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   چكيده
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  مقدمه

 و سنتي مالي يها منظا نشينيجا براي جديد الگويي ةرائا هدف با اسالمي مالي تأمين
 با منطبق يگذار سرمايه و بازرگاني مالي، يها فرصت و امكانات آوردن فراهم و مرسوم
 خود تطوري سير در نظام اين .است نموده ظهور جهان مالي ادبيات در شريعت اصول
 مالي تأمين خاص امتيازات و مزايا دليل به .كند شناسايي را خود متمايز ابعاد توانسته
 يافته بااليي بسيار اهميت يالملل بين فضاي در اسالمي مالي تأمين مبحث اكنون اسالمي
 .اند شده گرفته كار به و ابداع متنوعي مالي ابزارهاي و نهادها جهت اين در .است
 ؛است شده آن روزافزون اهميت و گسترش عامل اسالمي مالي تأمين مزاياي امروزه

 حتي و اسالمي كشورهاي در اسالمي مالي سساتؤم از وسيعي طيف كه طوري هب
 اتمؤسس يها فعاليت ةحوز و تعداد ،براين عالوه ؛هستند فعال غربي كشورهاي برخي
  .است افزايش به رو اسالمي مالي اتخدم ةدهند ارائه يها بانك و مالي

 سال چند طي كهاست  صكوك اوراق انتشار اسالمي، مالي تأمين ابزارهاي از يكي
 درآمد با ،دارايي بر مبتني گواهي صكوك ،كلي طور به .اند داشته توجهي قابل رشد اخير
 گواهي عينو صكوك حقيقت در .شوند مي محسوب شرعي قوانين بر منطبق و پايدار
 و ترازنامه ةپشتوان با را مالي منابع صكوك بهادار اوراق .است مشاع يگذار سرمايه
 تأمين براي ابزاري صكوك .كنند مي جذب خاص هاي شركت فيزيكي هاي دارايي
  .ستها شركت مالي نيازهاي

 اسالمي مالي نهادهاي حسابرسي و حسابداري سازمان 17 شماره داستاندار در 
 اسمي ارزش با ييها گواهي« :)1385 ،نجفي( است شده تعريف گونه اين صكوك
 آن در مندرج اسمي مبلغ پرداخت بيانگر ،نويسي پذيره عمليات اتمام از پس كه يكسان
 ،ها دارايي ازاي  مجموعه يا يك مالك آن، ةدارند و است فروشنده به خريدار توسط
 .»شود مي خاصي يگذار سرمايه فعاليت يا پروژه نفع ذي يا و ها دارايي از حاصل منافع

 يها بنگاه و رياعتبا و مالي اتمؤسس ،ها بانك مالي تأمين براي يابزار واقع در صكوك
   .است بهادار اوراق به ها دارايي كردن تبديل طريق از اقتصادي

 دولتي، يا خصوصي بخش در خواه منابع، تجهيز براي ضروري ابزار صكوك
 شريعت، با مطابق مالي مهندسي وجود ةواسط به ابزار اين همچنين، .شود مي محسوب
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 يك عنوان به افراد، عموم براي و شده داربرخور بازار در بااليي پذيري رقابت از تواند مي
 كه ثابت درآمد با ابزار چنين يك غياب در .باشد دسترس قابل يگذار سرمايه فرصت

 براياي  انگيزه طرف يك از افراد ،است يگذار سرمايه براي شريعت با مطابق راهكاري
 نخواهد جودو ها آن براي نيز يگذار سرمايه امكان ديگر، سوي از و نداشته ازاند پس

   .كند مي فراهم را نقدينگي افزايش امكان اسالمي، اتمؤسس براي صكوك .داشت
   بازارهاي انگذار سرمايه براي .شوند مي تجهيز قبلي ةنشد استفاده منابع حال

 ها دارايي سازي متنوع مزاياي از استفاده براي ديگري راه صكوك يها گواهي متعارف،
 به ،بودند استفادهدون ب اين از پيش كه ييها دارايي و وجوه بازيابي و جهان سطح در

   .آيند مي حساب

  منتخب كشورهاي در صكوك اوراق وضعيت .1

 استقبال مورد اسالمي كشورهاي بين در اي گسترده شكل به صكوك اوراق
 و فيزيكي هاي دارايي ةپشتوان با بايد اوراق اين .است گرفته قرار مسلمان انگذار سرمايه

 مالي ةپشتوان با بهادار اوراق عنوان به صكوك ،نتيجه در ؛باشد مالي هاي يداراي نه
 هاي فعاليت اساس بر تواند نمي و باشد رزشا داراي خود بايد كه شود مي تعريف
 صورت كار و ارزش خلق بدون كه هايي فعاليت ،واقع در و سوداگرانه و بازي سفته
   .باشد داشته سودآوري گيرند، مي

 عربستان( فارس خليج همكاري شوراي عضو كشورهاي در اسالمي ةقرض اوراق
 ،يمالز همچنين و )كويت و قطر بي،عر متحده امارات بحرين، عمان، سعودي،
 البته كه يمن و آمريكا ،انگلستان و برونئي سودان، تركيه، ،پاكستان ژاپن، ،اندونزي

 سهم تركيه و آلمان ،امبياگ، آمريكا ،انگلستان ،ژاپن ،سودان سنگاپور، نظير كشورهايي
 سال اول ماه 6 در منتشرشده صكوك كل .باشند مي دارا را بازار اين در اندك بسيار
 ترين بزرگ از مالزي ميزان اين از .است بوده دالر ميليون 5/22750 معادل .م2011
 سهم كل از درصد 67/39 كه طوري به ،است جهان در اسالمي قرضه اوراق انگذار پايه

 در درصد 2/8 با امارات و درصد 4/35 با قطر آن از بعد .ستدارا را ريجا صكوك
  .دارند قرار بعدي هاي رديف
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  2011 سال اول ةنيم در جهاني صكوك كل از منتخب كشورهاي سهم .1 نمودار

 
 http://www.zawya.com: منبع

 كه است دالر ميليون 1/52861 ،هشدمنتشر صكوك اوراق كل .م2010 سال در
 ترين بزرگ دالر ميليون 8/41202 كل ارزش به و سهم درصد 94/77 با مالزي كشور
 سهم درصد 68/5 با عربستان كشور ،آن از بعد .است صكوك اوراق ةمنتشركنند كشور

 ارزش به و سهم درصد 32/1 با بحرين و دارد قرار دالر ميليون 9/3002 كل ارزش به و
 .م2010 سال در صكوك اوراق ةانتشاردهند كشور ترين كوچك دالر يونميل 6/699 كل
  .است بوده

  .م2010 سال در جهاني صكوك كل از منتخب كشورهاي سهم .2 نمودار

  
  http://www.zawya.com: منبع

 و فارس خليج همكاري شوراي عضو كشورهاي در اسالمي ةقرض اوراق بازار
 سال اول ةنيم در فارس خليج عضو كشورهاي و است مانده متمركز وزهن مالزي
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  .م2010 سال در جهاني صكوك كل از مناطق سهم .4 نمودار

  
  http://www.zawya.com: منبع

  

 دالر ميليون 1/52861 كل ارزش به و بار 406 كشور، 12 ،.م2010 سال در
 بار 32 و مالزي شورك به متعلق آن بار 295 تعداد، اين از كه اند كرده منتشر صكوك
 .است بوده كشورها ساير به مربوط بار 79 و فارس خليج ةحوز كشورهاي به متعلق

 .اند نموده تجربه صكوك انتشار در را سقوط مالزي و اندونزي جز به كشورها ةهم
 كشور ،سپس و درصد 58/67ميزان  به امارات كشور را دالري ارزش كاهش بيشترين
 در عمده افزايش يك كه كشوري تنها .اند نموده تجربه درصد 28/55ميزان  به بحرين
 سال در كه بود درصدي 41/308 افزايش با مالزي نمود، تجربه را منتشرشده صكوك

 با پاكستان كشور آن از بعد .نمود منتشر صكوك دالر ميليون 6/10152ميزان  به .م2010
 08/78 افزايش با اندونزي و دالر ميليون 7/525ميزان  به و درصدي 82/161 افزايش
  .دارند قرار دالر ميليون 9/1512ميزان  به و درصدي
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  منتخب كشورهاي در منتشرشده صكوك ميزان .1 جدول

  كشور  رديف
2007   

ميليون (
  )دالر

2008 
ميليون (

  )دالر

2009   

ميليون (
  )دالر

2010   

ميليون (
  )دالر

نيمه اول 
سال 
2011   

يون ميل(
  )دالر

درصد 
تغيير ساالنه 

2009-
2010 

  )درصد(

  08/78  5/3178  9/1512 8/1784 3/663 8/92 اندونزي  1

صكوك   180  190  835  كويت  2
    9/196 منتشرنشده

  -28/55  6/699  7/779 6/1564 4/700 1065 بحرين  3
  82/161  8/969  7/525 4/370 2/476 3/524 پاكستان  4

صكوك  9/300  300  قطر  5
    9/2122  5/9061 رنشدهمنتش

عربستان  6
  - 43/3  9/3002  7/1199  6/3109  2/1873  3/5716 سعودي

صكوك  سنگاپور  7
 منتشرنشده

صكوك
 منتشرنشده

صكوك
    1/118  4/39 منتشرنشده

  -58/67  6/1079  2100 6/3330 2/5300 5/10807 امارات  8

صكوك  گامبيا  9
  -79/44  2/12  4/2  1/22  6/12 منتشرنشده

  41/308 8/41202  6/10152 4/10088 4/5470 9/13412 زيمال  10
   http://www.zawya.com:منبع

 تقريباً صكوك انواع از بسياري .شود ارائه مختلفي يها صورت به تواند مي صكوك
 .كنند مي نظر صرف آن پيچيدگي و مشكل اين از ها بندي تقسيم اما د،نيكديگر به شبيه
 دنبال به همواره بيشتر، انگذار سرمايه جذب براي اوراق نايكنندگان  عرضه ،براين عالوه
 بودن معتبر .باشند تضاد در شريعت اصول با كمتر كه هستند صكوكي انواع ةعرض

 مند هعالق به منوط صكوك، خريداران بيشتر نگري آينده دليل به صكوك انواع از هريك
  .است اوراق اين در شرعي مجوز داشتن به ها آن بودن
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 منتشر اسالمي كشورهاي در صكوك اوراق از نوع هشت تعداد ،.م2010 سال در
 و ثمن هب بيع ،مضاربه ،مسل مشاركت، ،التوك مرابحه، اجاره، :از ندا عبارت كه گرديد

 برخوردار درصدي 57/961 معادل يرشد از منتشرشده مسل اوراق ،ميان دراين .دين بيع
 سال آخر در دالر ميليون 1/2230 انميز به دالر ميليون 9/212 از آن ارزش كه است بوده

 850 ميزان از درصدي 67/50 رشد با كه است وكالت صكوك آن از بعد .است رسيده
 .رسيد .م2010 سال در دالري ميليون 7/1280ميزان  به .م2009 سال در دالري ميليون
 ميزان به .م2009 سال در 8/10899 ميزان از درصدي 57/10 رشد داراي نيز اجاره اوراق

 بيشترين با مرابحه اوراق ،مقابل در .است رسيده .م2010 سال در دالر ميليون 5/12052
 از و بوده برخوردار درصدي 84/86 منفي رشد از كه طوري به ،است بوده مواجه كاهش
 .م2010 سال در دالر ميليون 6/936ميزان  به .م2009 سال در دالر ميليون 6/7120 ميزان
 تيبتر به كه طوري به ،اند بوده تغيير بدون نيز دين بيع و ثمن هب بيع راقاو .است رسيده

 كشور 10 تعداد .م2008 سال در .اند يافته انتشار دالر ميليون 8/52 و 7/7978ميزان  به
 فارس خليج همكاري شوراي عضو كشورهاي نها آ از نيمي كه اند كرده منتشر صكوك

 نشينجا كه گامبيا كشور جز به صكوك اوراقده كنن منتشر كشورهاي تركيب .اند بوده
 تجربه مالزي، و قطر جز به كشورها تمام .است بوده ثابت .م2007 سال در شد، سودان
 بيشترين .اند داشته .م2008 سال در را انتشاريافته صكوك دالري ارزش در سقوط يك

 صددر 2/77 كاهش كه گرديد ثبت كويت كشور توسط منتشرشده، صكوك در سقوط
 صكوك در عمده افزايش يك كه كشوري تنها .بود شاهد دالر ميليون 835 مقدار براي

 8/92(. م2007 سال در برابر 6 از بيش افزايش با مالزي نمود، تجربه را منتشرشده
 سال در مالزي .كند حفظ را ثابتي سطح توانست بيشتر قطر كه درحالي بود، )دالر ميليون
 صكوك 54 از دالر اردميلي 5/55ميزان  به( صكوك بازار در افزايش ترين بزرگ .م2008

 .داشت را )داشتند را دالر ميليون 3/101 با برابر افزايشي هريك متوسط طور به كه
 .داشت اوراق نوع ده براي دالر اردميلي 3/5ميزان  به را، بازار در افزايش دومين امارات

 مجموعه به امارات و مالزي رهايكشو با همراه كه بود كشوري تنها سعودي عربستان
 مورد چهار از دالر ميليارد 9/1 برابر افزايشي كشور اين .پيوست دالري اردميلي صكوك
 مقدار .داشت ،است دالر ميليون 3/468 برابر هركدام براي آن متوسط كهرا  انتشار
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 دالر ونميلي 6/12 با برابر .م2008 سال در مقدار كمترين با گامبيا در منتشرشده صكوك
 داشته همراه به نيز را سال همين در انتشار تعداد در واحدي 40 افزايش البته كه بود

 663 معادل اندونزي دالر، ميليون 700 با بحرين :از ندا عبارت كشورها ديگر .است
 كويت دالر، ميليون 9/300 معادل قطر دالر، ميليون 467 معادل پاكستان دالر، ميليون
  .دالر ميليون 95 معادل برونئي و دالر ميليون 190 معادل

  .م2010 و 2007 هاي سال طي منتشرشده صكوك اوراق انواع وضعيت .2 جدول

  2010  2009  2008  2007  اوراق نوع
 ساالنه تغيير
2009-2010 

  )درصد(

  57/10  5/12052 8/10899 3/7176 4/7590 اجاره
  -84/86  6/936 6/7120 816 3/512 مرابحه

  67/50  7/1280 850 منتشرنشده منتشرنشده التوك
  -85/52  1296 7/2748 4/2105 7/12430 مشاركت
  57/961  1/2260 9/212 منتشرنشده منتشرنشده سلم

  -50/49  6/97 3/193 4/2278 3/7266 مضاربه
  0  7/7978 7/7978 منتشرنشده منتشرنشده ثمن هب بيع
  0  8/52 8/52 دهمنتشرنش منتشرنشده دين بيع

   http://www.zawya.com:منبع
 و ميزان نيز و دالري ارزش نظر از زمان طول در اجاره اوراق ،.م2010 سال در
 ميان، دراين .است شده شناخته صكوك نوع بهترين و مساعدترين عنوان به عرضه تعداد

 از درصد 43/46 و دالر ميليون 5/12052 ارزش به و انتشار مورد 72 با اجاره صكوك
 را محبوبيت بيشترين اجاره صكوك .است داده اختصاص خود به را شده ارائه مقدار كل
 كه درحالي است، آن سوددهي ثبات امر اين دليل .دارد صنعت عوايد و منافع جلب در

 به انتشار بار ده با بتهامان بيع .ستدارا را شريعت احكام پذيرش در تطابق بيشترين
 .داراست صكوك انواع ميان در را مقداري ارزش دومين ،دالر ميليون 7/7978 ارزش

 را درصدي 7/8 سهم انتشار، بار 13 و دالر ميليون 1/2260 ارزش با مسل آن، دنبال به
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 بار 13 و دالري ميليون 8/52 ارزش با كه است يند به مربوط سهم كمترين .داراست
  .ستدارا را درصدي 2/0 سهم ،انتشار

  هشدمنتشر اوراق كل در اوراق از هريك سهم .5 نمودار

 
  http://www.zawya.com: منبع

   شده انجام مطالعات بر مروري .2

 بيان ،است پذيرفته صورت صكوك انتشار با مرتبط كه مطالعاتي قسمت اين در
 وكصك انتشار بر ثرؤم عوامل بررسي به ،مرتبط مطالعات است ذكر شايان .گردد مي

 صكوك انتشار بر ثرؤم عوامل اثر يگير اندازه ةزمين در اي مطالعه ايران در .اند پرداخته
  .است نپذيرفته صورت

 مالي بحران حل بر را صكوك انتشار اثر )Ahmad & Radzi, 2010( رادزي و احمد
 طراحي صكوك انتشار براي مدلي ابتدا منظور اين براي .اند نموده بررسي مالزي كشور
 ؛داخلي لصاناخ توليد :از بودند عبارت مقاله اين در استفاده مورد متغيرهاي .دندنمو
 صكوك انتشار كه است اين از حاكي مقاله اين يها يافته .پول بازار نقدينگي و ارز نرخ
  .نمايد حل را مالي بحران تواند مي سنتي مالي ابزارهاي يگير كاره ب از بهتر

 بار اولين براي صكوك اوراق انتشار كه يافتدر )Colombage 2009( كولومباگ
خواهد  اقتصادي رشد بر يمثبت اثر بلندمدت در اما ،ندارد اقتصادي رشد بر اثري
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 است ممكن اقتصادي رشد و صكوك اوراق انتشار بين يعلّ ةرابط همچنين .گذاشت
 .گردد اقتصادي رشد بهبود باعث صكوك اوراق انتشار كه معني بدين ؛باشد طرفه يك
 هر اقتصادي ساختار به بستگي متغير دو اين بين ارتباط است نموده تأكيد وي البته

  .دارد كشور
 و صكوك انتشار بر گذار اثر عوامل )Al- Amin & Al- Bashir 2008( بشير و امين 
 انتشار بر گذار ثرا عوامل ترين مهم از .اند كرده بررسي را ابزار اين روي پيش هاي چالش
 و صكوك جاي به نشينجا مالي ابزار وجود ،اسالمي مالي قوانين پذيرش ميزان صكوك
  .است شده ذكر كشورها در ابزار نوع اين پذيرش ميزان
 مقايسه هم با را قرضه اوراق و صكوك اوراق )Cakir & Raei 2007( رايي و كاكر 

 صكوك راقاو انتشار با ؛ زيراهستند متفاوت هم با دو اين كه كنند مي بيان و كنند مي
 وجود با بار  يك را ها دارايي سبد ريسك معرض در ارزش ها آن .يابد مي كاهش ريسك
 ايشان يها يافته .اند كرده محاسبه صكوك اوراق وجود بدون ،ديگر بار و صكوك اوراق
 در ارزش شود، مي اضافه دارايي سبد به صكوك اوراق كه زماني كه است اين از حاكي
  .يابد مي كاهش ها دارايي ريسك معرض

 .است نموده بررسي را صكوك انتشار بر ثرؤم عوامل )Wilson, 2006( ويلسون
 بيشتر كشوري در اسالمي مالي قوانين هرچه كه است اين از حاكي مقاله اين نتايج
 تحقيق اين نتايج اساس بر ،واقع در .نمايد منتشر صكوك تواند مي تر راحت ،باشد حاكم

 اسالمي يها بيمه و ها بانك در كه است اسالمي مالي مينتأ ابزار نوع يك صكوك
 براي تقاضا ،يابد افزايش يگذار سرمايه كشوري در هرچه لذا ؛شود منتشر تواند مي

 انتشار بر گذار اثر مهم عوامل از يكي پس .يافت خواهد افزايش نيز صكوك انتشار
 مالي تأمين براي ندتوان مي نيز ها دولت ،ديگر سوي از .است يگذار سرمايه صكوك
 بر گذار راث عوامل از نيز ها دولت بودجه كسري لذا ؛نمايند استفاده آن از بودجه كسري
  .است صكوك انتشار

 سرمايه بازار رشد روند به نگاهي با خود مقاله در )1386( فيروزي و قادري بابا
 هريك ياه ژگي وي و اسالمي ابزارهاي انواع بررسي به گذشته هاي سال طي اسالمي
 از توجهي قابل حجم كه است صكوك ابزارها اين ينتر رايج جمله از ؛اند پرداخته
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 اين اصلي تمركز .است داده اختصاص خود به اسالمي بازارهاي در را ها يگذار سرمايه
 فرآيند ادامه در .است اسالمي مالي بازار در آن سهم و صكوك اوراق انواع بر مقاله

 آورده ها آن ميان روابط از شرحي همراه به آن در فعال نهادهاي و صكوك طراحي
 ها آن پوشش براي راهكارهايي و صكوك اوراق هاي ريسك انواع اين بر عالوه .شود مي
 ابزار اين ورود موفقيت بر ثرؤم عوامل به دستيابي منظور به ،نهايت در .است شده ارائه
 تجربيات همراه به ابزار اين اب مرتبط يها چالش و ملزومات كشورمان مالي بازار به

 يمناسب راهكار به بتوان طريق اين از تا است شده ارائه زمينه اين در ديگر كشورهاي
  .يافت دست كشورمان مالي بازار به ابزار اين ورود و طراحي براي

  مدل تحليل و برآورد ،تبيين .3

 كه اساسي و مهم نقش و ايران در اسالمي مالي ابزارهاي از استفاده اهميت به توجه با
 بالقوه ظرفيت است شده سعي مقاله اين در ،باشد داشته تواند مي ها بنگاه مالي تأمين در

 زماني سري يها داده در موجود آمار از منظور همين به .گردد برآورد صكوك انتشار
 عدم به توجه با .است شده استفاده 1387-1352 ةدور براي ايران مركزي بانك

 شده پوشي چشم سال دو اين از 1389 و 1388 هاي سال به مربوط مارآ به دسترسي
 مستقل متغيرهاي تغييرات به نسبت را صكوك متغير تغييرات بتوانيم اينكه براي .است

 استفاده حقيقي و لگاريتمي صورت به مدل اين در كاررفته هب متغيرهاي تمام بسنجيم،
 1/0 كوچك مقدار معادل آن، است، بوده منفي حقيقي بهره نرخ كه مواردي در .اند شده

 يگير اندازه صكوك اوراق ةارائ در بانكي منظا ظرفيت ينكها براي .1است شده فرض
 توجه با و كشورها ساير در صكوك انتشار آمار از استفاده با است شده سعي ابتدا ،شود
 براي اسبمن مدلي كشورها ساير آمار بردن كاره ب با و آن انتشار بر ثرؤم عوامل به

 شده ارائه صكوك اوراق مجموع ابتدا در منظور همين به .شود طراحي صكوك انتشار
 آمريكا، انگلستان، ،عربي متحده امارات ،تركيه مالزي، كشورهاي بر مشتمل كه دنيا در

 ،بحرين پاكستان، قطر، سعودي، عربستان سنگاپور، ،سودان برونئي، ،آلمان ،گامبيا ،يمن
 2زاويا پايگاه از آمار استخراج براي .شد يگير اندازه ،است ،ونزياند ژاپن، ،كويت
ه شد سعي صكوك برآورد براي مناسب مدل ساختن براي ،واقع در. است شده استفاده
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 تجربي ةمطالع و بهادار اوراق ةعرض بر ثرؤم متغيرهاي نظري مباني اساس بر است
 از استفاده با سپس .دگرد طراحي مدلي )Ahmad & Radzi, 2010( رادزي و احمد

 ةدور يك در صكوك براي ييها داده ايران آمار بردن كاره ب با و شده  مستخرج ضرائب
 ظرفيت برداري خودرگرسيون روش از استفاده با ،نهايت در و شود زده تخمين ساله35

  :از است عبارت مدل كلي ساختار .گردد بيني پيش بالقوه
  )1( مدل

ltrclcgcltacdpcclsukukh *)5(*)4(*)3(lg*)2()1( ++++=  
  )2( دلم

ltrblcgbltabdpbblsukukkh *)5(*)4(*)3(lg*)2()1( ++++=  
  

 با كه است اين مربوطه تابع در )IGDP( داخلي ناخالص توليد ورود اصلي دليل
 بيني پيش خانوارها و ها بنگاه داخلي صلناخا توليد افزايش و اقتصادي رشد بهبود
 كه كنند مي سعي ها آن لذا .يابد افزايش آينده در يگذار سرمايه بازده كه كنند مي
 صكوك اوراق انتشار از مالي تأمين براي لذا ؛دهند افزايش آينده در را يگذار ايهسرم
 )lcg ( دولت .باشد برقرار دو آن بين مثبت ةرابط بايد ،بنابراين .شوند مي مند بهره
 انتشار از عمراني مخارج مالي تأمين ويژه به خود مخارج مالي تأمين براي تواند مي

 حق اين است، بورس در معامله قابل صكوك اينكه به وجهت با .نمايد استفاده صكوك
 بورس در را آن سررسيد از قبل بخواهند كه صورتي در كه شود مي داده آن دارندگان به

 بهترين تواند مي ،دگير نمي تعلق آن به نيز بهره نرخ ازآنجاكه لذا .دهند قرار معامله مورد
 امكان شود مي باعث بازار در موجود )ltr( نقدينگي .باشد دولت براي مالي تأمين منبع

 نيز صكوك انتشار باشد بيشتر نقدينگي هرچه لذا؛ يابد افزايش سرمايه بازار در معامله
 بانك ةانداز بيانگر كه است بانكي سيستم كل يها دارايي  lta. يافت خواهد افزايش
 مالي نتأمي براي اخير، سال ندچ در صكوك بازار ةتوسع و رشد ازآنجاكه .است
 بانك يك هاي دارايي هرچه است اين بر انتظار ،بنابراين است، رفته كار  به ها پروژه
  .يابد افزايش نيز صكوك انتشار امكان باشد بيشتر
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انتشار  صكوك كه كشورهايي 3كل آمار از بار يك شد سعي مدل برآورد براي
 ،يمن نظير كشورهايي هك است اين توجه قابلة نكت ،))1( مدل( شود استفاده ،اند نموده
 سال دو يا يك فقط كه سنگاپور و انگلستان ،اپنژ ،آلمان امارات، ،آمريكا سودان، ،تركيه
 آمار از ديگر مدل در ،همچنين .ندا هشد حذف مدل از اند نموده صكوك انتشار به اقدام

 در كاررفته هب روش .شد استفاده ))2( مدل( 4فارس خليج حوزه كشورهاي به مربوط
 ادامه در .است .م2009-2000 دوره براي و ثابت اثرات و تابلويي يها داده روش ،دلم

  .گردد مي بيان آن عملكرد ارزيابي و تابلويي هاي داده الگوهاي مورد در شرحي
 عدم براي مناسب حال راه يك 5ثابت هاي اثر با تابلويي هاي داده از استفاده

 اثرات بر )فردي اثرات( واحد هر ويژه هاياثر كه زماني ويژه به رگرسيون تشخيص
 در تابلويي هاي داده الگوي از استفاده به عنايت با .بود خواهد ،است غالب آن زماني

 تا شده سعي اينجا در صكوك، انتشار بر مؤثر عوامل زماني و فرديهاي اثر ارزيابي
 ،بوده تابلويي شكل به كه را زير رگرسيوني ةمعادل .شود تشريح اختصار به مذكور الگوي

  :بگيريد نظر در
)1(                                                  tititit UXY ,,2,1 ++= ββ 
 معادله برآورد .است زماني دوره ةشمارند :t و مقطعي واحد ةشمارند :i آن، در كه

 Ui,t تصادفي خطاي ةجمل و شيب ضرايب مبدأ، از عرض مورد در ما فروض به )1(
  :از است عبارت كلي حالت در فوق ةمعادل برآورد در فروض اين كه دارد بستگي

 )مكان( ها واحد سطح در و زمان طول در شيب ضرايب و مبدأ از عرض )الف
  .است متفاوت مختلف افراد براي و زمان طول در خطا جمله و است ثابت

 .است متفاوت مختلف افراد براي مبدأ از عرض اما ثابت، شيب ضرايب )ب
 حالت در تركيبي هاي داده از )مكان( ها واحد به مربوط ابعاد حذف روش، ترين ساده
 معادله حالت اين در .است معمولي مربعات كم دست متداول رگرسيون برآورد و الف

  :شد خواهد تصريح زير صورت به )1(
)2(                                                     ititti UXY ++= 21, ββ 
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 ضرايب و مبدأ از عرض مذكور، ةمعادل برآورد در ،شود مي مشاهده كه طور همان
 حداقل روش با كه )2(ة معادل برآورد .بود خواهند مشترك مقاطع تمامي بين شيب

  .است معروف 6تلفيقي مربعات حداقل روش به گيرد، مي صورت معمولي مربعات
   هاي واحد از هريك )مستقل وجود( تكي مالحظه براي ديگر روش

 با .باشد متفاوت ها آن از هريك براي أمبد از عرض بايد كه است صورت بدين مقطعي
 ذيل صورت به را رگرسيون معادل توان، مي مقاطع بين شيب ضرايب بودن ثابت فرض
  :كرد تصريح
)3(                                                itititi UXY ++= 2,1, ββ 
 مبدأ از عرض كه دهد مي نشان را مبدأ از عرض جمله i نديسا معادله اين در
 ادبيات در .باشد مقاطع از هريك خاص هاي ويژگي از ناشي است ممكن متفاوت
 يها متغير مربعات حداقل يا ثابت هاياثر رگرسيون مدل به 3 معادله اقتصادي
  .است معروف 7 (LSDV)مجازي

 از عرض تفاوت وجود با كه ستا حقيقت اين از ناشي ثابت، هاياثر اصطالح
 اينكه براي .كند نمي تغيير زمان طي مقطع هر مبدأهاي از عرض مقاطع، ميان مبدأ

 روش اين در مجازي هاي متغير از بماند، باقي تغيير بدون مقطع هر مبدأهاي از عرض
 از ثابت هاياثر مدل و تركيبي مربعات حداقل مدل انتخاب براي .شود مي استفاده
 فرضيه تحت كه شده استفاده زير صورت به )8ليمر رهيافت همان يا( مقيد F آزمون
  :است زمان طول در ثابت و فردي هاياثر ودنب بر مبني صفر

)4(                                            
)/(1

)1/()(
2

22

NKNTR
NRR

F
fe

plsfe

−−−
−−

= 

2 آن؛ در كه
feR: 2 ثابت، اثرات روش در تعيين ضريب

plsR: در تعيين ضريب 
 لطو :T و توضيحي هاي متغير تعداد :K مقاطع، تعداد :N تلفيقي، مربعات حداقل روش
 روش صورت اين در باشد، تر بزرگ بحراني F از محاسباتي F اگر .است زماني دوره
  .شد خواهد انتخاب ثابت هاياثر
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 توان نمي رگرسيوني مدل تصريح در كه است آن ثابت هاياثر مدل اي پايه استدالل
 رو، ازاين .كنيم مدل وارد كنند، نمي تغيير زمان طي كه را مناسب توضيحي هاي متغير
  .است ناآگاهي و توجهي بي اين بر جبراني و پوشش مجازي، هاي متغير كردن وارد

 10(RCM) خطا جزء مدل يا 9(RE) تصادفي هاياثر مدل طرفداران مقابل، در
 حقيقي مدل ةدربار ما اطالعات و دانش نبود ةدهند نشان مرده متغيرهاي اگر كه معتقدند
 شروع 3 معادله با اوليه و اساسي ةايد نكنيم؟ بيان خطا جمله طريق از را آن چرا ؛هستند

 ثابت را liβ ،3 معادله در اينكه جاي به معتقدند تصادفي اثرات روش طرفداران .شود مي
 مقدار و گرفته نظر در liβ ميانگين با تصادفي متغير يك صورت به را آن نيد،ك فرض
  :نماييد بيان زير صورت به را مقطع هر براي مبدأ از عرض
)5(                                                               illi ε+β=β  
iε،آن در كه 2 واريانس و صفر ميانگين با تصادفي خطاي ةجمل  

εσ فرض .است 
 اي جامعه به متعلق مطالعه مورد مقاطع كه است اين تصادفي هاياثر مدل در اساسي
 از عرض مقادير در اختالف .دارند مبدأ از عرض براي مشترك ميانگين و بوده تر بزرگ
 تصادفي، اثرات مدل اساس بر .شود مي منعكس iε طايخ جمله در مقطع هر مبدأ

  :بود خواهد زير صورت به 3 معادله
)6(                                            itiitti UXY +++= εββ 21, 
)7(                                                 tiitti wXY ,21, ++= ββ 
)8(                                                            tiiti uw ,, += ε 

tiW تركيبي خطاي ةجمل  ساختار .است شده تشكيل خطا جزء چند يا دو از ،,
 كمك با را روش اين بايد كه است اي گونه به تصادفي هاياثر روش در خطا جمله
11 يافته تعميم مربعات حداقل

 (GLS) الگوي در اگر كه شود مي نشان خاطر .كرد برآورد 
 چه و ثابتهاي اثر با چه( خطا جمالت در را فردي هاياثر فقط نظر مورد تابلوي

 خطاي جزء الگوي صورت به نظر مورد الگوي .نماييد لحاظ )تصادفي هاياثر
 هاي پويايي يا زماني هاياثر فردي، هاياثر بر عالوه اگر اما .بود خواهد 12جانبه يك
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 جزء الگوي صورت به نظر مورد الگوي كنيد، لحاظ نيز را زمان طي در مربوطه مقطع
  .است 13دوجانبه خطاي

 آزمون از توان مي تصادفي، و ثابت روش دو از يكي درست انتخاب براي
  .كرد استفاده 14هاسمن
 )9(                 [ ] krefereferefeH 21()cov/(cov)( χββββ ≈−−= −  

 در ضرايب بردار تيبتر  به :reβ و feβ توضيحي، هاي متغير تعداد k ،آن در كه
 ضرايب كوواريانس ماتريس تيبتر  به :covre و covfe تصادفي، و ثابت هاياثر روش

 تراكار بر دال صفر فرضيه آزمون، اين در .باشند مي تصادفي و ثابت هاياثر روش در
 هاسمن آماره شود، مي مشاهده 9 معادله در كه گونه همان ؛است تصادفي هاياثر بودن
 هاي متغير تعداد با برابر نيز آن آزادي درجات تعداد و بوده χ2 مجانبي توزيع داراي

 تابلويي، هاي داده چارچوب در كه شود مي نشان خاطر ادامه در .است مدل توضيحي
 براي و هاسمن آماره از يبيترك يا ثابت هاياثر روش به مدل انتخاب تعيين براي

  .است شده استفاده 15ها داده پذيري تركيب قابليت آزمون از ها داده تركيب قابليت بررسي
 با تابلويي هاي داده از استفاده شد، بيان فوق هاي بخش در كه آنچه به توجه با

 هاياثر كه زماني ويژه به رگرسيون تشخيص عدم براي مناسب حل راه يك ثابت هاياثر
 براي .بود خواهد ،است غالب آن زماني هاياثر بر )فردي هاياثر( واحد هر ويژه

 معادل هاسمن آماره مقدار .است شده استفاده هاسمن آزمون از برآورد روش انتخاب
 ةآمار اساس بر .است جدول در دو كاي ةآمار 49/0 مقدار از تر بزرگ كه است 5/24

 صفر ةفرضي .گيرد مي صورت ثابت هاياثر و تصادفي هاياثر بين مدل انتخاب هاسمن
 روش پذيرش بر مبني مقابل ةفرضي و تصادفي هاياثر روش پذيرش بر مبني آزمون اين
 هاسمن آزمون اساس بر را تصادفي هاياثر روش مقاله اين در كه است ثابت هاياثر

  .پذيرفت توان نمي
 آزمون ،شود ميگرفته  كار به تابلويي هاي داده روش در كه ديگري آزمون

 آيا كه پرداخت موضوع اين بررسي به بايد آزمون نوع اين در .است پذيري تركيب
 اينكه يا دارد وجود بررسي مورد نمونه هاي واحد بين در ها داده پذيري تركيب امكان
 F آماره ميزان چون ؛بپردازيم مستقل طور به واحد هر هاي پارامتر بررسي به بايد
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 وجود بر مبني صفر ةفرضي است، جدول بحراني F ميزان از بيش )5/44( محاسباتي
 توان نمي ها داده تحليل در كه است آن بيانگر امر اين و شود مي رد پذيري تركيب
 بايد بلكه گرفت نظر در انباشته صورت به را ها واحد بين در برآوردي هاي شيب ضرايب

  .داشت توجه ها واحد هكلي مجزاي هاياثر به تابلويي، هاي داده آزمون تحليل در

)10(                      43.2
)(/

)))1/((')72,40( '**'

'**'

KTNee
KNeeeeF

−
−−

=  

 شماره جدول در مناسب مدل انتخاب براي بررسي مورد هاي آماره ،خالصه طور به
  .است شده بيان )3(

  مدل انتخاب هاي آزمون .3 جدول

  تصادفي هاياثر  ثابت هاياثر  مشترك هاياثر  ها آزمون

 -  F 5/44 21/32آزمون
 - FE - 79/3آزمون
  H - - 5/24آزمون

 .شود مي انتخاب برتر مدل عنوان به ثابت هاياثر مدل  H و FE آماره به توجه با 
  .است شده بيان )4( جدول در ها مدل تخمين نتايج ،درادامه

   



 75   بيني ظرفيت انتشار صكوك در ايران  پيش

 

  16صكوك شارانت براي مناسب مدل برآورد .4 جدول

  )2( مدل  )1( مدل  متغيرها

C(1) 
25/2 

)47/8( 
91/2  

)57/1(  

Lgdp 
34/0 

)95/1( 
28/0  

)64/1(  

Lta 
18/0 

)07/3( 
22/0  

)39/2(  

Lcg 
6/2 

)87/2( 
13/1  

)15/2(  

Ltr 
24/0 

)67/1( 
12/0  

)72/2(  
R2 67/0 63/0  

  تحقيق نتايج :مأخذ

 صلناخا توليد در درصدي يك افزايش ،دهد مي نشان مدل برآورد كه طور همان
 ؛گردد مي صكوك انتشار در درصدي 28/0 و درصدي 34/0 افزايش باعث داخلي

 آن بهبود با لذا ؛است مالي مينأت براي تقاضا نوعي اقتصادي ةتوسع شاخص عبارتي به
 اسالمي مالي تأمين ابزار عنوان به صكوك انتشار ،آن تبع به و افزايش مالي تأمين به نياز
 بانكي منظا يها دارايي در درصدي يك افزايش ،ديگر سوي از .يابد افزايش واندت مي

 مخارج افزايش .يابد افزايش صكوك انتشار درصد 22/0 و درصد 18/0 شود مي باعث
 از خود مالي تأمين براي ها دولت اگر .گردد مي صكوك انتشار افزايش باعث نيز دولت
 خود كه گردند مواجه تورم افزايش با است ممكن نمايند، استفاده پول انتشار روش

 براي اسالمي كشورهاي ،نتيجه در .شد خواهد منجر را پول انتشار در مجدد افزايش
 بودجه كسري مالي تأمين براي صكوك انتشار از پول انتشار سوء آثار از ممانعت
  .نمايند مي استفاده
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 ايران در صكوك ارانتش ظرفيت صكوك، انتشار براي مناسب مدل برآورد از بعد
 زماني ةدور براي )1( مدل از آمده دست به ضرائب به توجه با و ايران آمار از استفاده با

 هاي سال در صكوك انتشار ظرفيت بيني پيش براي ادامه در .گرديد برآورد 1352-1387
  .است شده استفاده برداري خودرگرسيون روش از آتي

 شده تصريح زير صورت به مدل 1387-1352 انيزم ةدور هاي داده از استفاده با لذا
  :است

),,,( trcgtagdpfsukuk =  
 استفاده صكوك تخمين براي ايران آمار و )1( مدل ضرائب از استفاده با )3( مدل

  .است شده
trccgctacgdpccsukuk  )3( مدل *)5(*)4(*)3(*)2()1( ++++=  
 استفاده صكوك تخمين براي ايران آمار و )2( مدل ضرائب از استفاده با )4( مدل

  .است دهش
trbcgbtabgdpbbsukuk )4( مدل *)5(*)4(*)3(*)2()1( ++++=  
 وقفه( وقفه بهترين توضيحي متغيرهاي براي دوم ةوقف ،17آكائيك معيار اساس بر
  :است شده طراحي زير صورت به مدل كه شده تعيين سازي مدل براي )بهينه

 
1. sukuk c ∑ a , sukuk i b , GDP ic , ta i d , cg i e , tr i  

2. GDP c ∑ a , sukuk i b , GDP i c ,ta i d , cg i e , tr i  

3. ta c ∑ a , sukuk i b , GDP i c ,ta i d , cg i e , tr i  

4. cg c ∑ a , sukuk i b , GDP i c ,ta i d , cg i e , tr i  

5. tr c ∑ a , sukuk i b , GDP i c ,ta i d , cg i e , tr i  
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 نظر مورد منظا ةدهند تشكيل دارند، متغير 11 هركدام كه معادله پنج مدل، مطابق
 ابتدا، در نظر مورد مدل تخمين براي .است يكديگر بر رهامتغي هاياثر شناسايي براي
 مورد را ها آن انباشتگي متغيرها بودن نامانا صورت در ادامه در و متغيرها ايستايي بايد

  .دهيم قرار آزمون

  فولر ديكي واحد ةريش آزمون .3-1

 بودن اايست بر مبني صفر فرض موجود متغيرهاي كليه براي آزمون اين انجام به توجه با
  .است شده گزارش 5شماره  جدول در آزمون اين از حاصل نتايج .شود مي رد متغيرها

ها داراي ريشة واحدند كه  فولر همة متغير -بر اساس نتايج حاصل از آزمون ديكي
  .انباشتگي بين متغيرها از اهميت بااليي برخوردار است اين موضوع براي وجود هم

  بين متغيرهاانباشتگي  تعيين درجة هم. 3-2

گردد از وجود رابطة بلندمدت بين متغيرها اطمينان حاصل  در اين قسمت سعي مي
انباشتگي بين متغيرهاي الگو را با استفاده از  توان درجة هم براي اين منظور مي. شود

 λMaxنمايي  و آزمون حداكثر درست λTraceهاي آمارة اثر  روش يوهانسون و از آزمون
  .تعيين كرد

  

1. λTrace r T∑ ln 1 λi
n
i r 1  

2. λMax r, r 1 T ln 1 λr 1  

هاي ويژگي حاصل از  عبارت است از مقادير برآوردشدة ريشه λiطوري كه  به
نيز  Tاصطالح مقادير ويژه نيز نام دارد و  برآورد ماتريس بردارهاي همگرايي است كه به

  .ده در تخمين استتعداد مشاهدات قابل استفا
، اين است كه تعداد بردارهاي همگرايي كمتر و يا H0فرضية  λTraceدر آزمون 

جمعي در مقابل فرضيه وجود  بردار هم rدر واقع، فرض حداكثر تعداد . است rمساوي 
چنانچه آماره بيش از مقدار بحراني . گيرد جمعي مورد آزمون قرار مي بردار هم rبيش از 

جمعي رد  بردار هم rمبني بر وجود حداكثر  H0اطمينان خاص باشد، فرضيه در سطح 
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 r، اين است كه تعداد بردارهاي همگرايي مساوي H0فرضيه  λMaxدر آزمون . گردد مي
   18.بردار همگرايي است r+1است و فرض رقيب در اينجا وجود تعداد 

  فولر ديكي دواح ةريش آزمون .5 جدول

 بحراني مقادير  آزمون نتيجه
1%  

 بحراني مقادير
5%  

 آماره
  متغير  شده محاسبه

 Sukukh1  65/2 -98/2 -71/3 صفرفرضيه رد

 Sukukkh1  31/2 -98/2 -71/3 صفرفرضيه رد

  gdp  67/1 -98/2 -71/3 صفرفرضيه رد
  ta  85/0 -95/2 -63/3 صفرفرضيه رد
  cg  79/0 -98/2 -72/3 صفرفرضيه رد
  tr  03/5 -98/2 -71/3 صفرفرضيه رد

  تحقيق نتايج :خذأم
  

 از حاصل ويژگي هاي ريشه برآوردشدة مقادير از ستا عبارت λi كه طوري هب
 نيز T و دارد نام نيز ويژه مقادير اصطالح به كه است همگرايي بردارهاي ماتريس برآورد
  .است تخمين در استفاده قابل مشاهدات تعداد
 يا و كمتر همگرايي بردارهاي تعداد كه است اين ،H0 ةفرضي λTrace آزمون رد
 وجود فرضيه مقابل در جمعي هم بردار r تعداد حداكثر فرض ،واقع در .است r مساوي
 بحراني مقدار از بيش آماره چنانچه .گيرد مي قرار آزمون مورد جمعي هم بردار r از بيش
 رد جمعي هم بردار r حداكثر وجود بر مبني H0 فرضيه باشد، خاص اطمينان سطح در
 r مساوي همگرايي بردارهاي تعداد كه است اين ،H0 فرضيه λMax آزمون در .گردد مي

   19.است همگرايي بردار r+1 تعداد وجود اينجا در رقيب فرض و است
 متغيرهاي بين تبلندمد ةرابط دو وجود ،λMax ةآمار و λTrace ةآمار به توجه با
 جداول در ها متغير بين همگرايي آزمون از حاصل نتايج .شود مي اثبات مدل در موجود

   .است شده بيان 7 و 6
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  آزمون همگرايي با مقادير آماره  .6  جدول

 در( بحراني مقادير  λآماره مقادير  ها فرضيه
  )درصد 5 سطح

 سطح در( الاحتم
  )درصد 5

None 68/127 87/33  000/0  
At most 1 48/86 58/27  000/0  
At most 2 13/21 95/19  072/0  
At most 3 26/14 61/17  014/0  

  

  آزمون همگرايي با مقادير آماره  .7  جدول

 مقادير  ها فرضيه
  λآماره

 در( حرانيب مقادير
  )درصد 5 سطح

 سطح در( احتمال
  )درصد 5

None 10/252 81/69  000/0  
At most 1 42/124 85/47  000/0  
At most 2 94/37 79/29  0046/0  
At most 3 43/15 99/17  020/0  

 معادالت سيستم متغيرهاي بين در بلندمدت ةرابط وجود از اطمينان از پس حال
VAR بين بلندمدت روابط تخمين و مدل مدت كوتاه يها اييپوي بررسي به توانيم مي 

  .بپردازيم متغيرها

  متغيرها بين بلندمدت روابط تخمين و مدل مدت كوتاه يها پويايي بررسي .3-3

 جدا يكديگر از صريح طور به را بلندمدت و مدت كوتاه ساختار توان مي قسمت اين در
 آن مطابق كه شود مي تلقي ازخورب اركسازو يك خطا تصحيح مدت كوتاه الگوي .نمود
 ،مذكور بازخور سازوكار .شود مي تعديل دستگاه، تعادل عدم به نسبت وابسته متغير

 تصحيح الگوي از حاصل نتايج .نمايد مي تضمين را بلندمدت تعادلي رابطه به حصول
   .است شده داده نشان 8 شماره جدول در مدت كوتاه خطاي
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ندة انحراف معيار متغيرها و مقادير داخل كروشه ده مقادير داخل پرانتز نشان
دار بودن مجموع ضرايب  وسيلة معنا بدين صوررت به. است tدهندة آمارة  نشان

عليت گرنجري متغيرهاي   Fمتغيرهاي توضيحي در معادله تصحيح خطا از طريق آمارة 
. ه استتوضيحي در معادله مورد نظر نسبت به متغير وابسته مورد آزمون قرار گرفت

داراي اطالعات بلندمدت   ECM(-1)همچنين با توجه به اينكه عبارت تصحيح خطا 
توان  ، مي)t(دار بودن ضريب عبارت تصحيح خطا توسط آمارة  است، لذا از طريق معنا

بر . برد به رابطة عليت بلندمدت بين متغيرهاي توضيحي نسبت به متغير وابسته پي
تر از واحد  و كوچك 5/0و  13/0برابر  ECM(-1)ريب مدت ض اساس نتايج الگوي كوتاه

 13ميزان  حركت كنيد، به t+1به   tاست كه اين امر حاكي از آن است كه اگر از دورة 
درصد انحراف صكوك از مسير بلندمدتش توسط متغيرها، تصحيح شده  5/0درصد و 

ري حاكي از آن اين معنادا. كند سمت روند بلندمدت الگوي تعادلي خود حركت مي و به
زا بوده و همچنين، حاكي از آن است كه يك رابطة  است كه متغير وابسته در مدل درون

  .سمت متغير سرماية صكوك برقرار است عليت بلندمدت از سمت متغيرهاي الگو به
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  20صكوك براي ECM مدل .8 جدول

  )4(مدل  3 مدل  متغيرها

Dsukuk(-1) 
27/15 

)03/2( 
57/25  

)64/7(  

Dsukuk(-2) 
71/8 

)16/2( 
50/14  

)18/2(  

DGDP(-1)  
44/5 

)84/1( 
39/7  

)02/7(  

DGDP(-2)  
70/2 

)03/2( 
81/3  

)09/2(  

Dta(-1) 
27/4 

)15/2( 
56/4  

)82/1(  

Dta(-2) 
68/5 

)69/5( 
65/6  

)26/2(  

DCG(-1) 
02/1 

)77/1( 
70/1  

)31/2(  

DCG(-2) 
93/0 

)92/1( 
31/2  

)46/2(  

DTR(-1) 
17/2 

)68/1( 
67/1  

)25/2(  

DTR(-2) 
55/1 

)77/2( 
26/1  

)97/1(  

Ecm(-1) 
13/0 

)58/1( 
5/0  

)69/1(  

 C 
02/63 

)52/1( 
15/94-  

)30/1-(  
R296/0 98/0  
F 06/10 26/5  

 تحقيق نتايج :ماخذ
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 21مدل مدت كوتاه يها پويايي .9 جدول

  4 دلم  3 مدل  همگرايي ةمعادل

SUKUKH1 (-1)  
1 

)3/2( 
1/5  
)9/1(  

GDP (-1)  
60/0 

)71/21( 
41/0  

)66/29(  

Ta (-1)  
10/1 

)88/7( 
68/1  

)05/24(  

CG (-1)  
29/1 

)02/10( 
54/0  

)47/8(  

TR (-1)  
19/0 

)78/5( 
97/0  

)78/5(  
C 76/10- 75/5-  

  تحقيق نتايج :ماخذ

 مالحظه كه گونه همان .دده مي نشان را مدل مدت كوتاه يها پويايي )9( جدول
 پرانتز داخل مقادير .دارندامعن بااليي سطوح در مدل متغيرهاي تمامي ،شود مي

 .است t ةآمار ةدهند نشان كروشه داخل مقادير و متغيرها معيار انحراف ةدهند نشان
 ةدور در صكوك انتشار و مركزي بانك كل هاي دارايي ،شود مي مشاهده كه طور همان
 ةعمد ،دانيم مي كه طور همان .دارند جاري ةدور در صكوك انتشار بر را اثر بيشترين قبل

 اعتبارات مالي تأمين براي بانك و دهد مي تشكيل تسهيالت اعطايي را بانك دارايي
 و بانكي بين بازار در مشاركت مركزي، بانك به بدهي ها، سپرده از تواند مي اعطايي
 نتيجه در و اعطايي اعتبارات افزايش با ،بنابراين .نمايد استفاده بهادار اوراق انتشار
  .يافت خواهد افزايش موجود منابع جذب براي صكوك انتشار بانك، دارايي
 مالحظه كه گونه همان .است شده گزارش متغيرها بين بلندمدت روابط ادامه در

 يقتحق نتايج اساس بر .هستند دارامعن درصد 95 سطح در مدل متغيرهاي تمامي شود مي
 و درصد 6/0 افزايش باعث درصدي يك افزايش با داخلي ناخالص توليد بلندمدت در
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 باعث واقع در داخلي ناخالص توليد افزايش .گردد مي صكوك انتشار در درصد 41/0
 به توجه با .گردد مي ها بنگاه گذاري سرمايه افزايش ،نتيجه در و اقتصادي رونق بهبود

 خواهد افزايش صكوك انتشار خود، گذاري سرمايه مالي مينتأ براي ها بنگاه نياز افزايش
 صكوك انتشار بر دولت مخارج بلندمدت اثر كه است اين ،است توجه قابل آنچه .يافت
 بسزايي تأثير بلندمدت در صكوك كه است اين بيانگر و بوده متغيرها ساير از بيشتر
 تأمين از ممانعت اينكه به جهتو با امر اين .باشد داشته دولت مالي تأمين در تواند مي
 اهميت داراي ،شود مي مركزي بانك از استقراض طريق از دولت بودجه كسري مالي
 .است تورمي آثار داراي مركزي بانك از دولت استقراض است، مشخص چنانچه .است

 از تواند مي خوبي به صكوك انتشار طريق از دولت بودجه كسري مالي تأمين ،بنابراين
 نشان 10 جدول كه طور همان .آورد عمل به ممانعت بودجه كسري تورمي رآثا ايجاد
 درصد 29/1ميزان  به صكوك انتشار ،دولت مخارج در درصدي يك افزايش با دهد، مي
  .يافت خواهد افزايش درصد 54/1 و

  متغيرها بين بلندمدت روابط .10 جدول

  4 مدل  3 مدل  متغيرها

GDP 
6/0 

)76/1( 
41/0  

)83/1(  

TA  
1/1 

)97/1( 
68/1  

)69/1(  

CG 
29/1 

)92/1( 
54/1  

)64/1(  

TR 
95/0 

)74/1( 
97/0  

)87/1(  
  تحقيق نتايج :ماخذ

 كروشه داخل مقادير و متغيرها معيار انحراف ةدهند نشان پرانتز داخل مقادير :نكته
  .است t ةآمار ةدهند نشان
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  صكوك انتشار بيني پيش .4

 ميزان است شده سعي 4 قسمت در مدل مناسب برآورد به توجه با متقس اين در
 .است مشاهده قابل 9 جدول در نتايج .شود  بيني پيش آتي هاي سال در صكوك انتشار
 1395 سال در صكوك انتشار شود مي بيني پيش دهد، مي نشان نتايج كه طور همان

 دو برآورد از حاصل نتايج .باشد دالر ميليون 9594343 و 10552066 معادل تيبتر به
 كه نمود اشاره موضوع اين به توان مي آن ةعمد داليل ازكه  است نزديك هم به مدل
 نتايج لذا .باشند مي فارس خليج ةحوز كشورهاي صكوك، ةكنند منتشر كشورهاي ةعمد
 صكوك انتشار هاي سال تعداد افزايش ،ديگر سوي از .است هم به شبيه بسيار مدل دو
 بيشتري شدت با نيز صكوك انتشار ميزان آن انتشار براي الزم هاي زيرساخت تأمين و

  .يافت خواهد افزايش
  صكوك ظرفيت بيني پيش .11 جدول

  4 مدل  3 مدل  سال

1389 2262749 1964866  
1390 2911468 2492650  
1391 3571794 2928606  
1392 4330337 3463811  
1393 5558936 4682759  
1394 7720359 7017752  
1395 10552066 9594343  

  تحقيق نتايج :أخذم

 بندي  جمع

 و مالي خدمات ةارائ به جهان در مالي ةمؤسس سيصد از بيش حاضر حال در
 در كه ابزارهايي از يكي .پردازند مي مياسال قوانين بر منطبق يها يگذار سرمايه

 واقع در كه است اسالمي مالي تأمين ،گيرد مي قرار دهاستفا مورد اسالمي مالي بازارهاي
 و تأمين براي انگذار سرمايه يا و ماليكنندگان  تأمين توسط كه هستند قراردادهايي
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 اسالمي قوانين چارچوب در يگذار سرمايه يها طرح اجراي منظور به الزم وجوه تدارك
 ابزارهاي آن در كه است اين اسالمي مالي تأمين هاي ويژگي از يكي .شوند مي منعقد

 اين در .است گرفته قرار استفاده مورد ،است اسالمي احكام بر منطبق كه متنوعي
 و توليد اقتصادي، فعال هاي بخش در واقعي يگذار سرمايه به نوعي به بايد پول ها روش

 واقعي يگذار سرمايه آنكه بدون پول از استفاده صرفاً و گردد تبديل اشتغال ايجاد يا
 از يكي ها دارايي كردن بهادار اوراق به تبديل .است غيرممكن باشد، كرده پيدا ققتح

 .است گرفته قرار توجه مورد اخير هاي سال در مالي تأمين ةزمين در كه است ابزارهايي
 كه ييها دارايي گردد باعث و دهد افزايش را ناشر نقدينگي تواند مي صكوك انتشار

 ننشيجا نقد وجوه و شده خارج ترازنامه از ،هستند غيرنقد يا و دارند پاييني نقدينگي
 كمتر ريسك داراي لذا ،شود مي منتشر دارايي ةپشتوان با صكوك ازآنجاكه .دنشو مي آن

 تبديل امكان كردن فراهم با ،همچنين .دهد مي كاهش نيز را مالي تأمين ةهزين و است
  .كند مي كمك سرمايه بازار ةتوسع به بهادار اوراق به ها دارايي

 كه است اين از حاكي جهان مختلف كشورهاي در صكوك انتشار وضعيت بررسي
 كشور كه است دالر ميليون 1/52861 ،2010 سال در هشدمنتشر صكوك اوراق كل

 سهم .است جهان در صكوككننده  منتشر كشور ترين بزرگ سهم درصد 94/77 با مالزي
 97/2 كشورها ساير سهم و درصد 06/13 ،2010 سال در فارس خليج ةحوز كشورهاي

 با سلم صكوك كه شد منتشر صكوك نوع هشت ،.م2010 سال در .است بوده درصد
  .است شده مواجه درصدي 57/961 رشد بيشترين
 ةبالقو ظرفيت ايران در صكوك انتشار اهميت به توجه با شد سعي مقاله اين در
 همين براي .گردد بيني پيش يبردار خودرگرسيون روش از استفاده با صكوك انتشار
 صكوك انتشار براي مناسب مدل تابلويي يها داده روش از استفاده با ابتدا منظور
 روش به صكوك انتشار ظرفيت ايران ةساالن آمار از استفاده با ،سپس و برآورد

 صكوك انتشار بر موثر عوامل ترين مهم از .گرديد بيني پيش برداري خودرگرسيون
 تواند مي صكوك انتشار كه است اين از حاكي موضوع اين كهست ا دولت مخارج
 انتشار طريق از دولت بودجه كسري مالي تأمين .باشد دولت مالي تأمين منبع بهترين
 به توجه با ،ديگر طرف از .بكاهد دولت بودجه كسري تورمي آثار از تواند مي صكوك



  1391، بهار و تابستان )2پياپي(اسالمي، سال اول، شمارة دوم  - تحقيقات مالي     86

 

 انتشار دهد، مي تشكيل ياعطاي تسهيالت را آن ةعمد كه بانك هاي دارايي اهميت
  .رود كار  به بانكي منظا در ها دارايي مالي تأمين منابع از يكي عنوان به تواند مي صكوك

  ها يادداشت
                                                            

پذير نيست، در اينجا نرخ بهره حقيقي منفـي   دليل اينكه لگاريتم گرفتن از عدد منفي امكان به. 1
ها حذف شوند،  شد بسياري از داده در نظر گرفته شده است؛ چون حذف آن باعث مي 1/0
  .ظر گرفته شده استدر ن 1/0ناچار مقدار بسيار كوچك  به
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بيني صكوك منتشرشده در ايران بر اساس آمـار كـل    پيش)  sukukh 1( 1صكوك  منظور از. 21
بيني صكوك منتشرشده در ايران بر  پيش) sukukkh(صكوك در جهان، و منظور از صكوك 
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