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Abstract
It is necessary to develop the photovoltaic industry due to the criticality of reducing
economic dependence on fossil fuels and mitigating air pollution. Therefore, the present
study aims to propose a financing model for this industry in Iran. This is an applieddevelopmental study, in terms of purpose. It is developmental because it provides a
framework for financing the industry. On the other hand, it is of an applied nature, as its
results find direct application in developing this industry. The modeling draws on a
mixed-method approach combining the qualitative methodology of grounded theory and
the quantitative method of artificial neural networks. The study's population comprises
the financial, economic, and technical experts of the photovoltaic industry. Semistructured interviews took place with 25 experts chosen through targeted sampling,
combining maximum variation with snowball sampling methods. The findings indicate
that the investment funds (one of the primary strategies of community financing), bank
loans (one of the private financing strategies), power purchase agreements (a government
incentive), public funding by modifying the fossil power tariffs, along with guarantees
and insurances are among the strategic priorities for financing this industry. In sum, the
financing model of the photovoltaic industry demonstrates that based on the current
context in Iran, it is possible to create a profitability perspective and a supportive
atmosphere for the photovoltaic industry by adopting diverse strategies .

Keywords: Photovoltaic, Financing, Grounded Theory, Neural Networks
JEL Classification: L94 , P48 , G32 , O16
 Corresponding Author: emami@atu.ac.ir
How to Cite: Zargar, B., Emami Meibodi, A., Jahangirnia, H., Safa, M. (2020). A Financing
Model of Photovoltaic Industry in Iran: Combination of Grounded Theory and Neural
NetworksModel. Iranian Energy Economics, 37 (10), 73-97.

Original Research
Received: 23/Sep/2021

Ali Emami Meibodi

Accepted: 1/Feb/2022

PhD. Candidate, Department of Industrial Management,
Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran

Batoul Zargar

ISSN: 2423-5954

A Financing Model of Photovoltaic Industry in Iran:
Combination of Grounded Theory and Neural
NetworksModel

eISSN: 2476-6437

-- Iranian Energy Economics-----Fall 2020, 37(10), 73-97
Jiee.atu.ac.ir
DOI: http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2022.63746.1867

دوره  ،01شماره  ،73زمستان 13-37 ،0711
Jiee.atu.ac.ir
DOI: http://dx.doi.org/10.22054/jiee.2022.63746.1867

دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت صنعتی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم،

بتول زرگر
علی امامی میبدی

ایران


دانشیار گروه اقتصاد ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

حسین جهانگیرنیا

استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران

مژگان صفا

استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران

 .1مقاله حاضر برگرفته از رساله دکتری رشته مدیریت صنعتی ـ مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم است
 نویسنده مسئولemami@atu.ac.ir :

elSSN: 2476-6437

کلیدواژهها :فتوولتائیک ،تأمین مالی ،داده بنیاد ،شبکه عصبی

ISSN: 2423-5954

به دلیل ضرورت توسعه صنعت فتوولتائیک که از لزوم کاهش وابستگی اقتصاد کشور به سوختهای فسیلی
و کاهش آلودگی هوا ناشی میشود ،هدف پژوهش حاضر ،ارائه مدلی جهت تأمین مالی این صنعت در
کشور است .این تحقیق از نظر هدف ،توسعهای ـ کاربردی است؛ توسعهای بودن آن به دلیل ارائة یک
چارچوب برای تأمین مالی صنعت ،و کاربردی بودن آن به دلیل امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این
صنعت است .برای مدلسازی ،از ترکیب روش کیفی داده بنیاد و روش کمی شبکههای عصبی مصنوعی
استفاده شده است .جامعه تحقیق مشتمل بر خبرگان حوزه مالی ،اقتصادی و فنی صنعت فتوولتائیک بوده که
از طریق مصاحبه نیمهساختاریافته و رویکرد نمونهگیری هدفمند ،ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله
برفی 25 ،نفر مورد مصاحبه قرار گرفتهاند .یافتهها نشان داد که صندوقهای سرمایهگذاری از راهبردهای
اصلی تأمین مالی عمومی ،وام بانکی از راهبردهای تأمین مالی شخصی ،قرارداد خرید تضمینی از
مشوقهای دولتی ،تأمین مالی دولتی از محل تعدیل تعرفه برق فسیلی و وجود ضمانتها و بیمهها ،از جمله
اولویتهای راهبردی تأمین مالی این صنعت شناسایی شدند .در نتیجه نهایی میتوان بیان داشت که با توجه
به بسترهای موجود در کشور ،در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک از طریق راهبردهای متنوع ،دید
سودآوری و فضای حمایتی برای صنعت ایجاد میشود.
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 .0مقدمه
ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور تولید کاالها و خدمات ،وضعیت مطلوبی نداشته و از
جمله کشورهای با شدت انرژی بسیار باال محسوب میشود به طوریکه در سال  2020در
رتبه اول کشورهای با بیشترین شدت انرژی قرار گرفته است .شدت انرژی در جهان در
بازة  1990تا  2019ساالنه به طور متوسط 1/2درصد کاهش یافته است در حالی که شدت
انرژی در ایران در همین بازه زمانی ،ساالنه 2/6درصد افزایش یافته است (اِنردیتا.)2021 ،1
مصرف سوختهای فسیلی مهمترین عامل انتشار گازهای گلخانهای است و این
گازها عالوه بر ایجاد آلودگی ،در ساختار و ترکیبات جو زمین نیز تأثیر میگذارند و باعث
تغییرات اقلیمی میشوند .بنابراین به موازات رشد مصرف انواع سوختهای فسیلی ،میزان
انتشار انواع آالیندههای هوا و گازهای گلخانهای در ایران از سال  1334تا  ،1399نرخ رشد
ساالنه  4/7درصد را نشان میدهد (وزارت نیرو .)1399 ،از این نظر ،ایران در زمره 10
کشور اول جهان در انتشار گازهای گلخانهای است (اِنردیتا.)2021 ،
منابع انرژی تجدیدپذیر عالوه بر آنکه راهکاری برای کاهش آالیندههای زیستمحیطی
میباشند ،عاملی برای بهبود شاخصهای کالن اقتصادی و دارای پتانسیل بسیار خوبی برای
تحقق مفهوم انرژی پایدار هستند ((کریمی و همکاران )1399 ،و (امامیمیبدی و همکاران،
 .))1396ازاینرو ،توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر آنچنان در سطح جهان ضرورت
یافته که در سال  ،2019ظرفیت تولید برق فتوولتائیک در جهان ،حدود  634گیگاوات
برآورد شده است که در مقایسه با ظرفیت یک گیگاواتِ سال  ،2000رشد سریع و غیرقابل
باوری را نشان میدهد (استاتیستا.)2020 ،2
در حالی که کشور ایران ،علی رغم برخورداری از تابش نور خورشید با قدرت و توان
مطلوب ((بانک جهانی )2020 ،3و (احمد ،))2013 ،4و امکان نصب بیش از  60گیگاوات
نیروگاه خورشیدی در مساحتی حدود  2000کیلومترمربع (عباسی گودرزی و ملکی،
 ،)1396صرفاً از ظرفیت  455/5مگاوات انرژی خورشیدی در حال بهرهبرداری است
(سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی (ساتبا).)1400 ،
1. Enerdata
2. Statista
3. The World Bank
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بر اساس تحقیقات صورتگرفته ،یکی از مهمترین موانع توسعه انرژی خورشیدی در
ایران ،وجود هزینه های باالی سرمایه اولیه و درنتیجه ،عدم امکان تأمین مالی مناسب در این
بخش است ((سرلکی و حسنبیگی )1393 ،و (اسماعیلزاده و همکاران )1397 ،و
(شهسواری و طباطبایی یزدی.))1396 ،
مطالعات موردی در سطح جهان ،نشان داده است که ابزارهای سرمایهگذاری مختلفی
برای تأمین مالی انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد و بهوسیلة آنها میتوان از سد هزینة
سرمایهای باالی این فناوریها عبور نموده و به منافع آنها دست یافت (یانگ و لیو)2020 ،1
و(یانگ و همکاران )2019 ،2و( لم و الو .))2013 ،3در ضمن ،باید توجه داشت که مؤثر
واقع شدن روشهای تأمین مالی به شرایط صنعت و قوانین هر کشور نیز وابسته است
(امامیمیبدی.)1393 ،
بنابراین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر امری ضروری است و تأمین مالی از مهمترین
چالشهای این مسیر شناسایی شده است .ازاینرو ،موضوع تأمین مالی این انرژیها به یک
مبحث مطالعاتی وسیع در سطح جهان تبدیل شده است .لذا این پژوهش به دلیل خأل
تحقیقاتی که در این زمینه در کشور وجود دارد ،قصد دارد بر اساس شرایط و قوانین
مرتبط با صنعت فتوولتائیک در کشور ،با ارائه مدلی جهت تأمین مالی آن ،در راستای
گرهگشایی از ساختار نامناسب سبد انرژی کشور گام بردارد .به منظور دستیابی به هدف این
تحقیق ،در ادامه پس از ارائه توضیحاتی درخصوص ادبیات نظری و پیشینه پژوهش در بخش
دوم ،روش و مراحل پژوهش در بخش سوم بیان گردیده و یافتهها در بخش چهارم ،ارائه و
تحلیل شده است .در بخش پایانی نیز به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 .2ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع فناناپذیر انرژی ،یکی از مهمترین انرژیهای
تجدیدپذیر و یکی از بهترین جایگزینها برای سوختهای فسیلی به شمار میآید (عرفان
و همکاران .) 2021 ،فتوولتائیک ،روشی برای تبدیل انرژی خورشیدی به جریان الکتریکی
است .استفاده از سیستم فتوولتائیک برای تولید برق ،یک روش مستقیم ،بینیاز از تجهیزات

4
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4. Irfan et al.
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پیچیده و دارای بازدهی نسبتاً مناسب میباشد .در طراحی سیستمهای فتوولتائیک ،میزان
ساعات آفتابی روزانة منطقهای که سیستم در آن نصب خواهد شد به عنوان یک عامل
مؤثر در نظر گرفته میشود .هرچه میزان ساعات آفتابی بیشتر باشد پنلهای کمتری برای
تولید برق ،مورد نیاز است (کاظمی.)1396 ،
با توجه به هزینههای اولیة باالی تأمین و نصب تجهیزات فتوولتائیک ،امکان فراهم
آوردن سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه به راحتی فراهم نیست (کریمی و همکاران،
 .)1399در چنین شرایطی ،ضروری است منابع مالی به شیوهای مناسب مدیریت شوند .به علم
مدیریت منابع مالی ،تأمین مالی گفته میشود .بنابراین ،انتخاب روش تأمین مالی مناسب ،به
ویژه در کشورهای در حال توسعه و دارای بحرانهای مالی ،از اهمیت باالیی برخوردار است
(ابراهیمی و همکاران .)1396 ،ازاینرو ،مشاهده میشود در پروژههای بزرگ فتوولتائیک که
در سطح جهان به اجرا رسیدهاند ،از ترکیبی از ابزارهای تأمین مالی استفاده شده است؛ به
طوری که در همین راستا ،لم و الو ( ،)2013با هدف ارائة راهنمایی در مورد تصمیمات تأمین
منابع مالی برای کارآفرینان نوپا در بازار انرژی تجدیدپذیر ،ابزارهای ترکیبی تأمین مالی به
کار گرفته شده در پروژههای نیروگاه خورشیدی آمریکا ،ایتالیا ،مراکش و دانمارک را مورد
بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادهاند .درواقع ،نکته مهم ،انتخاب شکل صحیح روش تأمین
مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است (امامی میبدی.)1393 ،
مطالعات خارجی متعددی در زمینه تأمین مالی انرژیهای تجدیدپذیر صورت گرفته
است .برخی مطالعات ،روشهای مختلف تأمین مالی را برای انرژیهای تجدیدپذیر مورد
بررسی قرار دادهاند؛ به طوری که آریفین و همکاران ،)2021( 1با هدف یافتن مدل تأمین
مالی بهینه برای صنعت فتوولتائیک 11 ،مدل ترکیبی و غیر ترکیبی از روشهای وام کم
بهره ،کمک مالی بینالمللی ،مشوقهای مالیاتی و خرید تضمینی دولتی را با استفاده از
شاخصهای امکان سنجی اقتصادی ارزش فعلی خالص ،نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازده
داخلی ،مورد مقایسه قرار داده و نتیجه گرفتند که ترکیب خرید تضمینی دولتی ،کمک
مالی بینالمللی و وام کمبهره راهکاری بهینه برای تأمین مالی فتوولتائیک از میان روشهای
مورد بررسی در کشور اندونزی میباشد .لینهارت و همکاران )2021( 2نیز با هدف پیشنهاد
طرح مناسبی برای تأمین مالی نیروگاههای فتوولتائیک پشتبامی در اتریش ،از طریق
1. Arifin et al.
2. Linhart et al.
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اندازهگیری ارزش فعلی خالص و دوره بازگشت سرمایه ،نشان دادند که تأمین مالی جمعی
به جای انفرادی ،حتی با نرخ بهرة وام باالتر ،دورة بازگشت سرمایهای کمتری دارد.
همچنین یانگ و لیو ( ،)2020با هدف بررسی روش تأمین مالی لیزینگ برای صنعت
فتوولتائیک چین ،یک مطالعه موردی بر روی جریانات نقدی پروژه با استفاده از لیزینگ
انجام دادند و نهایتاً لیزینگ را به عنوان یک روش مناسب تأمین مالی برای صنعت
فتوولتائیک چین معرفی نموده و نتیجهگیری کردند که هرچه مدت اجاره طوالنیتر باشد،
نرخ بهره کمتر است و بنابراین برای شرکتهای فعال در صنعت فتوولتائیک ،انتخاب
خوبی میتواند باشد .یانگ و همکاران ( )2019نیز با هدف ارائه یک طرح تأمین مالی
برای صنعت فتوولتائیک چین ،از طریق مطالعه موردی و محاسبه شاخص ارزش فعلی
خالص پروژه ،روشهای تأمین مالی وام و لیزینگ را برای صنعت فتوولتائیک مورد بررسی
قرار داده و به این نتیجه میرسند که وام با بهره پایین و دوره بازپرداخت طوالنی ،موجب
افزایش اعتماد سرمایهگذاران و بهبود نرخ بازگشت سرمایه میشود و در صورت استفاده از
روش لیزینگ ،بازگشت سرمایه سریعتر نیز روی میدهد .در همین راستا پیشنهاد میکنند
دولت ،سیاستهای تأمین مالی را در جهت افزایش اعتماد مؤسسات مالی ارائهدهندة وامها
به صنعت فتوولتائیک ،بازنگری و بهبود بخشد .همچنین ایسا ،)2019( 1با هدف علتیابی و
ارائه راهکار برای تأمین مالی انرژی تجدیدپذیر ،از طریق تجزیه و تحلیل توصیفی ،به
بررسی و مقایسة وضعیت تأمین مالی انرژی تجدیدپذیر در کشورهای نیجریه و برزیل
پرداخته و به این نتیجه دست یافت که برزیل در ارتقاء بخش انرژی تجدیدپذیر موفق بوده
ولی نیجریه به سبب اراده سیاسی ضعیف و عدم وجود یک چارچوب و مدل مشخص برای
تأمین مالی انرژی تجدیدپذیر ،در این بخش شکست خورده است .لیو و چو )2013( 2نیز با
هدف بررسی تأمین مالی خصوصی در صنایع انرژیهای تجدیدپذیر کشور چین ،با استفاده
از تجزیه و تحلیل سوات ،3به این نتیجه دست یافتند که در صورت اتخاذ برخی حاالت
عملکردی در صنعت ،سرمایه خصوصی در بازار انرژی تجدیدپذیر چین ،مشوق خوبی
برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.
مطالعات داخلی دربارة انرژیهای تجدیدپذیر ،به موضوعاتی همچون تحلیل
وضعیت ،تأثیر بر رشد اقتصادی ،پتانسیل و موانع رشد صنعت این انرژیها پرداختهاند به
1. Isah
2. Liu and Chu
3. SWOT
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طوری که خیاطیان و همکاران ( ،)1399با هدف تحلیل تطور تاریخی صنعت فتوولتائیک
در ایران ،با استفاده از روش داده بنیاد و مصاحبه با خبرگان این صنعت ،به این نتیجه دست
یافتند که در دوره اول ( 1370تا  )1335تمرکز بر آشنایی مسئولین با انرژیهای
تجدیدپذیر ،در دوره دوم ( 1335تا  )1394تمرکز بر روی حمایت از توسعه صنعت و در
دوره سوم ( 1394تا  )1393جهتگیری به سمت ایجاد بازار صنعت در کشور هدایت شده
است .برخی مطالعات به ارتباط بین گسترش انرژیهای تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در
کشور پرداختهاند؛ به طوری که باصری و همکاران ( )1393با هدف بررسی اثرات مالی
گسترش انرژیهای تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ایران ،بر اساس روش الگوهای
خودرگرسیونی با وقفه های تأخیری ،نتیجه گرفتند که تولید و مصرف انرژیهای
تجدیدپذیر با شدت و ضعفهای مختلف بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و این رشد به نوبه
خود بر میزان تولید و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر در کشور تأثیر داشته است .همچنین
قائد و همکاران ( )1393با هدف بررسی تأثیر انواع انرژیهای تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی
ایران ،با استفاده از الگوی خودتوضیحبرداری ،روش جوهانسون ـ جوسیلیوس و روش
تصحیح خطا ،نتیجه گرفتند که در بلندمدت ،سرمایهگذاری بخش خصوصی در انرژیهای
تجدیدپذیر باعث افزایش رشد اقتصادی میشود .مطالعاتی در کشور ،موانع توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر را بررسی نمودهاند؛ به طوری که سرلکی و حسن بیگی ( )1393با
هدف ارائه اطالعات فنی و ابزارهای سیاسی برای رفع برخی موانع پیش روی توسعه
انرژیهای تجدیدپذیر در ایران ،بر اساس تجزیه و تحلیل توصیفی ،هزینههای اولیه
فوقالعاده زیاد ،مشکالت فناوری ،کمبود منابع مالی کافی برای پرداخت در هزینه خرید و
وجود منابع غنی نفت در ایران را محدودیتهای اصلی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در
ایران معرفی میکنند .آقایی و همکاران ( )1393نیز با هدف بررسی رابطة توسعه مالی و
توسعه تکنولوژی انرژیهای تجدیدپذیر در دو گروه کشورهای منتخب توسعة افته و در
حال توسعه ،با استفاده از الگوی پانل توبیت ،1نتیجه گرفتند که توسعه بازار سهام در
کشورهای توسعة افته و توسعه کل بازارهای مالی در کشورهای در حال توسعه بیشترین
تأثیر را بر توسعه فناوری نصب انرژی بادی ،زیستتوده و انرژی خورشیدی خواهد داشت.
1. Tobit
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در حوزه روش پژوهش ،پژوهشگرانی همچون شفیعی و میرابی ( )1399برای طراحی
مدل تأمین مالی در شرکتهای بزرگ صنعت فوالد ،و رضایی و همکاران ( )1397برای
ارائه مدل بومی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان بیمه درمانی کشور از روش تحقیق نظریه
داده بنیاد استفاده نمودند که وجه مشترک تمامی این تحقیقات ،فقدان الگوی مدون در
موضوع مورد مطالعه است .سایر تحقیقاتی که صرفاً به بررسی یک یا دو روش تأمین مالی
خاص پرداختهاند ،از روشهایی مانند پنل دیتا توسط کوتان و همکاران ( ،)2017پویایی

سیستمها توسط لو و همکاران ( )2013و تحلیل پِست 1توسط تان و همکاران ()2013
استفاده شده است.
بنابراین علیرغم وجود مطالعاتی در کشور در زمینة تأثیر توسعه صنایع انرژی

تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی ،شناسایی سیر تحول تاریخی صنعت فتوولتائیک ایران به
سمت ایجاد بازار آن در دوره کنونی و نیز مشخص شدن هزینههای اولیة زیاد و کمبود
منابع کافی به عنوان موانع اصلی توسعه صنعت ،یک خأل تحقیقاتی در زمینة تأمین مالی
صنعت فتوولتائیک وجود دارد .این در حالی است که موضوع تأمین مالی صنعت فتوولتائیک
به شدت مورد توجه پژوهشگران سایر کشورها ،به ویژه اتحادیه اروپا و کشور چین قرار
گرفته است .مطالعات خارجی ،اغلب به بررسی یک یا چند روش تأمین مالی پرداختهاند،
ولی این پژوهش در راستای سیر تحول این صنعت در کشور ،به ارائة یک چارچوب برای
تأمین مالی فتوولتائیک با استفاده از روش تحقیق آمیخته پرداخته است .در این پژوهش به
جای شیوه معمول تئوری داده بنیاد که روش متداول برای پاسخگویی به پرسشهای نوین در
زمینههای فاقد مبانی نظری کافی برای تدوین هرگونه فرضیه و آزمون است ،به منظور کاهش
میزان اثرپذیری از پیشفرضهای ذهنی پژوهشگر ،از ترکیب روش تئوری داده بنیاد با روش
شبکههای عصبی مصنوعی استفاده میشود که در زیر شرح داده شده است.

 .7روش

2

بر مبنای مدل پیاز پژوهش ساندرز  ،چون پژوهش حاضر حاصل ترکیب روشهای کمی و
کیفی میباشد ،در الیه پارادایم پراگماتیسم قرار میگیرد و پژوهشگر از طریق تعامل با
موضوع مورد پژوهش به شناخت آن نائل میشود .به دلیل ارائة یک چارچوب برای تأمین
1. PEST
2. Saunders' Research Onion
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مالی صنعت و امکان کاربرد مستقیم نتایج در توسعه این صنعت ،از نظر هدف ،در دسته
پژوهشهای کاربردی ـ توسعهای قرار دارد و از آنجا که بر اساس تجزیه و تحلیل دادههای
گردآوری شده ،به توسعة یک نظریه میپردازد ،تحقیق استقرایی میباشد .در این تحقیق از
روش پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی استفاده شده است و بر اساس ترکیب روش کیفی
داده بنیاد و روش کمی شبکههای عصبی مصنوعی که توسط هونکال و همکاران)2010( 1
پیشنهاد شد ،عمل شده است .درخصوص ترکیب نظریه داده بنیاد با شبکه عصبی ،در
پژوهش هونکال و همکاران ( ،)2010آنالیز داده بنیاد مفهوم بین ذهنی ،به عنوان یک روش
برای افزایش فهم متقابل و افزایش مشارکت ذینفعان استفاده شده است .قبادی و همکاران
( )1395نیز مدل خالقیت سازمانی را با استفاده از کاربرد شبکههای عصبی در پژوهشهای
داده بنیاد طراحی نموده و نتیجه گرفتند که در این روش ترکیبی ،با افزوده شدن مرحله
توزیع پرسشنامه در نهایت منجر به شفافتر شدن مراحل انجام پژوهش داده بنیاد به کمک
شبکه عصبی میشود و با تفکر جمعی مشارکتکنندگان همراه است .در طراحی
چارچوب پژوهش حاضر ،داده ها در مرحله کیفی از طریق مصاحبه و در مرحله کمی از
طریق پرسشنامه گردآوری شده است.
شکل  .0پیاز پژوهش

جامعه تحقیق ،مشتمل بر خبرگانی با معیارهای مشخص برای انتخاب ،از جمله تسلط
بر مسائل صنعت ،سابقه کاری مرتبط و همچنین برخورداری از دانش علمی در حوزه فنی
1. Honkela et al.
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این صنعت و یا در حوزههای مالی و اقتصادی بوده است .به منظور نمونهگیری از جامعه
مورد نظر ،از رویکرد نمونه گیری هدفمند ،ترکیب روش حداکثر تنوع با روش گلوله برفی
استفاده شد و از صاحبنظران ،مصاحبههای نیمهساختاریافته به عمل آمد .اشباع تئوریک به
عنوان معیار تعیین حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفت.

 .7-0مراحل پژوهش
از آنجا که این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی است و از دو مرحله کیفی (نظریه داده
بنیاد) و کمی (شبکههای عصبی مصنوعی) تبعیت میکند ،به توصیف اجمالی این مراحل
پرداخته خواهد شد.
الف) بخش کیفی :علل استفاده از روش داده بنیاد در بخش کیفی را میتوان
این گونه خالصه نمود :با توجه به هدف پژوهش ،به ویژه وجه ارائه الگوی بومی ،این
تحقیق نیازمند روشی بوده است که قابلیت ایجاد مفاهیم و مضامین نوآورانه را داشته باشد.
در ضمن ،در این پژوهش باید از روشی استفاده شود که ابزار گردآوری اطالعات در آن
به صورت تعاملی باشد که این ویژگی در روش داده بنیاد وجود داشت.
برای شروع کار با روش داده بنیاد ،ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با
متخصصان حوزه ،سؤاالت مصاحبه طراحی شد .بعد از انجام هماهنگیهای الزم جهت
انجام مصاحبه ،مصاحبهها به صورت فایل صوتی ضبط و پس از پیادهسازی آن ،کار
کدگذاری با تفکیک متن به عناصر دارای پیام آغاز شد .در این پژوهش ،به منظور
کدگذاری و مدیریت دادهها از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شد .پس از آن سعی شد که
بر اساس اطالعات کلی به دستآمده از ادبیات موضوع و مصاحبهها ،سازههایی به عنوان
کدگذاری محوری طراحی گردد.
سپس به منظور ارائه نتایج حاصل از بخش کیفی به بخش کمی ،مهمترین و
پرتکرارترین کدهای مورد اشاره مشارکتکنندگان با فراوانی بیشتر از  4انتخاب شدند .این
گام درواقع در جهت کمیسازی دادهها انجام شد که در پژوهش داده بنیاد سنتی ،نیازی به
این مرحله وجود ندارد (قبادی و همکاران.)1395 ،
ب) بخش کمی :از آنجا که در پژوهش داده بنیاد ،در ایجاد رابطه بین مفاهیم،
پیشفرضهای ذهنی پژوهشگر بر روی فرایند تحلیل اثرگذار میباشد ،هونکال و همکاران
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( )2010پیشنهاد دادند تا سازههای حاصل از روش داده بنیاد با رویکرد کمّی تأیید شوند به
این ترتیب که بعد از تعیین کدهای باز و سازهها ،رابطه کدهای محوری با کدهای باز طی
پرسشنامه ماتریسی از مشارکتکنندگان مورد سؤال قرار گیرد.
پرسشنامههای به دست آمده شامل سه بعد کدهای باز ،کدهای محوری و
پاسخگویان را نشان میدهد .برای اینکه بتوان اطالعات را به نرمافزاری که اطالعات
دوبعدی را میپذیرد ،وارد کرد ،فرض میشود دادهها در سه بعد یک مکعب مستطیل
توزیع شدهاند و به عبارتی ،در دستگاه مختصات سه بعدی قرار دارند .با ضرب یک بعد در
بعد دیگر ،مکعب به یک صفحه تبدیل میشود .این صفحه به صورت یک ماتریس
متقاطع ،آماده تحلیل است.

1

برای خوشهبندی دادهها از روش نقشههای خودسازماندهنده و نرمافزار سوماین
استفاده شد .دادههای ماتریسی کاهش بعد یافته را وارد نرمافزار نموده و نمودار خروجی
گرافیکی و سایر اطالعات جهت بررسی مشاهده شد.

 .4یافتهها
پس از اجرای کدگذاری باز در نرمافزار  272 ،MAXQDAکد شناسایی شد و  43کد از
میان آنها به عنوان مهمترین و پرتکرارترین کدها مشخص شدند .این کدها در جدول 1
آورده شدهاند.
جدول  .1پرتکرارترین کدهای باز
نیروگاه بزرگ

سهام بلندمدت

نیروگاه کوچک

ضمانت ریسک

سیستمهای خورشیدی قابلحمل

ضمانت پروژه یا بیمه عملکرد سیستم

قدمت کم صنعت در کشور

ضمانت نقدینگی یا بیمه منابع

عدم وجود سوابق اجرایی برای بسیاری از روشهای تأمین
مالی در کشور

قرارداد خرید تضمینی دولتی برق تولیدی

ضرورت اقتصادی و زیستمحیطی توسعه صنعت برای کشور وام کمبهره ،بلندمدت و دارای زمان استراحت
حذف یا کاهش یارانه سوختهای فسیلی

کمک بالعوض

نرخ بهره وام بانکی

کاهش عوارض واردات تجهیزات

وضعیت ثبات اقتصادی کشور

حمایت مالیاتی و خرید از تولیدکننده داخلی

دستورالعملهای وام بانکی

الزامات قانونی برای شرکتهای بزرگ
1. SoMine
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قوانین دولتی مربوطه

عوارض برق

میزان تعرفه خرید تضمینی

صادرات برق

قیمت تمامشده تجهیزات

بودجههای عمرانی

لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک

حذف یا کاهش یارانه سوختهای فسیلی

صندوق سرمایهگذاری خورشیدی

افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف

مؤسسه مالی پشتیبان

مالیات شرکتهای آالینده محیطزیست

تأمین مالی جمعی

اوراق قرضه سبز دولتی

اوراق قرضه سبز

توسعه اقتصادی

وام بانکی

بهبود سطح رفاه عمومی

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

گسترش دید سودآوری به صنعت

خوداتکایی

حاکمیت فضای حمایتی از صنعت

قرارداد خرید تضمینی شرکتهای بزرگ
منبع :یافتههای تحقیق

در مرحله بعد ،بر اساس مبانی نظری و مفاهیم واضح و روشن برگرفته از مصاحبهها،
مفاهیم اصلی و کلیدی پژوهش ،به عنوان نتایج کدگذاری محوری احصا شد .جدول زیر
کدهای محوری حاصل از مصاحبه را نشان میدهد.
جدول  .2کدهای محوری یافتههای حاصل از مصاحبه
شرایط علّی
شکاف با وضع مطلوب
ضرورت
بازار مالی

شرایط مداخلهگر
قوانین
دستورالعملها
اقتصاد کالن
فناوری

راهکارها

پیامدها

راهبردهای تأمین مالی تأمین مالی شخصی
بخش خصوصی

تأمین مالی عمومی

اقتصاد کالن

راهبردهای تأمین مالی بخش دولتی

دیدگاه

مشوقهای دولتی برای بخش خصوصی

سرمایهگذاران

ضمانت و بیمه

منبع :یافتههای تحقیق

به منظور به دست آوردن رابطه کدهای محوری با کدهای باز ،طی پرسشنامه
ماتریسی ،با توجه به  43کد تعیینشده با باالترین فراوانی و نیز  4کد محوری اصلی و  4کد
محوری فرعی زیرمجموعه راهکارها ،از پرسشنامهها ،یک ماتریس مکعبی 43 × 3 × 3
حاصل شد .در ماتریس مکعب مستطیل ،عدد  43به تعداد گزارههای به دستآمده از
کدگذاری باز ،عدد  3به ستونهای ماتریس (مفاهیم و یا سازههای مورد نظر و یا کدهای
محوری) و دیگر عدد  3به پاسخگویان اشاره دارد .با تبدیل مکعب مستطیل ذکرشده به
یک مستطیل ،یعنی کاهش ابعاد از  3به  ،2امکان تحلیل و آنالیز توسط نرمافزار فراهم شد.
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برای خوشهبندی دادهها با روش نقشههای خودسازمانده و نرمافزار سوماین ،از
ساختاری دارای  150نرون در الیه خروجی استفاده شد .سرعت آموزش به صورتی تنظیم
شد که نرمافزار بیشترین دقت را برای آموزش شبکه به صورت خودکار به کار برد .برای
آموزش شبکه ،مقدار کشش نیز  0/5انتخاب شد .تحلیل دادههای به دست آمده از شبکههای
عصبی خودسازمانده و نرمافزار سوماین در شکل  3به صورت گرافیکی ارائه شده است.
شکل  .2نمودار گرافیکی خوشهبندی

منبع :یافتههای تحقیق

در نهایت ،با تجزیه و تحلیل خروجی نرمافزار که خوشهبندی گزارههای حاصل از
مصاحبه را به وسیله شبکه عصبی ارائه نمود و با برقراری ارتباطات میان کدهای محوری4 ،
سازه در حوزههای بخش خصوصی ،بخش دولتی ،احداث و پارادایمی تکمیل گردید و از
ترکیب این سازهها ،مدل تحقیق حاصل شد که در شکل  3نمایش داده شده است.
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شکل  .5مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک در ایران

:

:
:

:
:

:
:
:

منبع :یافتههای تحقیق
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مدل به دست آمده شامل شرایط علّی ،شرایط مداخلهگر ،پیامدها ،راهبردهای تأمین
مالی دولتی ،راهبردهای تأمین مالی خصوصی ،مشوقهای دولتی برای بخش خصوصی و
راهبردهای تأمین مالی عمومی است.
مهمترین مؤلفههای علتساز تأمین مالی صنعت فتوولتائیک ،قدمت کم این صنعت
در کشور و رشد نه چندان زیادش ،عدم وجود سوابق اجرایی برای بسیاری از روشهای
تأمین مالی در کشور ،ضرورت اقتصادی و زیست محیطی توسعه صنعت برای کشور در
این پژوهش شناسایی شده است که سرمایهبر بودن این صنعت ،خود بر عدم رشد و عدم
اجرای روشهای تأمین مالی ،مؤثر بوده است .از سوی دیگر ضرورت توسعه صنعت ،از
لزوم محدود نمودن مصرف سوختهای فسیلی ،کاهش وابستگی اقتصاد کشور به
سوختها ی فسیلی ،کاهش آلودگی هوا ،جلوگیری از گرمایش آب و هوا و تغییرات
اقلیمی ناشی میشود.
در تبیین مهمترین مؤلفههای مداخلهگر جهت تأمین مالی صنعت فتوولتائیک میتوان
به وضعیت ثبات اقتصادی کشور که بر میزان سرمایهگذاریهای بخش خصوصی اثرگذار
است ،قوانین دولتی مرتبط که میتواند دست و پاگیر بوده و مانعی برای سرمایهگذاری
محسوب شود ،قیمت ارائه برق فسیلی که ارزان بودن آن میتواند سودآوری صنعت
فتوولتائیک را زیر سؤال ببرد ،دستورالعملهای وام بانکی و نرخ بهره که میتوانند به جای
تسهیل سرمایهگذاری ،به مانعی برای رشد صنعت تبدیل شوند ،قیمت تمام شده تجهیزات
که در صورت عدم رشد فناوری ساخت آنها در داخل کشور و وجود مشکالت واردات،
می توانند به مراتب سودآوری این صنعت را کاهش دهند و نیز میزان تعرفه خرید تضمینی
برق تولیدی نیروگاههای خورشیدی که به شدت در میزان جذابیت این صنعت برای
سرمایهگذاران تأثیرگذار است ،اشاره نمود.
مهمترین مؤلفههای پیامدها شامل چهار موضوع است؛ حاکمیت فضای حمایتی از
صنعت که ناشی از سیاستگذاریهای بخش خصوصی در ایجاد مشوقها برای بخش
خصوصی است ،گسترش دید سودآوری به صنعت که ناشی از موفقیت استفاده از
روشهای مختلف تأمین مالی خواهد بود ،بهبود سطح رفاهی که ناشی از رفع مشکالت
قطعی برق و صادرات خواهد بود و نیز توسعه اقتصادی که از کاهش وابستگی اقتصاد
کشور به سوختهای فسیلی ناشی میشود.

ارائه مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک در ایران -ترکیب نظریه داده بنیاد با  | ...زرگر و همکاران | 71

مجموعه حوزه پدیده محوری در مدل تأمین مالی صنعت فتوولتائیک ،منجر به تولید
برق خورشیدی در نیروگاههای کوچک و بزرگ و یا از طریق سیستمهای خورشیدی قابل
حمل میشود .در اینجا بخش دولتی نقش کلیدی در توسعه صنعت و نیز ایجاد انگیزه برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی ایفا میکند .بخش دولتی میتواند از طریق اخذ عوارض
برق در قبوض ،بودجههای عمرانی ،صادرات برق ،حذف یا کاهش یارانه سوختهای
فسیلی ،افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف ،اخذ مالیات از شرکتهای آالینده محیط
زیست و انتشار اوراق قرضه سبز دولتی ،هزینه احداث و راهاندازی نیروگاههای بزرگ
خورشیدی و نیز ارائه مشوقهایی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی را تأمین نماید.
مهمترین مشوق های دولت برای بخش خصوصی شامل قرارداد خرید تضمینی برق
خورشیدی تولیدی توسط بخش خصوصی ،وام کمبهره ،بلندمدت و دارای زمان
استراحت  ،کمک بالعوض ،کاهش عوارض واردات تجهیزات ،حمایت مالیاتی و خرید از
تولیدکننده داخلی ،همچنین الزام قانونی شرکتهای بزرگ به تولید برق مصرفی خود از
منابع تجدیدپذیر میباشد.
راهبردهای تأمین مالی بخش خصوصی مشتمل بر راهبردهای تأمین مالی شخصی و
تأمین مالی عمومی است که ضمانتها و بیمهها مکملی برای هردوی آنها خواهند بود.
وام بانکی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،مدل تأمین مالی خوداتکایی ،قرارداد خرید
تضمینی برق تولیدی توسط شرکتهای بزرگ و سهام بلندمدت ،به عنوان مؤثرترین
راهبردهای تأمین مالی شخصی در این پژوهش شناسایی شدهاند .برای سرمایهگذاری مستقیم
خارجی ،شرکتهای بینالمللی در صورتی تأمین مالی پروژه را در یک کشور انجام میدهند
که در آن کشور ،بازدهی سرمایهای مناسبی برای سرمایهگذار خارجی وجود داشته باشد.
قرارداد خرید تضمینی برق خوشیدی تولیدی توسط شرکتهای بزرگ ،نیازمند وجود الزام
قانونی برای کاهش مصرف برق و تولید برق از منابع تجدیدپذیر برای شرکتهای بزرگ
میباشد .سهام بلندمدت به معنی کمک سرمایهای در ازای سهامداری میباشد و از شرکت
تولیدکننده برای رشد بلندمدت و توسعه مداوم پشتیبانی میکند ولی الزمة سرمایهگذاری
افراد در این شرکت ،آن است که شرکت دارای سابقه خوب و کیفیت کار باال باشد.
مؤثرترین راهبردهای تأمین مالی عمومی شناسایی شده در پژوهش ،عبارتند از
صندوق سرمایه گذاری خورشیدی ،لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک ،مؤسسه مالی پشتیبان،
تأمین مالی جمعی و اوراق قرضه سبز .صندوق سرمایهگذاری خورشیدی ،با ایجاد تیمی با
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تجربه و متخصص با هدف توسعه بازار صنعت فتوولتائیک به سرمایهگذاری در
زیرساختهای انرژی خورشیدی اختصاص مییابد .لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک ،در
مناطقی کارایی بیشتری خواهد داشت که زیرساخت تأمین مالی و بازاریابی مستحکم و
پابرجایی دارند .مؤسسه مالی پشتیبان ،حتی اگر فاقد اعتبار کافی بر تأمین مالی باشد ،باید از
طریق منابع مختلف برای ارتقاء سرمایهگذاریهای اساسی در صنعت فتوولتائیک حمایت
شود .در تأمین مالی جمعی ،مقادیر نسبتاً ناچیز سرمایه از تعداد زیادی افراد و بدون
واسطههای مالی با انجام دعوتهای عمومی و انتشار مطالب تصویری از پروژهها
جمعآوری میشود .منتشرکننده اوراق قرضه سبز متعهد میشود از درآمد پروژه در
سررسیدها ،سود را و نهایتاً در پایان عمر اوراق ،اصل مبلغ را پرداخت نماید ولی برای
انتشار این اوراق باید مراحل گوناگون قانونی از سوی شرکت انتشاردهنده طی شود و
هزینههای معینی صرف گردد .لذا این دو باعث میشود که اکثر شرکتهای کوچک
نتوانند از امکان انتشار اوراق قرضه برخوردار گردند.
در این پژوهش مشخص شد که ضمانتها و بیمهها ،علیرغم ایجاد افزایش در
هزینه های پروژه ،به منظور ایجاد اطمینان و انگیزه در سرمایهگذاران ،میتوانند نقش مهمی
را در تأمین مالی این صنعت ایفا کنند .انواع مؤثر ضمانتها و بیمهها در این صنعت،
ضمانت موفقیت پروژه در ظرفیت تولیدی ،ضمانت بازپرداخت بدهیهای پروژه و ضمانت
ریسک برای پوشش ریسکهای سیاسی یا نظارتی مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر در
قراردادهای بینالمللی شناسایی شد.

 .5بحث و نتیجهگیری
به من ظور دستیابی به هدف نهایی این تحقیق ،یعنی طراحی ساز و کاری مناسب برای تأمین
مالی صنعت فتوولتائیک در کشور ،با توجه به شرایط حاکم بر این صنعت و ویژگیهای
خاص مربوط به آن و نیز ترجیحات فعاالن این حوزه ،از ترکیب رهیافت نظریه دادهبنیاد و
شبکههای عصبی مصنوعی استفاده شد؛ به این صورت که پس از کدگذاری باز ،با ایجاد
سازهها و تعیین روابط آنها با کدهای شناساییشده ،پدیده اصلی ،کشف و متعاقب آن
مدل تشکیل گردید.
بررسی مقایسه ای نتایج به دست آمده از مطالعات قبلی با نتایج به دست آمده از این
پژوهش نشان میدهد که در زمینه تجزیه و تحلیل وضعیت تأمین مالی صنعت فتوولتائیک،
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این پژوهش مشابه آریفین و همکاران لینهارت و همکاران ،ایساو لم ،الو عمل نموده
است؛ با این تفاوت که در این پژوهش ،پس از این تحلیل وضعیت ،یک چارچوب برای
تأمین مالی صنعت نیز ارائه نموده است .مطالعات داخلی صورت گرفته در حوزه صنعت
فتوولتائیک نیز در حوزه پارادایمی بوده است .از دیدگاه شرایط علّی و پیامدها ،نتایج
پژوهش حاضر با آقایی و همکاران باصری و همکاران و نیز قائد و همکاران همسو بوده
است .درخصوص شرایط مداخلهگر نیز مشابه اسماعیلزاده و همکاران و سرلکی و حسن
بیگی عمل نموده است .البته باید توجه داشت که در این پژوهشها ،موضوعات تأمین مالی
به صورت کلی با عبارتی مانند پایین بودن بازده دستگاههای خورشیدی ،هزینههای اولیه
فوقالعاده زیاد و کمبود منابع مالی نشان داده شدهاند؛ در حالی که در مقاله حاضر ،جزئیات
مداخلهگر در مسئله تأمین مالی صنعت فتوولتائیک در کشور به طور مشروح مورد بررسی
قرار گرفته است .همچنین نتایج این پژوهش ،راهبردی همهجانبه در راستای پیشنهاد
شعربافیان برای ارائه یک راهکار بازار ـ محور برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به
صورت پایدار و توسط بخشهای خصوصی و دولتی است.
از آنجا که در بخش وسیعی از مدل ،شامل بخش شکاف با وضع مطلوب از شرایط
علّی ،کلیه شرایط مداخلهگر ،مشوقها برای بخش خصوصی و نیز بخشی از راهبردها ،نقش
مهمی برای بخش دولتی شناسایی شد ،پیشنهاد میشود برنامهریزیها و سیاستگذاریهای
دولتی در حوزة تأمین مالی صنعت فتوولتائیک ،با توجه ویژه به عقبماندگی از برنامههای
قبلی ،مورد بازنگری قرار گیرد .همچنین چون بر اساس اطالعات گردآوری شده،
هماکنون نیز برخی مشوقها در حال اجرا میباشد ولی آگاهیهای یکسانی در این زمینه،
حتی برای فعاالن صنعت وجود ندارد ،الزم است بخش دولتی از شیوههای رسانهای
قوی تری برای اعالم قوانین حمایتی و تشویق بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این
صنعت استفاده نماید .عالوه بر این ،به دلیل شناساییِ قیمت تمامشده تجهیزات ،به عنوان
یکی از شرایط مداخلهگر ،پیشنهاد میشود بخش دولتی عالوه بر سیاستهای اتخاذی در
حوزه مشوقها و راهبردهای تأمین مالی ،نقش حمایتی خود را از شرکتهای دانشبنیان
که در حوزة توسعه فناوریهای این صنعت ورود پیدا میکنند ،تقویت نماید.
بر اساس مدل حاصل در این پژوهش ،یکی از حوزههایی که بخش خصوصی با
هزینههای اولیة کمتر از نیروگاههای خورشیدی و با تأثیرپذیری کمتر از شرایط مداخلهگر،
میتواند در آنها فعالیت کند ،سیستمهای خورشیدی قابل حمل است ،که در حال حاضر
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تولید این محصوالت در کشور بسیار محدود میباشد .بنابراین ،پیشنهاد میشود
شرکتهای خصوصی فعال در صنعت فتوولتائیک از تولید چنین محصوالتی غافل نمانند.
بر اساس نقش مداخلهای شناسایی شده برای یارانههای غیراصولی تخصیصی به برق
فسیلی در کشور ،که هم به دلیل ایجاد تبعاتی همچون ناعدالتی در توزیع یارانهها ،و هم به
دلیل ناموفق بودن در ایجاد مانع برای مصرف بیرویه قشر پرمصرف ،بر روی بخش
مشوقها در مدل ،تأثیر گذاشته و جذابیت سرمایهگذاری در هر یک از انواع منابع
تجدیدپذیر را از بین برده است ،پیشنهاد میشود در تعرفه برق فسیلی به ویژه برای گروه
پرمصرف ،تجدیدنظر اساسی صورت پذیرد.
با توجه به مدل ،برخی راهبردهای شناسایی شده ،از جمله قرارداد خرید تضمینی
شرکتهای بزرگ و نیز مالیات شرکتهای آالینده محیط زیست ،متأثر از شرایط
مداخلهگر قوانین دولتی بازدارنده در حوزه آالیندگی محیط زیست میباشند که در حال
حاضر این قوانین به شدت کمرنگ هستند .بنابراین ،پیشنهاد میشود از شیوههای مالیاتی یا
شیوههایی مشابه گواهینامه های قابل معامله انرژی که در اتحادیه اروپا در حال اجرا
میباشند ،برای الزام شرکتهای بزرگ و آالینده محیط زیست به تولید برق از منابع
تجدیدپذیر استفاده شود.
بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،راهبردهای تأمین مالی عمومی که کمترین
تأثیر را از شرایط مداخلهگر دریافت میکنند ،بهترین مسیر تأمین مالی صنعت ،محسوب
میشوند .بنابراین پیشنهاد میشود صندوقهای سرمایهگذاری فعال در این حوزه ،عالوه بر
استفاده از شیوههای تبلیغاتی مناسب برای افزایش آگاهی عمومی و در نتیجه ،افزایش
بازدهی خود ،از تنوعبخشی تخصصی در روشهای تأمین مالی خود استفاده کنند.
در مسیر این پژوهش ،محدودیتهایی وجود داشته است که مهمترین آنها عبارتند
از عدم وجود پژوهش مشابه در صنعت فتوولتائیک ایران ،عدم تمایل خبرگان مالی برای
ورود به حوزههای صنایع توسعهنیافته در کشور و دشواریهای برگزاری مصاحبهها با توجه
به شرایط کرونایی.
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشود درخصوص میزان بازدهی هریک از
روشهای گسترده تأمین مالی که در این پژوهش ذکر شده ،تحقیقات جداگانه و نیز به
صورت مقایسهای صورت پذیرد .همچنین به دلیل اهمیت توسعه منابع تجدیدپذیر که در
مقدمه شرح داده شد ،پیشنهاد میشود تحقیقات مشابه از فعاالن در حوزه سایر منابع
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تجدیدپذیر نیز صورت پذیرد .عالوه بر این ،پیشنهاد میشود پژوهشهایی درخصوص
ایجاد توازن بین تولید و مصرف انرژی الکتریکی از طریق ایجاد شبکه انرژی هوشمند ،و
بهرهبرداری همزمان از چند حامل مختلف انرژی از طریق هاب انرژی صورت پذیرد.
الزم به توضیح است که نتایج حاصل از این پژوهش ،میتواند به شرکتهای فعال در
صنعت فتوولتائیک در جهت انتخاب شیوههای نوین تأمین مالی ،به وزارت نیرو در جهت
سیاستگذاریها و برنامهریزی مشوقها برای بخش خصوصی ،به سرمایهگذاران جهت در
اختیار داشتن دید روشن برای ورود به صنعت و به پژوهشگران حوزه مالی و انرژی در
جهت مسیریابی مطالعات آتی کمک کند.
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 .3منابع
ابراهیمی سروعلیا ،محمدحسن .عظیمی ،ماشاءاله .رودسازی ،حبیب و قربانیزاده ،وجهاله.)1396( .
تبیین الگوی تأمین مالی تعاونیها برای مشارکتهای عمومی خصوصی در توسعه زیرساختهای
کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد .تعاون و کشاورزی ،)21(6 ،صفحات .149-172
اسماعیلزاده ،محمد .نوری ،سیامک .احمدی ،علی و نورعلیزاده ،حمیدرضا .)1397( .بررسی تأثیر

موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکتهای حوزه انرژیهای تجدیدپـذیر .پـژوهشهـای
مدیریت در ایران ،)2(22 ،صفحات .205-225
امامی میبدی ،علی .جنگ آور ،حسن .نورالهی ،یونس .ستاری فر ،محمد و خورسندی ،مرتضـی.
( .) 1396بررسی و تحلیل تأثیر توسعه انرژی های تجدیدپذیر بر شاخص های کالن اقتصادی.
مطالعــات راهبــردی سیاســت گــذاری عمــومی (مطالعــات راهبــردی جهــانی شــدن)،)24(7 ،
صفحات .137-153
امامی میبدی ،علی .)1393( .شناسایی و اولویتبندی استراتژیهای بهبود نظام تـأمین مـالی صـنایع
نفت وگاز ایران .مطالعات اقتصاد انرژی ،)62(15 ،صفحات .25-19
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آقایی ،مجید .رضـاقلیزاده ،مهدیـه و عبـدی ،یـونس .)1393( .توسـعه مـالی و توسـعه تکنولـوژی
انرژیهای تجدیدپذیر در بخـشهـای مختلـف :کـاربردی از الگـوی پانـل توبیـت .تحقیقـات
اقتصادی،)2(54 ،صفحات .234-253
باصری ،بیژن .عباسی ،ابراهیم و کیانی ،غفار .)1393( .اثرات مالی گسترش انرژیهای تجدیدپـذیر
بر رشد اقتصادی در ایران .فصلنامه اقتصاد مالی ،)46(13 ،صفحات .132-161
خیاطیان یزدی ،محمدصادق.فرتاش ،کیارش و قربانی ،امیر .)1399( .تحلیل تطور تـاریخی توسـعه
فناوری سیستمهای خورشیدی فتوولتائیک در ایران :رویکردی نهادی .بهبود مدیریت،)1(14 ،
صفحات .30-1
رضائی ،محمدرضا .دائی کریمزاده ،سعید .فـدائی ،مهـری و اعتباریـان ،اکبـر .)1397( .ارائـه مـدل
بومی تأمین منابع مالی پایدار در سازمان بیمه درمانی کشور مبتنی بر اقتصاد مقـاومتی .فصـلنامه
علمی پژوهشی بیمه سالمت ایران ،)4(1 ،صفحات .152-143
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق ایران (ساتبا) .)1400( .اطالعات آماری.
سرلکی ،احسان و حسنبیگی ،سید رضا .)1393( .پتانسیلهای تولید و موانع فنی توسعه و بهرهبـرداری
از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران .انرژیهای تجدیدپذیر و نو ،)1(6 ،صفحات .25-14
شفیعی ،علی و میرابی ،حیدرضا .)1399( .طراحی و اعتباریابی مـدل تـأمین مـالی در شـرکتهـای
بزرگ صنعت فوالد .اقتصاد مالی ،)51(14 ،صفحات .114-33
شهسواری ،امیـر و طباطبـایییـزدی ،فاطمـه .)1396( .آیـا انـرژی خورشـیدی مـیتوانـد جـایگزین
انرژیهای فسیلی شود؟ فرصتها و چالشها .چهـارمین کنفـرانس بـینالمللـی برنامـهریـزی و
مدیریت محیط زیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
عباسی گـودرزی ،علـی و ملکـی ،عبـاس .)1396( .سیاسـتگـذاری جمهـوری اسـالمی ایـران در
بهرهبرداری بهینه از منـابع انـرژی تجدیدپـذیر .مطالعـات راهبـردی سیاسـتگـذاری عمـومی،
 ،)23(7صفحات .174-159
قائد ،ابراهیم .دهقانی ،علی و فتاحی ،محمد .)1393( .بررسی تأثیر انواع انرژیهای تجدیدپـذیر بـر
رشد اقتصادی ایران .فصلنامه علمی پژوهشـی پـژوهشهـای رشـد و توسـعه اقتصـادی،)35(9 ،
صفحات .143-137
قبادی ،شهاب .حسینی ،سیدیعقوب و ضیایی بیده ،علیرضا .)1395( .کاربرد شـبکههـای عصـبی در
پژوهشهای داده بنیاد .روششناسی علوم انسانی ،)33(22 ،صفحات .162-143
کاظمی ،علیرضا .)1396( .بررسی مشوق های مالی و مالیاتی بـر توسـعه تکنولـوژی فتوولتائیـک در
ایران با اسـتفاده از رویکـرد پویـایی سیسـتم .پایـاننامـه کارشناسـی ارشـد .دانشـکده مـدیریت
دانشگاه تهران.
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 رابطـه بـین مصـرف انـرژی.)1399( . شـیما، کیـومرث و برزگـری، سـهیلی. محمدشریف،کریمی
،)6(22 ، فصـلنامه علـوم و تکنولـوژی محـیط زیسـت.تجدیدپذیر و رشـد اقتصـادی در ایـران
.47-31 صفحات
 ارزیابی اقتصادی تولید برق خورشیدی (فتوولتائیک) برای روشنایی معابر.) 1396( . سعید،مجردی
. دانشگاه عالمه طباطبایی.شهر بجنورد
. سال آمار انرژی کشور31  مروری بر.)1399( .وزارت نیرو
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