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چکیده
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده نیروهای مسلح سهم قابل مالحظهای از منابع بودجه را به خود
اختصاص داده است .افزایش سطح هزینههای نیروهای مسلح با توجه به شرایط و موقعیت راهبردی ایران در
منطقه خاورمیانه ضرورتی اجتنابناپذیر است .از این رو ،باید منابع تخصیص یافته به بخش مخارج نظامی و
دفاعی به شکل صحیح و علمی مدیریت شود و برای تأمین مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی
الگویی طراحی شود تا وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برسد.
این مطالعه با بهرهگیری از تجارب سایر کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان ،الگوهای
تأمین مالی بهینه و مناسب برای ایران را با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره و تکنیک دلفی،
استخراج و اعتبارسنجی کرده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد به طور کلی سه رویکرد دولتمحور،
رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برونسپاری و خصوصیسازی برای
تأمین مالی نیروهای مسلح وجود دارد .مطابق نتایج ،مشارکت در توسعه و بهسازی ،مولدسازی و مشارکت در
بهرهبرداری از امکانات و داراییهای نظامی ،برونسپاری پروژههای ساختوساز ،تغییر کاربری داراییها و
امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکانات و داراییها ،تأسیس صندوق مالی حمایت از نیروهای مسلح ،قرارداد
مشارکت بینالمللی در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای تأمین مالی واردات تسلیحات
نظامی مطلوبترین روشهای تأمین مالی نیروهای مسلح است.
واژگان کلیدی :تأمین مالی نیروهای مسلح ،الگوی بهینه تأمین مالی ،روش تصمیمگیری چند معیاره،
تجربه کشورها.

 -1دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات .نویسنده مسئول)yavar_dashtbany@yahoo.com( .
 -1دانش آموخته دکتری اقتصاد مالی سنجی دانشگاه ارومیه)Molabahrami.ahmad@gmail.com( .
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 .1مقدمه
یکی از مهمترین مباحث پیرامون مخارج دفاعی و هزینههای نظامی ،تأمین مالی این هزینههاست .کشورهای
در حال توسعه بر خالف کشورهای توسعهیافته و پیشرفته که از ناحیه فعالیتهای نظامی با فروش تسلیحات
جنگی و نظامی درآمدهای ارزی قابلمالحظهای کسب میکنند ،معموالً مخارج مورد نیاز برای انجام
هزینههای نظامی و دفاعی را از محل بودجه عمومی کشور تأمین میکنند که این میتواند از یک سو ،دولت-
ها را با مشکالتی از قبیل کسری بودجه و انباشته شدن سطح بدهیهای داخلی و خارجی مواجه سازد و از
سوی دیگر ،توان اقتصادی این کشورها را تحلیل برده و سطح عمومی معیشت جامعه و توسعه اقتصادی را
تحت تأثیر قرار دهد (گل خندان .)12-19 :1939 ،به بیان سادهتر ،گسترش مخارج نظامی در کشورهای در
حال توسعه با توجه به محدودیتهایی که در بودجه عمومی وجود دارد ،از کانالهای اثر جایگزینی ،افزایش
مالیاتها ،افزایش استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول و همچنین افزایش سطح بدهیهای خارجی ،از
یک طرف ضمن افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم ،کاهش تولید و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد
و از طرفی دیگر ،با کاهش سهم مخارج رفاهی و بهداشتی و آموزشی از بودجه ،به فرآیند توسعه انسانی و
اقتصادی لطمه وارد کند (گلخندان .)12: 1939 ،بهعنوان مثال ،طی دوره زمانی  1339تا  ،1552سهم مخارج
نظامی از کل مخارج در ایران از  12درصد در ابتدای این دوره به  01درصد در انتهای دوره (بعد از پایان
جنگ هشت ساله تحمیلی) افزایش پیدا کرده است و به موازات آن و در همان دوره مذکور ،سهم بخش
آموزش از  11درصد به  10درصد تقلیل یافته است .همچنین سهم بخشهای سالمت ،فرهنگ و امور
اجتماعی در پایان دوره زمانی مذکور به ترتیب برابر با  1 ،9و  1درصد بوده است (عباسیان و همکاران،
 ،1932ص.)109 .
با وجود اثرات منفی که گسترش مخارج نظامی میتواند بر اقتصاد تحمیل نماید ،از یک سو به دلیل موقعیت
حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تهدیدات امنیتی که وجود دارد و از سوی دیگر ،تحریمهای
اقتصادی همهجانبه بینالمللی غرب علیه کشورمان ،افزایش هزینههای دفاعی و نظامی ضرورتی اجتنابناپذیر
است .در کنار این ضرورت ،به سبب محدودیتهای مالی و بودجهای که گریبان گیر کشور است ،مدیریت این
منابع از اهمیت دو چندان برخوردار است (عباسیان و همکاران.)102 : 1932 ،
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد اوالً ،هزینههای نظامی بخش قابلمالحظهای از بودجه عمومی کشور را به
خود اختصاص داده است ،طوریکه سهم این بخش به مراتب از بخشهای رفاهی ،فرهنگی و اجتماعی باالتر
است .دوما ،موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ایران در منطقه و تهدیدات روز افزون امنیتی بینالمللی برای
کشور ،افزایش سطح این هزینهها را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است .سوماً ،حجم باالی دولت در
اقتصاد و محدودیتهای بودجه که برای دولت وجود دارد و تبعات کسری بودجه و لطماتی که از این ناحیه بر
اقتصاد وارد میشود کامالً روشن و آشکار است .در چنین شرایطی دو نکته بسیار مهم و کلیدی هستند.
نخست ،منابع تخصیصیافته به بخش مخارج نظامی و دفاعی باید به شکل صحیح و علمی مدیریت شود.
دوم ،برای تأمین مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی الگو طراحی شود و روشهای کمهزینه و کارا
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برای تأمین مالی این بخش کلیدی طراحی ،عملیاتی و اجرا شود .روشها و منابعی که بتواند تا حد امکان،
وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح را به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برساند.
بحث محوری در این مطالعه این است که استفاده از هر کدام از این منابع تأمین مالی عمومی برای نیروهای
مسلح با محدودیتهای ،چالشهایی همراه است و از طرف دیگر میتواند عوارض و پیامدهای منفی به دنبال
دارد .به عنوان مثال ،چاپ پول منجر به افزایش قیمتها و ایجاد تورم میشود یا افزایش مالیاتها تا سطح
مشخصی قبال توجیه است .از سوی دیگر ،بهرهگیری از روشهای مبتنی بر بازارهای پول و سرمایه مستلزم
چهارچوبهای خصوصی و مالیه شرکتی است .در واقع تا زمانی که بخش نظامی و دفاعی چهارچوبی کامالً
دولتی و امنیتی داشته باشد ،نمیتوان منبع تأمین مالی جدیدی غیر از آنچه در مالیه عمومی است ارائه و مورد
بهرهبرداری قرار داد .بر همین اساس توجه به برونسپاری ،خصوصیسازی ،واگذاری ،قراردادهای مشارکت
بین بخش عمومی با خصوصی و مولدسازی داراییها در قالب مشارکت بخش خصوصی که در تجربه بسیاری
از کشورها دیده میشود ،مسیر اصلی این مطالعه خواهد بود؛ زیرا تا زمانی که خصوصیسازی به معنای واقعی
اجرا نشود ،نمیتوان منابع مالی در اختیار بخش خصوصی را جهت سرمایهگذاری در بخش نظامی که
چهارچوبی دولتی و امنیتی دارد به کار گرفت.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
زمانی که از تأمین مالی صحبت میشود نکته قابل توجه تمایز بین تأمین مالی بخش عمومی از بخش
خصوصی است .در ادبیات نظری ،درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع پایدار تأمین مالی مخارج دولت مورد توجه
قرار گرفته است .یکی از مهمترین روشهایی که منجر به شکلگیری تأمین مالی پایدار برای دولت میشود
افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش سیطره مالیاتی به فعالیتهای مختلف اقتصادی است.
در ادبیات اقتصاد بخش عمومی ،عالوه بر منابع و راههای ذکر شده در باال ،روشهای دیگری برای تأمین
مالی مخارج دولت تعریف شده است که شامل انتشار اوراق بدهی ،حق چاپ پول ،اخذ عوارض ،جرائم ،حق
امتیاز و واگذاری ،فروش کاال و خدمات توسط دولت به صورت خرده فروشی و فروش انحصاری کاال و
خدمات و هدایا و کمکهای مردمی به دولت هستند .بخش خصوصی بر خالف دولت از روشها و کانالهای
متنوعتری برای تأمین مالی برخوردار است .در یک تقسیمبندی کلی بر حسب محل تأمین منابع مالی،
روشها وابهارهای تأمین مالی بخش خصوصی به طور کلی شامل ابزارها و روشهای داخلی و خارجی
هستند .در یک تقسیمبندی دیگر بر حسب ساختار مالی ،روشها و ابزارهای تأمین مالی به دو گروه ابزارهای
مبتنی بر بدهی و مبتنی بر سرمایه تقسیمبندی میشود.
روشهای مختص تأمین مالی نیروهای مسلح که در تجربه بسیاری از کشورها نیز به چشم میخورد ،نگاه به
نیروهای مسلح به عنوان بازیگران و عامالن اقتصادی ،تولید ،فروش و صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی
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و درآمدهای حاصل از برونسپاری داراییها ،خصوصیسازی ،مشارکتهای عمومی و خصوصی و همچنین
مولدسازی داراییهاست (بروملهورستر و پایس.)1559 ،1
 .1-2مرور تجربه سایر کشورها در تأمین مالی نیروهای مسلح
این بخش از مقاله بهمرور تجربه سایر کشورها در زمینه تأمین مالی نیروهای مسلح و استخراج روشها و
رویکردها و راهکارهای تأمین مالی برای ایران اختصاص دارد .در این راستا در این بخش مروری بر تجربه
کشورهای ترکیه ،روسیه ،آمریکا ،هندوستان و چین در زمینه تأمین مالی نیروهای مسلح پرداخته میشود و در
نهایت بر اساس این تجربیات در بخش دوم به استخراج الگویی برای ایران جهت تأمین مالی نیروهای مسلح
پرداخته خواهد شد.
 .1-1-2تجربه چین

مطالعات نشان میدهد آمارهای رسمی منتشر شده بودجه نظامی و دفاعی چین تنها بخشی از هزینههای
نظامی این کشور است .تحلیل گران بر این باورند که چین به طور قابل مالحظهای هزینههای واقعی نظامی
و دفاعی خود را کمتر از حد نشان میدهد و بر این اساس هیچ اجماع و اتفاقنظر بر میزان و نوع هزینههای
واقعی نظامی و دفاعی کشور چین و همچنین منابع تأمین مالی این هزینهها وجود ندارد .با این وجود
هزینههای نظامی این کشور در حدود  125میلیارد دالر برآورد میشود .با وجود فقدان اطالعات سیستماتیک
در هزینههای نظامی و دفاعی چین و همچنین عدم انتشار هزینههای خارج از بودجه رسمی دفاعی و نظامی،
اطالعات مفیدی در خصوص سرفصل هزینهها و همچنین منابع تأمین مالی نظامی و دفاعی خارج از بودجه
وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته میشود (وانگ.)1333 ،1
از میانههای دهه  1335میالدی با تأسیس مجتمع نظامی تجاری چین 9تا اواخر دهه  1335میالدی در زمان
دنگ شیائوپینگ ،2ارتش آزادی بخش و نیروهای مسلح چین به عنوان یک بازیگر اقتصادی و کارآفرین در
عرضههای مختلف کسبوکار مشغول به کار بوده است .ارتش آزادیبخش چین یک امپراطوری اقتصادی را
در آن زمان بنا کرده بود طوری که هزاران شرکت وابسته به این ارتش سالیانه میلیونها دالر کسب درآمد
میکردند .علت اصلی ورود ارتش آزادی بخش خلق چین در عرضه فعالیتهای اقتصادی و تجاری ،حفظ و
تأمین منابع مالی مورد نیاز نیروهای مسلح و مخارج نظامی دفاعی این نهاد بود که به دلیل سیاستهای
توسعه گرایانه حکومت چین کاهش چشمگیری پیدا کرده بود (چیونگ.)1551 ،0
ارتش آزادی بخش خلق چین ( )PLAطی سالهای دهه  35میالدی با به مالکیت درآوردن تعدادی از
شرکتها در حوزههای صنایع تولید مواد غذایی ،تجهیزات و تعمیرات ،حملونقل ،خدمات ،معادن و کشاورزی
1- Brommelhorster, J. and Paes, W.Ch.
2 -Wang, Sh. (1998).
3- China Military Business Complex
4 - Deng Xiaoping
5 -Cheung, T.M.
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در صدد تأمین نیاز نیروهای نظامی چین برآمد ،طوری که طی آن دوره این ارتش مالکیت ده هزار شرکت با
حدود هفتصد هزار کارگر و کارمند را بر عهده داشت (بیکفورد .)1332 ،1در چین ،نیروهای مسلح حتی پیش از
پیدایش و تأسیس جمهوری خلق و سازماندهی ارتش  ،PLAبه منظور اطمینان از خودکفایی در تأمین مواد
غذایی ،البسه یونیفورم نظامی و تسلیحات ،فعالیت نظامی میکردند .این جنبه سنتی فرهنگ نیروی مسلح
کمونیست ،به گفته تای مینگ جونگ ،نیم قرن بعد به پدید آمدن مجموعهای از فعالیتهای تجاری -نظامی
منجر شد .هم نیروهای شاغل به کار و هم نیروهای بازنشسته فرصتهای کاری جدیدی در شرکتهای
تحت مالکیت و مدیریت نیروهای مسلح خلق چین یافتند .همانطور که اشاره شد ،حقیقتی که باعث شد تا
 PLAدر عرصه فعالیتهای اقتصادی و تجاری مشارکت نماید کسری و کمبود بودجه و منابع مالی بود .به
طور کلی  PLAدارای دو منبع اصلی کسب درآمد و جبران کمبود بودجه و منابع مالی بود .اول ،درآمد
حاصل از انجام فعالیتهای اقتصادی و تجاری داخلی و دوم ،درآمد حاصل از فروش و صادرات تسلیحات
نظامی بود .مشارکت اقتصادی  PLAدر چهارچوب تأسیس مجتمع نظامی – تجاری چین از سال  1330به
بعد سبب شد تا در سال  ،1331مجموع گردش مالی و سود شرکتهای وابسته به  PLAبه ترتیب به ارقام
 3503و  1521میلیارد یوآن برسد .این سود معادل  1150درصد از بودجه دفاعی چین در آن دوره است .ادامه
این روند باعث شد تا در سال  ،1339سود خالص حاصل از فعالیتهای تجاری و کسبوکار  PLAبه 0
میلیارد یوآن برسد که معادل  1959درصد از کل بودجه نظامی در آن سال بود (چیونگ)1551 ،؛ اما کمکم
شور و اشتیاق نظامیان برای کسب درآمد موجب شد تا مشکالت جدی از جمله قاچاق ،افزایش فساد ،تنش در
روابط میان نظامیان و کاهش انضباط و رفتار حرفهای نظامی شکل گیرد و لذا بنابر تصمیم رئیس دولت مقرر
شد تا  PLAبه صورت تدریجی از فعالیتهای تجاری و کسب درآمد خارج شود ،طوری که به دنبال آن و در
سال  ،1331سود خالص مجموعه شرکتهای وابسته به  PLAبرابر با  2میلیارد یوآن بود که معادل 1592
درصد بودجه دفاعی در آن سال بوده است .در اواسط سال  1333رئیسجمهوری جیانگ زمین فرمان خروج
کامل  PLAاز فعالیتهای تجاری و اقتصادی را صادر کرد .به دنبال آن در هفت استان مهم چین حدود
 035شرکت تابعه  PLAبه طور کامل از کسبوکار و تجارت خارج و تحویل دولتهای محلی شدند .ارزش
ناخالص دارایی این تعداد شرکت در حدود  3میلیارد یوآن بود این در حالی است که بر اساس برآوردها ،ارزش
کل ناخالص داراییهای شرکتهای  PLAدر حدود  05میلیارد یوآن است که معادل  150درصد از کل
ارزش داراییهای دولت چین است .در مقابل دولت به  PLAوعده داد تا کاهش درآمد و منابع مالی ناشی از
کاهش حضور  PLAدر فعالیتهای درآمدزا و تجاری را در بودجه دفاعی جبران نماید.
در طی آزادسازی تدریجی اقتصاد چین در دهه  ،1335منافع گسترده تجاری نیروهای مسلح به یک مشکل
عظیم تبدیل شد ،زیرا نیروهای مسلح دسترسی تبعیضآمیز و ترجیحی به منابع و زیرساختهای محدود
(مانند بنادر ،راهآهن ،حملونقل هوایی ،مواد خام و غیره) داشتند و اشتغال بخش گستردهای از نیروهای
1 -Bickford, T.J.
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نظامی در فعالیتهای اقتصادی تأثیر منفی بر حرفهگرایی ارتش جمهوری خلق داشت .ضمن اینکه افزایش
سطح نفوذ نیروهای مسلح در اقتصاد منجر به بروز و گسترش مشکالت و چالشهایی نظیر فساد ،قاچاق،
سودجویی و اقدامات رانت خواهانه شد .در نتیجه ،دولت تالش کرد تا امپراتوری تجاری را در دهه 1335
کاهش دهد .در واقع با گذشت زمان ،شرکتهایی که به منظور تأمین نیازهای اساسی نیروهای مسلح به
وجود آمدهاند  ،مجبور شدند تا خود را با شرایط بازار منطبق کرده و بخشی از تجارت نظامی شوند .در اواسط
سال  1333میالدی ،رئیسجمهور چین فرمان خروج نیروهای مسلح و  PLAاز عرصه فعالیتهای اقتصادی
را صادر کرد .البته با این وجود هنوز کنترل بخشهای مرتبط با امنیت ملی و اجتماعی در کنترل  PLAباقی
ماند؛ بخشهایی نظیر سالمت و بهداشت ،مخابرات و حملونقل هوایی (چیونگ.)1551 ،
در سالهای اخیر ،چین به تبع از الگوی آمریکا و به منظور تأمین بخشی از مخارج دفاعی و نظامی خود ،به
عنوان دومین کشور از نظر هزینههای باالی نظامی ،تصمیم دارد تا مجتمع تجاری ،صنعتی و نظامی خود را
به شیوهای مشابه با آمریکا توسعه دهد ،به طوری که بخش خصوصی نقش اصلی در آن داشته باشد .در این
راستا ،طرح پیشنهادی اصالح مالکیت مشترک ( 1)MORبه منظور دستیابی به چنین مدلی طراحی شده
است .طی این طرح پیشنهادی ،سه الگو و رویکرد متفاوت برای بهرهبرداری از منابع بخش خصوصی در
تأمین مالی نیروهای مسلح چین مورد استفاده قرار گرفته است .اول ،اوراق بهادار سازی داراییهای PLA
است .در حال حاضر نرخ اوراق بهادار سازی در  PLAبرابر با  10درصد است که در مقابل با نرخ مشابه 15
درصدی در آمریکا پایین است .یکی از دالیل عدم توفیق این رویکرد امنیتی بودن و ساختار سری نظامی در
چین است .دوم ،مشارکت عمومی – خصوصی یا همان  PPP1است .در حال حاضر  35درصد از دو شرکت
عمده کشتیسازی  PLAدر قالب رویکرد مشارکت عمومی -خصوصی واگذار شدهاند .سوم ،واگذاری در
قالب برنامه سهام مالکیت شرکتهای نظامی است .این شیوه در حال حاضر به صورت آزمایشی در صنایع
هوایی چین در حال اجراست (چیونگ ،1551 ،بروملهورستر و پایس .)1559 ،در شکل  1الگوی تأمین مالی
نیروهای مسلح چین به تصویر کشیده شده است.

1- Mixed Ownership Reform
2 - Public Private Partnership
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مسلح در چین
بودجه عمومی
دولت
منابع فرابودجه

فروش و صادرات تسلیحات
گسترش حضور ارتش در فعالیتهای،
اقتصادی و درامدزا

تاسیس مجتمع تجاری
نظامی صنعتی در سال 1330

تصمیم دولت برای قطع فعالیتهای اقتصادی ارتش
(به دلیل گسترش فساد ،قاچاق و اقدامات رانت جویانه)

اوراق بهادارسازی و تبدیل

طرح های مشارکت عمومی و

واگذاری در قالب برنامه سهام

دارایی به اوراق بهادار PLA

خصوصی

مالکیت

شکل شماره ( )1الگوی تأمین مالی ارتش چین
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس مطالعات پیشین

91

الگوی مطلوب تأمین مالی نیروهای مسلح در ایران :کاربردی از ...

 .2-1-2تجربه روسیه

بر اساس آمارهای منتشر شده در پایان سال  1555میالدی ،ارتش روسیه با تعداد  151میلیون نفر پرسنل به
عنوان بزرگترین ارتش در بین کشورهای اروپایی محسوب میشود .البته این تعداد پرسنل مربوط به دوره
پس از کاهش قابل مالحظه تعداد نیروهای مسلح در روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه
 1335است .این اتفاقات به همراه بحران مالی اقتصادی منجر به کاهش چشمگیر در هزینههای نظامی شد.
از طرفی ،بروز نااطمینانی های سیاسی و مشکالت مربوط به ماهیت نیروهای مسلح از یک سو و کاهش
نامتناسب بودجه نظامی و تعداد نیروهای مسلح 1سبب ایجاد کسری بودجه معنادار و افت چشمگیر کیفیت و
رفاه و استانداردهای زندگی نیروهای مسلح روسیه از سوی دیگر ،نتایج مهمی در راستای بهکارگیری و ورود
نیروهای نظامی به عرضه فعالیتهای اقتصادی و تجاری در پی داشت .کمبود منابع مالی و بودجهای در
روسیه منجر به رویآوری ارتش به منابع غیر بودجه فدرال از طریق کسب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و
تجاری شد.
سیاستگذاران و مقامات تصمیم گیر روسیه برای ایجاد تعادل میان عرضه اعتبارات و تأمین مالی و اندازه
هزینهها و گسترده نیروهای مسلح تنها دو راه پیش رو داشتند .اول ،کاهش تعداد نیروهای مسلح بود و دوم،
تأمین مالی از طریق روشهای خارج از بودجه دفاعی بهمنظور تثبیت و پایداری هزینههای نظامی.
ازیکطرف دیگر ،به دنبال کاهش تعداد پرسنل نظامی پس از فروپاشی دهه  1335میالدی ،تعداد زیادی از
تجهیزات ،تسلیحات ،فضاهای مسکونی و خدماتی مازاد بر نیاز نیروهای مسلح فراهم شد که این عامل در
کنار عوامل باال انگیزهای برای تجاریسازی و توسعه فعالیتهای اقتصادی و تجاری نیروهای نظامی در
روسیه شد.
در اواخر سال  1555میالدی ،برنامه جدید تعدیل نیروهای مسلح روسیه صورت گرفت و طی آن تعداد کل
نیروهای مسلح (شامل نیروهای زمینی ،هوایی و دریایی) به  355هزار نفر کاهش پیدا کرد .این برنامه تعدیلی
منجر به افزایش هزینههای نظامی تا  150برابر به ازای هر نفر پرسنل شد .این برنامه بهبود و بهسازی و
تعدیل نیازمند منابع مالی چشمگیری جهت پرداخت حقوق ،تسویه و بازخرید و بازنشستگی ،تأمین مسکن و
سایر مندرجات موجود در آن بسته بود.
افزایش فعالیتهای تجاری و توسعه کسبوکار در بخش نظامی روسیه به سبب تغییرات ساختاری در بازار و
توسعه مؤسسات نیمهخصوصی طی دهه  1335میالدی توسعه پیدا کرد .ضمن اینکه در شرایط بحران مالی و
اقتصادی کشور ،بهمنظور بهبود سطح معیشت و رفاه پرسنل نیروهای مسلح این امر اجتنابناپذیر بود .از
طرفی فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد هر دو بر توسعه این مسئله تأثیرگذار بودند .از سوی دیگر
افزایش شدید قیمتها و تورم در دهه  1335نیروهای مسلح را واداشت تا به منظور تأمین حداقل کاالهای
اساسی مورد نیاز نیروهای نظامی خود از رانتها و امکانات در اختیار بهره بگیرند .به عنوان مثال ،ارتش تعداد
زیادی از امکانات حملونقل و سربازان خود را که نیروهای کار فراوان و ارزان محسوب میشد در فرآیندها و
 -1در واقع سرعت کاهش تعداد پرسنل نیروهای مسلح در روسیه از سرعت کاهش بودجه مخارج نظامی کمتر بود.
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فعالیتهای تولید کاالهای کشاورزی مورد بهرهبرداری قرار داد .در سال  1555و در منطقه مسکو تعداد 12
هزار نفر سرباز و تعداد  055دستگاه کامیون به منظور تولید انواع سبزیجات ،سیبزمینی و گوجهفرنگی به کار
گرفته شدند (بروملهورستر و پایس .)1559 ،فعالیتهای تجاری نیروهای مسلح روسیه طیف وسیعی را شامل
میشود که منجر به ایجاد درآمدهای خارج از بودجه و منابع مالی مناسب برای این نیروها شده است .این
فعالیتهای تجاری و اقتصادی عبارت انداز (همان منبع):
 فروش تسلیحات مازاد نیاز پس از برنامه تعدیل در سال .1555
 لیزینگ امالک و مستغالت نظامی.
 درآمد حاصل از خصوصیسازی بخشهای 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.
 درآمد حاصل از ارائه خدمات و فعالیتهای اجتماعی و تجاری نظیر تعمیرات ،ساختوساز،
بهداشت ،آموزش و هنر و موسیقی.
درآمدهای حاصل از آموزش سربازان و دانشجویان خارجی توسط نیروهای تعدیل شده

این درآمدها به طور عمده صرف برنامههای حفظ امنیت و صلح ،نگهداری تجهیزات و اماکن نظامی،
هزینههای مربوط به فعالیتهای تجاری نظامی ،توسعه ساختوساز مسکن برای نیروهای مسلح و توسعه
بیمارستانها و اماکن تفریحی شده است .یکی از نکات قابلمالحظه در خصوص تجربه روسیه این است که
اگرچه حضور نیروهای مسلح روسیه به عنوان یک بازیگر اقتصادی در این کشور توانسته منابع مالی
قابلمالحظهای برای بهبود شرایط معیشتی و سطح زندگی پرسنل نظامی و ترمیم و نگهداری تجهیزات و
اماکن نظامی ایجاد نماید ولی مشابه هر اقتصاد دیگری ،حضور بخش نظامی در عرصه فعالیتهای تجاری و
اقتصادی سبب شکلگیری تجارت و اقتصاد سایه نظامی میشود .عواقبی نظیر اشتغال غیرقانونی و پارهوقت
افسران نظامی در بخشهای تجاری ،شکلگیری فساد و عدم شفافیت و بیانضباطی مالیاتی که باید مورد
توجه قرار گیرد .ضمن اینکه حضور نظامیان در بخش اقتصادی میتواند منجر به افزایش سطح نفوذ ،سوء
استفاده برای حفظ موقعیت تجاری و دخالت در حاکمیت و ایجاد دیکتاتوری نظامی شود .از منظر اقتصادی
نیز عدم کارایی و جایگزین بخش عمومی بهجای بخش خصوصی از ایرادات وارده به حضور نظامیان در
بخش تجاری و اقتصادی است.
مزایای حضور تجاری اقتصادی نظامی نیروهای مسلح روسیه

مهمترین مزایای رویکرد حضور بخش نظامی در بخشهای تجاری و اقتصادی تجاریسازی خدمات سنتی
نظامی و ایجاد فرصتهای جدید بازار است .راهاندازی فضاهای تجاری ،حمل بار ،خدمات بیمارستانی و
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سالمت ،لیزینگ امالک و مستغالت ،هوافضا ،انبارها و زمینها ،تجارت تحقیق و توسعه نظامی (منابعی که از
فعالیتهای آژانس حمایت از داراییهای مجازی و معنوی یا همان ثبت اختراع و حق امتیاز کسب میکند) و
فروش خدمات نظامی در زمینه آموزش و یاددهی جزو مهمترین مزایای تجاریسازی رویکرد روسیه در زمینه
حضور نظامیان در بخش اقتصادی است .در زمینه ایجاد فرصتهای جدید بازار نیز رویکرد روسیه سبب ایجاد
عرضه مازاد تسلیحات و صادرات سختافزار ،توسعه صنعت تبلیغات و خصوصیسازی واحدهایی که ادامه کار
با آنها در نیروهای مسلح به اتمام رسیده است ،شده است .شکل  1خالصه مدل تأمین مالی خارج از بودجه و
رویکرد روسیه را به نمایش میگذارد:
مدل تامین مالی نیروهای مسلح روسیه
(حضور نیروهای نظامی در تجارت و کسب وکار)

لیزینگ
امالک و
مستغالت
نظامی

درآمد حاصل
از حق امتیاز و
حق ثبت
اختراع

درآمد حاصل از

ُ

فروش آهن
قراضه،ضایعات
و فلزات و مواد

درآمد حاصل از
ارایه خدمات
اجتماعی بهداشتی

درآمد حاصل از
آموزشی و یاددهی

تسلیحات از رده
خارج

شکل شماره ( )1مدل تأمین فرابودجه ای روسیه (حضور بخش نظامی در بخشهای اقتصادی)
منبع :یافتههای تحقیق بر پایه مطالعههای پیشین خارجی

درآمد حاصل
از به اشتراک
گذاری دانش
ناشی از
تحقیق و
توسعه
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 .3-1-2تجربه ترکیه

هزینههای نظامی و دفاعی در ترکیه حدود  0درصد تولید ناخالص داخلی است که بر اساس آمارها حدود 01
درصد از آن از محل بودجه دفاع ملی تأمین شده است .طی دروه زمانی  1335تا  ،1332ترکیه در جایگاه سوم
واردات اسلحه قرار داشته است (منبع  .)92از کل تجارت جهانی تسلیحات حدود  15درصد مربوط به واردات
ترکیه است که رقم شایان توجهی است .در کنار آن ،ترکیه یک صادر کننده و فروشنده تسلیحات نیز به
حساب میآید .به عنوان مثال صادرات اسلحه و قطعات جانبی به نروژ طی دوره  1332تا  1330یا فروش
جنگندههای  F16به مصر یا تولید و تجارت مشترک با کشورهایی نظیر مالزی ،کویت ،لبنان و فیلیپین .در
دهههای  1335و  1335میالدی به طور کلی سه منبع اصلی برای خرید تسلیحات وجود داشت که عبارتاند
از :بودجه وزارت دفاع ،وامهای و کمکهای خارجی (از جمله صندوق ناتو در چهارچوب پیمان آتالنتیک
شمالی) و حساب ارزی وزارت دفاع ترکیه نزد بانک مرکزی این کشور که برای خرید تسلیحات و تجهیزات
نظامی اختصاص مییافت و منابع این حساب از محل فروش و صادرات تسلیحات نظامی تأمین میشد
(عصمت.)1515،1
مطالعات نشان میدهد که منابع مالی اضافی برای هزینههای نظامی در ترکیه توسط صندوق حمایت از
صنایع دفاعی ( 1)DISFتأمین میشود .این صندوق به موجب ماده  11قانون اساسی از سال  1330و در
کنار هیئت توسعه صنایع نظامی ترکیه ( 9)DDIشروع به فعالیت کرده است .هدف اصلی از تأسیس این
صندوق تأمین بودجه اضافی برای نوسازی و توسعه صنایع تولیدات نظامی ،خرید تسلیحات و تجهیزات
نظامی و تأمین هزینههای مربوط به پروژههای صنعت نظامی ترکیه است .منابع مالی صندوق  DISFاز
محل کمک هزینههای اختصاص یافته در بودجه سالیانه برای صندوق ،سهمی از درآمدهای مالیاتی در بودجه
وزارت دفاع ،پنج درصد از مالیات بر درآمد اخذ شده 053 ،درصد از مالیات بر مصرف سوخت 15 ،درصد از
مالیات بر الکل و سیگار ،انتقال وجوه از بنیادهای ایجاد شده برای حمایت از نیروهای مسلح ترکیه (،2)TAF
درآمدهای حاصل از خدمات نظامی ارائه شده ،کمکهای مالی ،درآمد حاصل از داراییهای صندوق ،سهم
درآمد حاصل از شرطبندیهای مسابقات ملی و سهم درآمدهای حاصل از قرعهکشی و التاری (عصمت،
 ،1515اوسلر.)1512 ،0
همانطور که گفته شد صندوق حمایت از صنایع نظامی برای تأمین و تخصیص اعتبارات مالی مورد نیاز برای
تولید اسلحه و هزینه انجام پروژههای همکاری نظامی صنعتی راهاندازی و فعالیت میکند .مکانیسم کاری
صندوق به این ترتیب است که شورای عالی وزارت دفاع ترکیه و کمیته اجرایی صنایع دفاعی روشهای
تدارکات اسلحه و تجهیزات نظامی را با توجه به برنامه هدف استراتژیک تعیین میکنند و تصمیمگیری در
1- Ismet, A.
2- Defense Industrial Support Fund
3- Directorate of Defense Industry
4 - Turkish Armed Forces
5- Ucler, G.
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مورد خریدوفروش سالح و تجیهزات نظامی و دستورالعملهای نحوه پرداخت و شیوه تخصیص منابع صندوق
 DISFتعیین میشود .از سوی دیگر ،سازوکار هزینههای صندوق  DISFبه این ترتیب است که پروژههای
بهسازی ،بازسازی ،توسعه صنایع دفاعی و خرید تسلیحات توسط این صندوق تأمین مالی در یک چرخه،
خرید و بازپرداخت اعتبار تخصیصیافته قرار میگیرد .به عنوان مثال بر اساس آمارها ،طی دوره زمانی 1332
الی  ،1333صندوق  DISFحدود  351میلیارد دالر (سالیانه در حدود  235میلیون دالر) برای خرید تسلیحات
و توسعه پروژههای تولیدات صنعتی دفاعی تأمین کرده است (عصمت.)1515 ،
بر اساس اطالعات رسمی منتشر شده ،طی دوره زمانی  1332تا  ،1555در حدود  32درصد از هزینههای
نظامی ترکیه از محل بودجه دولت تأمین میشده است و  12درصد دیگر از محل منابع صندوق DISF
اختصاص پیدا کرده است .طی دوره زمانی مذکور 1251 ،درصد از هزینههای نظامی کشور ترکیه مربوط به
هزینههای خرید و تأمین تجهیزات نظامی بوده است که از آن رقم 22 ،درصد توسط صندوق  DISFتأمین
شده است .الزم به ذکر است که طی دوره زمانی مذکور ،بودجه نظامی ترکیه در فاصله پنج تا هشت میلیارد
دالر بوده است که از آن حدود یک تا دو میلیارد دالر صرف تهیه و تدارک تجهیزات نظامی شده است (همان
منبع).
تهیه و تدارک تسلیحات و تجهیزات نیروهای مسلح ترکیه از کانال بودجه دفاعی و همچنین  DISFو
 DDIتأمین شده است .هیئت توسعه صنایع دفاعی ترکیه ( )DDIبا هدف توسعه صنعت نظامی داخلی و
صندوق  DISFبا هدف تأمین مالی این توسعه از طریق استفاده از منابع برون بودجهای در تالش بودهاند تا
این هدف نیروهای مسلح ترکیه را برآورده سازند .آمارها نشان میدهد طی دوره زمانی  1332تا  1553حدود
 1350میلیارد دالر توسط صندوق  DISFدر حوزه پروژه های صنعتی نظامی و تولید تسلیحات سرمایهگذاری
شده است (همان منبع).
از سوی دیگر ،ترکیه سعی کرده است تا تمام پروژه های صنعتی نظامی خود را به هیئت توسعه صنایع دفاعی
یا همان  DDIواگذار کند .به این ترتیب در سال  1552در راستای اجرای پروژه ارتقای توان نظامی داخل،
هیئت  DDIبه امضای قراردادهایی با پیمانکاران داخل ( 10شرکت داخلی وابسته به هلدینگ نیروهای
مسلح ترکیه ( ))TAFFبه ارزش بیش از یکصد میلیارد دالر پرداخت .این اقدام منجر به کاهش پنجاه
درصدی نیاز به پیمانکاران خارجی شد .نتیجه این سرمایهگذاریها افزایش درجه خودکفایی در تأمین نیازهای
دفاعی و بخش صنعت به  10درصد در سال  9251 ،1559درصد در سال  2152 ،1552درصد در سال  1551و
 2251درصد در سال  1553و همچنین  05درصد در سال  1515بوده است .این طرح استراتژیک هیئت
 DDIدرآمد سه میلیارد دالری در سال  1511را در پی داشته است .از سوی دیگر ،انجمنهای صنایع دفاعی
در سالهای  1331و  1333با عضویت شرکتهای کامالً خصوصی داخلی که در صنایع نظامی ترکیه فعالیت
میکنند و در مناقصههای مربوط به تدارکات نظامی شرکت میکنند .تجزیهوتحلیل درآمد صنعت دفاعی
ترکیه نشان میدهد در حدود  92درصد از درآمد مذکور متعلق به شرکتهای خصوصی 99 ،درصد مربوط به
شرکتهای وابسته به هلدینگ نیروهای مسلح ترکیه ( )TAFFو  91درصد مربوط به شرکتهای دولتی
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است (عصمت .)1515 ،این ارقام بیانکننده این است که صنعت نظامی و دفاعی قادر به جذب منابع
قابلمالحظهای است و بازار بزرگی برای سرمایهگذاران خصوصی ایجاد کرده است.
نقش هلدینگ نیروهای مسلح ترکیه ()TAFF

این بنیاد در سال  1331تأسیس شده است و در حوزه ارتقای قابلیتهای جنگی نیروهای مسلح ترکیه و
افزایش توان صنعت دفاعی و نرم افزارهای جنگی فعالیت میکند و هدف اصلی آن توسعه صنعت دفاع ملی،
مذاکره برای تولید مشترک تجهیزات و تسلیحات نظامی در داخل ترکیه با سایر کشورها و تأمین مالی پروژه
های مربوطه است .یکی از اقدامات مهم در این زمینه انتقال حدود  9153میلیون لیر به صندوق  DISFدر
سال  1553بوده است .این هلدینگ مشتمل بر  3شرکت خصوصی است که سهام آنها در بورس استانبول
معامله می شود (عصمت .)1515 ،در شکل  9مدل مستخرج از تجربه ترکیه برای تأمین مالی نیروهای مسلح
ارائه شده است.
تاسیس و توسعه هلدینگ نیرو های مسلحTAFF
(کانالی برای تامین مالی DISFو برون سپاری و خصوصی سازی صنایع نظامی و
المللی در تولید تسلیحات)
مشارکت بین ُ

وام گیری بین
المللی و کمک
مالی صندوق ناتو

حساب ارزی
تامین مالی خرید
و ورادات
تسلیحات و
تجهیزات نظامی

مدل تامین مالی نیروهای
مسلح ترکیه

تاسیس صندوق حمایت از صنایع
نظامی()DISF
شکل شماره ( )9مدل تأمین مالی نیروهای مسلح در ترکیه
منبع :یافتههای تحقیق بر پایه مطالعات پیشین

بودجه
ملی(مالیات،بدهی،
انحصارات،دولت،
اوراق قرضه)
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 .4-1-2تجربه آمریکا

هزینههای نظامی در آمریکا پس از هزینههای تأمین اجتماعی و هزینههای تأمین درمان و سالمت ،در رتبه
سوم قرار دارد و بهطور متوسط بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده ،نسبت هزینههای نظامی به تولید
ناخالص داخلی آمریکا حدود  10درصد است .این بودجه کالن به عنوان بخشی از بودجه دولتهای فدرال و
ایالتی از محل مالیات (مالیات بر مصرف ،سود ،تولید و درآمد) و درآمدهای حاصل از انحصارات دولتی و
فروش کاال و خدمات عمومی تأمین شده است.
از اوایل دهه  1335تا کنون ،به منظور حمایت از سرمایهگذاریهای بخش خصوصی ،روند افزایشی
هزینههای هنگفت نظامی در آمریکا از محل افزایش مالیات بر سود و درآمد شرکتها و فعاالن اقتصادی
نبوده است .دولت حاکمه آمریکا کوشیده است تا بودجه پنتاگون را از محل کاستن از هزینههای مصرفی
بخش عمومی ،برداشت از محل صندوق تأمین اجتماعی به صورت امانی ،انتشار اوراق قرضه و اخذ وام و
ایجاد کسری بودجه برای دولت تأمین نماید .دلیل این اقدام همانطور که گفته شد جلوگیری از اثرات منفی
ناشی از تأمین بودجه نظامی از محل افزایش تصاعدی مالیات بر سود و درآمد شرکتها است .ارقام رسمی
کالن اقتصادی آمریکا طی پنج دهه گذشته نشان میدهد به طور متوسط  15درصد از تولید ناخالص داخلی
به هزینههای مصرفی بخش عمومی در سطح دولتهای فدرال ،ایالتی و محلی اختصاص یافته است .در کنار
آن افزایش هزینههای نظامی همواره با کاهش معادل آن در هزینههای غیرنظامی همراه بوده و منابع مالی و
اعتبارات مورد نیاز برای این هزینهها بهجای آنکه از محل بستن مالیات تصاعدی بر سود و درآمد تأمین شود
بهطور معنادار با کاهش مالیاتها و کاهش در هزینههای عمومی و مصرفی غیرنظامی همراه بوده است .این
امر به دولت کمک کرده است تا کسری بودجه ناشی از افزایش هزینههای نظامی را بتواند مدیریت کند و
محدود نگه دارد (حسین زاده.)1933 ،
در اوایل دهه  1335میالدی ،دولت ریگان ضمن افزایش هزینههای نظامی ،نرخ مالیات بر درآمدهای باال را
به شدت کاهش داد .بازپرداخت کسری بودجه ناشی از این اقدام دولت به مدت بیش از یک دهه از محل
کاستن پیوسته از هزینههای مصرفی عمومی غیرنظامی تأمین شده است .این استراتژی (افزایش هزینههای
نظامی توأم با کاستن از نرخ مالیات بر درآمد توانگران) توسط دولت بوش نیز دنبال شد .این امر سبب شد تا
توانگران و افراد با درآمدهای باال همان وجوهی را که میبایست مالیات بپردازند به دولت قرض دهند و ضمن
دریافت سود و بهره در سررسید اصل قرض خود را نیز پس بگیرند .این استراتژی به توزیع مجدد ثروت به
نفع توانگران اقتصادی در آمریکا منجر میشود و از توجه دولت به سرمایهگذاری در زیرساختهای بخش
عمومی میکاهد .ضمن اینکه افزایش کسری بودجه ناشی از افزایش هزینههای نظامی منجر به افزایش
بدهی و کسری دولت فدرال و انجام اقداماتی نظیر بهرهبرداری از وجوه ذخیره ،کاهش ارائه خدمات عمومی و
افزایش بهای تمام شده خدمات عمومی شده است (حسین زاده ،1933 ،اقتصاد سیاسی نظامیگری آمریکا).
یکی از راهبردهای اصلی نظامی آمریکا دستیابی به برتری نظامی از راه برتری فناوری و دانش فنی است .از
آنجاکه حفظ برتری تکنولوژیک هزینهبر است و حفظ بودجه علم و تکنولوژی ارتش ( )S&Tو همچنین
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بودجه تحقیق و توسعه ( )R&Dدولت آمریکا را با چالشهای زیادی روبرو کرده است .بر اساس مطالعات
برای رفع این چالشها و مشکالت ،ارتش آمریکا از رویکردهای نوآورانه مشارکت دولتی – خصوصی ()PPP
جهت دستیابی به اهداف تحقیقاتی و فناوری خود بهره گرفته است تا بتواند برتری خود را در این زمینه حفظ
کند .مشارکت دولتی -خصوصی یا  PPPبه عنوان توافقی میان دولت و چند شرکت خصوصی از طریق
ترکیب منابع ،داراییها و دانش فنی دولتی با منابع تکمیلی ارائه شده از سوی بخش خصوصی ،ضمن ارائه
خدمات برای نیروهای مسلح و ایجاد داراییهای جدید و افرایش ارزش داراییهای موجود و ایجاد درآمد
توانسته است تا توانایی ارتش را در انجام تحقیقات پیشرو ارتقا ببخشد (چانگ و همکاران.)1333 ،1
یکی از مزایای بهرهگیری از  PPPایجاد فرصت برای افزایش ارزش داراییهای نیروهای مسلح است .به
عنوان مثال ،در سال  1339به منظور حفظ توان تولید باالدست پس از جنگ سرد ،کنگره  135میلیون دالر از
بودجه برای کمک به این بخش تخصیص داد تا ارتش بتواند برنامههای بازاریابی استراتژیک تجاری خود را
بهبود ببخشد .ارتش در قالب برنامه حمایت از تولید نظامی ( )ARMSاز ظرفیت بخش خصوصی و
پیمانکاران بهره گرفته است تا سایتهای نظامی را در چهارچوب قراردادهای اجاره واگذار نماید تا شرکتهای
خصوصی در زمان صلح ضمن مدرنیزه کردن و ایجاد تسهیالت مدرن ،از امکانات موجود در این سایتها
برای اهداف تجاری بهره گیرند و از طرف دیگر ،مالکیت این امکانات به طور کامل به ارتش آمریکا تعلق
داشته باشد .در ضمن در مواقع اضطرار این امکان فراهم است تا این سایت ها به کاربری سابق خود یعنی
تولید مهمات جنگی بازگردند .این مشارکت  PPPضمن حفظ و ارتقای ارزش دارایی برای ارتش جهت
استفاده نظامی در زمان مورد نیاز ،به بخش خصوصی واگذار میشود تا بتواند درآمدزایی داشته باشد .بر اساس
مطالعات در این برنامه یازده شرکت خصوصی آمریکایی شرکت داشتهاند و انتظار میرود ساالنه  10میلیون
دالر درآمد خالص برای ارتش به همراه داشته باشد.
یکی دیگر از مزایای بهرهگیری از قراردادهای  ،PPPایجاد توانایی جدید در داراییهای نیروهای مسلح
است .به عنوان مثال ،ارتش آمریکا وارد یک قرارداد مشارکت با یک شرکت خصوصی برای توسعه هتلسازی
در فرودگاه صحرایی ارتش لگونا شده است .شرکت خصوصی با بر عهده گرفتن سرمایهگذاری در ساختمان و
تأسیسات از فعالیت هتل داری بهرهمند شده است و میتواند از ارائه خدمات هتلداری به عموم مردم کسب
درآمد نماید و در مقابل ارتش توانسته است تا ضمن حفظ مالکیت زمین و هتل یک درصد از فروش ماهیانه
هتل را دریافت کند و به این ترتیب ارتش در چهارچوب یک مشارکت ضمن کسب درآمد یک دارایی جدید به
دست آورده است (چانگ و همکاران.)1333 ،
یکی دیگر از ایدههای مبتنی بر  PPPکه مورد استفاده ارتش آمریکا قرار گرفته است ،بهبود وضعیت
داراییهای نظامی از طریق مشارکت خصوصی است .در این خصوص ،ایستگاه نیروی دریایی النگ بیج
دارای  255هکتار زمین است که ده درصد از آن در سال  1331به اداره بندرگاه در مقابل حدود  055555هزار
دالر اجاره در هر هکتار واگذار شده است .این چهل هکتار در سال درآمد برابر با  1میلیون دالر برای نیروی
1- Chang, I.Y., Galing, S., Wong, C., Yee, H., Axelband, E.I., Onesi, M. and Horn, K.P.
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دریایی النگ بیج به همراه داشته است که توانسته آن را صرف جبران هزینههای زیربنایی و بهبود امکانات
این ایستگاه کند (همان منبع).
یک قرارداد مشارکتی  PPPمیتواند برای کسب درآمد مورد استفاده نیروهای مسلح قرار گیرد .به عنوان
مثال ،ارتش آمریکا در چهارچوب یک توافق مشترک توسعه و تحقیقاتی با یک شرکت خصوصی تجاری و
مرکز بیوتکنولوژی دانشگاه کرنل ،به بررسی ویژگیها و کاربردهای پروتئین ابریشم عنکبوتی میپردازد .این
قرارداد مشارکتی به ارتش حق داشتن درصدی از حق امتیاز حاصل از نتایج و تالشهای تحقیقاتی را میدهد.
بدون در نظر گرفتن صاحب ثبت اختراع ،اگر یک پیشرفت یا اختراع مهم رخ دهد ،این قرارداد مشارکتی
میتواند یک منبع بالقوه کسب درآمد برای ارتش آمریکا باشد.
نیروهای مسلح امکانات و داراییهای فراوانی دارند که معموالً برای بهرهمندی پرسنل تأسیس شده است نه
برای کسب درآمد و سود .ارتش میتواند با لحاظ اصول کارآمدی و بهرهوری ،خدمات رفاهی و بهداشتی و
آموزشی را به پرسنل خود ارائه نماید که این در چهارچوب قوانین دولتی امکانپذیر نیست ولی در صورتی که
نیروهای مسلح در قالب قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی به ارائه خدمات بپردازند ،ضمن اینکه
خدمات با کیفیتتر ارائه خواهد شد ،امکان کسب درآمد و سود نیز امکانپذیر خواهد بود .به عنوان مثال ،هتل
تاریخی تایر در وست پوینت نیویورک آمریکا در سال  1333در چهارچوب یک قرارداد مشارکتی با شرکت
 HRPواگذار شد .بر اساس این توافقنامه ،به مدت پنجاه سال شرکت  HRPضمن اینکه اجاره به ارتش
آمریکا پرداخت میکند  ،هتل را بازسازی کرده و در ضمن یک مجتمع مسکونی به آن اضافه کرده و همچنین
تمام هزینههای ساختوساز و بازسازی بر عهده  HRPخواهد بود .در نهایت ارتش ضمن دسترسی به
امکانات بازسازی شده و بهبود یافته هتل ،یک درصد از فروش ناخالص هتل را دریافت میکند و در پایان
قرارداد اجاره ،دارایی بهبود یافته را صاحب میشود (چانگ و همکاران.)1333 ،
یکی دیگر از طرحهای مشارکتی که میتواند مورد بهرهبرداری قرار گیرد ،استفاده از بخشی از تجهیزات و
امکانات نیروهای مسلح توسط بخش خصوصی است که این امکانات مازاد بر نیاز نیروهای مسلح هستند .به
عنوان مثال ،در آمریکا ارتش تعداد زیادی سایتهای ویدیو کنفرانس دارد که این سایتها در ظرفیت کامل
توسط نیروهای مسلح مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد .ارتش وارد یک قرارداد با بخش خصوصی شده است
تا بخشی از این امکانات و تجهیزات در زمانهایی که مورد استفاده خود ارتش نیست توسط بخش خصوصی
مورد بهرهبرداری قرار گیرد .شایان ذکر است با توجه به ماهیت این فعالیت ،شرکت مخابرات نیز به عنوان
یکی از طرفین این قرارداد بهرهبرداری 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 بهروزرسانی این سایتها
اقدام نماید.
یکی دیگر از روشهای مولدسازی داراییها که در آمریکا مورد توجه قرار گرفته است ،لیزینگ داراییها و
امکانات ارتش است .طی این فرآیند ،فضاهای آزمایشگاهی یا تحقیق و توسعه یا تجهیزات و ماشینآالت
ارتش که مورد استفاده خود نیروهای مسلح نیست طی یک قرارداد اجاره به شرکتهای خصوصی واگذار
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میشود .این فرآیند از یک طرف امکان دسترسی سریع به دارایی را برای شرکتهای خصوصی فراهم
میسازد و از طرف دیگر امکان کسب درآمد از داراییهای بال استفاده را برای ارتش فراهم ساخته است.
یکی دیگر از کارهای مشارکتی که ارتش امریکا انجام داد ،بهرهبرداری از توانبخش خصوصی در ایجاد
مسکن برای کارکنان ارتش بود .در سال  1330به منظور انتقال نیروهای فورت درام و حل مشکل مسکن
آنها ،ارتش وارد یک قرارداد با چهار شرکت توسعه ساختوساز خصوصی در فورت تار نیویورک شد .طی این
قرارداد شرکتهای سازنده زمین را خریداری کردند و  1555واحد مسکونی طبق خواست ارتش ایجاد کردند و
در مقابل ارتش طی یک قرارداد اجاره بیستساله ،اشغال  31درصد از این واحدها را تضمین و نسبت به
پرداخت اجارهبها و همچنین هزینه نگهداری به شرکت اقدام میکرد .در پایان دوره بیستساله ارتش وارد
یک قرارداد جدید اجاره با شرکت میشود و یا نسبت به واگذاری این واحدهای مسکونی اقدام مینماید
(چانگ و همکاران.)1333 ،
یکی دیگر از مثالهای مشارکتی ،توافق نیروی دریایی با یک شرکت خصوصی در مورد بازسازی و توسعه
خط ساحلی در ایستگاه نیروی دریایی نورفولک است .در چهارچوب این قرارداد مشارکتی ،یک شرکت
خصوصی به بازسازی مجموعه ویالیی خط ساحلی نورفولک و توسعه هتل و خانههای آپارتمانی و ویالیی
اقدام میکند .نیروی دریایی قادر است از محل درآمد حاصل از اجاره این داراییها در جاهای دیگر برای
کارکنان نیروی دریایی مسکن تهیه کند (همان منبع).
مثال دیگر در مورد مشارکت مؤسسه دارپا با مؤسسه تحقیقات محیطزیست میشیگان برای واگذاری
تکنولوژی تصویربرداری رادار است .در سال  ،1331دارپا که یک آژانس فناوری برای پروژه های تحقیقاتی
وزارت دفاع آمریکا با وظیفه توسعه و ساخت فناوریهای نوین برای استفاده ارتش آمریکاست ،در چهارچوب
یک قرارداد مشارکتی فناوری رادارهای تصویری را به مؤسسه تحقیقات محیطزیست میشیگان واگذار کرد.
این مؤسسه فناوری مذکور را برای استفاده نهادهای دولتی و شرکتهای تجاری غیردولتی عرضه کرد.
مؤسسه تحقیقات محیطزیست از سود حاصل از فروش این محصول به دارپا حق واگذاری فناوری را پرداخت
میکند (همان منبع).
در پورت هونیم ایالت کالیفرنیا ،گروه خدمات مهندسی نیروی دریایی ارتش در چهارچوب یک توافقنامه
همکاری تحقیق و توسعه ( 1)CRADAبا شرکت خصوصی کدپالس ( )Cad-Plusحق امتیاز حاصل از
تکنولوژی ارتقای برنامه اتوکد را واگذار کردند .این فناوری ارتقا یافته امکان اشتراکگذاری در اطالعات را
برای برنامه طراحی اتوکد فراهم میسازد .این قرارداد امکان دریافت حق امتیاز حاصل از فروش این فناوری
را برای نیروی دریایی فراهم ساخته است .شکل  2چهارچوب مدل تأمین مالی نیروهای مسلح در آمریکا را به
تصویر میکشد.

1- Cooperative Research and Development Agreement
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فروش و صادرات
تسلیحات نظامی

مدل تامین مالی نیروهای مسلح در آمریکا

فرابودجه-بخش
خصوصی

مالیه
عمومی

مالیات بر مصرف ،سود و درآمد

مولد سازی دارایی های ارتش

درآمد حاصل از انحصارات دولت

ایجاد توانایی جدید در دارایی ها و تغییر کاربری

منابع مالی از انتشارات اوراق قرضه
منابع حاصل از اخذ وام و ایجاد کسری بودجه

بهبود وضعیت دارایی های موجود،بهسازی و توسعه
ارتقای ارایه خدمات رفاهی به نیروهای مسلح و
کسب درآمد

برداشت امانتی از صندوق تامین اجتماعی

توان بخش خصوصی در ایجاد مسکن برای
نیروهای مسلح

کاهش سایر هزینه های عمومی دولت

واگذاری حق امتیاز ،اختراع و مشارکت فروش
محصول
مشارکت در بهره برداری از امکانات و تجهیزات
مازاد
مشارکت در تسهیم حق امتیاز و فروش فناوری
لیزینگ دارایی و امکانات ارتش

شکل شماره ( )2مدل تأمین مالی نیروهای مسلح در آمریکا
منبع :یافتههای تحقیق بر اساس مطالعات پیشین
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 .5-1-2تجربه هندوستان

هندوستان بزرگترین کشور در منطقه جنوب شرق آسیا از نظر جغرافیا ،رشد اقتصادی و مخارج نظامی است،
طوری که مخارج نظامی این کشور در رتبه هفتم دنیا قرار دارد .بودجه نظامی کشور هندوستان از رقم 92
میلیارد دالر در سال  1550به  0351میلیارد دالر در سال  1511افزایش پیدا کرده است که بیانگر رشد متوسط
 252درصد ساالنه است .در حال حاضر بودجه نظامی این کشور سه برابر بودجه همسایه و رقیب دیرینهاش
پاکستان است (ماسون ،1512 ،1سعید پاراچا .)1511 ،1بر پایه مطالعات 15 ،درصد از بودجه نظامیاش را
صرف تخصیص به مخارج سرمایهای در قالب واردات مستقیم و غیرمستقیم کرده است .عمده واردات بخش
نظامی هندوستان از چهار کشور روسیه ،آمریکا ،اسرائیل و بریتانیا به ترتیب با  11درصد 15 ،درصد 3 ،درصد
و  0درصد صورت گرفته است .این مخارج سرمایهای صرف اکتساب زمین ،فرآیندهای ساخت ،ماشینآالت،
تجهیزات ،تانک ،ناوهای جنگی ،هواپیما و زیردریایی شده است 01 .درصد از مخارج سرمایهای تخصیص
یافته صرف واردات هواپیماهای جنگی 11 ،درصد صرف خرید کشتیهای جنگی 11 ،درصد صرف تجهیزات
زرهی و  15درصد صرف خرید موشک شده است (همان منبع).
بودجه نظامی هندوستان مشابه با سایر کشورهای دنیا به سه بخش نیروی زمینی ،نیروی هوایی و نیروی
دریایی اختصاص دارد .بر اساس اطالعات منتشره طی دوره زمانی  1550تا  ،1512به طور متوسط  95درصد
از بودجه نظامی به نیروی زمینی 11 ،درصد به نیروی دریایی و  29درصد به نیروی هوایی اختصاص دارد
(سعید پاراچا.)1511 ،
بودجه نظامی هند به طرز چشمگیری در حال افزایش است ،اما هزینههای نیروی انسانی مدرن سازی
نیروهای نظامی را به تأخیر انداخته است .از اواسط سال  ،1555بخش قابل توجهی از بودجه دفاعی هند به
هزینههای پرسنل نظامی تخصیص داده شده است ،درحالی که هزینههای سرمایهای در حوزه سیستمهای
تسلیحاتی در مقایسه با بخشهای دیگر بودجه در حال کاهش است .در فاصله بین سالهای  1330و ،1510
بودجه دفاعی هند به طور میانگین ساالنه  0/0درصد افزایش یافته است .با در نظر گرفتن رشد اقتصادی
گسترده هند ،این کشور به یکی از قدرتهای ممتاز منطقهای در کنار چین و ژاپن تبدیل شده است .در سال
 ،1510بودجه دفاعی هند از  01میلیارد دالر فراتر رفت که این امر این کشور را در جایگاه ششم جهان قرار
داده است .هزینههای دفاعی هند  9درصد از مجموع هزینههای دفاعی بینالمللی را در سال  1510به خود
اختصاص داده است .این موضوع در حالی است که سهم هند در سال  1330از بودجه دفاعی جهان تنها 1
درصد بوده است.
بررسی هزینههای نسبی بین چهار جنبه اصلی از بودجه دفاعی هند یعنی نیروهای مسلح ،هزینههای
سرمایهای ،صندوقهای بازنشستگی و هزینههای جانبی وزارت دفاع ،این نکته آشکار میکند که بودجه
دفاعی به طور فزایندهای از هزینه تدارکات به سمت هزینههای نیروی انسانی در حال تغییر است .هزینه
خدمات شامل هزینههای مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد ،فوقالعادههای کاری و هزینههای حملونقل
1- Mason, SH.
2- Paracha, S.S.
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سه نیروی دریایی ،زمینی و هوایی و نیروهای مشترک میشود .هزینههای سرمایهای شامل هزینه زمین،
ساختوساز و تدارکات و مدرنیزه کردن هواپیماها ،خودروهای سنگین و متوسط و کشتیهای نظامی میشود.
هزینههای جانبی وزارت دفاع شامل خدمات عمومی ،مسکن و هزینه کارخانه تولید مهمات نظامی و تحقیق و
توسعه میشود .از طرفی ،ارتش هند در حال سرمایهگذاری برای تجهیز ارتش به سیستمهای نظامی پیشرفته
و گران قیمت است .با این حال ،در بودجه سال مالی منتهی به تابستان  ،1512هزینههای سرمایهای صرفاً
یک چهارم از بودجه دفاعی این کشور را تشکیل میداد .در این میان بودجه صندوقهای بازنشستگی نیز
افزایش پیدا کرد .از اواخر دهه  ،1335بودجه بازنشستگی برای نیروی انسانی نظامی به  11درصد افزایش
یافت و تا پایان سال مالی  1511به  12درصد رسید (ماسون.)1512 ،
همانگونه که در بخش باال گفته شد ارتش هند مشابه با سایر نیروهای مسلح در جهان ،امروزه با دو دسته
تقاضا مواجه است .اول ،کاهش در هزینههای نگهداری و تدارکات نظامی است و دوم ،افزایش توان دفاعی و
بازدارندگی است .این دو تقاضا نیازمند اتخاذ راهبردهایی جدید است .برونسپاری در نیروهای مسلح
هندوستان مشابه با سایر ارتشهای دنیا در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .همانطور که قبالً هم
اشاره شده است چندین دلیل مهم برای برونسپاری وجود دارد که مورد توجه وزارت دفاع هندوستان قرار
گرفته است .اول ،بهبود نظارت شرکتی است .دوم ،کاهش هزینههای کنترل و عملیات است .سوم ،آزادسازی
منابع برای سایر اهداف سازمانی است .چهارم ،دسترسی به منافع ناشی از در اختیار داشتن قابلیتها و
فناوریهای جهانی است .پنجم ،کمبود منابع داخل سازمان است .ششم ،افزایش سرعت مهندسی سود
سازمان است و هفتم کاهش در هزینه فعالیتهای سازمان و کاهش و تقسیم ریسک است .همانطور که
مالحظه میشود این اهداف عمدتاً حول دو نکته اصلی است که عبارت انداز :تالش برای کنترل و کاهش
هزینه و جبران کمبود منابع سازمانی که هر دو وجوهی از فرآیندهای تأمین مالی هستند.
1
بر اساس این ،وزارت دفاع هندوستان بخشهای مهمی را برونسپاری کرده است (سومان  .)1551 ،هر چند
برونسپاری دفاعی و نظامی در هندوستان هنوز در مراحل اولیه خود است ولی اخیراً هندوستان تصمیم گرفته
است تا فرصتهایی را برای ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی خود و تأمین و نگهداری نیروهای نظامی از
طریق برونسپاری فراهم آورد که مهمترین آنها عبارتاند از:
اول ،نگهداری تأسیسات و امکانات و تعمیرات اساسی :ارتش هندوستان اخیراً تصمیم گرفته است تا
نگهداری از امکانات و تأسیسات مربوط به نیروهای مسلح را در قالب قراردادهای برونسپاری با مشارکت
بخش خصوصی واگذار کند .این برونسپاری ضمن ایجاد صرفهجویی و ذخیره  15درصدی در منابع مالی
سبب شکلگیری خدماتدهی با کیفیتتر شده است .قبل از واگذاری و برونسپاری ،مسئولیت این امر بر
عهده ش رکت مهندسی مکانیکی و الکتریکی متعلق به نیروهای مسلح هندوستان بود که در حدود  155هزار
نفر پرسنل داشت .با انجام این فرآیند واگذاری ،ضمن اینکه مهارت و سطح کیفیت تجهیزات افزایش یافته
است ،هزینهها و فهرست گردش داراییها کاهش معنادار پیدا کرده است.
1- Suman, M.
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دوم ،نگهداری داده و اطالعات پرسنل نظامی :قبل از تصمیمگیری برای برونسپاری ،فرآیندهای ثبت و
ضبط و نگهداری از داده و اطالعات پرسنل نظامی هندوستان توسط  11هزار پرسنل نظامی و در  25مرکز
صورت میگرفته است .وزارت دفاع تصمیم گرفت تا این فرآیند را در قالب قرارداد برونسپاری به شرکت
خصوصی دلهی-بیس واگذار نماید تا ضمن آزادسازی نیروها و منابع انسانی مشغول در این بخش ،خدمات
باکیفیتتر دریافت نماید و هزینههای مربوط به این فرآیندها را کاهش دهد (همان منبع).
سوم ،برونسپاری در عرصه ساختوساز است .شرکت مهندسی نظامی خدمات مهندسی یک شرکت متعلق
به نیروهای مسلح هندوستان است که تا قبل از تصمیمگیری برای برونسپاری با  155هزار نفر کارمند در
حوزه توسعه زیرساختها و ساختوساز برای ارتش هندوستان فعالیت داشته است .بر اساس آمارها 25 ،درصد
از بودجه اختصاص یافته به این شرکت صرف هزینههای نگهداری و هزینههای سازمانی خود شده است.
اخیراً وزارت دفاع هندوستان تصمیم گرفته است تا از ظرفیت بخش خصوصی بهره گیرد تا ضمن کاهش
هزینهها از آخرین فناوریهای روز دنیا بهرهمند شود و همچنین تولیدات و ساختوساز با هزینههای کمتر و
سرعت باالتر دریافت نماید (همان منبع).
چهارم ،اجاره سیستم حملونقل خصوصی است .بدیهی است که نیروهای مسلح نیازمند ناوگان بزرگ
حملونقل هستند .وزارت دفاع هندوستان تصمیم گرفته است تا این بخش را در قالب برونسپاری واگذار
نماید .این فرآیند ضمن کاهش تعداد پرسنل مورد نیاز برای نگهداری ،باعث آزادسازی رانندگان مربوطه شده
تا بتوانند در بخشهای ضروری دیگر به کار گرفته شوند .از طرف دیگر ،تعداد تجهیزات ،کامیون و وسایط
حملونقل مورد نیاز نیروهای مسلح کاهش چشمگیر پیدا کرده است و در حین حال خدمات با کیفیتتر از
بخش خصوصی متخصص دریافت کرده است (همان منبع).

 .3روششناسی پژوهش
این مطالعه با بهرهگیری از تجارب سایر کشورها ،مقایسه تطبیقی این کشورها و همچنین استفاده از نظر
خبرگان و کارشناسان ،الگوهای تأمین مالی بهینه و مناسب برای ایران با استفاده از روشهای تصمیمگیری
چند معیاره و تکنیک دلفی ،استخراج و اعتبارسنجی شده است .برای این منظور از خبرگان ،اساتید و
صاحبنظران حوزه اقتصاد مالی ،مدیریت مالی و مهندسی مالی ،خبرگان نیروهای مسلح و مدیران مالی
سازمانهای دولتی نظرسنجی شده است .در این تحقیق تعداد  05پرسشنامه توزیع شده است و در نهایت
تعداد  90خبره تا انتهای نظرسنجی پرسشنامهها را تکمیل نمودهاند .همچنین در این تحقیق از روش
نمونهگیری غیر احتمالی و هدفمند استفاده شده است .مشخصات خبرگان به شرح جدول ( )1است.
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جدول شماره ( )1مشخصات خبرگان مورد نظرسنجی قرارگرفته در تحقیق
مشخصات
اساتید حوزه اقتصاد مالی ،مدیریت
مالی و مهندسی مالی
مدیران مالی سازمانهای دولتی
مدیران مالی سازمانهای
خصوصی
خبرگان نیروهای مسلح

تعداد

میانگین سابقه کار

مدرک کارشناسی ارشد

مدرک دکتری

11

11

1

3

11

3

15

1

0

1

1

9

1

11

0

1

منبع :یافتههای تحقیق

از طرفی برای سنجش روایی پرسشنامههای طراحی شده از نظرات خبرگان و اساتید بهره گرفته شده است.

 .4یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
 .1-4رتبهبندی روشها ،استخراج الگو و اعتبارسنجی
نتایج حاصل از رتبهبندی معیارها با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک دلفی در قالب نرمافزار
 Expert-Choiceدر جدول شماره ( )1ارائه شده است .این جدول شامل مشخصات معیارها ،وزن نسبی و
رتبه معیارها است.
جدول شماره ( )1رتبهبندی معیارها بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی
نام معیار
کاهش هزینههای نگهداری و تدارکات نظامی
افزایش توان دفاعی و بازدارندگی
کاهش هزینههای کنترل و عملیات
دسترسی به منافع حاصل از فناوری و تکنولوژیهای جدید
رفع کمبود منابع داخل سازمانی
افزایش سرعت مهندسی سود
کاهش هزینههای ناشی از فعالیتهای سازمان
تقسیم ریسک
سازگار باسیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
دسترسی به منابع مبتنی بر پتانسیلهای داخل کشور

وزن نسبی
5/15
5/53
5/11
5/15
5/10
5/53
5/11
5/51
5/19
5/50

رتبه روش
0
1
9
0
1
2
2
3
1
3

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج حاصل از رتبهبندی روشها و رویکردها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در جدول شماره 9
ارائه شده است .در این جدول ،نام روش ،وزن نسبی روش و در نهایت رتبه رویکرد ارائه شده است.

39
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جدول شماره ( )9رتبهبندی روشها و رویکردها بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی
نام روش
روشهای دولتمحور
روشهای مبتنی بر مشارکت عمومی –خصوصی
رویکرد برونسپاری و خصوصی محور

رتبه شاخص
9
1
1

وزن نسبی
5/12
5/29
5/91

منبع :یافتههای تحقیق

حال به رتبهبندی زیر روشهای دولتمحور تأمین مالی نیروهای مسلح پرداخته میشود .این نتایج مبتنی بر
نظرسنجی از خبرگان و در چهارچوب تحلیل سلسله مراتبی و ماتریس مقایسات زوجی روشها است.
جدول شماره ( )2رتبهبندی روشها و رویکردهای دولتمحور تأمین مالی بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و
مقایسات زوجی
نام روش
مدیریت هزینهها ،حسابرسی هزینه و تغییر روشهای بودجهریزی
تأسیس صندوقهای مالی حمایت از نیروهای مسلح با منابع تعریفشده
تأسیس مجتمع تجاری صنعتی باهدف فعالیت اقتصادی صنعتی نیروهای مسلح
قراردادهای مشارکت بینالمللی تولیدات نظامی با کشورهای مختلف
اخذ وامهای بینالمللی و خرید اعتباری تسلیحات
استفاده از ظرفیت آژانسهای تأمین مالی برای واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی
روشهای موجود در مالیه عمومی نظیر انتشار اوراق بدهی ،چاپ پول و برداشتهای امانی
افتتاح حساب ارزی ویژه برای تأمین مالی واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی
کسب درآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی (بینالمللی)

وزن نسبی
5/53
5/13
5/11
5/10
5/51
5/51
5/52
5/12
5/19

رتبه روش
2
1
0
1
1
1
3
9
2

منبع :یافتههای تحقیق

در ادامه به رتبهبندی و مقایسه روشهای مبتنی بر مشارکت عمومی -خصوصی برای تأمین مالی نیروهای
مسلح در ایران پرداخته میشود .این نتایج مستخرج از تحلیل سلسله مراتبی نظرسنجی از خبرگان است.
جدول شماره ( )0رتبهبندی روشها و رویکردهای مبتنی بر مشارکت دولت با بخش خصوصی بر اساس رویکرد تحلیل
سلسله مراتبی و مقایسات زوجی
نام معیار
قراردادهای مشارکت  PPPبرای پروژه های نظامی
بهسازی و توسعه داراییها با مشارکت بخش خصوصی
بهبود خدمات رفاهی ،بهداشتی با مشارکت بخش خصوصی
مشارکت در ثبت حق اختراع و فروش فناوری
مشارکت در بهرهبرداری از تولیدات دانشبنیان و تکنولوژی بر
مشارکت در بهرهبرداری از امکانات و تجهیزات مازاد نظامی
مولدسازی داراییهای ارتش از طریق قرارداد اجاره و سایر صکوک

وزن نسبی
5/53
5/10
5/11
5/51
5/53
5/19
5/11

رتبه روش
2
1
2
3
1
1
9
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نام معیار
اوراق بهادار سازی و تبدیل داراییهای نظامی به اوراق بهادار
واگذاری داراییهای نظامی در قالب برنامه سهام مالکیت
درآمد حاصل از به اشتراکگذاری دانش حاصل از تحقیق و توسعه نیروهای مسلح

وزن نسبی
5/11
5/52
5/53

رتبه روش
0
3
1

منبع :یافتههای تحقیق

و درنهایت به رتبهبندی روشهای مبتنی بر برونسپاری و خصوصیسازی برای تأمین مالی نیروهای مسلح
پرداخته میشود .این رتبهبندی بر اساس تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی نظرسنجی از خبرگان است.
جدول شماره ( )2رتبهبندی رویکردهای برونسپاری و خصوصی محور بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی و
مقایسات زوجی
نام روش
لیزینگ و قراردادهای اجاره امکانات و داراییهای نظامی
برونسپاری پروژه های ساختوساز (مسکن-هتل -مراکز بهداشتی خدماتی)
برونسپاری و واگذاری سیستمهای حملونقل
برونسپاری سیستمهای خدمات آموزشی بهداشتی نظامی
تغییر کاربری داراییهای موجود در راستای کسب درآمد
برونسپاری برای ایجاد توانایی جدید در دارایی و امکانات

وزن نسبی
5/10
5/11
5/11
5/12
5/13
5/13

رتبه معیار
0
1
2
2
1
9

منبع :یافتههای تحقیق

 .5نتیجهگیری
این مطالعه با بررسی تجربه پنج کشور منتخب چین ،روسیه ،ترکیه ،آمریکا و هندوستان ،الگویی برای تأمین
مال ی نیروهای مسلح در ایران با تکیه بر توانایی بخش خصوصی و مشارکت با این بخش ارائه داده است.
مرور تجربه کشورهای منتخب نشان داد به طور کلی سه رویکرد دولت محو ،مبتنی بر مشارکت دولت با
بخش خصوصی و برونسپاری و خصوصیسازی داراییها و امکانات نیروهای مسلح در زمینه تأمین مالی این
نیروها خارج از بودجه عمومی دولت وجود دارد .مهمترین روشهای دولتمحور خارج از بودجه برای تأمین
مالی نیروهای مسلح بر اساس تجربه کشورهای بررسی شده عبارت انداز :مدیریت هزینهها ،حسابرسی هزینه
و تغییر روشهای بودجهریزی ،تأسیس صندوقهای مالی حمایتی با منابع از پیش تعیینشده ،تأسیس مجتمع
تجاری صنعتی با هدف فعالیت اقتصادی و درآمدزا برای نیروهای مسلح ،قراردادهای بینالمللی تولیدان
نظامی مشترک با شرکای خارجی ،اخذ وامهای بینالمللی و تأمین اعتبارات برای واردات تسلیحات ،استفاده از
ظرفیت آژانسهای مالی بینالمللی برای تأمین اعتبارات الزم برای واردات تسلیحات و تجهیزات نظامی،
برداشتهای امانی و انتشار اوراق مشارکت ،کسب درآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی به
همسایگان خارجی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای تأمین مالی واردات تجهیزات و تسلیحات نظامی .در
رویکرد مبتنی بر مشارکت تجربه کشورهای مختلف چندین روش مختلف را نشان میدهد که عبارت انداز:
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قراردادهای  PPPبرای اجرای پروژه های نظامی ،قراردادهای مشارکت برای بهسازی ،تغییر کاربری ،ارتقای
کیفیت ،بهبود خدمات و بهرهبرداری از سایتها ،فضاها ،امکانات و داراییهای نیروهای مسلح ،مشارکت در
ثبت اختراع ،فروش فناوری ،تولید محصوالت دانشبنیان و تکنولوژی بر و اشتراک دانش حاصل از تحقیق و
توسعه ،مشارکت در بهرهبرداری از فضاها ،امکانات ،داراییها و سایتهای نظامی مازاد بر نیاز ،مولدسازی
داراییها و تجهیزات در قالب صکوک ،اوراق بهادارسازی داراییها و تجهیزات نیروهای مسلح و همچنین
واگذاری در قالب سهام مالکیت از طریق بازار سرمایه .در رویکرد برونسپاری و خصوصیسازی نیز روشهای
مختلفی در تجربه کشورها دیده میشود که عبارتاند از :لیزینگ و قراردادهای اجاره ،برونسپاری پروژه های
ساختوساز ،نگهداری از امکانات بهداشتی ،آموزشی ،رفاهی ،برونسپاری سیستم حملونقل و برونسپاری با
هدف ایجاد توانایی جدید در فضاها ،سایتها ،امکانات و داراییهای نیروهای مسلح.
نتایج حاصل از نظرسنجی از خبرگان و کارشناسان و نخبگان بر مبنای تجزیهوتحلیل دادههای مستخرج از
پرسشنامه و مصاحبه با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره نشان داد ،مشارکت در توسعه و بهسازی،
مولدسازی و مشارکت در بهرهبرداری از امکانات و داراییهای نظامی ،برونسپاری پروژه های ساختوساز،
تغییر کاربری داراییها و امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکانات و داراییها ،تأسیس صندوق مالی حمایت
از نیروهای مسلح ،قرارداد مشارکت بینالمللی در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای
تأمین مالی واردات تسلیحات نظامی مطلوبترین روشهای تأمین مالی نیروهای مسلح است.
 .1-5ارائه مدل تأمین مالی مطلوب نیروهای مسلح در ایران
در این بخشبر اساس تجربیات پنج کشور بررسی شده و با استفاده از روشهای مبتنی بر تصمیمگیری چند
معیاره ردهبندی الگوی مطلوب استخراج گردید.
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روش ها وراهکارهای تامین مالی نیروهای مسلح

روش های دولت
محور

روش های مبتنی بر
مشارکت عمومی با
بخش

روش های برون
سپاری و
خصوصی محور

لیزینگ و قراردادهای اجاره امکانات و
دارایی های نظامی

مدیرت هزینه ها ،حسابرسی هزینه و
تغییر روش های بودجه ریزی

قراردادهای مشارکتPPPبرای پروژهای
نظامی

تاسیس صندوق های مالی حمایت از
نیروهای مسلح با منابع تعریف شده

بهسازی و توسعه دارایی ها با مشارکت
بخش خصوصی

برون سپاری پروژه های ساخت و ساز
(مسکن-هتل-مراکز بهداشتی خدماتی)

تاسیس مجتمع تجاری صنعتی با
هدف فعالیت اقتصادی صنعتی
نیروهای مسلح
قراردادهای مشارکت بین المللی
تولیدات نظامی با کشورهای مختلف

بهبود خدمات رفاهی ،بهداشتی با مشارکت
بخش خصوصی

برون سپاری و واگذاری سیستم های
حمل و نقل

مشارکت در ثبت حق اختراع و فروش
فناوری

اخذ وام های بین المللی و خرید
اعتباری تسلیحات

مشارکت در بهره برداری از تولیدات دانش
بنیان و تکنولوژی بر

استفاده از ظرفیت آژانس های تامین
مالی برای واردات تسلیحات و
تجهیزات نظامی

مولد سازی دارایی های ارتش از طریق
قرارداد اجاره و سایر صکوک

روش های موجود در مالیه عمومی
نظیر انتشار اوراق بدهی ،چاپ پول و
برداشت های امانتی
افتتاح حساب ارزی ویژه برای تامین
مالی واردات تسلیحات و تجهیزات
نظامی
کسب درآمد از محل آموزش و
یاددهی فنون نظامی(بین المللی)

مشارکت در بهره برداری از امکانات و
تجهیزات مازاد نظامی

برون سپاری سیستم های خدمات
آموزشی بهداشتی نظامی
تغییر کاربری دارایی های موجود در
راستای کسب درآمد
برون سپاری برای ایجاد توانایی جدید در
دارایی و امکانات

اوراق بهادار سازی و تبدیل دارایی های
نظامی به اوراق بهادار
واگذاری دارایی های نظامی در قالب برنامه
سهام مالکیت
درآمد حاصل از به اشتراک گذاری دانش
حاصل از تحقیق و توسعه نیروهای مسلح

شکل شماره ( )0خالصه روشهای تأمین مالی نیروهای مسلح بر اساس تجربه سایر کشورها (درخت تصمیم)
منبع :چکیده مطالعات پیشین خارجی و تجارب کشورهای منتخب موردمطالعه
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منابع و مأخذ
منابع فارسی


















اکبری ،ن؛ صامتی ،م؛ صمدی ،س و نصر اصفهانی ،ر ( ،)1933مدلسازی مناسب برای تأمین مالی
بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی شهرداری اصفهان) ،فصلنامه تحقیقات مدلسازی
اقتصادی.130-100 :1 ،
بختیارپور ،ع؛ علی پور ،ب ( ،)1932بررسی ارتباط بین مخارج نظامی (بودجه دفاعی) و میزان
بدهیهای خارجی کشورهای حاشیه خلیجفارس برای دوره زمانی  ،1923-1931اولین همایش
بینالمللی حسابداری ،حسابرسی ،مدیریت و اقتصاد.
جعفری صمیمی ،ا؛ منتظری سورکچالی ،ج و خزائی ،ا ( ،)1930بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت
بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت ،فصلنامه برنامهریزی و بودجه،
.11-9 :)1(11
حسین زاده ،ا ( ،)1933اقتصاد سیاسی نظامیگری آمریکا ،ترجمه پرویز امیدوار ،تهران ،نشر نی.
حسینی ،س.ش؛ سوری ،ا.ر؛ و محمدی ،ح ( ،)1931بررسی مدلها و استراتژیهای تأمین مالی
شرکتهای تعاونی در اقتصاد ایران ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسالمی -ایرانی):)22(11 ،
.33-19
حقیقی ،م و مؤمنی نژاد ،ن ( ،)1930تحلیل و رتبهبندی روشهای تأمین مالی بانکها با استفاده از
ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه؛ با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی ،فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد و
بانکداری اسالمی.32-11 :11 ،
خدامرادی ،س؛ و راعی عزآبادی ،م.ا ( ،)1932مدلسازی تأمین مالی شرکتهای هلدینگ با رویکرد
کاهش هزینه سرمایه ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری.21-29 :)19(2 ،
دیزجی ،م؛ پناهی .ح و تقی زاده .ح ( ،)1933اثر هزینههای نظامی بر بدهیهای خارجی در کشورهای
درحالتوسعه ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی.192-111 :)1(9 ،
ذاکرنیا ،ا؛ خواجهزاده دزفولی ،م و فذایی واحد .م ( ،)1930اولویتبندی عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه
تأمین مالی در ایران با استفاده از روش  TOPSISدر محیط فازی مبتنی بر متغیرهای کالمی،
مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار.09-15 :11 ،
فیروز زارع ،علی و برجی ،معصومه ( ،)1935مقدمهای بر تأمین مالی (مفاهیم ،ابزارها و تجارب) ،نشر
نص ،تهران.
قاسمی ،س ( ،)1931روشهای تأمین مالی و سرمایهگذاری خارجی پروژه ،سازمان سرمایهگذاری و
کمکهای اقتصادی و فنی ایران ،تهران.
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قربانی ،ر و عظیمی .م ( ،)1932الگوسازی و رتبهبندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش
عمومی با استفاده از روش ( MCDMکالنشهر مشهد) ،فصلنامه مدلسازی اقتصادی-112 :)1(3 ،
.151
قلی آریا نژاد ،میربهادر و سجادی ،سید جعفر ( ،)1935تحقیق در عملیات پیشرفته ،تهران ،انتشارات
میر.
عباسی ،ا و مصطفوی ،س.ا ( ،)1930بررسی روشهای تأمین مالی پروژهها در بخش باالدستی
صنعت نفت ایران ،فصلنامه اقتصاد مالی.195-159 :)90(15 ،
عباسیان ،ع؛ امینی ،پ و علیزاده .ح ( ،)1932اقتصاد دفاعی در نیروهای مسلح و تأثیر آن بر رشد
اقتصادی ایران ،مجلس و راهبرد.113-101 :)39(11 ،
گل خندان ،ا ( ،)1939بررسی و مقایسه تطبیقی تأثیر هزینههای نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای
منتخب درحالتوسعه و توسعهیافته :رهیافت  GMMسیستمی ،فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی،
.22-10:19
لشکری ،م و بهزاد ارجمندی .م ( ،)1931بررسی روشهای تأمین مالی در سیستم اسالمی با تأکید بر
صکوک ،فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسالمی.02-99 :)1(1 ،
محمدیان منصور ،ص و گل خندان ،ا ( ،)1932اثر هزینههای نظامی بر بدهیهای خارجی ایران،
فصلنامه علوم اقتصادی.121-193 :)91(3 ،
موالیی ،م و گل خندان .ا ( ،)1932هزینههای نظامی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اوپک:
رهیافت آزمون علیت گرنجری در پانلهای مختلط نامتجانس ،تحقیقات اقتصادی.091-053:)1(05 ،
مؤمنی ،م ( ،)1939مباحث نوین تحقیق در عملیات ،انتشارات دانشگاه تهران.
مینویی ،م؛ مرادی حقیقت ،ر و شاهجوئی ،م ( ،)1939ارزیابی روشهای تأمین مالی در صنعت نفت
ا یران با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ،فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی-110 :)21(15 ،
.113
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