توسعهی طرحهای سودآور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی منتشر میشود و به سرمايهگذارانی که قصد مشارکت
در اجرای طرح يادشده را دارند از طريق عرضه عمومی واگذار میگردد.
 .1-1-2مشخصات اوراق مشارکت
 میتواند بانام يا بینام باشد. قیمت اسمی مشخصی دارد. مدت معینی دارد. بازپرداخت اصل اوراق در تاريخ سررسید و پرداخت سود علیالحساب آن در مقاطع معین توسط ناشرتضمین شده است.
 خريدوفروش اوراق مستقیماً از طريق شعب منتخب بانک عامل يا از طريق بورس مجاز است. هر ورقه نشاندهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت استاوراق مشارکت میتواند انواع مختلفی داشته باشد .در زير فهرستی از اوراق مشارکت عالوه بر نوع ساده که
قابل انتشار است ارائه میگردد:
 .2-1-2مسائل و مشکالت مربوط به اوراق مشارکت
در تعريف اوراق مشارکت آمده است که اين اوراق میتواند بهوسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر شود ،ولی
در اين مدت که از تعريف اوراق مشارکت گذشته است ،استقبال بخش خصوصی از اين اوراق ناچیز بوده است.
عدم استقبال بخش خصوصی از اين اوراق میتواند ناشی از عوامل مختلفی مانند هزينهبر بودن اين اوراق ،الزام
نسبت به تضمین پرداخت اصل و سود پول در ازاى انتشار اوراق مشارکت پیش از تاريخ سررسید و عدم معامله
بر اساس نرخ بهره واقعی بازدهی سرمايهگذاری باشد .يکی از تفاوتهای اساسی بین اوراق قرضه و اوراق
مشارکت در همین قسمت مشخص میشود اوراق قرضه فقط در زمان سررسید قابل بازخريد است و پیش از
زمان سررسید فقط قابلیت معامله در بازار ثانويه را دارد ،ولی اوراق مشارکت در هر زمان قابل بازخريد است.
اين نکته يکی از موارد مهم برای استقبال نکردن شرکتها از اوراق مشارکت میباشد ،زيرا شرکتهای غیردولتی
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همانند دولت اين توانايی را ندارند که در هر زمان اوراق مشارکت را بازخريد کنند و در بهترين شرايط تنها با
به ثمر نشستن سرمايهگذاری و در زمان سررسید اوراق میتوانند آنها را بازخريد کنند.
يکی ديگر از ناکارآمدیهای اوراق مشارکت در مورد حالتی است که احتیاج به تأمین مالی در غیر امور توسعهای
وجود دارد .فرضاً اگر شرکتی احتیاج به نقدينگی برای رفع مشکالت جاری خود داشته باشد نمیتواند از اوراق
مشارکت استفاده کند ،زيرا در تعريف اين اوراق آمده است که اين اوراق بايد برای تأمین مالی پروژهای خاص
باشند و نمیتوانند در امور ديگر مورد استفاده قرار گیرند .در حالی که بسیاری از مشکالت بنگاههای اقتصادی
مربوط به سرمايه در گردش و نقدينگی جاری است.
ايراد ديگر در مورد اين اوراق اين است که آيا بهراستی میتوان گفت که سود اين اوراق قطعی نیست و
علیالحساب است؟ هنگامیکه سود پرداخت شده اين اوراق دقیقاً برابر آن چیزی است که اعالم میشود و
هیچگاه کمتر يا بیشتر از آن مقدار نمیشود ،میتواند شبهه ربوی بودن اين اوراق را دامن زند که اين امر خود
باعث عدم استقبال بسیاری از افراد جامعه میشود .شايد يکی از عوامل عدم استقبال از اين اوراق در سالهای
اخیر و به فروش نرفتن قسمتی از اين اوراق عالوه بر پايین بودن بازده آن نسبت به ساير دارايیها ،همین
موضوع باشد .بهطوریکه عملکرد ششماهه نخست سال  ،1386دولت ،بانک مرکزی و شرکتها در عرضه
اوراق مشارکت حاکی از آن است که حدود  30درصد از اوراق مشارکت منتشر شده در اين مدت به فروش
نرسیده است.
با توجه به برخی از مسائل که درباره اوراق مشارکت ذکر گرديد ،به نظر میرسد اوراق مشارکت بهتنهايی
نمیتواند جايگزينی کامل برای اوراق قرضه باشد و بايد عالوه بر بررسی و رفع نقايص آن ،به دنبال معرفی و
استفاده از ابزار جديد مالی بود که هم بتواند جايگزينی مناسب برای اوراق قرضه باشد و هم عالوه بر شرعی
بودن مشکالت اوراق مشارکت را نداشته باشد (فطرس و محمودی.)1387 ،
 .2-2تجارب سایر کشورها در زمینه تأمین مالی پروژهها
استفاده از تجارب ديگر کشورها و ساير سازمانهای بینالمللی در حوزه مالیه همواره میتواند افقهای تازهای
را به روی مديريت گشوده و با هزينهای اندک ،مانع از موازیکاریها و تکرار تجربههای ناموفق شود .تأمین
مالی به شیوههای جديد ،يکی از نیازمندیهای صنايع و نهادهای کشورمان است .فقدان منابع مالی کافی ،يکی
از مهمترين معضالت پیشروی سازمانها است .در اين مقاله به بررسی کشورهای مالزی ،ترکیه ،هند ،اسپانیا
و امريکا در ارتباط با تأمین مالی پروژهها و طرحهای دفاعی پرداخته شده است.
جدول شماره ( )1مقايسه کشورها
نام کشور

مالزی

نکات مهم در ارتباط با تأمین مالی و پروژههای نظامی
-

تالش برای افزايش خصوصیسازی و افزايش مشارکت بخش خصوصی
يکی از پیشتازان صکوک اسالمی
وجود بازار سرمايه اسالمی متشکل همراه با صندوق سرمايهگذاری
اولین منتشرکننده صکوک بینالمللی
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نام کشور

ترکیه

هند
اسپانیا
امريکا

نکات مهم در ارتباط با تأمین مالی و پروژههای نظامی
-

عدم تمايل به تمرکززدايی هزينهای برای امور نظامی
تالش برای افزايش مشارکت با شرکتهای پیمانکاری دفاعی خارجی
افزايش صادرات اقالم دفاعی
سرمايهگذاریهای کالن در بخش تحقیقوتوسعه پروژههای دفاعی از طريق دانشگاهها
و مراکز علمی
اخذ وامهای خارجی از طريق مشارکت با پیمانکاران خارجی در پروژههای نظامی
سهم زياد هزينههای نظامی در بودجه اين کشور
تمرکززدايی بخش نظامی و دعوت از سرمايهگذاران خارجی
کوچک کردن بخش دولتی صنعت دفاع
جذب سرمايههای خارجی و تالش برای افزايش مشارکت بخش خصوصی
اعطای کمکهای نظامی يا اعطای وام به متحدان امريکا
انتشار اوراق قرضه جهت تأمین مالی پروژههای نظامی خارجی

منابع :کابالن2013 ،؛ فرزانگان2012 ،؛ هو 2009 ،و ايلديريم2005 ،

در حوزه تخصصی موضوع پژوهش (چالشها و مسائل پیش روی توسعه ابزارهای مالی اسالمی برای تأمین
مالی صنايع دفاعی) ،مطالعات کم و محدودی صورت گرفته است ،اما پژوهشهايی با موضوعات مرتبط انجام
پذيرفتهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
حدادی ( )1390به بررسی تأمین مالی پروژهها بر مبنای دارايیهای پروژه به عنوان پشتوانه تأمین مالی
میپردازد .از نظر وی ،اين ابزارها بايد دارای دو ويژگی پروژه محور و اسالمی بودن باشند .خصوصیت اول،
بیانگر اتکای بازپرداختها به عوايد و دارايیهای خود پروژه است و ويژگی دوم الزام تطابق با اصول فقهی را
در پی خواهد داشت .نتايج حاصل از پژوهش گويای اين واقعیت است که ابزارهای مالی اسالمی با سود ثابت
میتوانند در سبد تأمین مالی بخش باالدستی نفت جايگاه خاصی داشته باشند .صکوک اجاره ،استصناع و سلف
از جمله ابزارهايی هستند که میتوانند توسط شرکت ملی نفت ايران مورد استفاده قرار گیرند.
سعدآبادی ( )1390ابتدا اوراق سفارش ساخت (صکوک استصناع) به عنوان يک ابزار تأمین مالی اسالمی معرفی
میکند و رويه اجرايی آن را طی يک مدل عملیاتی ارائه میدهد .با هدف مقايسه اين ابزار با ساير ابزارهای
رايج ،اوراق مشارکت به علت مشابهتهای ساختاری با اوراق سفارش ساخت ،به عنوان نماينده ابزار متعارف در
نظر گرفته شده است .اطالعات بهدستآمده به دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد آزمون و بررسی
قرار گرفته است و نتايج حاصل نشاندهنده اين نکته است که ريسک اوراق سفارش ساخت در حالت کلی با
ريسک اوراق مشارکت به عنوان نماينده ابزار متعارف يکسان است .بررسیها به صورت گروهی و موردی نیز
انجام گرفته و به عنوان مثال در مورد ريسک ورشکستگی ريسک اوراق استصناع کمتر از ريسک اوراق مشارکت
به دست آمده است.
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فدايی واحد و صفايی ( )1390با ارائه ايدهای نو به طراحی صکوک ترکیبی استصناع-اجاره بهشرط تملیک
پرداختند و بیان کردهاند با توجه به ماهیت بلندمدت اين اوراق بهادار ،میتوان از آن در تأمین مالی پروژههای
مختلف شهرداری اعم از پروژههای مربوط به حملونقل و ترافیک ،توسعه ناوگان شهری ،توسعه فضاهای
تفريحی و گردشگری و زمینههای ديگر استفاده کرد .اين صکوک پیشنهادی ترکیبی ،با توجه به مزيتهايی
که نسبت به صکوک استصناع و اجاره دارد در عمل میتواند برای پروژههای شهری باألخص در شرايط تورمی
کاربرد داشته باشد و عالوه بر استفاده از تخفیف قیمتی پروژه میتواند در پايان مدت پروژه و بدون تحمیل
هزينه سنگین اولیه تأمین مالی پروژه در پايان مدتزمان معین و با پرداختهای دورهای اين پروژهها را به
مالکیت شهرداری دربیاورد و عالوه بر آن شهرداری میتواند يا توجه به منافع حاصله از اين پروژهها منابع
نقدينگی الزم برای پرداختها را نیز تأمین کند.
حسینی و داووديان ( )1390در پژوهش خود با عنوان «اولويتبندی تأمین مالی پروژههای پااليشگاهی ايران»
از روش تصمیمگیری تاپسیس ،برای شناسايی و رتبه بندی روشهای مناسب جهت تأمین مالی پروژههای
پااليشگاهی استفاده کردهاند .نتايج حاصل از روش تصمیمگیری تاپسیس ،سه روش تأمین مالی مشارکت در
سود ،روشهای  BOTو مشارکت در تولید را به عنوان روشهای مناسبی برای تأمین مالی پروژههای
پااليشگاهی ايران بر اساس معیارهای معرفی شده شناسايی کرد.
خادم الحسینی اردکانی و موسويان ( )1391بیان نمودهاند که ابزارهای مالی اسالمی بايد دربرگیرندهی دو
ويژگی اصلی «غیر ربوی بودن» و «کارآمدی» باشند .يکی از مهمترين ابزارها جهت تأمین کسری بودجه
دولت ،اسناد خزانه است؛ اما به علت وجود نرخ بهره در اين اوراق بهادار ،اسناد خزانه متعارف ربوی بوده و قابل
کاربرد در نظام اسالمی نیست .در اين مقاله به معرفی و ارائهی سه نوع مدل مالی اسناد خزانه اسالمی کاربردپذير
در نظام مالی کشورهای اسالمی پرداخته که هريک برای هدف و بازه زمانی خاص طراحی شدهاند.
خوشنود ( )1392در مقالهای با عنوان «استفاده از صکوک استصناع قابل تبديل به سهم جهت تأمین مالی
اپراتور چهارم» به بررسی روش تأمین مالی جديدی پرداخته است که بر اساس آن استفاده از صکوک استصناع
قابل تبديل به سهام عادی ،پس از بهرهبرداری ،اين صکوک قابلیت تبديل به سهام اين شرکت را دارد .اين
روش تأمین مالی باعث میشود که ناشر از مزايای تأمین مالی پروژهای و سرمايهگذار از منافع دائمی اجرای
پروژههای اپراتور چهارم منتفع گردد.
احمدینژاد ( )1393در اين پژوهش انتشار اوراق صکوک برای تأمین مالی را در پروژهها حوزه نفت و انرژی
بررسی میکند .وی نقش هريک از اوراق را در تأمین مالی پروژههای نفتی بیان و تجربه سه کشور قطر ،بحرين
و مالزی و ساختارهای زيربنايی اين سه کشور در خصوص انتشار اوراق ياد شده بررسی و ضمن بیان تاريخچه
اوراق صکوک در ايران ساختارهای اين سه کشور و ايران با هم مقايسه نمود .در پايان با استفاده از مدل
 AHPو بهرهمندی از نظر کارشناسان اعتباری و کارشناسان حوزه نفت از بین  5نوع اوراق صکوک (مرابحه،
اجاره ،سلف ،مشارکت و استصناع) اوراق مشارکت ارجحترين نوع اوراق برای تأمین مالی اين حوزه انتخاب شد.
گلمرادی ( )1395در پژوهش خود با عنوان «ابزارهای تأمین مالی پروژههای زيرساختی اقتصاد شهری و
چالشهای آن» بیان میکند :نیازهای تأمین مالی زيرساخت در سالهای آينده در حال افزايش است و دولتها
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به تنهايی پاسخگوی اين همه تقاضای رو به رشد نخواهند بود .يکی از گزينههای بالقوه برای تأمین مالی و پر
کردن شکافهای موجود در توسعه بخش زيرساختهای شهری ،استفاده از تأمین مالی اسالمی و روشهای
نوآورانه آن است .با توجه به جوان بودن صنعت تأمین مالی اسالمی و تأمین مالی مبتنی بر دارايی و نیز به
دلیل داشتن ويژگیهای منحصربفرد نظیر مشارکت در ريسک و نگاه اجتماعی به سرمايهگذاری تأمین مالی
اسالمی دارای پتانسیل خوبی برای توسعه و مشارکت بیشتر در پروژههای زيربنايی اقتصاد شهری است.
عسگری ( )1396در مقالهای مسائل مربوط به بحرانهای مالی و ثبات اقتصادی ،ايجاد اهرم در اقتصاد ،کسری
بودجه دولت ،تورم و توزيع را مورد توجه قرار داده و با بیان اين مالحظات به بررسی مدلهای مختلف پرداخته
است .در نهايت نتیجه میگیرد با تطبیق جريانات مالی پروژههای دولتی با اقتصاد واقعی بهخصوص در حوزههای
زيرساختی میتوان از آسیبهای وارد بر اقتصاد کالن دور ماند که اين مهم در مدل «استصناع -مشارکت-
سهام» بیشترين تطبیق را دارد.

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و ماهیت توصیفی دارد .در پژوهش حاضر ،پژوهشگر ابتدا با تهیه طرح
پژوهش ،اقدام به مطالعه و جمعآوری ادبیات موضوع مربوط به شیوههای تأمین مالی اسالمی کرده ،سپس
جهت تکمیل اطالعات و مدلهای به دست آمده و بومیسازی در صنعت دفاعی کشور ،اقدام به مصاحبه با
خبرگان و مديران ارشد حوزه نظامی و دفاعی نموده ،سپس پرسشنامهای (ماتريس مقايسات زوجی) برای نمونه
آماری تهیه و ارسال و در ادامه پس از توزيع و جمعآوری پرسشنامهها و بر اساس تجزيه و تحلیل دادهها،
نتیجهگیری مربوطه ارائه شده است.
جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه اساتید دانشگاهی و کارشناسان حوزه مالی و مديران ارشد در نیروهای
مسلح ،نهادهای نظامی و سازمانهای دفاعی جمهوری اسالمی ايران میباشد .در اين پژوهش ،با توجه به
دسترسی دشوار به مديران ارشد نظامی و دفاعی ،تعداد  10نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی در نظر گرفته
شد که انتخاب آنها به صورت غیراحتمالی و از افراد در دسترس بود .الزم به ذکر است که ساعتی ()2002
معتقد است تعداد ده نفر از خبرگان برای مطالعات مبتنی بر مقايسه زوجی کافی است .ساعتی با اشاره به اين
نکته که تعداد خبرگان به عنوان مصاحبهشونده نبايد زياد باشد در کل  5الی  15نفر را پیشنهاد میکند (ويسی
و سلیمانی.)1394 ،
روش تجزيه و تحلیل اطالعات در اين پژوهش تحلیل سلسله مراتبی میباشد .اين تکنیک يکی از مطرحترين
فنون تصمیمگیری چندمنظوره است .اين تکنیک بر اساس مقايسه زوجی بنا نهاده شد و امکان بررسی سناريو-
های مختلف را به مديران میدهد .فرايند تحلیل سلسله مراتبی به علت ماهیت ساده و درعین حال جامعی که
دارد ،مورد استقبال مديران و کاربران مختلف واقع شده است .اين فرآيند بر اساس مقايسههای زوجی استوار
میباشد .علت استفاده از تکنیک مقايسههای زوجی در اينجا اين است که به هنگام تصمیمگیری ،شرايط واقعی
در مورد گزينهها و معیارهای مورد استفاده در يک محدوده قابل قبول تغییر میکند و در واقع تنها میتوان
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اهمیت هر معیار را در مقام مقايسه با معیار ديگر مورد بررسی قرارداد .اين رويکرد قابلیت مقايسه زوجی مدلهای
تأمین مالی را فراهم کرده و با توجه به سازوکار ،بهترين مدلها انتخاب و رتبهبندی میشوند.
روش سلسله مراتبی يا  AHPبر سه اصل ساختار مدل ،قضاوتهای مقايسهای گزينهها و معیارها و تعیین
ارجحیتها پايهريزی شده است .در اولین گام فرايند  ،AHPيک مسئله تصمیمگیری پیچیده به شکل سلسله
مراتبی ساخته میشود AHP .در ابتدا مسئله پیچیده تصمیمگیری را به سلسله مراتبهای مرتبط با اجزای
تصمیم (معیارها و گزينههای تصمیمگیری) میشکند .اين سلسله مراتب حداقل دارای سه سطح است :هدف
کلی مسئله در باال ،معیارهای چندگانه که گزينهها را تعريف میکنند در سطح میانی و گزينههای تصمیم که
در پايینترين سطح قرار داده میشود (البايراک و ارنسال.)2004 ،
در مقايسات زوجی سلسله مراتبی ،نموداری شامل هدف ،معیارها و گزينهها تدوين و ترسیم میگردد که بر
همین اساس در شکل زير نشان داده شده است.

اولويتبندی شیوههای تامین مالی
افق زمانی

میزان تامین

ريسک

بازده

شکل شماره ( )2اولويتبندی بر اساس تحلیل سلسلهمراتبی

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میگردد 7 ،گزينه (شیوه تأمین مالی) از طريق  4معیار افق زمانی ،میزان
تأمین مالی ،میزان ريسک و میزان بازده ارزيابی شده و در نهايت بايد با توجه به نیازهای صنعت دفاعی
اولويتبندی صورت گیرد .اين معیارها با توجه به ادبیات علمی موجود جهت تشخیص کارآمدی يک سیستم
تأمین مالی مناسب انتخاب شده است.

 .4تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
جهت مقايسه معیارها و گزينهها با يکديگر ،بايد مفاهیم نسبی به کمیت تبديل شوند .در ماتريس مقايسه
زوجی مقدار هر عنصر ماتريس بیانگر درجه اهمیت معیار سطر نسبت به معیار ستون است .ماتريس مقايسه
زوجی معیارها در جدول زير نشان داده شده است .الزم به ذکر است که اين ماتريس حاصل میانگین هندسی
نظرات پاسخدهندگان مختلف ( 10نفر از خبرگان صنعت) با فرض قدرت تصمیمگیری يکسان است .الزم به
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توضیح است که تمامی خبرگان از میان کارشناسان حوزه مالی (اساتید دانشگاهی و کارمندان باتجربه اين
حوزه) انتخاب شدهاند.
در ادامه ،جداول مربوط به تجزيه و تحلیل پاسخها توسط نرمافزار  Expert Choice – 11ارائه شده است
که به توضیح هر يک از آنها پرداخته میشود:
ابتدا برای هدف معین 4 ،معیار و پس از آن گزينهها را تعريف میکنیم .سپس برای مقايسه بین معیارها بر
اساس میزان اهمیت هر يک ،ماتريس زير را تشکیل میدهیم .ماتريس زير نتیجه پاسخ مشارکتکنندگان در
بخش مقايسات زوجی بین معیارها میباشد .در ادامه جداول مربوط به تجزيه و تحلیل پاسخها ارائه شده است
که به توضیح هر يک از آنها پرداخته میشود:
جدول شماره ( )2دادههای مربوط به مقايسه معیارها
مدت
1/9
2/8
2/1

میزان
3/4
5/3

ريسک
2/2

بازده

نرخ ناسازگاری0/01 :

بازده
ريسک
میزان
مدت

جدول شماره ( )3دادههای مربوط به درجه اهمیت معیارها
معیارها
درجه اهمیت
بازده
0/156
ريسک
0/085
میزان
0/503
مدت
0/256

طبق محاسبات انجام شده از طريق نرمافزار ،همانطور که در جداول باال مالحظه میگردد ،معیار میزان تأمین
مالی برای پروژههای تجهیزات نظامی در رتبه اول ،افق زمانی در رتبه دوم ،بازده در رتبه سوم و میزان ريسک
در رتبه چهارم از لحاظ اهمیت معیارها قرار گرفتهاند.
همچنین نتیجه مقايسات زوجی نشاندهنده آن است که در نهايت ،میزان تأمین مالی با درجه اهمیت 0/503
(ضريب اهمیت تعديل شده) ،افق زمانی يا مدت زمان با درجه اهمیت  ،0/256میزان بازده با درجه اهمیت
 0/156و میزان ريسک با درجه اهمیت  0/085در رتبههای اول تا چهارم قرار گرفتهاند .الزم به ذکر است که
ترتیب معیارها دقیقاً همانند رتبهبندی معیارها در بخش پروژههای عمرانی اتفاق افتاده است و اين امر حاکی از
مشابه بودن اولويتها در معیار سنجش شیوههای تأمین مالی در هر دو بخش است.
پس از بررسی میزان اهمیت و مقايسه زوجی معیارها ،ارجحیت هر يک از گزينهها (شیوههای تأمین مالی)
نسبت به ساير گزينهها بر اساس هر يک از معیارها (در بخش پروژههای تجهیزات نظامی) مورد تجزيه و تحلیل
قرار گرفته است که در ادامه ،جداول مربوطه آمده است:
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جدول شماره ( )4مقايسه زوجی شیوهها بر اساس معیار بازده
منفعت
2/8
7/9
4/5
3/6
6/6
1/5

سلف
1/2
7/1
3/8
3/2
5/5

استصناع
4/9
1/9
2/2
3/0

اجاره
1/7
4/5
2/3

مرابحه
2/0
3/2

مشارکت
6/1

قرضالحسنه

نرخ ناسازگاری0/07 :

قرضالحسنه
مشارکت
مرابحه
اجاره
استصناع
سلف
منفعت

همانطور که مالحظه میگردد ،در جدول باال ،گزينهها بر اساس معیار بازده باهم مقايسه شدهاند .همانطور
که در سمت چپ جدول نیز مالحظه میگردد ،اوراق مشارکت در رده اول ،اوراق استصناع در رده دوم و اوراق
مرابحه در رده سوم قرار گرفتهاند .همچنین نرخ ناسازگاری نیز  0/07محاسبه شده است.
جدول شماره ( )5مقايسه زوجی شیوهها بر اساس معیار ريسک
منفعت
3/1
3/1
2/2
1/5
1/2
1/5

سلف
3/5
3/5
2/3
2/5
1/6

استصناع
2/5
2/2
2/1
2/3

اجاره
2/6
2/1
1/7

مرابحه
2/2
3/0

مشارکت
1/9

قرضالحسنه

نرخ ناسازگاری0/04 :

قرضالحسنه
مشارکت
مرابحه
اجاره
استصناع
سلف
منفعت

در جدول باال نیز اوراق گوناگون (در بخش پروژههای تجهیزات نظامی) بر اساس معیار ريسک اولويتبندی
شدهاند .همانگونه که مالحظه میگردد ،اوراق قرضالحسنه اولین گزينه ،اوراق مشارکت دومین و اوراق
استصناع سومین گزينه از لحاظ میزان ريسک میباشند .همچنین نرخ ناسازگاری در اين ماتريس نیز 0/04
محاسبه شده است.
جدول شماره ( )6مقايسه زوجی بر اساس معیار میزان تأمین مالی
منفعت
2/3
6/1
4/8
3/0
6/5
1/2

سلف
2/1
5/7
3/5
4/1
7/1

استصناع
3/1
2/2
3/5
1/6

اجاره
5/5
2/2
2/5

مرابحه
4/6
3/1

مشارکت
6/8

قرضالحسنه

نرخ ناسازگاری0/06 :

قرضالحسنه
مشارکت
مرابحه
اجاره
استصناع
سلف
منفعت
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در ماتريس باال نیز گزينهها بر اساس میزان تأمین مالی (قدرت جذب) مقايسه شدهاند .در اين ماتريس و بر
اساس پاسخ مشارکتکنندگان ،اوراق مشارکت در رتبه اول ،اوراق استصناع در رتبه دوم و اوراق مرابحه در رتبه
سوم قرار گرفتهاند.
جدول شماره ( )7مقايسه زوجی بر اساس معیار افق زمانی
منفعت
½
2/9
3/1
2/6
4/2
1/4

سلف
2/0
3/2
3/3
2/9
4/4

استصناع
2/1
1/9
2/1
2/4

اجاره
4/5
2/1
2/0

مرابحه
2/8
3/6

مشارکت
3/4

قرضالحسنه

نرخ ناسازگاری0/06 :

قرضالحسنه
مشارکت
مرابحه
اجاره
استصناع
سلف
منفعت

در آخرين جدول مقايسه بین گزينهها ،شیوههای تأمین مالی و اوراق بهادار اسالمی بر اساس مدت يا افق زمانی
مورد مقايسه قرار گرفتهاند که مطابق آن ،اوراق مشارکت اولین گزينه منتخب ،اوراق استصناع دومین گزينه و
اوراق مرابحه سومین گزينه منتخب در اين بخش است .اين در حالی است که نرخ ناسازگاری اين ماتريس نیز
 0/06و کوچکتر از  0/1میباشد.
در نهايت و در مقايسه زوجی بین گزينهها بر اساس هر  4معیار ،شیوههای منتخب به ترتیب اولويت عبارتند از:
اوراق مشارکت ( ،)0/313اوراق استصناع ( ،)0/229اوراق مرابحه ( ،)0/153اوراق اجاره ( ،)0/130اوراق
قرضالحسنه ( ،)0/084اوراق سلف ( )0/049و اوراق منفعت ( .)0/042در نمودار زير اين اولويتبندی آمده است
و چنانچه مالحظه میگردد به نظر کارشناسان ،اوراق مشارکت نسبت به ساير شیوهها در اولويت انتخاب قرار
دارد .در نمودارهای ذيل اين نتیجهگیری بهتر قابل درک است و انتخاب کلی و مرحله به مرحله اوراق بر اساس
معیارهای چهارگانه به تصوير کشیده شده است .همچنین نرخ ناسازگاری کلی نیز  0/4محاسبه شده است.
نرخ ناسازگاری کلی0/04 :
مشارکت
استصناع
مرابحه
اجاره
قرضالحسنه
سلف
منفعت
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در ادامه همانگونه که مشاهده میگردد ،وضعیت هر يک از گزينهها (شیوههای تأمین مالی) از منظر هر يک
از معیارها در بخش پروژههای تجهیزات نظامی نشان داده شده است .طبق اين نمودار و با توجه به اينکه اوراق
اجاره در  3معیار بازده ،میزان تأمین مالی و افق زمانی رتبه اول و در معیار ريسک رتبه سوم را داشته است ،در
نهايت و به صورت کلی نیز رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

مشارکت

استصناع
مرابحه
اجاره
قرضالحسنه
سلف
منفعت

کلی

مدت

میزان

ریسک

بازده

نمودار شماره ( )3رتبهبندی کلی شیوههای تأمین مالی و در هر معیار

طبق اين نمودار ،اوراق مشارکت با توجه به اغلب معیارها (در معیارهای بازده ،میزان ،مدت و در حالت کلی) در
بین همه شیوههای تأمین منابع مالی ذکر شده و مناسب برای نهادهای نظامی ،بهترين شیوه تأمین مالی در
پروژههای ساخت و تولید تجهیزات نظامی شناخته شده است .اوراق منفعت نیز در بین شیوههای تأمین مالی
نهادهای نظامی ،آخرين شیوهای است که به عقیده کارشناسان پاسخدهنده ،در اين بخش مناسب ديده میشود.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين پژوهش پس از بیان شیوههای تأمین مالی از طريق اوراق بهادار اسالمی ،با اعمال روش تصمیمگیری
چندمعیاره  ،AHPبه اولويتبندی شیوههای تأمین مالی يا به طور دقیقتر اوراق بهادار اسالمی برای پروژههای
تجهیزات نظامی پرداخته شد که برای اين منظور چهار معیار بازده ،ريسک ،میزان تأمین مالی و افق زمانی
جهت ارزيابی و مقايسات زوجی در نظر گرفته شد .در نهايت و با استفاده از نرمافزار اکسپرتچويس و تجزيه و
تحلیلهای انجام شده ،نتايج حاصله حاکی از آن است که به عقیده کارشناسان و خبرگان امور دفاعی کشور،
اوراق مشارکت ،بهترين روش تأمین مالی برای انجام پروژههای تجهیزات نظامی است .همچنین پس از اوراق
مشارکت ،اوراق استصناع ،مرابحه و اجاره در رتبههای بعدی قرار گرفتند .همچنین میتوان نتیجه گرفت که
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اوراق سلف ،قرضالحسنه و منفعت برای پروژههای تجهیزات نظامی گزينه مناسبی نبوده و کارشناسان مربوطه
اين دست اوراق را نسبت به ساير گزينههای مطروحه ارجح نمیدانند.
همانطور که در پیشینه پژوهش نیز میتوان مشاهده کرد ،نتايج اين پژوهش تقريباً مشابه نتايج ساير پژوهشها
بوده است .البته در پژوهشهايی که تا به حال انجام شده ،تأمین مالی در امور دفاعی مورد مطالعه قرار نگرفته
بود و به طور حتم بستر مورد بررسی در انتخاب شیوه تأمین مالی نیز مؤثر است .با اين وجود طبق مطالعات
انجامشده توسط حدادی ( ،)1390اوراق اجاره ،استصناع و سلف جهت تأمین مالی پروژهها مناسبتر ديده
شدهاند .همچنین سعدآبادی ( )1390و فدايی واحد و صفايی ( )1390اوراق استصناع را به دلیل ريسک کمتر و
ماهیت بلندمدت برای استفاده در پروژهها بهتر دانستهاند .گلمرادی ( )1395به طور کلی اوراق اسالمی و
مشارکت را برای تأمین مالی پروژهها پیشنهاد داده است و عسگری ( )1396نیز برای تأمین مالی پروژههای
زيرساختی ،اوراق استصناع و مشارکت را بهترين شیوه میداند.
در نهايت پیشنهاد میگردد که در پروژههای تجهیزات نظامی از شیوههای تأمین مالی که ريسک کمتر و افق
زمانی بلندمدت تری دارند استفاده گردد که برای اين منظور اوراق اسالمی مشارکت ،استصناع ،مرابحه و اجاره
بیش از ساير روشها پیشنهاد میگردد .همچنین متناسب با هر پروژهای بايد معیارهای چهارگانه (معیارهای
ديگر) اولويتبندی و درجهگذاری شود تا برای هر بخش ،متناسب با خواست متولیان آن بخش شیوه تأمین
مالی مناسب انتخاب گردد .همچنین پیشنهاد میگردد در ساير پژوهشها ساير ابزارها نیز در کنار اوراق بهادار
اسالمی مورد پرسش و تجزيه و تحلیل قرار گیرد تا ديد بهتر و کاملتری از شیوههای تأمین مالی بهینه حاصل
شود.
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