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عملیات بازار باز

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

الگوهای کاربرد صکوک در عملیات بازار باز؛
بسترسازی برای اجرای برنامٔه جدید سیاستگذاری پولی

یادداشت تحلیلی

حسین
میثمی

عضو هیئت علمی و مدیرگروه بانکداری اسالمی،
پژوهشکد ٔه پولی و بانکی

 -۱مقدمــه :بــدون شــک ،یکــی از مهمتریــن اقدامــات و اصالحــات
زیرســاختی بانــک مرکــزی در ســال  ۱۳۹۸اجــرای برنامــه جدیــد
سیاس ـتگذاری پولــی در راســتای راهبــری سیاس ـتهای پولــی از مســیر
عملیــات بــازار بــاز بــود .بــر اســاس ایــن طــرح ،امــکان اجــرای عملیــات
بــازار بــاز (خریدوفــروش اوراق بهــادار) توســط بانــک مرکــزی از مســیر
تشــکیل کریــدور نرخ ســود در بســتر تســهیالت قاعدهمندفراهــم میگردد.
«تســهیالت قاعدهمنــد» عبارتــی جامــع جهــت توصیــف کلیــه روشهــای
ســپردهپذیری بانــک مرکــزی بــا نــرخ کــف و ارائــه تســهیالت در نــرخ
ســقف محســوب میشــود (بیندســیل ،۲۰۱۴ ،ص .)۲۳۱ .عالوهبرایــن،
در چهارچــوب جدیــد قــرار اســت بخــش عمــدٔه روابــط بانــک مرکــزی بــا
بانکهــا و روابــط بانکهــا بــا یکدیگــر در بــازار بینبانکــی ،بــر اســاس
وثیقهگــذاری اوراق بهــادار انجــام شــود .برایناســاس ،بهنظــر میرســد
پیشنیــاز موفقیــت اجــرای برنامــه جدیــد سیاســتگذاری پولــی در
 -۲صکوک دولت
اجــرای عملیــات بــازار بــاز بــر روی اوراق
منتشرشــده توســط دولــت اولیــن و رایجتریــن
نــوع سیاسـتگذاری پولــی بــر اســاس تجــارب
بینالمللــی اســت .ایــن شــیوه در بیشــتر
کشــورهای توســعهیافته کــه دارای بازارهــای
ثانــوی ســاختاریافته و عمیــق بــر روی «اوراق
بهــادار دولتــی» هســتند ،مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد .در ایــن روش ابتــدا ،دولــت در بــازار
اولــی نســبت بــه انتشــار صکــوک اقــدام میکنــد
(سیاســت مالــی) و ســپس بانــک مرکــزی بــا
ورود در بــازار ثانــوی اوراق و خریدوفــروش
صکــوک دولتــی بــه اعمــال سیاســتهای
موردنظــر خــود میپــردازد (سیاســت پولــی).
بهصــورت طبیعــی ،اوراق دولتــی از حداقــل
ریســک برخوردارنــد و از ایــن جهــت خطــری
متوجــه سیاســتگذار نمیشــود .صکــوک

قابلتوجهــی از اوراق بهــادار
نظــام بانکــی کشــور آن اســت کــه حجــم ِ
منطبــق بــا شــریعت (صکــوک) در ترازنامــه بانــک مرکــزی و بانکهــا
وجــود داشــته باشــد تــا سیاســتگذار بتوانــد بــا خریدوفــروش آنهــا،
نســبت بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز اقــدام ورزد؛ یــا اینکــه ایــن اوراق
بهعنــوان وثیقــه جهــت اســتفاده از تســهیالت قاعدهمنــد بانــک مرکــزی
کاربــرد پیــدا کنــد .بهرغــم آنچــه مطــرح شــد ،مشــکلی کــه وجــود دارد آن
اســت کــه درحــال حاضــر بــازار بدهــی کشــور عمــق کافــی نــدارد و حجــم
صکــوک موجــود در نظــام مالــی پاس ـخگوی حضــور بازیگــران عمــدهای
چــون بانــک مرکــزی و بانکهــا و مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی نیســت.
برایناســاس ،ضــرورت طراحــی الگوهــای جدیــد صکــوک در راســتای
بسترســازی بــرای اجــرای برنامــه جدیــد سیاس ـتگذاری پولــی احســاس
میشــود .در ادامــه ،بــه تبییــن ظرفیتهــای موجــود در حــوزٔه «صکــوک
دولــت»« ،صکــوک بانــک مرکــزی» و «صکــوک بانکــی» اشــاره میشــود.

دولتــی میتوانــد حداقــل شــامل چهــار الگــوی
اســناد خزانــه اســامی ،صکــوک مرابحــه
دولــت ،صکــوک اجــارٔه دولــت ،و صکــوک
اســتصناع دولتــی باشــد کــه در ادامــه دو مــورد
اول مــورد بحــث قــرار میگیــرد.
 ۲-۱اسناد خزانٔه اسالمی
«اســناد خزانــه» اصلیتریــن اوراقــی اســت
کــه توســط بانکهــای مرکــزی بــرای عملیــات
بــازار بــاز اســتفاده میشــود؛ بهنحــوی کــه
درحــالحاضــر بخــش مهمــی از اقــام دارایــی
موجــود در ترازنامــه بانکهــای مرکــزی اســناد
خزانــه دولــت (در کنــار دیگــر اوراق بهــادار
کمریســک) اســت .ایــن اوراق معمــو ًال توســط
دولــت در قطــع بــاال ،بــدونریســک ،بهصــورت
تنزیلــی (اوراق بــا کوپــن صفــر) ،و در بــازار
بینبانکــی (بــازار پــول) ارائــه میشــود و بانــک
مرکــزی ،بانکهــا ،و مٔوسســات اعتبــاری

غیربانکــی مشــتری اصلــی ایــن دســته از اوراق
بهحســاب میآینــد (قضــاوی و بازمحمــدی،
 ،۱۳۹۱ص.)۳۶ .
اســناد خزانــه اســامی بهلحــاظ ماهیــت شــبیه
اســناد خزانــه متعــارف اســت .بــا ایــن تفــاوت
کــه در اینجــا الزم اســت اوراق حتمـ ًا بــه پشــتوانٔه
دارایــی واقعــی منتشــر شــود؛ یعنــی بدهــی
مبنــای انتشــار اوراق بایــد ناشــی از آن دســته از
بدهیهــای دولــت باشــد کــه براثــر فعالیتهــای
بخــش واقعــی اقتصــاد ایجــاد شــدهاند.
شــیؤه معمــول و رایــج کاربــرد اســناد خزانــه
اســامی بــرای عملیــات بــازار بــاز بدینصــورت
اســت کــه ابتــدا دولــت در بــازار اولــی اقــدام بــه
انتشــار اســناد خزانــه اســامی میکنــد و آنهــا
را بــه طلبکارانــی کــه از دولــت طلــب دارنــد
(ماننــد پیمانــکاران) تحویــل میدهــد .در ادامــه،
پیمانــکاران بــه تنزیل ایــن اوراق در بازار ثانوی و
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دســتیابی بــه منابــع نقــد اقــدام میکننــد .در ایــن
شــرایط ،بانــک مرکــزی نیــز میتوانــد بــا ورود
در بــازار ثانــوی اوراق و انجــام خریدوفــروش،
بــه اعمــال سیاســتهای انبســاطی و انقباضــی
موردنظــر خــود اقــدام کنــد (موســویان و میثمــی،
 ،۱۳۹۶ص.)۱۴۳ .
هرچنــد درحــال حاضــر اســناد خزانــه
دولتــی در سررســیدهای گوناگــون منتشــر شــده
و در بــازار فرابــورس کشــور درحــال معاملــه
اســت ،دقــت در ماهیــت ایــن ابــزار نشــان
میدهــد تاکنــون صرفــ ًا یکــی از الگوهــای
اســناد خزانــه اســامی بــه مرحلــه اجــرا رســیده
و ســایر الگوهــا عملیاتــی نشــده اســت .در
واقــع ،تاکنــون دولــت صرفـ ًا از الگــوی «انتشــار
اســناد خزانــه اســامی بــر روی بدهیهــای
سررسیدهشــدٔه دولــت بــه پیمانــکاران جهــت
پروژههــای خاتمهیافتــه» اســتفاده کــرده اســت؛
درحالیکــه میتــوان اســناد خزانــه اســامی را
حداقــل بــر اســاس پنــج الگــوی نظــری دیگــر
طراحــی کــرد کــه عبارتانــد از:
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهیهــای
دولــت بــه پیمانــکاران جهــت پروژههــای
درحــال انجــام؛
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهیهــای
دولــت بــه شــبکٔه بانکــی؛
• انتشــار اســناد خزانــه بــر روی بدهیهــای
دولــت بــه نهادهــای عمومــی غیردولتــی
(ســازمان بازنشســتگی ،تٔامیــن اجتماعــی ،و
شــهردار یها)؛
• انتشــار اســناد خزانــه جهــت تٔامیــن کاالها
و خدمــات موردنیــاز دولــت؛

• انتشــار اســناد خزانــه جهــت تٔامیــن وجــوه
نقــد بــرای دولت.
 ۲-۲صکوک مرابحٔه دولت
اوراق مرابحــه اوراق بهــاداری اســت کــه
دارنــدگان آنهــا بهصــورت مشــاع مالــک
دارایــی مالــی (دیونــی) هســتند کــه بــر اســاس
قــرارداد مرابحــه حاصــل شــده اســت .ایــن
اوراق بــازده ثابــت دارد و قابلِفــروش در
بــازار ثانــوی اســت (موســویان ،۱۳۹۱ ،ص.
 .)۲۲۱شــیؤه کاربــرد ایــن اوراق در عملیــات
بــازار بــاز بدینصــورت اســت کــه ابتــدا دولــت
در بــازار اولــی اقــدام بــه انتشــار اوراق مرابحــه
بــرای تٔامیــن نیازهــای واقعــی خــود بــه کاالهــا
ً
(مثــا خریــد یــک قطعــه زمیــن)
و خدمــات
میکنــد .بــا تشــکیل بــازار صکــوک مرابحــه
دولــت ،بانــک مرکــزی میتوانــد در ایــن
بــازار وارد شــود و بــا خریدوفــروش اوراق ،بــه
اجــرای عملیــات بــازار بــاز بپــردازد.
 -۳صکوک بانک مرکزی
برخــاف کشــورهای توســعهیافته ،برخــی
کشــورهای درحالتوســعه یــا اساس ـ ًا بازارهــای
مالــی ثانــوی اوراق بهــادار دولتــی ندارنــد یــا
بــازار مذکــور وجــود دارد ،امــا عمــق کافــی
نــدارد .در ایــن شــرایط ،بانــک مرکــزی
نمیتوانــد صرفــ ًا بــا خریدوفــروش اوراق
بهــادار دولتــی بــه انجــام عملیــات بــازار بــاز
موردنظــر خــود اقــدام ورزد .بهمنظــور حــل ایــن
مشــکل ،در برخــی از ایــن کشــورها بانکهــای
مرکــزی بــه انتشــار مســتقیم «اوراق بهــادار
بانــک مرکــزی» اقــدام میکننــد و عملیــات
بــازار بــاز را از ایــن طریــق ســامان میدهنــد.

در ایــن زمینــه ،صنــدوق بینالمللــی پــول
در ســال  ۲۰۱۵تحقیقــی انجــام داد و در آن
از بانکهــای مرکــزی کشــورهای مختلــف
خواســت دربــارٔه ابزارهــای مورداســتفادٔه خــود
بــرای عملیــات بــازار بــاز اظهارنظــر کننــد.
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،بیــش
از یکســوم بانکهــای مرکــزی جهــان (کــه
عمدتــ ًا کشــورهای درحــال توســعه بودهانــد)
بهنحــوی از اوراق بهــادار بانــک مرکــزی بــرای
سیاســتگذاری پولــی اســتفاده میکردنــد
(صنــدوق بینالمللــی پــول ،۲۰۱۵ ،ص.)۱۲۱ .
در نظــام پولــی کشــور نیــز بانــک مرکــزی
میتوانــد جهــت تقویــت صکــوک موجــود در
نظــام مالــیکشــور در راســتای بسترســازی اجرای
عملیــات بــازار بــاز ،نســبت بــه انتشــار اوراق
بهــادار بانــک مرکــزی اقــدام کنــد .در ادامــه بــه دو
مــورد از ایــن نــوع صکــوک اشــاره میشــود.
 ۳-۱صکوک ودیعٔه بانک مرکزی
در ایــن الگــو ،بانــک مرکــزی نســبت بــه
انتشــار صکــوک ودیعــه اقدام میکنــد و آن را در
بــازار بینبانکــی جهــت جم ـعآوری منابــع نقــد
از بانکهــای دارای مــازاد عرضــه میکنــد.
در اینجــا ،رابطــه مالــی بیــن بانــک مرکــزی و
بانــک خریــدار اوراق بــر اســاس قالــب حقوقــی
ودیعــه شــکل میگیــرد .در واقــع ،بانــک
مرکــزی اعــام میکنــد حاضــر اســت منابــع
بانکهــا را بــر اســاس عقــد ودیعــه (امانــت)
دریافــت کنــد و در عــوض ،هدیــهای (یــا
هب ـهای) غیرمشــروط بهعنــوان ســود (بــه تعبیــر
دقیقتــر ،جهــت حفــظ قــدرت خریــد) بــه آنهــا
بپــردازد .در اینجــا ،رابطــه حقوقــی دارنــدگان
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عملیات بازار باز

اوراق بــا بانــک مرکــزی ،رابطــه ودیعــه اســت
(نــه قــرض) و وجــوه حاصلــه بــه ملکیــت بانــک
مرکــزی درنمیآیــد (بلکــه در راســتای هــدف
سیاســتگذار مســدود میشــود).
 ۳-۱-۱صکوک بیع دین بانک مرکزی
صکــوک بیــع دیــن بانــک مرکــزی ابــزاری
مالــی اســت کــه بــر مبنــای عقــد بیــع دیــن ،بــر
اســاس مطالباتــی کــه بانــک مرکــزی از بانکهــا
و مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی دارد ،منتشــر
ن کوپــن ســود (بهصــورت تنزیلــی) در
و بــدو 
بــازار بینبانکــی عرضــه میشــود .دیــن مبنــای
انتشــار اوراق بایــد حقیقــی (غیرصــوری) و
قابلیــت تبدیلشــدن بــه اوراق بهــادار را نیــز
داشــته باشــد .بــا فــروش دیــن ،مالکیــت دیــن
بــهغیــر بانــک مرکــزی واگــذار میشــود و ایــن
امــکان بــرای مالــک جدیــد نیــز میســر اســت کــه
دیــن را دوبــاره بــهفــروش برســاند .بــا فــروش
ایــن اوراق ،نقدینگــی از اقتصــاد جمــعآوری
میشــود کــه ایــن بهمعنــای کاهــش پایــه پولــی
و اعمــال سیاســت انقباضــی اســت .عملیــات
ً
کامــا مشــابه و بــا
انبســاطی نیــز بهصورتــی
خریــد اوراق اتفــاق میافتــد (میثمــی و نــدری،
 ،۱۳۹۵ص.)۲۳۷ .
 -۴صکوک بانکی
اســتفاده از اوراق بهــادار بانکــی جهــت
عملیــات بــازار بــاز راهــکار دیگــری اســت
کــه میتوانــد جهــت اجــرای سیاســتگذاری
پولــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .در ایــن الگــو،
ابتــدا یــک بانــک نســبت بــه انتشــار اوراق
بهــادار اقــدام میکنــد و ســپس بانــک مرکــزی
در بــازار ثانویــه ایــن اوراق وارد میشــود و بــا
خریدوفــروش آن بــه اجــرای عملیــات بــازار بــاز
اقــدام میکنــد.
شــاید در نــگاه اول اینطــور بهنظــر رســد
کــه بانــک مرکــزی بایــد صرفـ ًا نســبت بــه خریــد
اوراق باکیفیــت دولتــی اقــدام کنــد و واردشــدن
در بــازار اوراق بانکــی میتوانــد ســتون دارایــی
ترازنامــه بانــک مرکــزی را بــا ریســک مواجــه
ســازد .امــا ،دقــت در ایــن مســئله نشــان
میدهــد آنچــه اهمیــت دارد باکیفیتبــودن
اوراق مبنــای عملیــات بــازار بــاز اســت و بــا
توجــه بــه اینکــه معمــو ًال ریســک بســیاری
از بانکهــا پاییــن محســوب میشــود ،لــذا
میتــوان اوراق آنهــا را نیــز بــرای عملیــات
بــازار بــاز مــورد توجــه قــرار داد .البتــه ،طبیعــی

دو ماهنامــه تازههــای اقتصــاد
اســفندماه  ،۱۳۹۸شــماره ۱۵۹

اســت کــه اســتفاده از ایــن راهــکار مخصــوص
شــرایطی اســت کــه بــازار اوراق باکیفیــت
دولتــی عمــق کافــی نداشــته باشــد یــا بــه هــر
دلیــل امــکان واردشــدن در ایــن بــازار بــرای
بانــک مرکــزی فراهــم نیســت.
در ایــن ارتبــاط ،بررســی تجــارب بینالمللــی
نشــان میدهــد بانکهــای مرکــزی کشــورهای
گوناگــون در دورههــای مختلــف فهرســتی
از اوراق بهــاداری کــه در عملیــات بــازار بــاز
قابلیــت پذیــرش دارنــد (فهرســت وثایــق معتبر)
منتشــر میکننــد کــه در ایــن فهرســت انــواع
اوراق بهــاداری کــه از نظــر بانــک مرکــزی از
کیفیــت مناســب بــرای ورود در عملیــات بــازار
بــاز برخوردارنــد ،ذکــر میشــود .نکتــه جالــب
توجــه آنکــه ایــن فهرســت قابلیــت تعدیــل دارد و
بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی تغییــر میکنــد؛
ً
مثــا در بحــران مالــی ســال  ۲۰۰۸در برخــی
درحــال حاضــر بــازار بدهــی کشــور عمــق
کافــی نــدارد و حجــم صکــوک موجــود در
نظــام مالــی پاســخگوی حضــور بازیگــران
عمــدهای چــون بانــک مرکــزی و بانکهــا و
مٔوسســات اعتبــاری غیربانکــی نیســت.
از کشــورهای اروپایــی ،فهرســت اوراق بهــادار
قابلقبــول جهــت عملیــات بــازار بــاز تــا حــد
ِ
زیــادی توســعه یافــت و عــاوه بــر اســناد خزانــه
و اوراق دولتــی ،برخــی اوراق بانکــی و حتــی
اوراق شــرکتی باکیفیــت نیــز در ایــن فهرســت
قــرار گرفــت.
بــا توجــه بــه آنچــه مطــرح شــد ،میتــوان
انــواع مختلفــی از صکــوک بانکــی را جهــت
عملیــات بــازار بــاز توســط بانــک مرکــزی
کشــور پیشــنهاد داد کــه در ادامــه بــه ســه مــورد
از مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود.
 ۴-۱صکوک گام :گواهی اعتباری مولد
اوراق گواهــی اعتبــاری مولــد (گام) یکــی
از جدیدتریــن نوآوریهــای نظــام بانکــی
کشــور در راســتای تٔامیــن مالــی زنجیــرٔه
تٔامیــن و حمایــت از بخــش حقیقــی اقتصــاد
بــا اســتفاده از ابزارهــای اســامی محســوب
میشــود کــه در بهمــن  ۱۳۹۸بــه مرحلــه اجــرا
رســیده اســت .در ایــن روش ،ابتــدا بانکهــا
نســبت بــه انتشــار و واگــذاری صکــوک گام
اقــدام میکننــد و بــا شــکلگیری بــازار ثانــوی

بــرای ایــن اوراق ،بانــک مرکــزی در ایــن بــازار
وارد میشــود و نســبت بــه اجــرای عملیــات
بــازار بــاز اقــدام میکنــد.
ماهیــت حقوقــی اوراق گام بــر اســاس قالــب
حقوقــی «ضمانــت» و «خریــد خدمــت» اســتوار
اســت ،زیــرا در ایــن اوراق ،بانــک بــه فروشــندٔه
نهــاده بــه یــک واحــد تولیــدی خدمــت خاصــی
ارائــه میکنــد و آن تبدیــل چــک واحــد تولیــدی
بــه اوراق مالــی اســتاندارد و ضمانتشــده
اســت .در اینجــا ،ایــن اوراق اســتاندارد از دو
ویژگــی مهــم برخوردارنــد کــه عبارتانــد از:
تضمیــن بانــک در سررســید و نقدشــوندگی.
 ۴-۲صکـ�وک بی��ع دی��ن ب��ر روی داراییهـ�ای
تس��هیالتی بانکها
بهلحــاظ ترازنامــهای ،ســتون دارایــی
ترازنامــه هــر بانــک شــامل چنــد جــزء بــوده
کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا «مطالبــات ناشــی
از اعطــای تســهیالت» اســت کــه اصطالحــ ًا
«داراییهــای تســهیالتی» نامیــده میشــود.
صکــوک بیــع دیــن بانکــی بــر اســاس ایــن
داراییهــا منتشــر میشــود .در ایــن شــیوه،
بانکهایــی کــه منابــع خــود را از راه اعطــای
تســهیالت در اختیــار متقاضیــان قــرار دادهانــد
(مطالبــات تســهیالتی دارنــد) ،میتواننــد بــا
تبدیــل مطالبههــای خــود بــه اوراق بهــادار
قابلفــروش در بازارهــای مالــی ،منابــع را
ِ
آزاد کننــد و آنهــا را بــه ســایر مشــتریان
تســهیالت دهنــد .اســتفاده از ایــن شــیوه بــه
آزادشــدن ســریعتر منابــع بانکهــا و افزایــش
شــاخصهای ســامت بانکــی کمــک میکنــد.
 ۴-۳صک��وک اج��اره جه��ت تٔامی��ن نقدینگی
بــر روی داراییهاــی غیرتس��هیالتی بانکهــا
بانکهــا عــاوه بــر داراییهــای
قابلتوجهــی
تســهیالتی ،دارای حجــم
ِ
از «داراییهــای غیرتســهیالتی» هســتند.
منظــور از داراییهــای غیرتســهیالتی کلیــه
مــواردی اســت کــه در ســتون دارایــی ترازنامــه
بانــک موجــود اســت و شــامل داراییهــای
تســهیالتی نمیگــردد (ماننــد ســاختمانها
و ســایر داراییهــای غیرمنقــول بانــک).
رســوب انــواع داراییهــای غیرتســهیالتی در
ترازنامــه بانکهــا در عمــل باعــث شــده تــا
قابلتوجهــی از داراییهــای شــبکٔه
حجــم
ِ
بانکــی از فراینــد واســطهگری مالــی بانکهــا
خــارج شــود.
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منابع و مآخذ
قضــاوی ،ح ،.و بازمحمــدی ،ح.)۱۳۹۱( .
عملیــات بــازار بــاز در چهارچــوب
بانکــداری بــدون ربــا (مطالعــه مــوردی:
اســناد خزانــه اســامی) .گــزارش پژوهشــی.
تهــران :پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی.
موســویان ،س .ع .)۱۳۹۱( .بــازار ســرمایٔه
اســامی .قــم :پژوهشــگاه فرهنــگ و
اندیشــه اســامی.
موســویان ،س .ع .و میثمــی ،ح.)۱۳۹۶( .
بانکــداری اســامی ( :)۲بانکــداری مرکــزی
اســامی و سیاســتگذاری پولــی و ارزی.
تهــران :پژوهشــکدٔه پولــی و بانکــی.
میثمــی ،ح .و نــدری ،ک .)۱۳۹۵( .طراحــی
مدلهــای عملیاتــی اوراق بهــادار
(صکــوک) جهــت انجــام عملیــات
بــازار بــاز :چارچوبــی نویــن بــرای
سیاســتگذاری پولــی اســامی .تهــران:
دانشــگاه امــام صــادق(ع).
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در ایــن الگــو ،میتــوان بــا اســتفاده از
ظرفیــت ابــزار «صکــوک اجــاره جهــت تٔامیــن
نقدینگــی» ،داراییهــای غیرتســهیالتی را
بــه اوراق بهــادار تبدیــل کــرد .در ایــن روش،
ابتــدا بانکهــا داراییهــای غیرتســهیالتی
خــود را بــه صکــوک اجــاره تبدیــل میکننــد
و بــا شــکلگیری بــازار بــرای اوراق ،بانــک
مرکــزی نســبت بــه ورود در ایــن بــازار و اجــرای
عملیــات بــازار بــاز اقــدام مــیورزد.
ایــن نــوع صکــوک بهلحــاظ حقوقــی بــر
اســاس منطــق «فــروش و اجــارٔه مجدد»طراحی
میشــود .در ایــن روش ،بانــک ابتــدا
نســبت بــه تشــکیل اســتخری از داراییهــای
غیرتســهیالتی خــود اقــدام میکنــد؛ در ادامــه
و بــا انتشــار اوراق ،ایــن داراییهــا را بــه
خریــداران اوراق میفروشــد و همزمــان اجــاره
بــه شــرط تملیــک میکنــد.
 -۵جمعبندی و نتیجهگیری
خوشــبختانه پــس از ســالها ،اجــرای
برنامــه جدیــد سیاسـتگذاری پولــی و راهبــری
نرخهــای ســود از طریــق عملیــات بــازار
بــاز در بســتر کریــدور نــرخ ســود تســهیالت
قاعدهمنــد در دســتور کار سیاســتگذار پولــی
قــرار گرفــت و در ســال  ۱۳۹۸اجرایــی شــد.
بااینحــال ،خطــری کــه ایــن برنامــه را
تهدیــد میکنــد کمعمقبــودن بــازار بدهــی
و صکــوک در کشــور اســت ،زیــرا پیشنیــاز
اجــرای برنامــه جدیــد سیاســتگذاری پولــی
قابلتوجهــی از صکــوک
آن اســت کــه حجــم ِ
در ســتون دارایــی ترازنامــه بانــک مرکــزی
و بانکهــا موجــود باشــد تــا بتــوان بــا
خریدوفــروش ایــن اوراق بــه اجــرای عملیــات
بــازار بــاز اقــدام کــرد.
در ایــن تحقیــق ،انــواع مختلفــی از صکــوک
دولــت ،صکــوک بانــک مرکــزی ،و صکــوک
بانکــی جهــت اجــرای عملیات بــازار باز پیشــنهاد
شــد کــه اســتفاده از آنهــا میتوانــد بهتدریــج در
دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گیــرد (کلیــه ایــن
روشهــا در شــکل  ۱تبییــن شــده اســت) .البتــه،
بدیهــی اســت اســتفاده از صکــوک و توســعٔه
بــازار بدهــی الزم اســت بــا درنظرگرفتــن تدابیــر
الزم در ســطح اقتصــاد کالن ازجملــه نظــارت و
پایــش مســتمر بــر میــزان نســبت بدهــی بــه تولیــد
ناخالــص داخلــی (بــا توجــه ویــژه بــه مســئلٔه
پایــداری مالــی) انجــام شــود.
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