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دیدگاه و نظرات ارائهشده در این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و لزوماً نظر پژوهشکده پولی و بانکی را منعکس نمیکند.
کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده پولی و بانکی میباشد ،لیکن استفاده از نتایج این مقاله با ذکر منبع بالمانع است.
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چکیده
کسری بودجه یکی از م عضالت قدیمی اقتصاد ایران بوده که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای میگذارد .در
اقتصاد ایران جهت تامین کسری بودجه دولتی عمدتاً از طریق ایجاد پایه پولی و بالتبع آن ایجاد تورم پولی اقدام میشود که
اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست .یکی از راهحلهای جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه ،استفاده از اوراق
بهادار اسالمی است .این پژوهش سعی دارد ظرفیت این اوراق را در تامین این کسری مورد بررسی نظری قرار دهد .معرفی
صکوک اجاره ،استصناع و اسناد خزانه اسالمی به عنوان سه نمونه از این اوراق و ارائه توصیههای سیاستی جهت افزایش
جذابیت خرید این اوراق بخشهای انتهایی این پژوهش را شکل میدهد.

 1استادیار و عضو هیئت علمی گروه بانکداری اسالمی ،پژوهشکده پولی و بانکی؛ vahabghelich@gmail.com
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 .۱مقدمه
کسری بودجه دولت دارای دو منشاء ساختاری و غیرساختاری است .در حالت ساختاری ،کسری بودجه دولت در نتیجه عدم

هماهنگی بین دخل و خرج عمومی دولت در بلندمدت به وجود میآید .این عدم هماهنگی گاهی در نتیجه اولویتبندی

سیاستهای کالن اقتصادی همچون افزایش مخارج عمرانی با هدف تقویت زیربناهای اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت
بروز میکند .در حالت غیرساختاری ،وقوع یک شوک خارجی همچون وقوع خشکسالی و قحطی (خصوصاً برای کشورهایی

که تولیدات کشاورزی سهم زیادی از بودجه دولت را تامین میسازد) ،کاهش قیمت نفت و اعمال تحریمهای نفتی (خصوص ًا
برای کشورهایی که صادرات نفتی سهم زیادی از بودجه دولت را تامین میسازد) و ...میتواند سمت درآمدهای بودجهای را

کاهش داده و کسری بودجه را به وجود آورد.

بنا به تحقیقی که نگارنده با استفاده از مدل خودرگرسیونی ساختاری ( )SVARو رابطه علیت گرانجری ،جهت شناسایی
عوامل بروز چرخههای تجاری در اقتصاد ایران در حدفاصل سالهای  1۶۳۱الی  1۶۱1انجام داده است ،نتیجه گردیده که

شوک کسری بودجه در کنار شوک نرخ ارز حقیقی در ایجاد نوسانات رشد جزء چرخهای تولید ناخالص داخلی و ایجاد

چرخههای تجاری اقتصاد ایران نقش مهمی داشته است (قلیچ.)۸۲-۵۴ :1۶۱۶ ،
این پژوهش سعی دارد به سه پرسش مهم بهطور صریح پاسخ دهد؛

 . 1آیا از لحاظ نظری اوراق بهادار اسالمی ظرفیت تامین کسری بودجه دولت را دارد؟
 .۸اوراق مبتنی بر کدامیک از عقود اسالمی میتواند این نقش مهم را ایفا نمایند؟
 . ۶با توجه به این حقیقت که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور ،عدم جذابیت اوراق بهادار دولتی نقش مهمی در پایین بودن
سطح تقاضا و به تبع آن سطح عرضه این اوراق داشته است ،چه راهکارهایی را میتوان جهت افزایش جذابیت این اوراق

برای خریداران توصیه کرد؟
توضیح مختصر ترتیب مطالب بدین نحو است که پس از بیان سابقه پژوهش و مفهومشناسی کسری بودجه به اثرات نامطلوب
کسری بودجه دولت و وضعیت کسری بودجه دولتی در اقتصاد ایران پرداخته میشود .سپس روشهای تامین کسری بودجه

د ولتی مورد اشاره قرار گرفته و تامین مالی کسری بودجه از طریق اوراق بهادار اسالمی و الزامات آن مورد بررسی نظری قرار
میگیرد .در ادامه قابلیت صکوک اجاره ،صکوک استصناع و اسناد خزانه اسالمی به عنوان سه نمونه از اوراق بهادار اسالمی

در رفع کسری بودجه دولت تشریح میگردد .توصیههای سیاستی جهت افزایش جذابیت خرید این اوراق بهادار بخشهای

پایانی این پژوهش را تشکیل میدهند.
 .۲سابقه پژوهش

مقدسﻲ ( )1۶۳۶در تحقﻴقﻲ پﻴشنهاد مﻲﻛند ﻛه بانﻚها و مﺆسسههـای مالی اعتبـاری از محل منابع خود ،ﻛاﻻهای مورد

نﻴاز دولت را بـه صـورت نقـد خرﻳـده و بـهصـورت نـسﻴه مدتدار به دولت بفروشند و دولت در برابر خرﻳد اﻳن ﻛاﻻها ،اسناد

مالی با مبـالﻎ معـﻴن و سررسﻴدهای مشخص (اوراق خرﻳد دولتﻲ) به بانﻚها و مﺆسسههای مالی بپردازد و آنها در بازار
ثانوﻳه به مردم ﻳا بانﻚ مرﻛزی بفروشند و پول نقد درﻳافت ﻛنند.
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فراهانﻲفرد ( )1۶۲1نﻴز در تحقﻴق خود پﻴشنهاد مﻲﻛنـد ﻳـﻚ مﺆسـسه مالی خـصوصﻲ ،ﻛاﻻهای مورد نﻴاز دولت را خرﻳده،
آنها را به قﻴمت بﻴـشتری بـه صـورت نـسﻴه بـه دولـت بفروشد و دولت در برابر خرﻳد آنها ،اسناد بهاداری با مبالﻎ اسمﻲ معﻴن

و بـا سررسـﻴدهای مشخص (اوراق بدهﻲ دولت) به فروشنده تحوﻳل دهد و دارندگان اوراق در بازار ثانویه به فروش برسانند.
فراهانیفرد ( )1۶۲۲با بیان اینکه اوراق سلف قابلیت آن را دارد که به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت،
تامین مالی بنگاههای اقتصای ،پوشش ریسک و سیاستگذاری پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود ،نشان میدهد
که معاملههای بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معاملههای بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد

عمومی معامالت قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است ،برای برون رفت از این اشکال

راهکارهایی پیشنهاد میشود.
موسویان و سروش ( )1۶۱۱با بیان اینکه تامین مالی شرکتها ،کاهش کسری بودجه وزارتخانهها و شهرداریها در اجرای

طرحهای ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز ،بخشی از کاربردهای اوراق قرضه است،
اذعان میدارند ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسالمی به وجود آورده بود .خالء

حاصل از حذف اوراق قرضه ،متفکران مسلمان را برآن داشت تا با مراجعه به آموزههای اقتصادی اسالم ،به طراحی ابزارهای

مالی اسالمی (صکوک) روی آورند .یکی از نتایج این تالشهای علمی ،ابداع اوراق مشارکت است .بررسی عملکرد اوراق
مشارکت در ایران نشان میدهد اگرچه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدودی تحقق یافته ،اما استفاده گستردهتر از این
ابزار نیازمند آسیبشناسی همه جانبه و بازنگری دقیق آن است.

خادمالحسینی اردکانی و موسویان ( )1۶۱1مدلهای عملیاتی اسناد خزانه اسالمی متناسب با نیازهای واقعی دولت در تامین
کسری بودجه را با طراحی کردهاند .در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی تهیه شده ،ابتدا با توجه به دو بُعد «ماهیت»

و «زمان» به دستهبندی انواع نیازهای مالی دولت به هنگام رویارویی با کسری بودجه پرداخته و سرانجام به طراحی سه مدل

مالی عملیاتی اسناد خزانه مطابق با بازههای زمانی گوناگون و نیز ماهیت کسری بودجه جهت خرید کاﻻ ،خرید خدمات و

تامین وجوه نقد مبادرت شده است.

موسویان و حدادی ( )1۶۱1در تحقیقی سعی در یافتن ابزارهای تامین مالی پروژه محور اسالمی متناسب با بخش باﻻدستی
نفت داشتهاند .بنا به فرضیه این مقاله ،تامین مالی مزبور را میتوان با طراحی ابزارهای پروژه محور اسالمی با رعایت دو

شرط پروژه محوری (بازپرداخت منابع با استفاده از عواید خود طرح) و اسالمی بودن (منطبق بودن بر مبانی فقهی) انجام

داد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که شرکت ملی نفت ایران میتواند از ابزارهایی چون صکوک اجاره ،استصناع و سلف،
در سبد تامین مالی بخش باﻻدستی نفت استفاده کند .همچنین پیمانکاران عمومی میتوانند از صکوک اجاره و استصناع در
رویکردهای  EPCFبرای تامین مالی پروژههای خود استفاده کنند.

مزینی و همکاران ( )1۶۱۶ضمن مروری بر ساختار صادرات غیرنفتی کشور ،امکان سنجی استفاده از صکوک در حوزه

صادرات (کاﻻها و خدمات) کشور از ابعاد عملیاتی ،فقهی و ساختاری را به انجام رساندهاند .نتایج این پژوهش از آن

حکایت دارد که در شرایط کنونی و با هدف بهرهگیری از ساختارهای موجود از میان صکوک قابل استفاده در حوزه صادرات
غیرنفتی (شامل استصناع ،مضاربه ،مشارکت ،مرابحه ،اجاره و جعاله) ،صکوک استصناع ،قابلیت عملیاتی شدن در تامین

مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی و صکوک مضاربه ،قابلیت عملیاتی شدن در تامین مالی صادرات کاﻻها را دارد .ضمن
اینکه صکوک مشارکت نیز قابلیت عملیاتی شدن در هر دو حوزه را دارد .این پژوهش در نهایت الگوی بومی -عملیاتی
انتشار هر سه نوع صکوک به تفکیک صادرات کاﻻیی و خدمات فنی و مهندسی را ارائه داده است.
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با نگاهی به سابقه پژوهش درمی یابیم که کمتر تحقیقی در بعد نظری ،متمرکز بر بررسی صکوک در جایگاه تامین کسری
بودجه دولت از نگاه اقتصاد کالن بوده و عمده تحقیقات صورت گرفته محدود به ابعاد اقتصاد خرد و نگاه بخشی به این

ابزار مالی اسالمی شده است .این تحقیق با نگاهی از دریچه اقتصاد کالن و مدل  ،IS – LMبه بررسی این نکته میپردازد
که یک ابزار مالی در صورتی که بخواهد در تامین کسری بودجه دولت مفید باشد نیاز به چه ویژگیهایی دارد و آیا اوراق

بهادار اسالمی از این ویژگیها بهرهمند هست یا خیر؟ این کاوش از نوآوریهای این تحقیق بشمار میآید که در پژوهشهای

دیگر محققین ،سابقه مشابه ای برای آن مشاهده نشده است .همچنین ارائه توصیههایی جهت افزایش جذابیت اوراق بهادار
اسالمی در منظر خریداران از دیگر بخشهای مهم و کاربردی این تحقیق به حساب میآید.

 .۳مفهومشناسی کسری بودجه
از نظر حسابداری ،بودجه به مانند ترازنامه ها با برابری منابع و مصارف همیشه در تعادل و تراز است .اما از لحاظ اقتصادی
مفاهیمی چون کسری و یا مازاد بودجه طرح میشود که کسری (مازاد) هنگامی ایجاد میشود که مخارج دولت از درآمدهای

آن بیشتر (کمتر) گردد .کسری بودجه دولت هنگامی ایجاد میشود که مخارج دولت از درآمدهای آن بیشتر گردد .طبق تعریف
گزارش بودجهای برنامهای ایران « ،هرگاه عالوه بر مخارج سالیانه مملکتی که اعتبارات ﻻزم در بودجه برای آنها منظور شده

است ،در طول سال خرج فوقالعاده ای پیش آید و اعتبار منظور شده تکافوی مخارج را ننماید ،دولت ﻻیحه بخصوصی

جهت تحصیل اعتبار جدید به مجلس پیشنهاد میکند( ».سازمان برنامه و بودجه.)1۶۴۵ ،

 .۴وضعیت کسری بودجه دولتی در اقتصاد ایران
شکل ( )1نشان میدهد که دولت جمهوری اسالمی ایران از سال  1۶۲۱تاکنون همواره با مسئله کسری بودجه مواجه بوده
است.

شکل  -۱وضعیت درآمدها ،پرداختیها و کسری بودجه دولت (میلیارد ریال)
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منبع :بانک اطالعات سریزمانی اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا.
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جدول  -۱تراﺯ ﻋﻤلﻴاتی و خالﺺ واﮔﺬاری داراییهای سرمایهای  ۹ماهه سال ( ۱۳۹۳میلیارد تومان)
درآمد

هزینه جاری

تراﺯ ﻋﻤلیاتی

تراﺯ ﻋﻤلیاتی
۳۶۳۲1
درآمد
داراییهای
سرمایهای

(عمدتاً نفتی)
۴1۸۶1

1۱11۳۵

تملک دارایی های سرمایه ای
(هزینه عمرانی)

۸۶۴۵۸

مجﻤوع تراﺯ ﻋﻤلیاتی و خالﺺ واﮔﺬاری داراییهای سرمایهای

( -۶۲۵۵۸کسری)

خالص واگذاری داراییهای سرمایه ای

( +۸۳۳۲۱مازاد)
( -1۱۳۴۶کسری بودجه)

منبع :گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی

 .۵روشهای تامین کسری بودجه دولتی
گرچه کسری بودجه جزو اضطراریترین مسائل کشور به حساب میآید ،اما در این میان ،نکته مهم آن است که هیچ

راه حل فوری برای حل این مشکل تاریخی وجود ندارد .طبیعی است که دولتی که با کسری بودجه مواجه است ،از دو طریق
میتواند به فکر جبران کسری بودجه باشد« :کاهش مصارف و هزینهها» و «افزایش منابع درآمدی».

به طور کلی منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی ،فروش دارایی و ثروت همانند منابع طبیعی نفت و گاز و ایجاد
بدهیها (تعهدات) تجهیز میشود .مصارف دولت نیز در سه قالب مخارج مصرفی ،مخارج سرمایهگذاری و بازپرداخت
بدهیها (تعهدات) صورت میپذیرد.

در نگاه کالسیکی اگر درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض کمتر از هزینههای آن بابت برقراری نظم و امنیت و
امور قضایی و تامین کاﻻهای عمومی باشد ،کسری بودجه ظهور میکند و برای ایجاد تعادل چارهای جز کاهش مخارج دولت
وجود ندارد .اما در نگاه کینزینی به دلیل وجود اشتغال ناقص عوامل تولید ،هزینههای دولت افزون بر هزینههای کالسیک،

شامل هزینههای سرمایهگذاری نیز میشود و اگر دولت بر اثر این هزینهها با کسری بودجه مواجه شود میتواند از طریق
استقراض به تامین مالی خود اقدام نماید.

با توجه به محدودیتهای بنیادی اخذ درآمدهای مالیاتی و حساسیتهای اجتماعی افزایش آن ،تامین کسری بودجه در
اقتصاد ایران عموماً از طریق فروش بیشتر ثروت ملی (نفت و گاز) ،یا ایجاد تعهدات بیشتر (استقراض داخلی و خارجی)

5

همچو ن انتشار اوراق مشارکت با کارکرد اوراق قرضه و یا عملیات شبه مالی 1همچون تسهیالت تکلیفی در سایه اعمال
سلطه مالی ۸انجام میپذیرد.۶

انتخاب هر یک از این راهها محدودیت هایی را به همراه دارد .فروش بیشتر ثروت ملی نفت و گاز تابع عوامل داخلی چون

ظرفیت استخراج و تولید و میزان مصرف داخلی و نیز تابع عوامل خارجی چون وضعیت تقاضا و قیمت بازار جهانی ،سهم

و جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و جهانی و وضعیت تحریمهای سیاسی بینالمللی است .افزون بر این ،حاکمیت نگاه

منافع فرانسلی به منابع طبیعی و لزوم ذخیرهسازی ثروت ملی برای آیندگان در راستای بسترسازی توسعه پایدار ،بر حجم این

محدودیتها می افزاید .مورد دیگر آنکه با فروش نفت و گاز ،دولت ارز حاصل را نزد بانک مرکزی تبدیل به ریال میسازد.
به عبارتی در ترازنامه بانک مرکزی اقالم داراییهای خارجی در طرف داراییها و اسکناس و اعتبارات جدید در طرف

بدهیهای بانک مینشیند .از اینرو سیاست انبساطی پولی رخ می دهد که اگر همگام با رشد اقتصادی نباشد تورم را برای
اقتصاد به ارمغان میآورد (شعبانی و قلیچ.)1۶۸-1۶۵ :1۶۱۱ ،

همچنین افزایش تعهدات دولت همچون استقراض از خارج ،استقراض از نظام بانکی ،برداشت از حساب ذخیره ارزی،

انتشار اوراق قرضه ،عملیات شبه مالی و غیره تابع عواملی چون میزان ظرفیت و تقاضای داخلی ،پسانداز ناخالص بخش

خصوصی ،سیاست هدفگذاری تورم ،4توان نظام بانکی و میزان اعتبار دولت نزد تامین اعتبارکنندگان خارجی است.

 .۶تامین مالی کسری بودجه اﺯ طریق اوراق بهادار
برای ممانعت از رجوع مکرر دولت به راهحلهای پرهزینه و تورمزا بایستی به طراحی ابزارهای مالی مشروع ،سهلاﻻجرا،

کاربردی و مبتنی بر پس انداز (منبع حقیقی) جهت تامین مالی کسری بودجه دولت روی آورد چراکه تولید و خلق نقدینگی

توسط نظام بانکی جایگزین پسانداز نخواهد بود و معضالت بزرگتری را برای اقتصاد به ارمغان میآورد (ر.ک .جاللی

نائینی .) 1۶۱۵ ،با توجه به الزام ابزارهای مالی قابل کاربرد در کشور به تبعیت از اصول حقه شریعت اسالمی ،نمیتوان در
این مسیر از ابزارهای اقتصاد متعارف همچون اوراق قرضه دولتی استفاده نمود.

با نگاهی به ادبیات مالی اسالمی درمی یابیم که اسناد خزانه اسالمی و سایر انواع صکوک همچون صکوک اجاره ،استصناع،
مرابحه از جمله ابزارهای مالی اسالمی هستند که میتوان کاربردپذیری آنان را در تامین مالی کسری بودجه دولت مورد مطالعه

و پژوهش قرار داد .جدول ( )۸نشان می دهد که در چند سال اخیر نسبت حجم استفاده از صکوک حکومتی به کل صکوک
منتشر شده در مقایسه با دورههای قبل رشد چشمگیری داشته است.

Quasi Fiscal

Fiscal Dominance

1
2

 ۶در صورتیکه دولت مالک بانکها باشد و بر نظام بانکی سلطه مالی داشته باشد ،مدیریت تراز بانکهای دولتی زیرمجموعهای از سیاستهای مالی
دولت بهشمار آمده و در تخصیص منابع ،بانکها مکلف به رعایت تخصیصهای بخشی مصوب و ارائه تسهیالت تبصرههای تکلیفی با نرخهای
اداری میشوند .این امر در ادبیات موضوع به عملیات شبهمالی موسوم است (جاللی نائینی)1۵۶ :1۶۱۵ ،
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جدول  - ۲وضعیت انتشار صکوک در جهان

انتشار صکوک
داخلی

انتشار صکوک
بینالﻤللی

تاریخ

صکوک حکومتی

 ۸۱۱1الی۸۱1۱

۵۳۴

 ۸۱11الی ژانویه
۸۱1۶
 ۸۱۱1الی۸۱1۱
 ۸۱11الی ژانویه
۸۱1۶

صکوک شبه
حکومتی
۸۴

صکوک شرکتی
۴1۴

۳۱۴

11۴

۴1۱

1۲۴

1۵۴

۴۳۲

۴۵1

۴1۵

۴۵۴

)Source: (IIFM, 2013

در ادامه نمونهای از انواع صکوک حکومتی که دولتهای کشورهای اسالمی جهت تامین مالی بودجه خود از آنان استفاده
کردهاند از نظر میگذرد:
-

صکوک اجاره در قطر

دولت قطر در پروژههای کالنی همچون شهر تجهیزات پزشکی حمد (مدینة حمد الطبیة ،)1پروژههای نفتی ،گازی و نیز
اعتبارات صادراتی از سازوکارهای صکوک حکومتی منتفع شده است .به عنوان نمونه دولت قطر در جریان نخستین انتشار

صکوک هفتصد میلیون دﻻری با پذیرهنویسی مازاد مشتری ۸حدود یک میلیارد دﻻر تامین مالی نمود .همچنین در سال ۸۱۱۶

دولت قطر اوراقی را با سررسید هفت ساله در قالب صکوک اجاره منتشر ساخت .ناشر اوراق داراییهایی را از دولت قطر

خریداری کرده و به صورت اوراق به متقاضیان فروخته سپس داراییهای مورد نظر را به دولت اجاره داده است .اجارههای
دریافتی از دولت قطر توسط ناشر مابین صاحبان اوراق تقسیم شده است (آدام و توماس.)۲۳ :۸۱۱۵ ،
-

صکوک اجاره در بحرین

دولت بحرین جهت تامین مالی انواع پروژههای زیرساختی خود در سال  ۸۱۱۶این صکوک را در سررسید پنجساله و با

بازدهی نرخ شناور با توجه به ﻻیبور ۶شش ماهه دﻻر امریکا به عالوه  ۳۱واحد پایه منتشر ساخت .این صکوک در تاﻻر

Medical City

1 Hamad

Oversubcribed
Libor
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بورس سهام بحرین پذیرش شده و شرکت مدیریت نقدینگی بحرین تنظیمکننده اصلی آن بوده است .میزان انتشار  ۸۴۱میلیون

دﻻر و مبتنی بر اجاره به شرط تملیک مجموعه پزشکی سلمانیه بوده است (آدام و توماس.)۲۴ :۸۱۱۵ ،
-

صکوک اجاره در مالزی

دولت مالزی جهت تنوعبخشی و توسعه ابزارهای عملیات بازار باز و تامین مالی خود این صکوک را در سررسید پنجساله و
با بازدهی بر اساس ﻻیبور شش ماهه دﻻر امریکا به عالوه تفاوت ارزش نرخ خرید و فروش 1منتشر ساخت .این صکوک در
تاﻻر بورس سهام لوگزامبورگ ،تاﻻر بورس بحرین و تاﻻر بورس مالی بینالمللی ﻻبوآن( ۸مرکز بانکداری خارجی مالزی)۶

پذیرش شده و شرکت  HSBCتنظیمکننده اصلی آن بوده است .این صکوک مبتنی بر اجاره به شرط تملیک بیمارستان
سیالیانگ ،4مجموعه مسکونی حکومتی جاﻻن دوتا 5و مجموعه اداری حکومتی جاﻻن دوتا بوده است (آدام و توماس،

.)۲۳ :۸۱۱۵
-

صکوک استصناع در بحرین

دولت بحرین با واسطه بانک توسعه اسالمی ( )IDBطرح تقویت پل شیخ خلیفه بن سلیمان در سال  ۸۱۱1و طرح

استحکامسازی بندر خلیفه بن سلیمان در سال  ۸۱۱۵را در قالب صکوک استصناع تامین مالی کرده است.
-

صکوک استصناع در مراکش

دولت مراکش با واسطه بانک توسعه اسالمی ( )IDBطرح آزادراه مراکش – اغادیر در سال  ۸۱۱۴و طرح تولید برق هفت

منطقه در سال  ۸۱۱۵را در قالب صکوک استصناع تامین مالی کرده است.

 .۷الزامات تامین کسری بودجه توسط اوراق بهادار
 .۷.۱با استفاده اﺯ مدل IS-LM
بر اساس رابطه اولیه تعادلی درآمد ملی خواهیم داشت:
(C + I + G = Y = C + S + T )۸
() ۶

G–T=S–I

Credit Spread
Offshore Banking Center

2Labuan

3Malaysias

Selayang Hospital
Duta
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عبارت سمت چپ رابطه فوق ( ،)G – Tبیانگر کسری بودجه دولت است .1با افزایش کسری بودجه باید خالص پسانداز

خصوصی ( )S – Iنیز افزایش یابد .این افزایش در خالص پسانداز خصوصی همان افزایش داراییهای مالی بخش
خصوصی است که با افزایش تعهدات بخش عمومی (دولت) بر اثر افزایش کسری بودجه و متعاقب آن افزایش استقراض

(انتشار اوراق) متناظر است و منحنی  ISرا به سمت راست حرکت میدهد (برانسون.)۵۱۲ :1۶۲۳ ،

دولت برای تامین کسری بودجه (از طریق انتشار اوراق) سه راه پیشرو دارد که هر کدام از این روشها به افزایش خالص

داراییهای مالی بخش خصوصی به میزان کسری بودجه منجر میشود .روش اول فروش اوراق به بخشهای غیربانکی و
عموم مردم است .از آنجاکه دولت عایدات و پولهای ناشی از فروش اوراق را هزینه میکند ،مجدداً این پولها به جریان
اقتصاد بازگشته و در نتیجه میزان پول موجود در جریان ثابت میماند (منحنی  LMبدون تغییر) .ولی خالص داراییهای

مالی بخش خصوصی به میزان اوراق فروخته شده افزایش مییابد (حرکت منحنی  ISبه سمت راست).

روش دوم ،فروش اوراق به بانکهای تجاری توسط دولت است .این عمل نیز ذخایر را تغییر نمیدهد و علیرغم حرکت IS
به سمت راست ،منحنی  LMبدون حرکت باقی میماند .سومین روش ،فروش اوراق به بانک مرکزی توسط دولت است.
در این روش دولت با اعطای اوراق به بانک مرکزی از سپردههای موجود در آن بانک استفاده میکند .دولت با خرج نمودن
این وجوه و انتقال آن به بدنه اقتصاد ،آنها را به سوی بانکهای تجاری روانه میسازند این سپردهها به ذخایر اضافی بانکی

تبدیل و از طریق مکانیسم ضریب فزاینده پولی موجب افزایش عرضه پول شده و منحنی  LMبه سمت راست متمایل

میشود .غالباً به روش تامین مالی کسری بودجه از طریق فروش اوراق به بانک مرکزی «پولی کردن بدهی »۸گفته میشود.
حال میتوان ارزش اسمی کسری بودجه دولت را در وضعیت تعادل کامل موجودی چنین نوشت:

(BD = P. [g – t(y)] = 0 )۵
در شکل ( ،)۸فرض میشود با افزایش مخارج دولت ( )gضمن حرکت منحنی  IS0به سمت راست ( y ،)IS1از وضعیت
تعادل کامل موجودی  y*0فاصله میگیرد و به حد  y1میرسد و کسری بودجه ( )BDبه وجود میآید.

1

در اقتصاد ایران ،عموماً سهم درآمدهای نفتی بیش از درآمدهای مالیاتی بوده است .جهت ساده سازی روابط ،هر دوی این درآمدها را توأمان با

یکدیگر و با نشانه ( )Tلحاظ نمودهایم.

Monetization of Debt
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شکل  - ۲منحنی  IS-LMهنگام ایجاد کسری بودجه و تامین آن

با تامین کسری بودجه از طریق افزایش پول ،منحنی  LM0به سمت راست ( )LM1حرکت میکند تا جایی که تعادل کامل

موجودی در نقطه  y= y*1ایجاد شود .اما اگر تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق صکوک بدون خلق پول باشد ،با
افزایش خالص دارایی های مالی بخش خصوصی به میزان اوراق فروخته شده ،منحنی  IS1به سمت راست و باﻻ ()IS2

حرکت میکند تا جایی که تعادل کامل موجودی در نقطه  y= y*1به وجود آمده و کسری بودجه مرتفع شود.
اگر کسری بودجه را همان نرخ زمانی تغییر 1در حجم پول D ،را عالمت نرخ زمانی تغییر یک متغیر و درآمد  yرا تابعی از
 gو  Mدر نظر بگیریم .همچنین با این فرض که شرایط طرف عرضه اقتصاد برونزا بوده و افزایش  ،yقیمت  Pرا افزایش
میدهد؛ برای روش خلق پول خواهیم داشت:

𝑴𝒅

(= DM = P [y (M, g)].[g – t (y (M, g))] )۴
()۳

]´[P´.(g-t) - Pt

𝒕𝒅

)𝐲(𝛛

)𝐌𝐃(𝛛

𝐌𝛛

𝐌𝛛

=

و برای انتشار اوراق:
(= DB = P [y (M, g, B, K)].[g – t (y (M, g, B, K))] )۳
]´[P´.(g-t) - Pt

() ۲

𝐁𝐝
𝐭𝐝

)𝐲(𝛛

)𝐁𝐃(𝛛

𝐁𝛛

𝐁𝛛

=

مالحظه میشود که پایداری مدل در د و حالتی که خلق پول و یا انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه دولت به کار گرفته

می شود ،بدین وابسته است که تغییرات قیمت نسبت به تعدیل درآمد حقیقی ،آهنگ کندتری داشته باشد .با توجه به شرایط
اقتصاد ایران و اینکه افزایش سطح قیمتها عمدتاً ریشه پولی دارد ،میتوان چنین بیان داشت که امکان پیشی گرفتن تغییرات
قیمت نسبت به تعدیل درآمد حقیقی در روش تامین کسری بودجه با خلق پول محتملتر از حالت رقیب است .از اینرو
کاهش ارزش اسمی کسر بودجه توسط خلق پول نسبت به تامین مالی کسری بودجه از مسیر انتشار اوراق ،با دشواری بیشتری

روبرو است و از این رو انتشار اوراق سیاست بهتری برای رفع کسری بودجه دولت خواهد بود .ﻻزم به ذکر است که شیوع
The Time Rate of Change
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تبیین مزیت داشتن سیاست تامین کسری بودجه با اوراق نسبت به سیاست خلق پول در تحقیقات اقتصادی ،ما را از اثبات

و استدﻻل بیشتر باز میدارد.

 .۷.۲لحاظ اثر ثروت در مدل
حال اگر ثروت حقیقی خالص ( )aرا به صورت ذیل در نظر بگیریم:
()۱

a = (K+R+B)/P

 = Kارزش موجودی سرمایه که با ارزش کل سهام سهامداران به عالوه ارزش موجودی ساختمان ،زمین و کاﻻهای مصرفی
بادوام اندازهگیری میشود.
 = Rارزش ذخایر مردم نزد بانک مرکزی
 = Bارزش پولی صکوک دولتی که به مردم فروخته شده است.
تعهدات دولت در دست بخش خصوصی ( )Bو ذخایر ( )Rهمگام با کسری بودجه دولت افزایش مییابد؛ به عبارت دیگر
در هنگام تامین کسری بودجه ،با فروش صکوک دولتی به مردم و یا فروش صکوک دولتی به بانک مرکزی و معاوضه با

ماندههای پولی (همان خلق پول) B ،و  Rزیاد شده و با فرض ثبات قیمتها ،ثروت حقیقی را افزایش میدهد .افزایش در
ثروت حقیقی ،پسانداز را کاهش و مصرف را افزایش میبخشد و موجب میشود که منحنی  ISبه سمت راست حرکت کند.
نکته مهم آن است که در ابتدای امر وقتی بانک مرکزی از بانکهای تجاری در عوض ماندههای پولی ،صکوک میخردB=- ،
 ∆∆Rبوده و اثر خالص آن بر روی ثروت جامعه صفر است .ولی در مرحله دوم ،وقتی بانکها از این ذخایر به عنوان اعتبار
استفاده میکنند و به دیگران اعتبار میدهند و اعتبارگیرندگان آنان را به عنوان سپرده نزد بانکها چه به عنوان حساب

قرضالحسنه و یا حساب سرمایهگذاری وکالتی میسپارند ،میزان  Rحداقل از طریق نرخ ذخیره قانونی افزایش یافته بدون
آنکه از  Bکاسته شود .از اینرو در این مرحله ثروت حقیقی افزایش یافته و منحنی  ISبه سمت راست منتقل میشود (ر.ک.

برانسون .)۶۴۲ :1۶۲۳ ،از اینرو مالحظه میشود که اثر ثروت از حیث انتقال منحنی  ISهمانند یک اثر تقویتی (ازدحام

درونی )1عمل کرده و به افزایش سطح  yو کاهش حجم کسری بودجه دولت کمک مینماید.

اما در مورد انتقال منحنی  LMشرایط متفاوت است .با افزایش ثروت حقیقی ( ،)aتقاضای پول زیاد میشود ولی از آنجاکه
افزایش ثروت روی همه انواع داراییها در سبد دارایی توزیع میشود ،افزایش تقاضای پول از افزایش اولیه ثروت کمتر

خواهد بود ( .)∂m/∂a >1اگر کسری بودجه دولت با خلق پول تامین شود ،عرضه پول به اندازه  ∆Mافزایش مییابد؛ در
حالیکه تقاضای پول به اندازه

𝒎𝛛
𝐚𝛛

𝒎𝛛

(𝑴∆ > 𝐚𝛛 ) افزایش مییابد .بنابراین مازاد عرضه پول به وجود آمده و منحنی  LMبرای

سطح ثابتی از  yبه سمت پایین و راست منتقل می شود .اما اگر کسری بودجه دولت با انتشار صکوک دولتی تامین گردد،

عرضه پول بدون تغییر میماند در صورتیکه تقاضای پول افزایش یافته و منجر به بروز مازاد تقاضا در بازار پول میگردد و

منحنی  LMرا به سمت باﻻ و چپ منتقل میسازد.
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با مالحظه توأمان نتیجه فوق و شکل ( ،)۸مشخص است که اثر ثروت در تامین کسری بودجه دولت با خلق پول تغییر کیفی

در رسیدن به پایداری ایجاد نمیکند چراکه هر دوی منحنیهای  LMو  ISبه سمت راست حرکت دارند و این اثر به کاهش
کسری بودجه کمک می نماید؛ اما در تامین کسری بودجه دولت با صکوک حرکت دو منحنی درخالف یکدیگر بوده و امکان

بروز ناپایداری را آشکار میسازد .اگر میزان انتقال منحنی  ISبیشتر باشد پایداری تامین میشود ،ولی اگر انتقال منحنی LM

بیشتر باشد ،طی یک اثر تخلیهای (ازدحام بیرونی )1سرمایهگذاری بیش از افزایش مصرف ،کاهش یافته و در نتیجه بر اثر

کاهش  ،yکسری بودجه بیشتر شده و وضعیت ناپایدار میگردد .از اینرو نیاز است که برآیند دو منحنی  LMو  ISبه سمت

راست حرکت داشته و به عبارتی  yافزایش یابد.

نتیجه این بخش را میتوان چنین بیان داشت که با توجه به عالمت مثبت´ tو  Pدر رابطه ( ،)۲از جمله مهمترین الزامات
اوراق بهادار جهت تامین کسری بودجه دولت و یا به عبارتی شرط پایداری فرآیند تعدیل موجودی و کاهش کسری بودجه در

انتشار اوراق آن است که

)𝒚(𝝏
𝑩𝝏

بزرگتر از صفر باشد .با تحقق این نکته کلیدی است که میتوان به یقین بیان داشت میزان

انتقال منحنی  ISنسبت به انتقال منحنی  LMبیشتر خواهد بود و پایداری مدل تامین میشود .به بیان دیگر ،هنگامیکه
 y*>yباشد و ( Bاوراق) در حال افزایش باشد ،افزایش حجم اوراق  yرا به سمت * yبرده و کسری بودجه را مرتفع میسازد
(عیسوی و قلیچ.)11۱-11۴ :1۶۱۵ ،

 .۷.۳تحلیل در فضای ﻋرضه و تقاضای کل
تحلیل در منحنی  LM–ISصرفاً برای طرف تقاضای اقتصاد است و برای آنکه سیاستی جهت تامین کسری بودجه در کلیت
اقتصاد اندیشه شود ﻻزم است که فضای عرضه و تقاضای کل ( )AD & ASرا مورد بحث قرار دهیم .در روش خلق پول
ممکن است در کوتاه مدت تولید اندکی افزایش یابد (تحلیل بر روی منحنی  )LM–ISاما هنگامیکه این حجم پول افزوده
شده به اقتصاد در نظام بانکی قرار میگیرد ،از طریق ضریب فزاینده چند برابر میشود .این افزایش به حدی خواهد بود که
طرف عرضه توان جذب آن را نخواهد داشت .در این هنگام است که مازاد تقاضا و به دنبال آن تورم به وجود آمده و مشکل

کسری بودجه را تشدید می سازد .بر این نکته باید این را هم افزود که در اقتصاد ایران منحنی عرضه کل ( )ASشیبی نزدیک

به بینهایت دارد و مازاد تقاضا و انتقال  ADبه سمت راست تنها بر شدت افزایش سطح عمومی قیمتها افزوده و  yرا
جهت جبران کسری بودجه و نزدیک شدن به * yیاری نمیرساند .در صورتی که انتشار صکوک با فرض تقویت بخش تولید

در بلندمدت ،منحنی  ASرا به سمت راست برده و  yرا به * yکه کسری بودجه در آن امحا میشود سوق میدهد (عیسوی
و قلیچ.)11۱ :1۶۱۵ ،

 .۸نقش اوراق بهادار اسالمی در افزایش تولید ملی
حال که مشخص شد مثبت بودن

)𝒚(𝝏
𝑩𝝏

الزام کلی اثرگذاری هرگونه اوراق بهاداری بر تامین کسری بودجه است ،باید نشان

دهیم که این الزام در صکوک به عنوان اوراق بهادار اسالمی که مطابق با اصول شریعت است ،وجود دارد.
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گرچه مطلوب آن بود که این مدعا با آزمون آماری و با استفاده از مدل های اقتصادسنجی انجام پذیرد؛ ولیکن به علت در

دسترس نبودن سری زمانی صکوک تامینکننده کسری بودجه به ناچار متوسل به استدﻻﻻت نظری شدهایم .در ادامه به مهمترین
این استدﻻﻻت اشاره میشود:

 .۸.۱تعﻤیق

مالی۱

در این بخش باید متذکر دو مقدمه شد .نخست آنکه تعمیق مالی به معنای گسترش حجم فعالیتهای مالی به نسبت اندازه

اقتصاد کشور بوده و در ادبیات پولی و مالی مترادف تعمیق داراییهای مالی دانسته شده است و اینگونه تعریف شده که «به
حالتی عنوان میشود که سرعت افزایش داراییهای مالی بیش از سرعت افزایش داراییهای غیرمالی باشد» (خلعتبری،
 .)1۶۳1تعمیق مالی از راه افزایش سرمایه ،موجب افزایش حجم سرمایهگذاری در بازار سرمایه میگردد .اقتصادهایی که
بازارهای عمیق مالی دارند ،دارای نقدینگی باﻻی بازار سرمایه هستند؛ که این امر ارزش ذاتی داراییهای مبادله شده در آن

را افزایش میبخشد (لوین و زروس .)1۱۱۲ ،۸بانک جهانی )1۱۲۸( ۶نیز در تعریف تعمیق مالی به شاخصه افزایش

موجودی داراییهای مالی اشاره میدارد .نظریات اقتصادی به این نتیجه رسیدهاند که تعمیق مالی یکی از راههای افزایش
تولید و رشد اقتصادی است (فیسمن و ﻻو .)۸۱۱۶ ،4مسیر اثرگذاری تعمیق مالی بر رشد اقتصادی از طریق افزایش حجم

پسانداز و سرمایهگذاری ،کاهش هزینههای مبادﻻتی ،کاهش ریسک و افزایش حجم تحقیق و توسعه ( )R&Dاست.
هارتمن و همکاران ( )۸۱۱۳با مطالعه تعمیق مالی در کشورهای اروپای شرقی نتیجه میگیرند که بازارهای اعتباری عمیقتر
از طریق افزایش رشد بهرهوری اقتصادی ،تخصیص مجدد سرمایه را ارتقا میدهند .همچنین تحقیقات نشان میدهد که
شاخصه کلیدی تعمیق مالی گسترش دسترسی به وجوه برای افراد زیادی نظیر کارآفرینان بالقوه و شرکتهای کوچک است

که تاکنون از بازارهای مالی محروم بودهاند (بانک اندونزی.)۸1 :۸۱۱۲ ،

ال بستگی به نتیجه فعالیت
مقدمه دوم آنکه در صکوک مبتنی بر عقود مشارکتی ،سود و یا زیان از قبل تعیین نمیشود و کام ً

اقتصادی دارد؛ همچنین صکوک مبتنی بر عقود مبادله ای که عمدت ًا در آن مبادله واقعی کاﻻ یا خدمات صورت میگیرد ،این

ظرفیت را دارد که در صورت اجرای صحیح و اصولی آن بر اساس بازده بخش واقعی تنظیم شوند .این رفتار باعث ایجاد

پیوند هر چه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد میشود .همچنین در تأمین مالی اسالمی ،فعالیتهای کاذب اقتصادی
که ثبات اقتصادی را در برابر تحوﻻت پیشبینینشده در بازارهای مالی آسیبپذیر میسازد ممنوع است .از اینرو برآیند این
رویدادها ،منتج به تعمیق مالی میشود .جمع این دو مقدمه چنین نتیجه میدهد که استفاده صحیح و واقعی از صکوک

میتواند به افزایش تولید در سطح کالن بیانجامد.

Deepening
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 .۸.۲کاهش مشکل اطالﻋات

نامتقارن۱

افشای اطالعات مالی ﻻزم و باﻻ رفتن سطح اطالعات متقارن ۸کمک زیادی به سرمایهگذاران در ارزیابی بهتر پروژهها

مینماید .این امر موجب میشود که فرآیند تصمیم گیری با ابهام کمتر صورت گرفته و در نتیجه سرمایهها به سوی مولدترین
بخش های اقتصادی متمایل شوند .این رویداد در نهایت ،منجر به افزایش سطح تولید و رشد اقتصادی خواهد شد (بوید و
پرسکات 1۱۲۳ ،۶و استیگلیتز و گرینوالد .)۸۱۱۶ ،4این در شرایطی است که در صکوک مبتنی بر عقود مبادلهای به علت
وجود نرخ سود معین ،مشکل اطالعات نامتقارن وجود ندارد .در نتیجه امکان مدیریت ریسک به عنوان کانالی برای توسعه

مالی و رشد اقتصادی فراهم میشود.

 .۸.۳تجﻤیع و هدایت پسانداﺯهای خرد
نظامهای مالی که در تجمیع پساندازهای افراد جامعه مﺆثرتر عمل نمایند ،میتوانند با افزایش پساندازها ،دستیابی به صرفه
مقیاس و امکانپذیر ساختن سرمایهگذاری ،اثر قابل مالحظهای بر رشد اقتصادی داشته باشند (هریسون ،ساسمن و زیرا،5

 .)1۱۱۱با مشاهده وضعیت اقتصاد کشور در مییابیم که حجم منابع مالی خرد در دست سرمایهگذاران کوچک و جزء،
فرصتی مناسب جهت سرمایهگذاری و استفاده در راه تقویت تولید و رشد اقتصادی فراهم میآورد.
تحقیقات نشان داده است که صکوک این قابلیت را دارد که سرمایههای خرد ناشی از پسانداز افراد با سطوح درآمدی

متفاو ت را تجمیع کند و آن را در کانال ایجاد ارزش افزوده اقتصادی هدایت نماید (موسویان و فراهانیفرد.)۱۱ :1۶۲۴ ،

وجوهی که شاید حالت غیرتجمعی آن فایدهای به حال تولید ملی نداشته و صرف ًا حجم تقاضای مصرفی را متاثر سازد .تجمیع

و هدایت پساندازهای خرد به عنوان نتیجه کلیدی تعمیق مالی میتواند به افزایش تولید منجر گردد.6

بنابراین میتوان چنین جمع بندی کرد که استفاده از صکوک با شرایط ذکر شده باعث افزایش تعمیق مالی و ارتقای سطح

اطالعات متقارن از کانال شفافسازی میشود .این دو عامل نیز به نوبه خود موجب تجهیز و هدایت پساندازها و به تبع

آن افزایش سرمایهگذاری و تولید ملی میگردد .برای نمایش بهتر مسیر اثرگذاری این موارد بر افزایش تولید ملی میتوانیم از
مشتق زنجیرهای استفاده نماییم .اگر  Bنشانگر میزان صکوک با شرایط ذکر شده FD ،نشانگر شاخص تعمیق مالیSI ،

نشانگر شاخص اطالعات متقارن S ،نشانگر پسانداز I ،نشانگر سرمایهگذاری باشد و همچنین از سوی دیگر اثر مثبت
استفاده از صکوک با لحاظ شرایط بر روی شاخص تعمیق مالی و شاخص اطالعات متقارن را تجمیع نموده و با عالمت Z

نمایش دهیم:

Information

1 Asymmetric

Symmetric Information
Boyd & Prescott
Stiglitz & Greenwald

Harrison, Sussman & Zeira

2
3
4
5

 6تجربه افزایش سطح تولید کشورهای اسالمی همچون مالزی ،بحرین ،امارات و قطر در نتیجه استفاده از ابزارهای مالی اسالمی میتواند در این
بخش رهگشا باشد (ر.ک .گزارش بخش بانکداری اسالمی بانک  )۸۱1۸( HSBCو آدام و توماس))۸۱۱۵( ،
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dB
dB dB

آنگاه میتوان نتیجه مشتق زنجیرهای را که عبارتی مثبت است ،بدین نحو تعریف نماییم:
()11

dZ dS dI dY dY
*
* *

dB dZ dS dI dB

 .۹نﻤونههایی اﺯ اوراق بهادار اسالمی قابل استفاده در رفع کسری بودجه دولت
امروزه با گسترش ابزارهای مالی اسالمی میتوان ادعا نمود که دولت قادر است با استفاده از این ابزارها و جمعآوری

سرمایههای بخش خصوصی به تامین بودجه و کسریهای احتمالی خود بپردازد .این تامین مالی با استفاده از انتشار برخی از
انواع صکوک امکانپذیر می باشد .در ادامه صکوک اجاره ،صکوک استصناع و اسناد خزانه اسالمی به عنوان سه نمونه از
اوراق بهادار اسالمی دارای بازدهی ثابت که میتواند در مسیر تامین کسری بودجه دولتی بکار گرفته شود تشریح میگردد.1

 .۹.۱صکوک اجاره
صکوک اجاره اوراق بهاداری است که معرف ارزشهای یکسان بوده و بر یک دارایی مشهود که به صورت اجاره اعتباری در
اختیار شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی قرار میگیرد ،دﻻلت دارد .این دارایی میتواند مبنای انتشار صکوک اجاره و

پشتوانه آن قرار بگیرد .دارندگان اوراق اجاره بخشی از این دارایی مشهود و منافع مترتب بر آن را بر اساس عقد اجاره در

اختیار خواهند داشت.

کاربرد صکوک اجاره در جایگاه ابزار تامین کسری بودجه دولتی ،موجب میشود که دولت بتواند توسط این اوراق به تامین

داراییهای بادوام خود که در راستای ایفای مسئولیتها و اجرای فعالیتهای خود بدانها نیازمند است ،اقدام نماید و کمتر

متوسل به استقراض شود ،مسلماً این امر موجب میشود که یکی از مهمترین اجزای رشد پایه پولی مهار شود (شعبانی و

قلیچ.)1۵1 :1۶۱۱ ،
استفاده موثر دولت از این ابزار با هدف تامین کسری بودجه به دو روش قابل تصور است :روش اول آنکه دولت با ایجاد

یک نهاد واسطهای به عنوان ناشر اوراق به تامین داراییهای سرمایهای و مصرفی بادوام مورد نیاز وزارتخانهها ،موسسات،
نهادها و شرکتهای وابسته به خود اقدام مینماید.
از آنجا که استفاده از کاﻻ توسط مستاجر نیازمند محافظت و نگهداری صحیح وی میباشد ،اجاره به شرط تملیک این انگیزه
را در مستاجر بیشتر کرده و از این بابت هزینههای جانبی را کاهش میدهد .همچنین از آنجاکه مزایای این اوراق برای دارنده

آن ،سهمی از اجارهبها و مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کاﻻی مورد اجاره است؛ با استفاده از اجاره به شرط تملیک،
 1البته استفاده از انواع دیگر ابزار مالی اسالمی همچون صکوک مرابحه و صکوک مشارکت نیز جهت تامین کسری بودجه دولت قابل بررسی و تحلیل
است که بنا بر محدودیت حجم تحقیق حاضر ،موکول به تحقیقات آتی میشود.
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ریسک کاهش شدید قیمت کاﻻ در انتهای دوره نسبت به قیمت خرید منتفی شده و کلیه منافع در همان اجارههای ناشی از

اجاره به شرط تملیک استیفاد می شود .بنابراین اجاره به شرط تملیک از این دو حیث بر اجاره عادی مزیت دارد و توصیه
میگردد از این عقد به جای عقد اجاره عادی استفاده شود .روش عملیاتی این صکوک در نقش تامین مالی کننده کسری
بودجه دولت در شکل  ۶نمایش داده شده است.

شکل  - ۳روش اول استفاده اﺯ صکوک اجاره به شرط تﻤلیک جهت تامین کسری بودجه دولت

 .1دولت پیشنهاد انتشار صکوک اجاره به ناشر میدهد.
 .۸ناشر این اوراق را در حجم مورد درخواست بانی (دولت) منتشر میکنند و سرمایهگذاران با خرید این اوراق ،وجوه

خود را به ناشر منتقل میسازند .دارندگان اوراق ضمن خرید اوراق به ناشر وکالت میدهند که امکانات و تجهیزات
ﻻزم را با این وجوه از بازار تهیه نموده و آن را از سوی دارندگان اوراق به دولت اجاره به شرط تملیک دهد.

 .۶در صورتیکه امکانات و تجهیزات مورد نیاز دولت در بازار موجود باشد ،ناشر اوراق با مراجعه به بازار با استفاده
از وجوه دارندگان اوراق و به وکالت از آنان ،آن امکانات و تجهیزات را خریداری میکند .اما در صورتیکه این

امکانات و تجهیزات مورد نیاز دولت در بازار موجود نباشد ،ناشر میتواند سفارش تهیه آن را (از طریق عقد
استصناع و یا وکالت) به کارگزاران بدهد .کارگزاران پس از تهیه و تولید این تجهیزات ،آن را به ناشر منتقل میکنند.

 .4ناشر امکانات و تجهیزات تهیه شده را به وکالت از مالکان آن (دارندگان اوراق) به دولت اجاره به شرط تملیک
میدهد .در مقابل دولت به صورت دورههای مشخص بر حسب قرارداد تعیین شده اجارهبهای استفاده از این
امکانات و تجهیزات را به ناشر پرداخت مینماید .در اینجا دارندگان اوراق موجر و دولت مستاجر به حساب میآید.

اجارهبهای پرداختی به میزانی است که در انتهای دوره اصل سرمایه به انضمام اجارهبهای استفاده از آن هر دو با هم
برای دارندگان اوراق تامین شده باشد .بدیهی است میزان اجارهبها در روش اجاره به شرط تملیک بیشتر از میزان

اجارهبها در روش اجاره عادی خواهد بود.
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 .5ناشر اجاره بهای دریافتی از دولت را بر حسب میزان سهم و اوراق دارندگان اوراق بین آنان توزیع مینماید .ناشر در

ازای خدماتی که تحت عقد وکالت ارائه میدهد ،حق برداشت مبلغی تحت عنوان حقالوکاله را دارد .در انتهای
دوره ،با پرداخت مبلغی اندک و یا به طور رایگان (بنا به توافق انجام شده در مفاد قرارداد) امکانات و تجهیزات به
مالکیت دولت (مستاجر) در خواهد آمد .در این زمان ،اوراق توسط ناشر از دارندگان اوراق تحویل گرفته خواهد

شد.
روش دوم بدین نحو است که ناشر پس از جمعآوری وجوه و اعطای اوراق به صاحبان وجوه ،داراییهای سرمایهای و مصرفی

را به وک الت از صاحبان وجوه از خود دولت خریداری کرده و سپس به وکالت از دارندگان اوراق ،آن داراییها را طبق عقد
اجاره به شرط تملیک به دولت اجاره میدهد . 1در این روش ،دولت در زمان انتشار صکوک اجاره ،مبلﻎ قابل توجهی را از
متقاضیان اوراق دریافت نموده و به تامین کسری بودجه خود میپردازد .سپس به مرور زمان با استفاده از درآمدهای آتی اصل
وجوه به انضمام سود اوراق (در قالب اجارهبهای داراییها) را به دارندگان اوراق پرداخت مینماید .همانند روش اول ،در
سررسید اوراق ،امکانات و تجهیزات اجاره داده شده به صورت رایگان و یا در مقابل عوضی معین که در قرارداد اجاره معین

شده است ،به تملیک مستاجر (دولت) درمیآید .روش اول را میتوان صکوک با هدف تامین دارایی و روش دوم را صکوک

با هدف تامین نقدینگی نامید.

روش عملیاتی این صکوک در نقش تامین مالی کننده کسری بودجه دولت در شکل  ۵نمایش داده شده است.

شکل  - ۴روش دوم استفاده اﺯ صکوک اجاره به شرط تﻤلیک جهت تامین کسری بودجه دولت

Sale and Lease Back
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1

 1و  .۸همانند موارد  1و  ۸در شکل  ۶است با این توضیح که دارندگان اوراق ضمن خرید اوراق به ناشر وکالت میدهند که
امکانات و تجهیزات ﻻزم را با این وجوه از دولت تهیه نموده و آن را از سوی دارندگان اوراق به خود دولت اجاره به شرط

تملیک دهد.
 .۶ناشر اوراق با مراجعه به دولت با پرداخت وجوه دارندگان اوراق و به وکالت از آنان ،بخشی از امکانات و تجهیزات دولت
را خریداری میکند .در این وضعیت دارندگان اوراق خریدار امکانات و تجهیزات و دولت فروشنده آن خواهند بود .دولت با
وجوهی که بدست میآورد به تامین کسری بودجه خود مبادرت میورزد.

 .4ناشر امکانات و تجهیزات خریداری شده را به وکالت از مالکان آن (دارندگان اوراق) به دولت اجاره به شرط تملیک
میدهد .در مقابل دولت به صورت دورههای مشخص بر حسب قرارداد تعیین شده اجارهبهای استفاده از این امکانات و

تجهیزات را به ناشر پرداخت مینماید .در این وضعیت ،دارندگان اوراق موجر و دولت مستاجر به حساب میآید .اجارهبهای
پرداختی به میزانی است که در انتهای دوره اصل سرمایه به انضمام اجاره استفاده از آن هر دو با هم برای دارندگان اوراق

تامین شده باشد.
 .۴ناشر ،اجاره بهای دریافتی از دولت را بر حسب میزان سهم و اوراق بین دارندگان اوراق توزیع مینماید .ناشر در ازای
خدماتی که تحت عقد وکالت ارائه میدهد ،حق برداشت مبلغی تحت عنوان حقالوکاله را دارد .در انتهای دوره ،با پرداخت
مبلغی اندک و یا به طور رایگان (بنا به توافق انجام شده در مفاد قرارداد) امکانات و تجهیزات به مالکیت دولت (مستاجر)

در خواهد آمد .در این زمان ،اوراق توسط ناشر از دارندگان اوراق تحویل گرفته خواهد شد.

در اینجا ذکر دو نکته ضرورت دارد .اول آنکه این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار ثانویه را دارند و صاحبان اوراق

اجاره در هر زمان میتوانند سهم خودشان را از مالکیت مشاع بازپس گرفته و به هر شخص دیگری منتقل نمایند .قیمت این

اوراق تحت تاثیر عواملی چون نوع قرارداد اجاره ،نرخ سود اوراق ،نرخ بازدهی سرمایهگذاریهای مشابه و نرخ تورم واقعی

و انتظاری قرار دارد.
دوم آنکه نرخ اجارهبهای صکوک اجاره میتواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری تثبیتی استفاده شود .بدین طریق که هنگام
وقوع کسری بودجه ،دولت با افزایش اجارهبهای اوراقی که خود منتشر کرده است ،تمایل سرمایهگذاران را برای خرید این

اوراق باﻻ برده و انگیزه فروش اوراق را در بین صاحبان اوراق کاهش بخشد و بدین روش بخشی از نقدینگی جامعه را جهت

تامین مالی خود جذب نماید.

 .۹.۲صکوک استصناع
صکوک استصناع میتواند به تامین مالی طرحهای عمرانی و توسعهای دولت ،شهرداریها ،شرکتهای دولتی و بخش
خصوصی کمک نماید .این صکوک ،اسناد و گواهیهای دارای ارزش یکسان هستند و برای تجمیع وجوه ﻻزم جهت ساخت

کاﻻیی استفاده میشوند که تحت تملک دارنده صکوک است.

صکوک استصناع هم میتواند برای ساخت کاﻻها و تجهیزات و هم ساخت و تکمیل پروژههای ساخت و ساز و عمرانی
بکار گرفته شود .از آنجاکه دولت در تامین اهداف خود نیازمند تهیه و استفاده از کاﻻ و خدمات و نیز پروژههای عمرانی

است و بعضاً به علت محدودیتهای بودجهای در تامین این اهداف به مشکل برمیخورد ،میتوان استفاده از صکوک
18

استصناع را ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت به طور غیرمستقیم قلمداد نمود و سطح مراجعه به سیاست استقراض از

بانک مرکزی را کاهش داد.

استفاده موثر دولت از این ابزار با هدف تامین کسری بودجه حداقل به دو روش مستقیم و غیرمستقیم قابل تصور است :در
روش مستقیم ،دولت در زمان هایی که به علت کسری بودجه توان مالی احداث ،توسعه و یا تکمیل پروژۀ خاصی را ندارد،

در ازای سپردن تعهد به پرداخت بها و اجرت پروژه در سررسیدهای مشخص ،ساخت و تکمیل پروژه مدنظر را به پیمانکار

یا پیمانکارانی سفارش میدهند .در این سفارش به جای پرداخت وجه نقد از صکوک استصناع با سررسید معین و به کسر
(با قیمتی پایینتر از قیمت مندرج بر روی آن) استفاده میشود .پیمانکار میتواند تا زمان سررسید اوراق و اخذ وجه اسمی

اوراق از سفارشدهنده صبر کرده و یا آنکه زودتر از سررسید ،آن اوراق را در بازار ثانویه تنزیل نماید .در روش غیرمستقیم،

گاه به علت بزرگ بودن پروژه و یا عدم رغبت پیمانکاران در ورود به بازارهای مالی ،دولت به واسطه بانکها سفارش

ساخت و تکمیل پروژه خاصی را میدهند و در عوض صکوک استصناع را در اختیار بانکها قرار میدهند؛ بانکها نیز این

پروژه را در قالب پروژههای کوچکتر به پیمانکاران جزء سپرده و بهای پروژه را از منابع خود به آنان پرداخت مینماید .بانکها

میتوانند تا سررسید اوراق صبر کرده و یا آنکه زودتر از سررسید این اوراق را در بازار ثانویه تنزیل نمایند (نظرپور:1۶۲۵ ،
.)۱۲-1۱۸

از آنجاکه در زمان خرید ،سود حاصل از سرمایهگذاری در این نوع صکوک با تفریق قیمت خرید از قیمت اسمی آن ،مشخص

است این ابزار یک ابزار با سود ثابت بوده و تناسب بیشتری با اهداف سیاستگذاری دولت دارد .روش عملیاتی این صکوک

در نقش تامین مالی کننده کسری بودجه دولت در شکل  ۴نمایش داده شده است.

شکل  - ۵صکوک استصناع در نقش تامین مالی کننده کسری بودجه دولت

19

 .1دولت پیشنهاد انتشار صکوک استصناع را در قالب قرارداد حقالعمل کاری به ناشر میدهد .این پیشنهاد در ازای
سپردن تعهد به پرداخت بها و اجرت پروژه در سررسیدهای مشخص خواهد بود.1

 .۸ناشر با مراجعه به پیمانکار مطابق درخواست دولت ،سفارش ساخت و یا تکمیل امکانات ،تجهیزات و یا پروژههای
عمرانی ﻻزم دولت را به وی میدهد .همچنین به جای پرداخت پول ،صکوک استصناع با سررسید مشخص در

اختیار پیمانکاران قرار میگیرد.۸
 .۶پیمانکاران میتوانند تا زمان سررسید اوراق و اخذ وجه اسمی آن از سفارشدهنده ،صبر کرده و یا آنکه زودتر از
سررسید ،اوراق را در بازار ثانویه نزد سرمایهگذاران و متقاضیان اوراق تنزیل نمایند.

 .4پس از ساخت امکانات ،تجهیزات و یا پروژههای عمرانی سفارش شده توسط پیمانکاران ،این موارد به ناشر تحویل
داده میشود.

 .5ناشر امکانات ،تجهیزات و یا پروژههای عمرانی تمام شده را به دولت تحویل میدهد .البته بنا بر مفاد قرارداد دولت
میتواند تحویل و استفاده از این موارد را پیش از اتمام نهایی انجام دهد.
 .6دولت بها و اجرت پروژه را مطابق قرارداد به ناشر میپردازد .البته نیازی نیست که حتماً این پرداخت در انتهای کار
انجام پذیرد بلکه دولت می تواند در حین ساخت موارد سفارش داده به صورت قسطی این مبلﻎ را پرداخت نماید.

در این حالت مورد  6پیش از موارد  4و  5قرار میگیرد.
 .۳ناشر مبالﻎ دریافت نموده از دولت را پس از کسر حقالوکاله خود به دارندگان اوراق (پیمانکاران و یا سرمایهگذاران
بازار ثانویه) منتقل نموده و اوراق را از آنان بازپس میگیرد.
از مزایای مهم اقتصادی صکوک استصناع آن است که این اوراق ابزار مناسبی جهت جمعآوری بخشی از نقدینگی از جامعه

و هدایت آنها به سمت پروژههای عمرانی و تولیدی است .البته این ساخت و تکمیل پروژهها تنها در بلندمدت بر بخش
عرضه کل اقتصاد اثرگذار بوده و این تاثیر منوط به هدایت مناسب سرمایهها به سمت پروژههایی است که توجیه و بازده

اقتصادی خوبی داشته باشند.

حُسن دیگر این روش آن است که با بکارگیری صکوک استصناع میتوان بخشی از وابستگی به ارزهای نفتی جهت تامین
مخارج عمرانی و تولیدی را تقلیل بخشید .مزیت دیگر که میتوان از آن یاد کرد مربوط به استقراض دولت از بانک مرکزی

ﻻ دولت قرضها را بازپرداخت نمیکند ،سیاست انقباضی
در مواقعی که قیمت نفت پایین است ،میباشد .از آنجا که معمو ً

در این مرحله چندان مفهومی ندارد؛ در حالیکه با جایگزینی استفاده از این ابزار تا حدی که پاسخگوی نیازهای دولت باشد،

این مشکل به وجود نمیآید (نظرپور .)5۲-5۱ :1۶۲5 ،از اینرو استفاده از صکوک استصناع با ورود بانک مرکزی به بازار

 1البته این پیشنهاد می تواند در قالب عقد استصناعی مستقل صورت پذیرد و نام استصناع اول بگیرد .سپس ناشر و یا واسط با پیمانکاران استصناع
دوم را منعقد سازند.
۸

حالت دیگر آن است که ناشر مستقیماً اوراق را در بازار فروخته و وجوه جمعآور ی شده را به پیمانکاران منتقل سازد؛ در این وضعیت اوراقی به

پیمانکاران داده نمیشود.
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ثانویه آن به منظور اعمال سیاست پولی و نیز جهتگیری انتشار اوراق در راستای اعمال سیاستهای مالی برای کاهش تورم

موثر به نظر میآید (شعبانی و قلیچ.)1۵۱-1۴1 :1۶۱۱ ،

در خصوص تنزیل این اوراق در بازار ثانویه ،بایستی اذعان نمود که مشهور فقهای شیعه تنزیل اسناد تجاری در نزد شخص
ثالث را در صورتیکه سند واقعی و حقیقی باشد ،از مصادیق بیع دین برشمرده و برای آن قائل به حکم جواز هستند (مراجع

تقلید ،1۶۲۶ ،ج .)۸از آنجاکه در صکوک استصناع ،اسناد تحویل داده شده به پیمانکاران بر اساس قرارداد شرعی استصناع
و در مقابل انجام فعالیت واقعی و نه صوری است ،میتوان جواز خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه را استحصال نمود.

 .۹.۳اسناد خزانه

اسالمی۱

در فقه اسالمی چنانچه دینی به عهده شخصی باشد ،صاحب دین میتواند آنرا به شخص دیگر به کمتر از مقدار دین یا مساوی

با آن بفروشد و نظر مشهور فقها این است که مدیون باید تمام آنچه بر ذمه اوست به مشتری دین بپردازد .این دیدگاه فقهی

مبنای نوعی معامالت مالی است که به آن اصطالحاً خری ِد دین یا بیع دین گفته میشود.
«دین» به هر مال کلی گفته میشود که به واسطه یکی از اسباب بر ذمه شخص دیگری ثابت میگردد .به عبارت دیگر ،دین

طلبی است که یک فرد از فرد دیگر دارد .با فرض اینکه بدهی مبنای صحیح شرعی داشته و بدهی حقیقی محسوب شوند،

داین میتواند تمام یا بخشی از این بدهیها را (که جزء داراییهای داین محسوب میشوند) به شخص ثالث با قیمتی کمتر
از قیمت اسمی بفروشد .با فروش دین ،مالکیت دین به غیر داین واگذار میشود و این امکان برای مالک جدید نیز میسر
است که دین را مجددا ًبه فروش برساند .در اصطالح حقوقی ،بیع دین به تنزیل آن دسته از اسناد و اوراق بهادار (سفته و

برات) که مفاد آن حاکی از بدهی (دین) ناشی از معامالت تجاری است ،دﻻلت دارد.

اما از جمله اوراق بهادار اسالمی که بر پایه خرید دین استوار است و میتواند به تامین کسری بودجه دولتی یاری رساند ،اسناد
خزانه اسالمی است .این اوراق توسط خزانهداری کل کشور منتشر شده و بر پایه بدهیهای دولت به پیمانکاران و بخش

خصوصی در قبال خرید خدمات پیمانکاری می باشد .این اوراق بازدهی کامال مشخص داشته و از سود انتظاری و یا سود

علی الحساب برخوردار نیست .همچنین این اوراق همانند برخی از انواع صکوک کوپن پرداخت سود ندارد و در ابتدای فروش
به قیمت پایینتر از قیمت اسمی درج شده بر روی آن یا به اصطالح «به کسر» فروخته میشوند .این روش موجب کشف نرخ
سود بدون ریسک سرمایه در بازار را فراهم می آورد .این اوراق کاربرد خوبی برای پیمانکاران طلبکار از دولت دارد بدین معنا

که این پیمانکاران میتوانند با مراجعه به خزانهداری کل کشور ،متناسب با بدهی خود اسناد خزانه دریافت نموده و با مراجعه
به بازار ثانویه آن اوراق را به فروش رسانند.

افزون بر این ،از جمله کارکردهای مهم اسناد خزانه اسالمی در اقتصاد کالن ،ابزار سیاستگذاری پولی در قالب عملیات بازار
باز است و میتواند جایگزین خوبی برای اوراق مشارکت بانک مرکزی به حساب آید (قضاوی و بازمحمدی.)۳1 :1۶۱۱ ،
در این میان یکی از مهمترین مفاهیم کسری بودجه دولت مفهومی است که کسری بودجه را با بدهیهای دولت مرتبط

میسازد .یعنی هزینه کردن منابعی که از محل وامگیری حاصل شده باشد (بانک مرکزی .)۳ :1۶۳۵ ،در سالهای اخیر
Islamic Treasury Sukuk

1

اسناد خزانه اسالمی ،همانند صکوک جزو ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی به حساب می آیند و عموم ًا خارج از دسته بندی صکوک قرار میگیرند.
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مجموع بدهی بخش دولتی (شامل دولت و موسسات و شرکتهای دولتی) به بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و همچنین

رقم بدهی دستگاه های اجرایی به پیمانکاران طرف قرارداد در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و پیمانکاران
سایر بخشهای صنعتی و راه و ساختمان بسیار قابل مالحظه بوده است .بدیهی است افزایش بدهی دستگاههای اجرایی به
پیمانکاران ،به موجب اثر تسری ،افزایش مطالبات معوق بانکی از سوی ایشان را به دنبال خواهد داشت .در این شرایط ،از

طرفی دولت با توجه به کسری بودجههای احتمالی برای تسویه بدهیهای خود نیاز به ابزار مالی سازگار با معیارهای اسالمی

دارد و از سوی دیگر ،بهبود کیفیت داراییهای شبکه بانکی و افزایش توان خدماترسانی آنها به بخشهای خصوصی و

دولتی در گرو کاهش بدهیهای بخش دولتی است.

اما سازوکار عملیاتی این ابزار در نقش تامین مالی کننده کسری بودجه دولت در شکل  ۳نمایش داده شده است.

شکل  - ۶مدل ﻋﻤلیاتی اسناد خزانه اسالمی در جایگاه ابزار تامین کسری بودجه دولتی

 .1دولت با توجه به کسری بودجه و حجم بدهیهای قابل تبدیل به اسناد خزانه اسالمی و اهداف سیاستی خود پیشنهاد
انتشار این نوع اوراق را به ناشر میدهد.1

 .۸ناشر ،اسناد خزانه اسالمی را به کسر متناسب با بدهیهای پیمانکاران و تهیهکنندگانِ امکانات و تجهیزات مورد نیاز
دولت به آنان تحویل میدهد.
ن امکانات و تجهیزات مورد نیاز دولت (طلبکاران) اسناد و مدارک دال بر بدهی دولت را
 .۶پیمانکاران و تهیهکنندگا ِ
به ناشر تحویل میدهند.

1در این نمودار به هدف رعایت اختصار ،ناشر ،امین و وکیل و  ...سایر نهادهای انتشاردهنده اوراق در یک نمایه نشان داده شده است.
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 .4پیمانکاران و تهیهکنندگان امکانات و تجهیزات مورد نیاز دولت (طلبکاران) که اینک دارندگان اسناد خزانه اسالمی
هستند ،این اوراق را در بازار در بین سرمایهگذاران تنزیل مینمایند .سرمایهگذاران نیز میتوانند این اوراق را در بین

خود مورد مبادله و معامله قرار دهند.
 .5در سررسید مقرر ،دولت معادل قیمت اسمی اوراق به عالوه حقالوکاله و حقالعمل ناشر (آنطور که تعهد نموده
است) را به ناشر تحویل میدهد و اسناد و مدارک دال بر بدهی خود را از وی تحویل میگیرد.
 .6ناشر در سررسید پس از کسر حقالوکاله و حقالعمل خود ،اوراق را از سرمایهگذاران تحویل گرفته و مبلغی معادل
قیمت اسمی اوراق به آنان تحویل میدهد.

آنطور که مالحظه میشود ،سازوکار اسناد خزانه اسالمی جهت تامین بدهیهای بخش دولتی از دو مرحله تشکیل میشود:

اول ،جایگزینی بدهیهای مسجل دولت (خزانهداریکل) با اسناد خزانه معادل آن به پیمانکاران طرف قرارداد و سایر
بستانکاران و دوم ،امکان تنزیل این اوراق در بازار ثانویه.

بازار اولیه اسناد خزانه اسالمی بین خزانهداریکل ،بانک مرکزی ،شبکه بانکی ،پیمانکاران ،سازمانهای بیمه و تأمین اجتماعی،

برخی نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بستانکاران موضوع ماده  ۲قانون محاسبات عمومی ایجاد میشود .در این بازار
اسناد خزانه اسالمی به قیمت اسمی با بدهیهای مسجل خزانهداریکل معاوضه میشوند .بازار ثانویه این ابزار میتواند بازار

بینبانکی 1و یا بورس اوراق بهادار باشد .در این بازار ،این اوراق بر مبنای ضوابط بیع دین و بر حسب شرایط عرضه و
تقاضای وجوه در بازار مالی ،به قیمتی متفاوت با قیمت اسمی ،دادوستد میشوند .در هر زمان ،خزانهداریکل نیز این امکان

را دارد که در قبال پرداخت زودهنگام بدهیهای خود ،اوراق را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی از بازار جمعآوری نماید (قلیچ،

 .)1۱۳-۸۱1 :1۶۱۶البته این اوراق در جایی که دولت از خدمات پروژهای پیمانکاران در پروژههای ملی استفاده میکند،
قابلیت انتشار دارد؛ ولیکن در مواردی که دولت به پول نقد نیاز دارد ،نمیتوان از این اوراق استفاده نمود.

افزون بر مزیت تامین مالی کسری بودجه دولت توسط اسناد خزانه اسالمی میتوان به سایر مزایای اقتصادی استفاده از این
ابزار نیز اشاره داشت .از جمله آنکه به دلیل تضمین پرداخت در سررسید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ،این اوراق

دارای ریسک نکول نخواهند بود .همچنین موجب بهبود کیفیت داراییهای شبکه بانکی و افزایش توان مالی آنها برای ارائه
خدمات به بخشهای خصوصی و دولتی و افزایش توان مالی پیمانکاران در اجرای سریعتر پروژهها و ایفای تعهدات آنها به
شبکه بانکی میشود .عالوهبراین موجب بهبود مدیریت بدهیهای دولت میشود و انضباط مالی و شفافیت بودجه دولت را

افزایش میدهد.
عالوه براین ،بانک مرکزی می تواند در مواقعی که نیاز به سیاست انقباض و انبساط پولی دارند ،از طریق خرید و فروش این
اوراق به این سیاست دست بزنند (موسویان .)1 :1۶۱۶ ،همچنین این ابزار میتواند برای سرمایهگذاری در دوره کوتاهمدت

و سرمایهگذارانی که میخواهند نقدشوندگی دارایی خود را حفظ کنند و در عین حال ،سرمایهگذاری نمایند ،مفید فایده باشد.

افزون براین ،اسناد خزانه اسالمی توان آن را دارد که یک معیار سنجش برای بازدهی و سودآوری سایر ابزارهای مالی باشد.

به طوریکه نرخ بهره اسناد خزانه متعارف به عنوان یک کف برای همه ابزارها شناخته میشود .به همین جهت اگر بخواهیم
یک بازار سرمایه تمام عیار اسالمی داشته باشیم به یک ابزار مالی نیاز داریم که کف نرخ سود را تعیین کند.

Interbank Market
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1

ﻻزم به اشاره است که مجلس شورای اسالمی در سیزدهم بهمن  ،1۶۱۸در جریان بررسی بخش درآمدی ﻻیحه بودجه 1۶۱۶

کل کشور ،با بند (ط) تبصره  ۳این ﻻیحه موافقت نمود که براساس آن ،دولت مجاز گردیده اسناد خزانه اسالمی با حفظ
قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بینام و یا بانام ،صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت

طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده ( )۸۱قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار
میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید .این اوراق از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی

موضوع قانون بازار اوراق بهادار (مصوب  )1۶۲۵/۱۱/۱1محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر

میشوند.1

 .۱۱توصیههای سیاستی جهت افزایش جﺬابیت خرید اوراق بهادار
عدم جذابیت اوراق بهادار دولتی نقش مهمی در پایین بودن سطح تقاضا و به تبع آن سطح عرضه این اوراق داشته است .از
اینرو جهت افزایش میزان خرید این اوراق می بایست به افزایش جذابیت اوراق برای خریداران اقدام نمود .در ادامه چند
راهکار برای دستیابی به این هدف توصیه میگردد:

 .۱.۱۱فعالساﺯی باﺯار ثانویه اوراق و ﮔسترش سطح دسترسی به آن
اوراق بهادار و سپردههای بلندمدت بانکی در جذب منابع مالی رقیب یکدیگر هستند؛ چراکه هر دو از ضریب ریسک بسیار
پایینی برخوردارند به نحویکه سرمایهگذار در هر دو مورد از یک سود حداقلی مطمئن برخوردار خواهد بود .اما آنچه هر یک
از این دو نوع ابزار را نسبت به دیگری جذابتر میکند ،قدرت نقدشوندگی آنهاست که این قابلیتها در اوراق بهادار به

نحوی پیشبینی شده است .تاکنون به علت نقصان در سازوکار بازخرید اوراق قبل از سررسید ،دارندگان اوراق جهت فروش
به بانکهای عامل مراجعه داشته و این بانکها را با ریسکهای مختلف مواجه مینمودهاند .از اینرو ممنوعیت بازخرید
اوراق توسط بانکهای عامل گرچه نفعی به نظام بانکی میرساند اما با کاهش قدرت نقدینگی اوراق از جذابیت آن میکاهد.

ایجاد بازار ثانویه فعال و گسترده این زمینه را فراهم میسازد که دارندگان اوراق در مواقع نیاز به نقدینگی ،آن را از طریق بازار
ثانویه تامین نموده و نقش شراکت خود را به فرد ثالثی واگذار نمایند .در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسالمی در

ادامه رسیدگی به ﻻیحه رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تاریخ  1۱دی  1۶۱۶تصویب کردند تمامی

معامالت ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسالمی (صکوک) صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس انجام

شود.

اطالعرسانی به مشتریان در خصوص چارچوب و سازوکار بازار ثانویه ،تسهیل فرآیندهای نرمافزاری و سختافزاری ،حمایت
قانونی از حقوق مشتریان در بازار ثانویه ،کنترل بازار از بروز شوکها و نوسانات شدید قیمتی با لحاظ سقف و کف بازه

1

شایان ذکر است در روز چهارشنبه هشتم مهرماه  ،1۶۱۵برای نخستین بار اوراق بانام اسناد خزانه اسالمی در حجم  ۵۱۱هزار برگهای با تاریخ

سررسید منتهی به  ۸۶اسفند ماه  ،1۶۱۵در نماد معامالتی "اخزا" ،از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران عرضه و به قیمت  ۱۱۱هزار و
 ۴۱۱ریال کشف قیمت شد (خبرگزاری فارس ،1۶۱۵/۱۳/۱۲ ،شماره.)1۶۱۵۱۳۱۲۱۱۱۱۲۶ :
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قیمتی در دوره های زمانی مشخص ،نظارت بر معامالت بازار ثانویه و جلوگیری از بروز فساد و تخلفات اداری و مالی

میتواند بستر مناسبی جهت به نتیجه رسیدن این بازار باشد.

البته با توجه به مدت زمان محدودی که از تصویب این ﻻیحه میگذرد به نظر میرسد نیاز است تا گذر زمان محاسن و

ضعف های این بازار را قابل آزمون سازد .به هر تقدیر این فرصت نقدشوندگی برای اوراق بهادار در حالی است که بازدریافت
سپردههای بلندمدت بانکی تا قبل از سررسید ،نیازمند قبول سودآوری پایینتر در قالب جریمه است و میتواند اوراق را نسبت
به سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت بانکی دارای مزیت و جذابیت بیشتر سازد.

نکته دیگر آنکه جهت فعال سازی بازار ثانویه اوراق و گسترش دسترسی به آن برای آحاد افراد جامعه ،میتوان پیشنهاد نمود
که در مناطقی از کشور که در حال حاضر دفاتر کارگزاریهای بازار سرمایه بهنحو فعال حضور ندارد اوﻻً زمینههای ایجاد و

فعالسازی اینگونه دفاتر برنامهریزی شود (برنامه میانمدت) و ثانیاً تا زمان تاسیس و فعال شدن این دفاتر در سراسر کشور،
از شبکۀ گستردۀ شعب بانکی برای خرید و فروش اوراق استفاده گردد (برنامه کوتاهمدت) .انتظار میرود با این برنامهریزی

دسترسی عموم مردم به بازار ثانویه اوراق بهادار تسهیل شده و موجبات رونق این بازار فراهم شود.

 .۲.۱۱هﻤاهنگساﺯی سود ﻋلیالحساب با سود باﺯارهای رقیب
باﻻ بودن نسبی نرخ سود بازارهای رقیب همچون نرخ سود سپردههای شبکه بانکی و یا موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز،

سایر اوراق منتشره ،بازارهای سفتهبازانه همچون سکه ،طال و ارز میتواند انگیزه افراد را برای تقاضای اوراق بهادار دولتی
کاهش دهد .جای تردید نیست که هرچند اوراق منتشره دارای سود منطقی و مناسب با شرایط اقتصادی داشته باشد اما

بازارهای سفتهبازانه و ریسکی پیشنهاد ارای ه نرخ سود باﻻتر را داشته باشند ،مقداری از متقاضیان سرمایهگذاری به سمت
اینگونه بازارهایی که اتفاق ًا ارزش افزوده اقتصادی چندانی هم ندارند متمایل میگردند .جهت رفع این مشکل میتوان دو نوع

پیشنهاد مطرح ساخت:
اول آنکه با توجه به مشخص بودن نرخ سود بانکی و سایر اوراق منتشره میتوان سود اوراق بهادار را متناسب با این نرخها
تعیین نمود .مسلماً با ایجاد امکان خرید و فروش این اوراق در بازار ثانویه ،این دسته از اوراق نسبت به سپردههای بلندمدت

بانکی با نرخ سود مشابه دارای مزیت نسبی خواهند شد.
دوم آنکه جهت کنترل بازارهای موازی و عموم ًا سفتهبازانه همچون طال ،سکه و ارز و یا فعالیت موسسات غیرمجاز پولی و
اعتباری که نرخهای سود باﻻتر از نرخهای مصوب نظام بانکی را ارایه مینمایند باید از افزایش و تقویت روشهای نظارتی
(همچون نظارت بر عرضه ارز دولتی که ممکن است صرف ًا جهت فروش در بازار آزاد تقاضا شده باشد) ،آگاهیبخشی و

اعالم هشدار به سرمایهگذاران نسبت به مخاطرات پذیرش ریسکهای غیرمتعارف در این نوع بازارهای موازی استفاده نمود.
ﻻزم بهذکر است مدیریت و تدبیر دولت یازدهم در کنترل بازارهای موازی و سفتهبازانه نسبت به دورههای قبل که شاهد
نوسانات شدید در اینگونه بازاراها بودهایم حرکتی رو بهجلو و مثبت ارزیابی میشود.
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 .۳.۱۱استفاده اﺯ اوراق بهادار

تبدیلی۱

در برخی از اوراق بهادار همچون اوراق مشارکت میتوان ترتیبی مهیا نمود که اوراق به اوراق بهادار تبدیلی بدل شود .استفاده
از این اوراق می تواند از جمله موارد ایجاد انگیزه برای خریداران اوراق باشد .این نوع اوراق این حق را به دارندگان خود

میدهد که اوراق را بر اساس فرمول از پیش تعیین شدهای در سررسید و یا مقاطع زمانی پرداخت سود به سهام تبدیل کنند.
به عبارتی در این زمانها از دارندگان اوراق بهادار درخواست میشود در صورت تمایل به ارزش اوراق خود ۸سهام دریافت

کنند ۶و در صورت نیاز به نقدینگی ،آن را در بازار ثانویه مبادله نمایند 4و یا در غیراینصورت قیمت اوراق خود را دریافت
و از شرکت خارج شوند.

اختیار تبدیل اوراق به سهام و سهیم شدن در رشد حقوق صاحبان سهام برای دارنده این اوراق ارزش افزوده و جذابیت بیشتر

ایجاد میکند (عبداله و اسماعیل .)۸۱۱۱ ،5همچنین این اوراق تبدیلی نسبت به سهام عادی ریسک پایینتری را دارند چراکه

ارزش این اوراق زمانی به پایینتر از ارزش اسمی خود کاهش مییابد که ارزش سایر اوراق همگروه آن نیز کاهش یابد در
حالیکه سهام اینگونه نیست .همچنین برحسب تجربه این اوراق از نوسانات کمتری در مقایسه با سهام برخوردار هستند؛
همچنین تجربه تاریخی نشان داده که سهام پایه اوراق تبدیلی به دلیل داشتن ویژگی مشابه اوراق با درآمد ثابت از بازدهی

باﻻتری نسبت به اوراق غیرتبدیلی بهرهمند میباشد (ذوالفقاری.)1۶۱۸ ،

جهت افزایش جذابیت اوراق تبدیلی میتوان سهام پایه را از نوع «سهام ممتاز» انتخاب کرد .سهام ممتاز نوعی از اوراق

بهادار است که دارنده آن نسبت به درآمدها و داراییهای ناشر ،حق یا ادعای معین بیشتری دارد .این سهام از سود ثابتی مثل
برخی از اوراق بهادار برخوردار است ،چراکه پرداخت سود این سهام ،نسبت به سود سهام عادی ،اولویت و حق تقدم داشته
و باید به طور کامل پرداخت شود حتی اگر ناشر به هر دلیل ورشکسته شود .ﻻزم به اشاره است که سهام ممتاز را اوراق بهادار

ترکیبی 6نیز مینامند چون ویژگی های سهام عادی و اوراق قرضه را با هم دارا هستند .سهام ممتاز مثل سهام عادی زمان
سررسید ندارند و می تواند دچار افزایش قیمت شود؛ ولی از سوی دیگر با توجه به دریافت سود ثابت در گروه اوراق بهادار

با درآمد ثابت قرار میگیرد .افزون براین استفاده از اوراق تعویضی و یا سایر انواع اوراق تبدیلی میتواند به جذابیت بیشتر
این اوراق منتج گردد .جدول  ۶به معرفی مهمترین انواع این اوراق میپردازد.

Convertible

0

 ۸بنا بر تبصره ماده  ۶۱قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (مصوب  )1۶۳۳مابهالتفاوت سود قطعی و سود علیالحساب هم میتواند قابل تعویض
یا تبدیل به سهام باشد.
 ۶جهت جلوگیری از اثرات سوء عرضه یکباره سهام ارایه شده به بازار و افت قیمت آن میتوان از سبد سهام استفاده نمود.
 4به لحاظ فقهی فروش اوراق تبدیلی پیش از سررسید ،دربردارنده فروش «حق سهامدار شدن» توسط فروشنده اوراق به خریدار اوراق است و منعی
از این جهت ندارد.

Abdullah & Ismail
Hybrid
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5
6

جدول  – ۳انواع اوراق تبدیلی
انواع اوراق تبدیلی
1

۸

اوراق تبدیلی به سهام ممتاز
Convertible preferred stock
اوراق تعویضی
Exchangeable

توضیحات
سهام ممتاز سهامی است که از ویژگیهای اوراق بدهی و سهام عادی هردو

برخوردار است.

اوراق تعویضی این قابلیت را دارند که با سهامی غیر از سهام ناشر که در

حال حاضر در مالکیت ناشر است جایگزین شوند.

اغلب دارای سررسید کوتاهمدت هستند و معموﻻ بازده باﻻتری را نسبت

۶

اوراق تبدیلی الزام آور
Mandatory Convertibles

به سهام پایه آن نصیب دارنده میکنند .بهطور خودکار در زمان سررسید به
تعداد معینی از سهام پایه تبدیل میشوند .در صورتی که در زمان سررسید
ورقه ،ارزش سهام پایه آن در حداقل ممکن باشد ،تعداد سهام قابل

تخصیص به سرمایهگذار باید بهگونهای باشد که از زیان وی ممانعت به

عمل آید.
۵

۴

اوراق تبدیلی همراه با قرارداد اختیار
Convertible Bond Option
اوراق تبدیلی مادامالعمر
Perpetual Convertible Bond

حق اختیار همراه با اوراق تبدیلی ابزاری مناسب برای اشخاصی است که

به دنبال تفکیک اوراق تبدیلی از جزء ریسک اعتباری آن هستند.

از انواع اوراق است که تاریخ سررسید خاصی ندارند و صرفا سود آ نها
بهطور منظم پرداخت میشود.

 .۴.۱۱اطالعرسانی و آﮔاهیبخشی به صاحبان سرمایه
برای افزایش جذابیت و گسترش سطح تقاضای خرید اوراق بهادار دولتی ،نباید دریچه نگاه را به پایتخت و چند شهر بزرگ
کشور محدود کرد .بدون شک جذب سرمایه افراد در شهرهای کوچک و حتی روستاهای کشور میتواند به افزایش فروش

اوراق کمک برساند .اما از آنجاکه بخشی از این سرمایهگذاران نسبت به قوانین و فرآیندهای اوراق اطالعات و آگاهی کافی
ندارند ،بنا بر تفکرات سنتی و یا ریسکگریزانه ،خرید هر نوع اوراق (ولو در شرایط تضمین اصل پول و ارزش اسمی اوراق)
را فعالیتی به شدت ریسکی میپندارند و ترجیح میدهند از سایر مسیرها همچون سپردههای بانکی و یا خرید طال و زمین به

پسانداز سرمایه خود اقدام نمایند .از اینرو نیاز است نسبت به آموزش و فرهنگسازی (چه در سطح رسانههای عمومی و
چه در سطح نظام آموزشی) در خصوص خرید اوراق بهادار اقدامات درخوری صورت گیرد .استفاده از جراید ،صداوسیما،

دفاتر مشاوره محلی ،کتب درسی از جمله ابزارهای موثر برای این منظور میباشند.
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 .۵.۱۱تنوعبخشی به اوراق بر حسب سالیق مشتریان
اوراق بهادار موجود ،موضع ضعیفی نسبت به تنوع سالیق مخاطبان از سه منظر ریسک ،سررسید و بازده دارد و این امر
بیشک دایره متقاضیان این اوراق را محدود ساخته است .تنوعبخشی به این سه منظر از طریق مواردی چون ورود موضوع
به پروژههای ریسکیتر و سودآورتر در اوراق مشارکتی و یا تنوعبخشی به سررسید اوراق در دورههای میان مدت و بلندمدت

میتواند طیف بیشتری از افراد با سالیق گوناگون را متقاضی خرید این اوراق گرداند.

 .۶.۱۱اجرای تسهیالت ویژه
معافیت مالیاتی ،1پرداخت سود اوراق در تواترهای زمانی کوتاهتر و یا تسهیل در شرایط خرید و فروش اوراق همچون
فراهمسازی امکان مبادﻻت الکترونیکی اوراق میتواند جذابیت این اوراق را افزایش دهد.

البته ممکن است با اجرای تمامی تدابیر فوق جهت افزایش تقاضای اوراق بهادار دولتی ،کماکان بخشی از اوراق به مرحله
فروش نرسد .دولت میتواند با استفاده از متعهد پذیرهنویس اوراق بهفروش نرفته را به شخص ثالث و یا پیمانکاران ،مشاوران
و تامینکنندگان تجهیزات همان طرحهای عمرانی تا سقف مطالبات ۸واگذار نماید (قلیچ.)۵۱۳ -۴۱۵ :1۶۱۵ ،

شکل  – ۷راهکارهایی جهت افزایش جﺬابیت اوراق بهادار

هماهنگسازی
سود
علیالحساببا
سودبازارهای
رقیب

فعالسازیبازار
ثانویهاوراقو
گسترشسطح
دسترسیبهآن

اجرای
تسهیالت
ویژه
راهکارهایی جهت
افزایش جذابیت
اوراق بهادار

استفادهاز
اوراقبهادار
تبدیلی
اطالعرسانیو
آگاهیبخشی
بهصاحبان
سرمایه

 1بند ح و ط از تبصره  ۳قانون بودجه  1۶۱۵کل کشور به این موضوع اشاره کرده است.
 ۸بند ج از تبصره  ۳قانون بودجه  1۶۱۵کل کشور به این موضوع اشاره کرده است.
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تنوعبخشیبه
اوراقبر
حسبسالیق
مشتریان

 .۱۱نتیجهﮔیری
کسری بودجه یکی از معضالت قدیمی اقتصاد ایران بوده که همواره اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای گذاشته

است .تورم ،کاهش سرمایهگذاری ،کاهش تولید ،بهرهوری و رشد اقتصادی ،تاخیر در ثمردهی طرحهای عمرانی و برداشت
از حساب ذخیره ارزی از شایعترین آثار سوء کسری بودجه دولتی به حساب میآیند .در اقتصاد ایران جهت تامین کسری
بودجه دولتی عمدتاً از طریق ایجاد پایه پولی و بالتبع آن ایجاد تورم پولی اقدام میشود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده

نیست .یکی از راهحل های جایگزین ،استفاده از اوراق بهادار اسالمی جهت رفع این نوع کسری بودجه است که محور اصلی
این پژوهش را شکل داده است.
در این تحقیق پس از بیان سابقه پژوهش و مفهوم شناسی کسری بودجه به اثرات نامطلوب کسری بودجه دولت و وضعیت

کسری بودجه دولتی در اقتصاد ایران پرداخته شده است .سپس روشهای تامین کسری بودجه دولتی مورد اشاره قرار گرفته
و تامین مالی کسری بودجه از طریق اوراق بهادار اسالمی و الزامات آن بررسی شده است .در ادامه قابلیت صکوک اجاره،

صکوک استصناع و اسناد خزانه اسالمی به عنوان سه نمونه از اوراق بهادار اسالمی در رفع کسری بودجه دولت تشریح گردیده

است .توصیههای سیاستی جهت افزایش جذابیت خرید این اوراق بهادار بخشهای پایانی این پژوهش را تشکیل دادهاند.

نتیجه نهایی نشان داد که شرط پایداری فرآیند تعدیل موجودی و کاهش کسری بودجه با انتشار اوراق این است که این اوراق

افزایش دهنده سطح تولید باشند واﻻ کاهش کسری بودجه ،پایدار نخواهد بود .همچنین بررسی ویژگیهای اوراق بهادار
اسالمی در تامین این شرط بیانگر این نکته بود که تعمیق مالی ،کاهش مشکل اطالعات نامتقارن و تجمیع و هدایت

پساندازهای خرد از جمله عواملی هستند که مشتق زنجیرهای تامین این شرط را به نمایش درمیآورند .افزون براین معرفی
قابلیت صکوک اجاره ،صکوک استصناع و اسناد خزانه اسالمی به عنوان سه نمونه از اوراق بهادار اسالمی نشان داد که با

فراهمسازی زمینههای ﻻزم ،استفاده از این سه اوراق میتواند دولت را در تامین کسری بودجه خود یاری رساند.
عالوه براین در بخش پایانی توصیه گردید که جهت افزایش تقاضای خرید این نوع اوراق ،از سیاستهای فعالسازی بازار

ثانویه اوراق و گسترش سطح دسترسی به آن ،هماهنگسازی سودعلیالحساب با سود بازارهای رقیب ،استفاده از اوراق
بهادار تبدیلی ،اطالعرسانی و آگاهیبخشی به صاحبان سرمایه ،تنوعبخشی به اوراق بر حسب سالیق مشتریان و اجرای

تسهیالت ویژه استفاده گردد.
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منابع فارسی
-

بانک اطالعات سریزمانی اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا.
بانک مرکزی ( ،)1۶۳۵بررسی مفاهیم و آثار کسری بودجه ،تهران :گزارش داخلی بانک مرکزی.

بانک مرکزی ،اداره حسابهای اقتصادی ( ،)1۶۲۶حساب جریان وجوه ایران  ،1۶۴1–1۶۳۳دی ماه.

برانسون ،ویلیام اچ ،)1۶۲6( .تئوری و سیاست های اقتصاد کالن ،ترجمه عباس شاکری ،تهران :نشر نی ،چاپ

یازدهم.

جاللی نائینی ،سید احمدرضا ( ،)1۶۱۵سیاست پولی؛ مبانی نظری و ارزیابی عملکرد در ایران ،تهران :انتشارات

پژوهشکده پولی و بانکی.

-

خادمالحسینی اردکانی ،مجید و سید عباس موسویان ( ،)1۶۱1مهندسی مالی اسناد خزانه اسالمی ،فصلنامه اقتصاد

-

خلعتبری ،فیروزه ( ،)1۶۳1مجموعه مفاهیم پولی ،بانکی و بینالمللی ،تهران :انتشارت شباویز.

-

اسالمی ،سال دوازدهم ،شماره .۵۴

ذوالفقاری ،مهدی ( ،)1۶۱۸اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ،ابزاری برای تامین مالی اسالمی ،ماهنامه بورس،
شماره .1۱۸

سازمان برنامه و بودجه ( ،)1۶۴۵گزارش بودجه برنامهای در ایران ،تهران :انتشارات سازمان برنامه و بودجه.

شعبانی ،احمد و وهاب قلیچ ( ،)1۶۱۱قابلیت اوراق بهادار اسالمی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی (مطالعه
موردی :اوراق مشارکت ،اجاره ،مرابحه و استصناع) ،فصلنامه اقتصاد اسالمی ،سال  ،11شماره .۵۶

شیروانی ،علی ( ،)1۶۳۲ترجمه و تبیین شرح لمعه ،قم :دارالعین ،چاپ دوم.

عیسوی ،محمود و وهاب قلیچ ( ،)1۶۱۵قابلیت اوراق بهادار اسالمی در جبران کسری بودجه دولت به عنوان ابزار
سیاستی ،فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال پانزدهم ،شماره .۴۳

-

فراهانیفرد ،سعید ( ،)1۶۲۲صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تامین مالی و پوشش ریسک ،فصلنامه اقتصاد

-

فراهانیفرد ،سعید ( ،)1۶۲1سیاستهای اقتصادی در اسالم ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

-

اسالمی ،سال نهم ،شماره .۶۶

فرجوند ،اسفندیار ( ،)1۶۳۳فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه ،تبریز :انتشارات احرار ،چاپ اول.
قانون پولی و بانکی کشور (.)1۶۴1

قضاوی ،حسین و حسین بازمحمدی ( ،)1۶۱۱عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا؛ مطالعه
موردی :اسناد خزانه اسالمی ،تهران :پژوهشکده پولی و بانکی ،گزارش پژوهشی شماره .۱

-

قلیچ ،وهاب ( ،)1۶۱۶تحلیل قابلیت ابزارهای مالی اسالمی در اثرگذاری بر چرخههای تجاری اقتصاد جمهوری

-

قلیچ ،وهاب ( ،)1۶۱۵راهکارهایی برای افزایش جذابیت خرید اوراق مشارکت دولتی ،مجموعه مقاﻻت بیست و

-

اسالمی ایران ،رساله دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی.

ششمین همایش بانکداری اسالمی ،تهران :انتشارات موسسه عالی آموزش بانکداری ایران.

مراجع تقلید ( ،)1۶۲۶توضیحالمسائل ،قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مزینی ،امیرحسین و سعید قربانی و نسرین صلح خواه ( ،)1۶۱۶طراحی الگوی عملیاتی تامین مالی بخش صادرات

با استفاده از صکوک در اقتصاد ایران ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (پژوهشهای رشدوتوسعه پایدار) ،سال

چهاردهم ،شماره .۸
-

مقدسی ،محمدرضا ( ،)1۶۳۶سیاستهای پولی :انتخاب ابزاری به عنوان جایگزین ،تهران :معاونت امور اقتصادی
وزارت امور اقتصادی و دارایی.
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-

موسویان ،سیدعباس ( ،)1۶۱1بازار سرمایه اسالمی( ،)1تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

موسویان ،سیدعباس ( ،)1۶۱۶اسناد خزانه اسالمی؛ از الف تا ی ،پایگاه اطالعرسانی بازار سرمایه (سنا) ،مورخ
.1۶۱۶/۱۸/1۶

موسویان ،سیدعباس و ابوذر سروش ( ،)1۶۱۱آسیبشناسی فقهی ،اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در

ایران ،فصلنامه بورس اوراق بهادار ،سال چهارم ،شماره .1۵

-

موسویان ،سیدعباس و سعید فراهانیفرد ،)1۶۲۴( ،اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) ،فصلنامه اقتصاد اسالمی،

-

موسویان ،سیدعباس و جواد حدادی ( ،)1۶۱1کاربرد ابزارهای پروژه محور اسالمی (صکوک) در تامین مالی

-

مومن ،محمد ( ،)1۶۳۲جایگاه اوراق مشتارکت در نظام اقتصادی اسالمی ،مجله معرفت ،شماره .۸۲

-

ش.۸۵

سرمایه گذاری های بخش نفت و گاز ،دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسالمی ،سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی .)۳

نجفی ،محمدحسنبنباقر (بی تا) ،جواهرالکالم فی شرح شرائع اﻻسالم ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،هفتم.

نظرپور ،محمدنقی ،)1۶۲4( ،اوراق بهادار استصناع (سفارش ساخت) ابزاری برای سیاست پولی ،فصلنامه اقتصاد
اسالمی ،شماره .۸۱

-

نظرپور ،محمدنقی ،)1۶۲5( ،عملیات بازار باز از طریق اوراق استصناع (مشکالت و راهحلها) ،فصلنامه اقتصاد

-

هادوی تهرانی ،مهدی ( ،)1۶۳۲مبانی فقهی اوراق مشارکت ،مجموعه مقاﻻت دهمین همایش بانکداری اسالمی،

اسالمی ،شماره .۸۸

تهران :موسسه عالی بانکداری ایران.
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گزارشهای پژوهشی
عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش
1394

حکمرانی شرکتی در نظامهای بانکی منتخب و نقش بانکهای مرکزی

MBRI-RR-94013

مهرداد سپه وند ،حمید قنبری ،امین جعفری ،لیال محرابی

طراحی ابزارهای اسالمی جهت ارائه تسهیالت قاعدهمند توسط بانک مرکزی

MBRI-PN-94012

حسین میسمی ،حسین توکلیان

صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری :ارتقای پاسخگویی در مدل کسب و کار بانکداری بدون ربا ،همگرا باIFRS

MBRI-PP-94011

احمد بدری

قواعد مالی و هدفگذاری تورمی

MBRI-PN-94010

ژاله زارعی

عملیات بازار باز در بانکداری مرکزی نوین و تحلیل آن از منظر فقهی

MBRI-RR-94009

حسین میسمی

عوامل موثر بر تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی

MBRI-PN-94008

وهاب قلیچ و رسول خوانساری

ناخنثایی عملیات بازار باز

MBRI-WP-94007

پیر پائولو بنینو ،سالواتور نیستیکو

برآورد ارزش خدمات خانگی کشور با تأکید بر خدمات زنان خانهدار

MBRI-RR-94006

ابوالفضل خاوری نژاد

افق زمانی گذار به تورم تک رقمی پایدار در سایه سیاست پولی و ارزی

MBRI-PN-94005

حمید زمانزاده

برگزیدگان حوزههای مختلف بانکداری مرکزی در سال ۴109

MBRI-TR-94004

ژاله زارعی و ایلناز ابراهیمی

نظامهای ارزی :دسته بندی ،شناسایی و آثار اقتصادی

MBRI-RP-94003

علی بهادر

قدرت قانونی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

MBRI-WP-94002

زهرا خوشنود ،پی یر اِی .بولتز

معرفی یک شاخص شرایط پولی جدید برای اقتصاد ایران

MBRI-WP-94001

مریم همتی

1393
عوامل موثر بر بهرهمندی از وام و شکلگیری تقاضا برای وام در خانوارهای شهری

MBRI-RR-93042

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ساختار هزینهای بنگاهها و تقاضا برای منابع مالی

MBRI-PN-93041

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

رتبهبندی موسسات مالی اسالمی برتر جهان در سال ۴109

MBRI-TR-93040

لیال محرابی

تحلیل پویاییهای تورم و رشد اقتصادی در ایران

MBRI-PN-93039

سیدعلی مدنی زاده ،هومن کرمی ،سعید بیات

بررسی آمار و اطالعات حوزه تأمین مالی

MBRI-PN-93038

مجید عینیان ،امینه محمودزاده

ارزیابی ساختار ترازنامه و واسطهگری مالی شبکه بانکی کشور

MBRI-PN-93037

مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری

چارچوبی برای اصالح سیاستگذاری پولی در ایران

MBRI-PP-93036

سید احمدرضا جاللی نائینی و محمدامین نادریان

قواعد مالی و پیادهسازی آن در ایران

MBRI-PP-93035

ژاله زارعی

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» دی ماه 0141

MBRI-PR-93034

حمید زمان زاده

گزارش ماهانه پیش بینی تورم ،دی ماه 0141

MBRI-PR-93033

سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

رهنگاشت بانکداری مرکزی ایران در افق میانمدت

MBRI-PP-93032

حمید زمانزاده،مریم همتی و حسین توکلیان

تجربه شیلی ،ترکیه و برزیل در بازنگری چارچوب سیاست پولی

MBRI-PN-93031

ایلناز ابراهیمی

تنگنای اعتباری از شواهد خرد تا پیامدهای کالن

MBRI-PP-93030

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

صکوک بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی

MBRI-PN-93029

حسین میسمی

رکود تورمی و راهکارهای خروج

MBRI-PP-93028

محمدحسین رحمتی و سیدعلی مدنیزاده

رکودتورمی در ایران :نظمهای آماری و عوامل آن

MBRI-PP-93027

مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در کریدور

MBRI-PP-93026

مطالبات غیرجاری یا داراییهای مسموم بانکها

MBRI-PP-93025

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

گزارش ادواری «چشمانداز کوتاهمدت اقتصاد کالن ایران» ( آبانماه )0141

MBRI-PR-93024

حمید زمان زاده

گزارش فصلی متغیرهای اقتصاد کالن ( تابستان )0141

MBRI-PR-93023

گزارش ماهانه پیش بینی تورم (آبانماه )0141

MBRI-PR-93022

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،سعید بیات ،هومن کرمی

گزارش فصلی تولید صنعتی ایران (تابستان )0141

MBRI-PR-93021

سجاد ابراهیمی
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محمدحسین رحمتی ،سیدعلی مدنیزاده،فاطمه نجفی
حمید زمان زاده،علی بهادر ،حسین باستانزاد ،حسین
توکلیان

دکتر سیدعلی مدنی زاده ،دکتر رامین مجاب ،سجاد ابراهیمی،
سعید بیات ،مجید عینیان ،هومن کرمی

عنوان

کد گزارش

شکست بازار اعتبارات

نویسنده /نویسندگان

MBRI-PP-93020

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

MBRI-RR-93019

ابوالفضل خاوری نژاد

MBRI-PN-93018

هادی حیدری

گواهی سپرده مدتدار سرمایهگذاری خاص :کاستیها و راهحلها

MBRI-PN-93017

رسول خوانساری ،ماندانا طاهری ،حمید زمانزاده

پیشبینی تورم ایران با استفاده از منحنی فیلیپس

MBRI-WP-93016

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

چرخههای تجاری و اعتباری

MBRI-PP-93015

فرهاد نیلی و امینه محمودزاده

ارتباط پول و قیمت؛ با تمرکز بر اجزای شاخص قیمت مصرفکننده

MBRI-PP-93014

رامین مجاب

ارزیابی پویایی صنعت بانکداری ایران با تأکید بر رقابتپذیری

MBRI-PN-93013

اعظم احمدیان

هدفگذاری تورم؛ لزوم اعمال و پیششرطهای اساسی

MBRI-PN-93012

ایلناز ابراهیمی

ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-PP-93011

مریم همتی

کنترل اثرات ناپایداری و شکست ساختاری تورم با مدلهای غیرخطی و زمانمتغیر

MBRI-WP-93010

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

راهکاری در جهت تقویت رعایت اصول شریعت در قراردادهای بانکی

MBRI-PN-93009

وهاب قلیچ و فرشته مالکریمی

ارزیابی سرمایه بانکها بر اساس استانداردهای بینالمللی

MBRI-PN-93008

زهرا خوشنود و مرضیه اسفندیاری

پیشبینی تورم ایران با استفاده از عوامل مشترک اجزای شاخص قیمت کاالها و خدمات

MBRI-WP-93007

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

وضعیت صنایع در دوره های رونق و رکود

MBRI-PN-93006

مجید عینیان

ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

MBRI-PN-93005

لیال محرابی

MBRI-PN-93004

لیال محرابی

MBRI-PP-93003

زهرا خوشنود

MBRI-PP-93002

رسول خوانساری

MBRI-RR-93001

سامان قادری

سیستم حسابهای ادغام شده محیط زیستی و اقتصادی ایران (حساب اقماری محیط زیست
ایران()SEEAIRAN
بررسی اثرات دور اول و دوم تحوالت اقتصاد کالن بر ترازنامه بانکها

معرفی روشهای تامین مالی اسالمی در کشورهای مختلف
سپر سرمایه مخالف چرخه سندی از جمله اسناد توافقنامه سرمایه بال سه
آسیبشناسی بازار بینبانکی ریالی در ایران با تأکید بر ابعاد فقهی
اثر پسماند جانشینی پول در ایران
1392
ضرورت بازسازی چارچوب ارتباطی بانک مرکزی

MBRI-9228

مریم همتی

استقالل بانک مرکزی؛ گام نخست در پیشبرد اهداف سیاستگذاری پولی

MBRI-9227

مریم همتی

تأثیر نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی بر مطالبات غیرجاری بخش بانکی؛ رهیافت اقتصادسنجی

MBRI-9226

حامد عادلی نیک

MBRI-9225

احمدعلی رضایی

ارزیابی عملکرد بانکها در سبد دارایی ،بدهی ،سود و زیان در سالهای 014۴-0140

MBRI-9224

اعظم احمدیان

تحلیل سهم از بازار بانکها ()0140-0141

MBRI-9223

اعظم احمدیان

ارزیابی شاخصهای سالمت بانکی ،در بانکهای ایران ()0140-0141

MBRI-9222

اعظم احمدیان

تجربه بانکهای توسعهای در بحران اقتصادی جهان و تحوالت پسانداز و سرمایهگذاری در اقتصاد جهانی

MBRI-9221

لیال محرابی

وضعیت آماری موسسات مالی اسالمی برتر در جهان (با تأکید بر نقش بانکهای ایرانی)

MBRI-9220

وهاب قلیچ ،لیال محرابی

پایداری تورم و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ایران

MBRI-9219

حجت تقیلو

مالیات تورمی در ترازوی عدالت

MBRI-9217

دکتر محمداسماعیل توسلی و وهاب قلیچ

مدیریت ثروت اسالمی

MBRI-9216

رسول خوانساری ،رضا یارمحمدی

بررسی دیدگاههای فقهی پیرامون مسأله جبران کاهش ارزش پول

MBRI-9215

فرشته مالکریمی

تحلیل عاملی نسبتهای مالی بنگاههای صنعتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

MBRI-9214

ماندانا طاهری ،فرهاد نیلی

صکوک کوتاهمدت و کاربردهای آن در بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9213

رسول خوانساری ،حسین میسمی ،لیال محرابی

جعبه ابزار پیشبینی تورم در اقتصاد ایران

MBRI-9212

سید مهدی برکچیان ،سعید بیات ،هومن کرمی

محاسبه سود قطعی سپردهگذاران در بانکداری بدون ربا

MBRI-9211

حسین میسمی

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در ایران (مقایسه سالهای  0184و )0141

MBRI-9210

اعظم احمدیان

اثرات پویای حجم کل بدهیها بر بخش واقعی اقتصاد ایران (  )0141-01۳1و ارزیابی آن به عنوان سازوکار
هشداردهنده وقوع بحران مالی
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عنوان

نویسنده /نویسندگان

کد گزارش

نگاهی به چارچوب قانونی ،نهادی و نظارتی ورشکستگی بانک

MBRI-9209

حمید قنبری

تحلیل شاخصهای عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی تولید

MBRI-9208

اعظم احمدیان

MBRI-9207

مصعب عبدالهی آرانی

بسترهای تشکیل منطقه بهینه پولی بین کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
حاکمیت شرکتی ،نظارت و مقررات احتیاطی در موسسات مالی اسالمی :گزارش پنجمین روز مدرسه زمستانه بانکداری

MBRI-9206

حسین میسمی

استانداردهای حسابداری و حسابرسی در موسسات مالی اسالمی :گزارش چهارمین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9205

وهاب قلیچ

مدیریت دارایی و بدهی در بانکهای اسالمی :گزارش سومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9204

لیال محرابی

مدیریت ریسک در بانکهای اسالمی :گزارش دومین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9203

رسول خوانساری

اصول و مقررات شرعی در معامالت و تأمین مالی :گزارش اولین روز مدرسه زمستانه بانکداری اسالمی

MBRI-9202

فرشته مالکریمی

تورم و جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه اسالمی :گزارش هفتمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9201

اسالمی

حسین میسمی

1391
پولی کردن کسری بودجه از منظر اقتصاد اسالمی :گزارش ششمین جلسه نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسالمی

MBRI-9111

حسین میسمی

مجموعه روایات ربا(بخش اول)

MBRI-9110

فرشته مالکریمی

بررسی فقهی و حقوقی وثایق بانکی

MBRI-9109

فرشته مالکریمی

عوامل مؤثر بر استفاده خانوارهای شهری از انواع خدمات مالی

MBRI-9108

فرهاد نیلی و مرضیه اسفندیاری

ضرورت معرفی رهنمود جدیدی در مدیریت ریسک نقدینگی با توجه به تحوالت سیستم مالی در ایران

MBRI-9107

زهرا خوشنود

ساختار بانکداری اسالمی در کشورهای اسالمی :نمونه موردی کشور مالزی

MBRI-9106

لیال محرابی

مفهومشناسی ربا و بهره

MBRI-9105

حسین میسمی

تورق چیست؟

MBRI-9104

وهاب قلیچ

چشمانداز اقتصاد اسالمی بر بحران مالی جهانی

MBRI-9103

لیال محرابی

MBRI-9102

لیال محرابی

MBRI-9101

ایلناز ابراهیمی

وضعیت بانکداری اسالمی در کشورهای منطقه

MENA

بحران یورو؛ ریشه های پیدایش و سناریوهای آینده
1391
عملیات بازار باز در چارچوب بانکداری بدون ربا ( تابستان )0141

MBRI-9008

حسین قضاوی ،حسین بازمحمدی

کتابشناسی اقتصاد ریاضی(پاییز )0141

MBRI-9007

فرهاد نیلی

برآورد قدرت بازاری در شبکه بانکهای دولتی ایران( بهار )0141

MBRI-9006

سید صفدر حسینی

جنبههای اساسی تغییر واحد پول ملی؛ تجربه ونزوئال( تابستان )0141

MBRI-9005

ابوالفضل اکرمی ،پیمان قربانی

اصول اساسی اثربخشی نظامهای بیمه سپرده( تابستان )0141

MBRI-9004

حسین معصومی ،محمد روشندل

ساز و کارهای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط( بهار )0141

MBRI-9003

زهرا سلطانی  ،زهرا خوشنود  ،طاهره اکبری آالشتی

بانکداری اخالقی در جهان( بهار )0141

MBRI-9002

وهاب قلیچ

مالیات تورمی دالر( بهار )0141

MBRI-9001

حسین قضاوی

1389
بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهای منتخب

MBRI-8911

علی حسنزاده  ،اعظم احمدیان

قانون بانک مرکزی فدراسیون روسیه

MBRI-8910

امیر حسین امین آزاد ،حسین معصومی

سیاستهای پولی و قیمت نفت

MBRI-8909

مهدی منجمی

مدیریت نقدینگی وجوه نقد صندوق شعب با استفاده از مدل انتشار

MBRI-8908

هادی حیدری ،زهرا زواریان ،ایمان نوربخش

مصوبه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانی

MBRI-8907

لیال محرابی

بررسی برنامه پنجم توسعه کشور

MBRI-8906

مهشید شاهچرا

آییننامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

MBRI-8905

طاهره اکبری آالشتی

اثر خارجی بحران های مالی آمریکا و انگلستان بر دیگر نقاط جهان

MBRI-8904

ترانگ بوی ،تامیم بایومی ،مترجم :سوفی بیگلری

نقش یوآن درموفقیت تجاری چین

MBRI-8903

پرستو شجری
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کد گزارش

عنوان

نویسنده /نویسندگان

ادوار تجاری و آزمون علیت گرنجر

MBRI-8902

مجید صامتی ،سعید دائیکریم زاده ،لیال نیلفروشان

امکانسنجی فقهی-اقتصادی استفاده از نهاد وقف در تامین مالی خرد اسالمی

MBRI-8901

حسین میسمی ،محسن عبدالهی ،مهدی قائمیاصل
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