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Abstract
Considering the importance of the issues surrounding resistance economics
and the essential role of the capital market in fulfilling the objectives of the
policies stated therein, it would be necessary to survey the functions of modern
Islamic financial instruments in the capital market to be utilized promptly by
the government. Treasury documents are one of those instruments and the
main question in this article is how they can serve to attain the resistance
economics objectives. To answer the question, by adopting the analyticaldescriptive method and using library resources, we have verified the
hypothesis that Islamic Treasury documents can affect the components of the
resistance economics through supporting national production, Iranian labor,
entrepreneurship, transparency of government debt, maximum use of the
resources and reducing the government's dependence on oil.
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چکيده

با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقشآفرینی بازار سرمایه در تأمین
اهداف سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،و ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسالمی
در بازار سرمایه میباشد و بهسرعت مورد استفاده و بهرهبرداری دولت قرار میگیرد ،لزوم بررسی
این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قدرت این
ابزار در تأمین اهداف سیاستهای ابالغی ،امری ضروری است.
سؤال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسالمی از طریق چه کانالهایی میتواند
مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاستهای ابالغی را محقق نماید؟
جهت پاسخگویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی -توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای،
به بررسی این فرضیه میپردازیم که اسناد خزانه اسالمی ،از طریق حمایت از تولید ملی ،حمایت
از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی ،شفافیت بدهیهای دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش
وابستگی دولت به نفت ،بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است .نتایج پژوهش ،حکایت از
اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متأثر نمودن این متغیّرها بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی دارد.
واژگان كليدی

اقتصاد کالن ،اقتصاد مقاومتی ،اسناد خزانه اسالمی ،ریسک ،مدیریت ریسک.
طبقهبندی .E63, G18, G32, H63 :JEL
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مقدمه

استقراض دولت از اقتصاد داخلی برای تأمین مالی کسری بودجه خود ،بسته به شرایط و
ساختار اقتصاد ،همچنین ترکیب ابزارهای بدهی نیز میتواند منجربه نااطمینانی،
محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی ،کاهش پسانداز و ...شود .درنتیجه
این امر عالوهبر اینکه ناکارایی در تخصیص منابع عمومی و اختالل در سیستم بازار باقی
خواهد ماند ،موجب انقباض بخش خصوصی در اقتصاد میشود و بهطبع رشد اقتصادی
میتواند کاهش یابد ،حتی در بلندمدت استمرار چنین شرایطی میتواند منجربه ناپایداری
بدهیهای دولت و کاهش رشد بلندمدت اقتصادی شود (سلمانی ،یاوری ،سحابی و
اصغرپور ،5931 ،ص .)9 .ازجمله ابزارهای بدهی مفید برای مدیریت اثربخش تأمین مالی
بدهیهای دولت در سایر کشورها و تأخیر در تسویه نقدی بدهیها با منابع محدود
دولتی ،انتشار اسناد خزانه کوتاهمدت است .این اسناد در سررسید یا با درآمدهای احتمالی
دولت یا با انتشار اسناد خزانه با سررسید جدید تسویه میشوند .این نوع تأمین مالی
علیالخصوص درزمانیکه دولتها با رکود شدید منابع مالی روبرو هستند ،اجازه میدهد
دولت ضمن تعویق بدهی خود به دورههای رونق ،منابع مالی موجود خود را در حوزههای
دیگر به جهت کاهش آسیبپذیری مزمن و تسهیل رشد ،که ازجمله تعابیر اقتصاد تابآور
و مقاوم است صرف نمایند ( Kubitschek, Jaskiewicz, Linakis & McGirr, 2013,

 .)p.24اسناد خزانه اسالمی در ایران برای اولینبار در تاریخ  5931/70/70در فرابورس
ایران منتشر شد .این اسناد ،یک ابزار مالی است که مبتنیبر بدهی دولت بهنظام بانکی،
ذینفعان و تأمینکنندگان منابع بوده و بهوسیله خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و
دارایی منتشر میشود (خادمالحسینیاردکانی و موسویان ،5935 ،ص .)9 .این اوراق ابتدا
در بازار اولیه بهوسیله دولت برای تأمین مالی هزینههای جاری و عمرانی و نیز بازپرداخت
بدهیهای معوق دولت منتشر میشود ،سپس در بازار ثانویه خریدوفروش میشود ،لذا
در این اسناد یکطرف بهعنوان دولت در نقش ناشر این اوراق قرار دارد و در سوی دیگر
طلب کاران غیردولتی هستند که اوراق جهت تسویه مطالبات آنها منتشر میشود .در کنار
این دو طرف ،طرف سومی که بهقصد انتفاع از مابهتفاوت ارزش اسمی اوراق و ارزش
تنزیل شده اوراق ،اقدام به خرید مینمایند نیز وجود دارد.
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اسناد خزانه اسالمی بهموجب ویژگیهای آنکه ریشه در مباحث حقوقی ،فقهی و
معامالتی در بازار ثانویه دارد ،یک ابزار مالی مناسب و راهگشا برای دولت در تأمین مالی
کوتاهمدت بدهیهای آن (تأمین کسری بودجه) هست .در کنار این ،اسناد خزانه میتواند
در قالب یک ابزار مناسب مالی برای سرمایهگذاری کوتاهمدت مورداستفاده قرار گیرد.
ارائه نشانک به بازارهای پولی و مالی درخصوص نرخ سود بازارها و امکان استفاده بانک
مرکزی در اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز ،از مزیتهای دیگر این
اسناد است (خادمالحسینیاردکانی و موسویان ،5937 ،ص.)9-2 .
با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقشآفرینی بازار سرمایه
در تأمین اهداف سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی در تاریخ  ،5932/55/23ازآنجاکه
اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسالمی در این بازار است که بهسرعت مورداستفاده و
بهرهبرداری دولت قرارگرفته است ،لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب
مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی و قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاستهای ابالغی،
امری ضروری است .درواقع سؤال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسالمی
از طریق چه کانالهایی میتواند مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر در
بندهای سیاستهای ابالغی را محقق نماید؟ برای پاسخگویی به این سؤال با اتکا به روش
تحلیلی -توصیفی و استفاده از منابع کتابخانهای ،به بررسی این فرضیه میپردازیم که
اسناد خزانه اسالمی ،از طریق حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی،
کارآفرینی البته در معنای اشتغالزایی ،شفافیت بدهیهای دولت ،استفاده حداکثری از
منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت ،بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است.
نتایج حکایت از اثر مثبت این متغیّرها بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی دارد.
ساختار مقاله بهاین ترتیب است :در بخش اول ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
موردبررسی قرارگرفته است؛ در بخش دوم با تأکید بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مبتنیبر
مطالعات صورت گرفته ،مسیرهایی که انتشار اسناد خزانه اسالمی منتج به تحقق این
مؤلفهها میشود ،نیز ارائهشده است؛ در بخش سوم ،بررسیشده است که چگونه اسناد
خزانه اسالمی میتواند اهداف مستتر دربندهای سیاستهای ابالغی را تأمین نماید؟ در
نهایت جمعبندی و نتایج ذکر میگردد.
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 .7ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

مجموعه مطالعات موجود در حوزه مرتبط با موضوع تحقیق به دو بخش تقسیمبندی
می شود .یک حوزه مربوط به مطالعاتی است که پیرامون اسناد خزانه اسالمی هست .این
مطالعات بیشتر پیرامون چیستی ای ن ابزار و مباحث مرتبط با آن از منظر حقوقی ،فقهی،
معامالت در بازار ثانویه و کارکردهای آن است .مطالعات اسناد خزانه از منظر آنکه
به صورت جامع ماهیت ،کارکردها و نحوه استفاده از این ابزار را پوشش میدهد ،تا
حدودی جامع است .بخش دوم مطالعات نیز در خصوص چیستی اقتصاد مقاومتی ،تبیین
تعاریف و مفاهیم مرتبط با آن و روشهای تحقق سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی
است .در این حوزه باید عنوان داشت تاکنون نظریه یا تجربه مدون و مکتوب و یا پیشینه
نظری یا عملی درباره اقتصاد مقاومتی نبوده است .تمام مطالعات صورت گرفته در قالب
سخنرانیها و بعضاً مقاالت ،در حد روشن شدن تعاریف و ابعاد مزبور هست بااینحال
طی چند سال اخیر و با مطرحشدن اقتصاد مقاومتی در فضای اقتصادی کشور مطالعاتی
در این باب در قالب تعاریف و عواملی که در تحقق آن نقش دارند انجامشده است که
در ادامه پس از مطالعات مرتبط با اسناد خزانه ،آورده شده است .مطالعات در خصوص
اسناد خزانه بهشرح زیر است ،خاطرنشان میگردد نوین بودن این ابزار و توصیف شرایط
و محتوا و کارکرد این ابزار منجربه آن شده که در همه مطالعات روش تحقیق روش
توصیفی -تحلیلی باشد:
ذاکرنیا و حبیبالهی ( )5931در مقالهای با عنوان «ارائه مدل قیمتگذاری اسناد خزانه
اسالمی مبتنیبر چارچوب اوراق بهادارسازی» ،عنوان میدارند که بهترین مقیاس برای
سنجش و تعیین نرخ تنزیل یا قیمتگذاری اسناد خزانه اسالمی میانگین بازدهی آن بازاری
است که این اسناد درازای طلب آنها صادرشده است.
الجوردی ،ابونوری و بشارتی ( )5931در پژوهشی با عنوان «برآورد شاخص
تابآوری اقتصادی ایران و ارائه راهکارهای بهبود» ،ضمن تشریح مفهوم تابآوری
اقتصاد ،مؤلفههای آن را شناسایی کرده و برای اقتصاد ایران شاخص تابآوری اقتصادی
را محاسبه نمودهاند .نتایج نشان میدهد که بین شاخص تابآوری و رشد تولید ناخالص
داخلی ایران طی سالهای  5901تا  ،5935رابطهای مثبت و معنادار وجود داشته است.

نقش اسناد خزانه در تحقق مؤلفهها و اهداف سياستهای ابالغي  /محمدحسين صدرايي و ديگران

717

فیاضی و نظرپور ( )5931در مقالهای با عنوان «استفاده از اسناد خزانه اسالمی برای
تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دولت» پیشنهاد روشی مبتنیبر انتشار
اسناد خزانه اسالمی می پردازند که ضمن تأمین اعتبار کافی برای اجرای طرحها و
پروژههای عمرانی ،از بروز تأخیر در تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای عمرانی نیز
جلوگیری شود.
غیاثوند و عبدالشاه ( )5931در پژوهشی با عنوان «شاخصهای تابآوری» ،با مرور
متون اقتصادی و تجربیات جهانی ،بیان میدارند که رویکرد تابآوری اقتصاد با مفهوم
اتخاذ تدابیری بهمنظور حفظ عملکرد یک سیستم به هنگام مواجه با مخاطرات و تهدیدها،
قرابت بسیار نزدیکی با اقتصاد مقاومتی دارد .در این مطالعه شاخصها و مؤلفههای اقتصاد
تابآور بر مبنای مطالعات لیو ،)2772( 5گروه پژوهشی سنتیننتال 2و شاخص تابآوری
جهانی ،طبقهبندیشده است.
فشاری و پورغفار ( )5939در مقالهای با عنوان «بررسی و تبیین الگوی اقتصاد
مقاومتی در اقتصاد ایران» ،ضمن تشریح تفاوتهای اقتصاد مقاومتی و ریاضتی ،مؤلفههای
اصلی اقتصاد مقاومتی را حمایت از تولید ملی ،توجه به اصل  11و توجه به نخبگان و
استفاده از فناوریها و تکنولوژیهای نوین میداند.
نظرپور و لطفینیا ( )5939در پژوهشی با عنوان «نقش بورس اوراق بهادار در تحقق
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» ،مؤلفهها و الزامات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید
ملی ،مدیریت منابع ارزی ،مدیریت مصرف ،استفاده حداکثری از منابع ،حرکت براساس
برنامه ،مردمی کردن اقتصاد ،مقاوم بودن اقتصاد ،اقتصاد دانشبنیان و کاهش وابستگی به
درآمد نفتی عنوان نمودهاند.
تاری و کاویانی ( )5932در پژوهشی با عنوان «اقتصاد مقاومتی و مؤلفههای آن»،
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را در دو حوزه بلندمدت مانند استفاده از ظرفیتهای بخش
خصوصی ،اصالح الگوی مصرف ،متنوع سازی سبد درآمد ،جایگزینی سرمایه انسانی با
فیزیکی و ارتقاء سرمایه اجتماعی و کوتاهمدت برقراری اقتصاد مقاومتی را استفاده از
پتانسیل همبستگی مردم ،کنترل مصرف ،ارتقا تولید ملی ،مردمی کردن اقتصاد عنوان
کردهاند.
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شعبانی و نخلی ( )5932در پژوهشی با عنوان «مؤلفههای اقتصاد مقاومتی در ادبیات
رایج و در بیان مقام معظم رهبری» حمایت از تولید ملی ،حمایت از بخش مردمی در
اقتصاد ،استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور ،توجه ویژه به تولید و کارآفرینی،
حمایت از کار و کارگر ،توجه به کیفیت تولیدات داخلی ،توجه به تولیدات دانشبنیان،
اصالح الگوی مصرف بخش دولتی و مردم ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،دید بلندمدت،
کاهش وابستگی به تولیدات نفتی را مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی عنوان کردهاند.
عربی ( )5932در مقالهای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری»،
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را در چارچوب نوآوری و شکوفایی ،اصالح الگوی مصرف،
کار جهاد گونه ،حمایت از تولید داخلی ،حمایت از عوامل تولید داخلی طبقهبندی
نموده است.
خادمالحسینیاردکانی و موسویان ( )5935در پژوهشی با عنوان «مهندسی مالی اسناد
خزانه اسالمی» به معرفی و ارائه سه مدل مالی اسـناد خزانه اسالمی کاربردپذیر در نظام
مالی کشورهای اسالمی پرداخته که هر یک بـرای هـدف و بازه زمانی خاص
طراحیشدهاند.
ممبینی ( )5935در مقالهای با عنوان «مؤلفهها و شاخصهای اقتصاد مقاومتی» بر
مبنای بیانات مقام معظم رهبری ،مهمترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را کارآفرینی ،حرکت
براساس برنامه ،کاهش اسراف و وابستگی به خارج ،مدیریت مصرف ،حمایت از تولید
داخلی ،کاهش تولید نفت ،مردمی کردن اقتصاد ،پرهیز از دید کوتاهمدت ،مبارزه با فساد،
مدیریت منابع ارزی و توجه به شرکتهای دانشبنیان میداند.
قضاوی و بازمحمدی ( )5903در پژوهشی با عنوان «عملیات بازار باز در چارچوب
بانکداری بدونربا؛ مطالعه موردی اسناد خزانه» اقدام به بررسی جامع ابزار مالی اسناد
خزانه اسالمی نمودهاند .همچنین متذکر میشوند که با معرفی اسناد خزانه اسالمی ،در
وهله اول ابزار مالی مناسبی در اختیار خزانهداری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی
برای تسویه بدهیهای انباشته آن قرار میگیرد .از این راه ،انضباط مالی مطلوبی نیز بر
عملکرد مالی دولت حاکم میشود .در وهله دوم ،با گشایشی که در وضعیت مالی
بانکهای بستانکار ،پیمانکاران و سایر بستانکاران از دولت حاصل میشود ،شفافیت
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ترازنامه بانکها افزایشیافته ،گردش وجوه مالی در اقتصاد روانتر و هزینههای معامالتی
کاهش مییابد و سرانجام ،بانک مرکزی با خریدوفروش اسناد خزانه که اصطالحاً عملیات
بازار بازخوانده میشود ،میتواند به مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور بپردازد.
موسویان و الهی ( )5903در مقالهای با عنوان «امکانسنجی فقهی تشکیل بازار
بینبانکی در بانکداری اسالمی» اسناد خزانه را بهعنوان یکی از ابزارهای قابلاستفاده
معرفی میکنند.
موسویان ،نظرپور و خزائی ( )5903در مقالهای با عنوان «امکانسنجی فقهی طراحی
اسناد خزانه اسالمی در بازارهای مالی اسالمی» ،ضمن معرفی اسناد خزانه اسالمی ،به
بررسی تاریخی انتشار این ابزار در ایران میپردازند .همچنین در ادامه چگونگی
شکلگیری اوراق خزانه در چارچوب عملیات بانکی بدونربا را معرفی کرده و مبانی
فقهی انتشار این ابزار و معامالت آن در بازار اولیه و ثانویه را بررسی مینمایند.
فراهانیفرد ( )5905در کتابی با عنوان «سیاست اقتصادی در اسالم» به معرفی
ابزارهای جدید تأمین مالی می پردازد .وی در این کتاب به معرفی ابزاری به جهت تأمین
منابع مالی برای خرید تجهیزات موردنیاز دولت از طریق خرید نقدی و فروش نسیه به
دولت میپردازد.
مطابق آنچه در مطالعات مختلف آمده است ،نحوه اثرگذاری و اثرپذیری بازار سرمایه
بهصورت عام و ابزارهای مالی اسالمی مورد انتشار در بازار سرمایه بهصورت خاص و
مجاری این اثرگذاریها ،بهصورت جامع بررسی نشده است .ازاینرو با توجه به آنکه
مطالعه حاضر به بررسی رابطه یک ابزار مالی نوین اسالمی با اقتصاد مقاومتی و بهنحوه
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری این ابزار بر آن را میپردازد و رابطی بین ادبیات مرسوم بازار
سرمایه و کارکردهای بازار بدهی با اقتصاد مقاومتی است ،لذا در نوع خود مطالعهای نوین
و مفیدی است.
 .7اسناد خزانه اسالمي و تحقق مؤلفههای اقتصاد مقاومتي

نحوه تأثیر افزایش و کاهش (تسویه) بدهی دولت بر اقتصاد ملی ،مکاتب مختلفی را
درگیر خود نموده است .براساس دیدگاه متعارف در کوتاهمدت با افزایش بدهیهای
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دولت ،تقاضای کل افزایش مییابد ،اما در بلندمدت سرمایهگذاری بخش خصوصی با اثر
جایگزینی( 3ازدحام) مواجه میشود .همچنین منطبقبر نظر کینز ،دولتهایی که در دوره
رکود کسری بودجه ایجاد میکنند ،قادر خواهند بود عمالً ساختار اقتصاد را در دوره
رکود رونق بخشند و ثانیاً در دوره رونق که با وفور درآمد روبرو میشوند ،بدهیهای
خود را تسویه نمایند .ازجمله مزایای کاهش (تسویه) بدهیهای دولت ،عالوهبرافزایش
سرمایهگذاری خصوصی نیز کاهش فضای نااطمینانی دولت است که مانع از استقراض
دولت با هزینههای کم از خارج میشود.مهمترین مسأله در تأمین مالی بدهیهای دولت،
نحوه و چگونگی تأمین مالی این بدهیها است .یکی از روشهای مرسوم تأمین مالی
کسری بودجه ،استقراض دولتها از بانک مرکزی است .افزایش بدهیها در کشورهای
دارای کسری ساختاری ،منجر میشود که بانک مرکزی هماهنگ با دولت و برای تأمین
بخشی از کسری بودجه دولت و بدهی های وی ،به دولت وام داده و این کسری را با
انتشار پول ،تأمین مالی نماید .صرفنظر از آثار مخرب تأمین مالی از طریق پول پرقدرت
(حاکمیت مالی ،)4این سیاست ،سیاستهای پولی دیگر را منفعل مینماید .تأمین مالی
دولت از بانکهای تجاری برای تسویه بدهیهای خود به بخش خصوصی نیز منجربه
کاهش منابع مالی مازاد در سیستم بانکی شده و درنهایت نرخهای سود در بخش پولی
را افزایش میدهد .معایب هر دو روش تأمین مالی بدهیها ،قابلیت بازگشت اقتصاد ملی
در مواجهه با یک شوك برونزا به حالت پیشین در سریعترین زمان ممکن را دچار اخالل
مینماید ( )Blanchard & Katz, 1992, p. 4که این خود باهدف انعطافپذیری اقتصاد
در صدر سیاستهای اقتصاد مقاومتی مغایر است .با توجه به آنکه تسویه بدهی دولت با
بنگاههای اقتصادی ،سرمایهگذاری را در اقتصاد افزایش میدهد و چرخه تولید ،اشتغال و
مصرف را به حرکت درمیآورد ،لزوم توجه به سایر روشهای تأمین مالی که معایب دو
روش مذکور را ندارند و درعینحال به استحکام نظام اقتصادی لطمه وارد نکرده و منجربه
آسیبپذیری آن نشود و هدف انعطافپذیری اقتصاد را تأمین نماید ،اهمیت مییابد .اسناد
خزانه اسالمی بهعنوان یک ابزار مالی مناسب و راهگشا برای دولت که بهسرعت
مورداستفاده و بهرهبرداری قرارگرفته است ،بهعنوان یک جزء از بازار بدهی در بازار
سرمایه ،از طریق تسهیل در فرآیند تسویه بدهیهای کوتاهمدت دولت (کاهش بدهیها)
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و تأخیر در تسویه نقدی آن ،اقتصاد ملی و رشد اقتصادی را متأثر مینماید .این اولین و
مهم ترین کانال تأثیرگذاری استفاده از اسناد خزانه اسالمی بر اقتصاد ملی است .بنابراین
با توجه به مؤثر بودن استفاده از این ابزار در اقتصاد کشور ،سؤال اصلی این است که آیا
اسناد خزانه اسالمی و کارکردهای آن میتواند در قالب یک ابزار بدهی مؤلفههای اصلی
یک اقتصاد تابآور ،5مقاوم 6و آسیبناپذیر 0و منعطف را تأمین نماید .در برخی مطالعات
صورت گرفته به جهت نظریهسازی مفهوم اقتصاد مقاومتی ،از برخی تعابیر در ادبیات
اقتصاد متعارف استفادهشده است .در این مطالعات اقتصاد مقاومتی را همان اقتصاد
تابآور و آسیبناپذیر میدانند و مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را همان مؤلفههای اقتصاد
تابآور برمیشمارند .در برخی دیگر از مطالعات انجامشده ،برگرفته از سخنان مقام معظم
رهبری ،مستقیماً مؤلفههای اقتصاد مقاومتی استنتاج شده است .در معنای نخست،
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی برگرفته از مطالعات ،عبارتنداز تشکیل سرمایه ،افزایش
دارایی های خارجی دولت ،کاهش نرخ بیکاری ،کاهش و ثبات تورم ،افزایش سطح
رقابت ،افزایش انعطافپذیری نیرویکار ،تحرك جغرافیایی نیرویکار ،تحرك سرمایه،
کاهش فقر ،افزایش بو دجه دولت برای توسعه اجتماعی ،توزیع مناسب درآمد ،افزایش
سطح آموزش و بهداشت ،توسعه بازارهای محصوالت ،کنترل معامالت ارزی ،تنوع
مهارت نیرویکار ،عدمدخالت دولت در تعیین دستمزدها ،عدمدخالت دولت در تعیین
قیمتها ،باال بودن قدرت اتحادیه و باال بودن سطح رقابت داخلی .این مؤلفهها از طریق
پایداری اقتصاد کالن ،کارایی بازارها در سطح خرد و توسعه اجتماعی ،تأمین میشوند.
روند تأثیرگذاری انتشار اسناد خزانه در این تقسیمبندی بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی
بهشرح زیر است.
 .7-7بررسي روند تأثير انتشار اسناد خزانه اسالمي مطابقبر مؤلفههای برگرفته از مطالعات
بينالمللي در خصوص اقتصاد مقاوم و تابآور

الف) در بخش مؤلفههایی که پایداری اقتصاد کالن را تأمین میکنند؛ با انتشار اسناد خزانه
و امکان معامالت ثانویه آن ،پیمانکارانی از دولت طلبکار هستند در هر زمان که در سایر
پروژههای خود نیاز به منابع مالی جدید داشته باشند ،با فروش اسناد خود در بازار ثانویه،
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اقدام به تأمین مالی پروژههای سرمایهای (مانند پروژههای راه و سدسازی و )...میکنند.
این امکان ،عملیات تشکیل و انباشت سرمایه (مسیر  )5را در طول زمان و در کشور
تسهیل مینماید .تفاوت بین انباشت سرمایه در دو دوره ممتد ،همان سرمایهگذاری است.
چنانچه عملیات انتشار اسناد خزانه با ریسکهایی نظیر ریسک اعتباری دولت و نکول
وی ،روبرو نباشد و دولت این ریسکها را مدیریت نماید ،این اسناد بهعنوان یک ابزار
مالی کارآمد ،مورد وثوق سایر پیمانکاران دولتی در تسویه با دولت قرارگرفته و دولت
میتواند با فراگیر شدن آن ،از این ابزار در تأمین مالی بدهیهای خود استفاده نماید .در
این صورت امکان فروش و یا واگذاری داراییهای خارجی برای تأمین مالی بدهیهای
دولت نیز ،تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت (مسیر  .)2درعینحال ازآنجاکه پیمانکاران
در تنگنای مالی قرار نمیگیرند سایر پروژههای آنان نیز قابلیت انجام خواهد داشت،
ازاین رو اسناد خزانه و قابلیت بازار ثانویه آن منجربه کاهش بیکاری (مسیر  )9در
کوتاهمدت میشود.
تشکیل سرمایه :امکان شروع طرحهای
پیمانکاری تملک داراییهای
سرمایهای و پروژههای عمرانی دولت
9

پروژههای جدید

رفتار هموار
شاخص قیمت
مصرفکننده
در دوره بعدی

1

خزانه
2

بازار ثانویه

رفتار هموار
شاخص بهای
تولیدکننده در
این دوره

دولت برای تأمین
مالی بدهی خود

5
ش

پیمانکاری

تأثیر بر اشتغال

انتشار اسناد

نقد شدن
مطالبات
پیمانکاران
کاهش

به پیمانکاران نیاز
به استقراضخارجی و یا
فروش داراییهای

سرمایهای ندارد

هزینههای مالی
و هزینههای
کاهش هزینههای تولید

شکل ( :)7مبادی تأثيرگذاری اسناد خزانه بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتي از
طريق افزايش ثبات اقتصاد كالن
منبع :يافتههاي تحقيق
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چنانچه پروژههای پیمانکاران دولتی ،از نوع طرحهای تولیدی باشد ،انتشار اسناد خزانه
و تسریع دسترسی پیمانکاران به منابع مالی موردنیاز برای طرحهای جدید ،آنها را به سمت
تأمین مالی گران سوق نداده ،با کاهش هزینههای مالی ،قیمتتمام شده محصوالت کاهش
مییابد .باثبات و یا کاهش شاخص قیمت تولیدکننده ،در دورههای بعدی ،شاخص قیمت
مصرفکننده نیز رفتار پایداری از خود نشان میدهد (مسیر  .)1همه این موارد در کنار هم
ثبات اقتصاد کالن را به همراه دارند .ثبات اقتصاد کالن در برابر بیثباتی اقتصاد کالن که معادل
دو واژه التین  Instabilityو  Volatilityاست ،نیز قرار دارد .ثبات اقتصاد کالن بهعنوان یکی
از عوامل رشـد اقتـصادی بـهطـور مـشخص پـس از مطالعات فرانکـل و خـان،)5337( 0
ایسترلی و ربلو )5339( 3و فیشر )5339( 57موردتوجه قرارگرفته است .شاخصهای ثبات
اقتصادی در کمبودن نرخ تورم و کسری بودجه انباشت سرمایه و همچنین همگرایی سریع
نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی تعریف میشود .بهطور مشخص در شکل ( ،)5شماتیک
تأثیر اسناد خزانه برافزایش ثبات اقتصاد کالن بهصورت مصور ،نمایش دادهشده است.
ب) در بخش مؤلفههایی که کارایی بازارهای خرد را تأمین میکنند؛ لیو و دیگران ()2772
کارایی بازارهای خرد را در تحرك سرمایه ،کنترل نرخبهره ،انعطافپذیری بازار نیرویکار،
تنوع مهارتهای نیرویکار ،تحرك جغرافیایی نیرویکار ،عدمدخالت در تعیین دستمزد،
باالبودن قدرت اتحادیههای کارگری ،عدمدخالت دولت در قیمتگذاری میدانند.
انتشار اسناد

تحرك سرمایه
امکان تحرك جغرافیای نیروی
9

کار با امکان اشتغال در

طرحهای جدید در سایر نقاط

بازار ثانویه

5

پیمانکاری

کشور
افزایش انعطافپذیری
نیرویکار

2

خزانه

عالمت دهی به بازار

پروژههای جدید
1

نقد شدن مطالبات

نرخ سود کوتاهمدت و
قدرت قیمتگذاری در

تعیین قیمت پول که در
تضاد با مؤلفه کاهش
قدرت قیمتگذاری
دولتی است

پیمانکاران

شکل ( :)7مبادی تأثيرگذاری اسناد خزانه بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتي از
طريق كارايي در بازارهای خرد
منبع :يافتههاي تحقيق
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بر این اساس می توان اذعان داشت ،یکی از کارکردهای اسناد خزانه اسالمی ارائه
نشانک به بازارهای مالی در تعیین مهمترین متغیّر قیمتی در بازارهای مالی یعنی نرخسود
است ،چنانچه در این خصوص اسناد خزانه عاملی برای تعیین قیمت بازار پول توسط
دولت شود ،با مؤلفه عدمدخالت دولت در تعیین قیمتها در تعارض است (مسیر .)5
اسناد خزانه از طریق بازار ثانویه میتواند به تحرك سرمایه و کارایی تخصیصی (مسیر )2
کمک کند .ازآنجاکه پیمانکاران میتوانند در هر زمان با تنزیل طلب خود در بازار ثانویه،
وجه نقد برای سایر طرحهای خود تأمین نمایند و از این طریق سایر طرحهای آنها متوقف
نشود ،بازار کار متأثر میشود (مسیر  1و .)9
ج) در بخش مؤلفههایی که شاخصها توسعه اجتماعی را در اقتصاد مقاومتی تأمین
میکنند؛ چنانچه پایداری اقتصاد کالن و کارایی بازارهای خرد تنظیم و تأمین شوند ،به
نظر دولت با فراق بیشتری نسبت به سیاستگذاری اجتماعی اقدام مینماید .قطعاً
درصورتیکه فرآیندهایی منجربه افزایش اشتغال شوند ،فقر در جامعه کاهش مییابد
(مسیر  )5زیرا با تأمین اشتغال به دلیل پیوستاری انجام طرحها توسط پیمانکاران،
خودبهخود یکی از عوامل مؤثر در ایجاد بحرانهای اجتماعی و ناامنی یعنی فقر در جامعه
رفع خواهد شد؛ که این با ادبیات اقتصادی رابطه بحرانهای اجتماعی و ناامنی با اشتغال
مرتبط است (بشیریه ،5902 ،ص.)51 .
اشتغالزایی بهواسطه استمرار انجام طرحهای پیمانکاری ،توزیع مجدد درآمد در
جامعه را ایجاد میکند (مسیر  .)2در کنار این دولت میتواند از طریق انتشار همین اسناد
پیمانکاران را در حوزه طرح های فیزیکی سالمت و بهداشت (ساخت بیمارستان و)...
ترغیب نماید (مسیر  .)9با نقد شدن مطالبات پیمانکاران با منابعی غیر از منابع دولتی در
کوتاهمدت ،امکان تخصیص بودجه بیشتر برای طرحهای توسعه اجتماعی (تولیدی-
خدماتی) و یا تأمین مالی این طرحها با استفاده از اعطای اسناد خزانه به پیمانکار قوت
مییابد (مسیر  .)1در شکل ( )9این مسیرها نیز نشان دادهشده است.
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کاهش فقر

انتشار اسناد خزانه

تأمین مؤلفههای پایداری اقتصاد

توزیع درآمد از طریق

بازار

ثانویه

2

پیوستاری انجام طرحهای
اقتصادی با تأمین مالی از

پروژههای

این طریق

عمرانی بهداشتی

پیمانکاران از منابع

امکان تخصیص بودجه بیشتر برای

9

تأمین مالی
نقد شدن مطالبات
مازادی غیر از منابع

1

طرحهای توسعه اجتماعی (تولیدی-
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دولت و با تأخیر افتادن

خدماتی) و یا تأمین مالی این طرحها با

تسویه نقدی دولت با

استفاده از اعطای اسناد خزانه به پیمانکار

طلبکاران

شکل ( :)9مبادی تأثيرگذاری اسناد خزانه بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتي از
طريق مؤلفههای مؤثر بر توسعه اجتماعي
منبع :يافتههاي تحقيق
کاهش نرخ
بیکاری

افزایش درصد
بودجه دولت
برای توسعه

سطح

افزایش
داراییهای

رقابت
داخلی

خارجی

اجتماعی

انعطافپذیری
کاهش و
ثبات تورم

تشکیل
سرمایه

شاخص
بهاشی

کاهش
فقر

نیرویکار

تحرك
جغرافیایی
نیرویکار

مؤلفههایی که پایداری

مقاومتی

تحرك

مؤلفههایی که کارایی

اقتصاد

بازارهای خرد را تأمین میکنند

افزایش
بهداشت

مؤلفههایی که توسعه

توزیع
درآمد

اجتماعی را تأمین میکنند

اقتصاد کالن را تأمین میکنند

سرمایه

عدمدخالت
دولت در
تعیین
قیمتها

شکل ( :)2مبادی تأثيرگذاری اسناد خزانه بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتي
منبع :يافتههاي تحقيق
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در شکل ( ،)1کلیه مسیرهای تأثیرگذاری اسناد خزانه بر مؤلفههایی که اقتصاد مقاومتی را از
طریق پایداری اقتصاد ،کارایی بازارها و توسعه اجتماعی را تأمین میکنند ،آورده شده است.
 .7-7بررسي روند تأثير انتشار اسناد خزانه اسالمي مطابق مؤلفههای برگرفته از سخنان مقام
رهبری

چنانچه مؤلفههای اقتصاد مقاومتی برمبنای سخنان مقام معظم رهبری طبقهبندی شود ،مهمترین
مؤلفههای مذکور مورد تأکید مطالعات مرتبط ،حمایت از تولید ملی ،حمایت از بخش مردمی در
اقتصاد ،استفاده حداکثری از منابع موجود در کشور ،کارآفرینی ،حمایت از کار و کارگر ،توجه
به کیفیت تولیدات داخلی ،توجه به تولیدات دانشبنیان ،اصالح الگوی مصرف بخش دولتی و
مردم ،مبارزه با مفاسد اقتصادی ،دید بلندمدت ،کاهش وابستگی به تولیدات نفتی است.
کاهش وابستگی به
تولیدات نفتی

استفاده حداکثری از منابع
موجود در کشور

5

2

تسویه نقدی در
سررسید

سرمایهگذاران

حقیقی و حقوقی

فروش اسناد

در بازار ثانویه

اعطای اسناد به

نیاز طلبکار
به منابع مالی

9

بخش مردمی
در اقتصاد

1

تسویه نقدی در
سررسید

دولت
طلبکار در بازار اولیه

به ارزش اسمی

دید بلندمدت

حمایت از

حمایت از تولید ملی

به ارزش اسمی
تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخشخصوصی

پیمانکاران
خصوصی
بانکهای تجاری

تسویه بدهی دولت به بانکهای تجاری
تسویه بدهی دولت به نهادهای عمومیغیردولتی

نهادهای عمومی
غیردولتی

منابع مالی جهت اجرای

پروژههای جدید
1
توجه به
تولیدات
دانشبنیان

توجه به کیفیت
تولیدات داخلی

2
مبارزه با
مفاسد
اقتصادی

0

کارآفرینی

اصالح
الگویمصرف
بخش دولتی
و مردم

شکل ( :)5مؤلفههای اقتصاد مقاومتي و عمليات اسناد خزانه
منبع :يافتههاي تحقيق

حمایت از
کار و کارگر
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نحوه اثرگذاری اسناد خزانه اسالمی و مجاری این تأثیر در تأمین این مؤلفهها در
شکل ( )1نشان داده شده است ،مبنای شناسایی این اثرگذاری تمرکز نویسندگان بر انتشار
اسناد خزانه برای پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی (درصورتیکه شرط بدهی شخصی
به شخص دیگر محقق شود و اتحاد بین دو شخصیت نباشد (در صورت اتحاد بین دو
شخص احتمال وقوع وجه صوری بودن معامله روی بدهی و دریافت تنزیل از اسناد
حاصلشده بهشدت افزایشیافته و موجب حرمت خواهد بود) ،پرداخت بدهی دولت به
پیمانکاران بخش خصوصی (بابت قراردادهای انجام کار در طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای و طرحهای توسعهای و زیربنایی مصرح در بودجه سنواتی و سرفصل بودجه
عمرانی) و پرداخت بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی (بدهی دولت به
شهرداریها بابت توسعه زیربناهای حملونقل ،ارائه خدمات ارزان بهداشتی و درمانی و
 )...است .در شکل ( ،)1مسیر فرآیند انتشار بدینصورت است که ابتدا میزان تخصیص
انتشار اسناد خزانه در خزانهداری وزارت اقتصاد مشخصشده و این میزان نزد شرکت
سپردهگذاری مرکزی به طلبکاران دولتی که پیمانکاران خصوصی ،بانکهای تجاری و
نهادهای عمومی غیردولتی هستند ،در بازار اولیه ،تخصیصی داده میشود .چنانچه
طلب کاران به منابع مالی نیاز داشته باشند ،این اسناد را در بازار ثانویه به افراد حقیقی و
حقوقی در قالب سرمایهگذار که بهقصد انتفاع از تنزیل اسناد اقدام به خرید میکنند،
میفروشند .در سررسید اسناد خزانه اسالمی ،دولت موظف به تسویه وجوه اسناد بهنقد
و به ارزش اسمی یکمیلیون ریال به بخشی طلبکاران که اسناد را تا سررسید نگاه

داشتهاند و افراد حقیقی و حقوقی که اسناد را به کسر ارزش اسمی در بازار ثانویه خریده-
اند ،میباشد.
فرآیندهای اثرگذاری این اسناد بر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را میتوان به دو بخش
اثر مستقیم و اثر سرریز تقسیمشده است .اثر مستقیم بهمعنای این است که اسناد خزانه
بهصورت مستقیم ،مؤلفهای از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را متأثر میکند .اثر سرریز ناشی
از طیشدن مجموعه بههمپیوسته از عناصری است که درنهایت میتوانند مؤلفهای از
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی را محقق سازند و یا در تحقق آن نقش اصلی ایفا کنند .در
اینجا صرفاً به بررسی اثر مستقیم پرداخته خواهد شد .درعینحال باید توجه داشت در
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هر مرحله از امور اجرایی و نظارتی انتشار اسناد ،هرگونه کوتاهی که منجربه نقصان در
مزیتهای این ابزار شود ،نهتنها اثر مثبت بر مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی نخواهد
داشت ،در برخی موارد منجر به تأثیر منفی نیز خواهد شد .مطابق شکل ( 0 ،)2کانال
اصلی و مستقیم برای تأمین با اهداف مستتر در هفت مؤلفه از یازده مؤلفه اقتصاد مقاومتی
آورده شده است.
همانگونه که در شکل ( )1مشخص است ،اسناد خزانه اسالمی از  0مسیر ،قادر به
اثرگذاری مثبت بر  0مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی حمایت از تولید ملی ،حمایت از
کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی البته در معنای اشتغالزایی ،شفافیت بدهیهای دولت،
استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت هست.
الف) مؤلفه کاهش وابستگی دولت به نفت :این مؤلفه از طریق کانال فروش اسناد
در بازار ثانویه به کسر توسط پیمانکاران ،متأثر میشود (مسیر  .)5فرض نماییم که در
شرایطی هستیم که ابزاری به نام اسناد خزانه وجود ندارد .دولت به جهت تسویه نقدی
بدهی خود به پیمانکار ،امکان دارد سادهترین راه را اتخاذ نماید؛ استفاده از منابع ناشی از
فروش نفت .با این منابع پیمانکار طلب خود را وصول کرده و در پروژه دیگری مشغول
میشود .وابستگی تأمین مالی بدهی از بخش درآمدهای نفتی مشکالت دیگری چون
افزایش ضریبشکنندگی ناشی از تکانههای قیمت نفت به اقتصاد را ایجاد میکند که این
خود خالف اقتصاد مقاومتی است .چنانچه اسناد خزانه در این قلم از بدهیها،
مورداستفاده قرار گیرد ،دولت بدهی خود را بهصورت تبدیل تعهد ،با اوراق بهادار
پرداخت میکند .بنابراین ،این امکان برای دولت وجود دارد که تسویه نقد بدهی خود را
به تأخیر بیندازد .درحالیکه دولت تسویه نقد را به تأخیر میاندازد ،ازآنجاکه پرداخت
ارزش اسمی این اوراق در سررسید توسط دولت تعهد شده است ،لذا پیمانکار میتواند
این اوراق را در بازار نقد کرده و مشکالت فقدان نقدینگی در گردش خود را برای انجام
طرح بعدی از بین ببرد .در کنار این دولت میتواند تا سررسید خود را به منابع مالی
دیگری برای تسویه نقدی ،مجهز کند.
ب) مؤلفه استفاده حداکثری از منابع موجود :مسیر شماره  2اشاره به استفاده
حداکثری از منابع موجود دارد .در این حوزه ،تشکیل بازار ثانویه اسناد خزانه و درگیر

نقش اسناد خزانه در تحقق مؤلفهها و اهداف سياستهای ابالغي  /محمدحسين صدرايي و ديگران

719

نمودن سرمایه های مازاد و راکد دارندگان منابع مازاد مالی و سرمایهگذاران موردتوجه
قرار دارد.
ج) مؤلفه دید بلندمدت :تحقق مؤلفه دید بلندمدت بهواسطه انتشار اسناد خزانه (مسیر
 )9بر این اصل استوار است که دولت بدون برنامهریزی بلندمدت نمیتواند در دورههای
کوتاه مدت بدهی خود را از طریق انتشار اسناد خزانه ،پرداخت کند .درواقع دولت باید
در روز عرضه اوراق ،برنامهریزی متقنی برای تأمین منابع نقد به جهت تسویه با دارندگان
نهایی اوراق در سررسید بنماید .بهگونهای که هیچگونه نکولی در تصفیه اسناد در زمان
سررسید صورت نپذیرد .در غیر اینصورت این اسناد اعتبار الزم خود را از دست
خواهند داد.
د) مؤلفه حمایت از تولید ملی :این مؤلفه از طریق مسیر  ،1محقق میشود .در اینجا
مشخص است که انتشار اسناد پیمانکار داخلی را از مضیقه مالی در انجام پروژههای بعدی
رها خواهد ساخت .البته این اسناد قابلیت ارائه به پیمانکاران خارجی را نیز دارد که در
این صورت ریسک نوسانات نرخ ارز برای این پیمانکاران وجود دارد.
هـ) مؤلفه مبارزه با مفاسد اقتصادی :مسیر  ،1از مجرای امکان شفافیت بدهیهای
دولتی و مشخص شدن حجم و میزان بدهی ،مؤلفه مبارزه با فساد اقتصادی را تأمین
مینماید .بدینترتیب که اوالً خزانهداری کل لیست مشخصی از پیمانکاران طلبکار را در
فرآیند انتشار در اختیار خواهد داشت ،ثانیاً تسویه نقدی تا پیش از سررسید وجود ندارد،
امکان حضور واسطهگران نقد نمودن وجوه و سوءاستفاده از دارندگان امضای طالیی و
امکان رشوه و ارتشاء برای نقد کردن طلب از دولت برای پیمانکاران نیز از بین میرود
که این بهمعنی از بین رفتن یکی از کانالهای مفسده خیز در مبارزه با فساد است .در
سررسید اوراق نیز ،بدهی بهصورت نقد توسط بانک عامل بدون دخالت واسطه بهحساب
پیمانکارانی که اوراق را تا سررسید نگهداشتهاند ریخته میشود.
و) مؤلفه کارآفرینی :کانال  ،2مؤلفه کارآفرینی در معنای اشتغالزایی را بهواسطه
منجمد نشدن طلب پیمانکاران محقق میسازد .بنابراین با امکان نقد کردن طلبها به کسر
و براساس قیمت بازار ،پیمانکار قادر خواهد بود اقدام به راهاندازی پروژههای جدید خود
نماید .لذا فرایند تولید اشتغال نیز تأمین میشود.
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ز) مؤلفه حمایت از کار و کارگر ایرانی :کانال  ،0حمایت از کار و کارگر از طریق
امکان اجرای ممتد پروژهها بدون وقفهی ناشی از نبود سرمایه در گردش و یا
عدمتسویهحساب پروژههای قبلی با دولت محقق میشود .در کنار این و به جهت فراگیر
شدن مزیتهای اسناد خزانه نزد پیمانکاران ،پیمانکاران برای انجام پروژههای دولت تمایل
بیشتری خواهند داشت ،زیرا در شرایط جدید نسبت به تسویه دولت با آنها ،اطمینان
دارند.
اسناد خزانه از طریق این  0کانال ،بهصورت مستقیم ،قادر است در مسیر تحقق
مؤلفه های اقتصاد مقاومتی مورداستفاده قرار گیرد .اندازهگیری شدت تأثیر در هر یک از
این مسیرها ،خود میتواند موضوع پژوهشی دیگری باشد .بهرهگیری از تجربه انتشار
اسناد خزانه برای انتشار اوراق خرید دین شرکتهای تجاری ،تولید -صنعتی و دانشبنیان
بزرگ و تعاونیها به جهت حداکثر نمودن بهرهگیری بخشهای غیردولتی از مزایای تأمین
نقد شوندگی برای انجام پروژههای اقتصادی غیردولتی ،بررسی امکان انتشار اسناد خزانه
برای تأمین مالی بدهیهای بلندمدت دولت در شرایط ثبات اقتصادی ،مسیرهای
غیرمستقیمی است که میتوان آنها را تصور کرد.
 .9آسيبشناسي اسناد خزانه اسالمي در مسير تحقق مؤلفههای اقتصاد مقاومتي

مهمترین مسأله که در  0مجرای شناساییشده در بخش  2-2باید به آن بهعنوان یک
آسیب جدی توجه داشت ،عبارتنداز:
الف) فقدان اهتمام در حفاظت از فرآیندهای اجرایی انتشار اسناد ،معامالت ثانویه و
تسویه در سررسید است .در هر مرحله چنانچه فرآیندهای اجرایی انتشار اسناد ،معامالت
ثانویه و تسویه در سررسید با اهمال در حسن اجرا و حسن نظارت روبرو شود ،اطمینان
به کارکردهای اقتصادی این اسناد کاهش مییابد و ما یک ابزار مؤثر در بازار بدهی بازار
سرمایه را که نقش مؤثری در تحقق برخی از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی ایفا مینماید ،از
دست خواهیم داد .با کاهش اطمینان به کارکردهای این ابزار ،پیمانکاران تمایل کمتری
برای دریافت این اسناد در قبال طلب خود از دولت خواهند داشت .درصورتیکه مجرای
مناسبی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران وجود نداشته باشد ،رفتهرفته پیمانکاران
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بخش خصوصی تمایل کمتری جهت انجام پروژههای تملک سرمایه یا زیربنایی دولت
خواهند داشت .بنابراین دولت برای اجرای پروژههای خود یا باید پروژهها را به پیمانکاران
خارجی برون سپاری نماید و یا جهت تهییج و ترغیب پیمانکاران به پذیرش پروژهها،
پروژه را باقیمت باالتری از قیمت تمامشده ،به آنها پیشنهاد دهد .در صورت نخست،
صرف انجام پروژه بهطرفهای خارجی خواهد رسید (حتی اگر از عوامل تولید ایرانی
در ا نجام پروژه استفاده شود) و در صورت دوم ،خالف مؤلفه اصالح الگوی مصرف
دولت ،عمل خواهد شد.
سایر آسیبهایی که امکان دارد اسناد خزانه را مسیرهای تحقق مؤلفههای اقتصاد
مقاومتی قرار دهد و بهنوعی منجر به کاهش تمایل استفاده از این ابزار در بازار اولیه و
عدمتمایل برای خرید آن بهمنظور تأمین مالی پیمانکار در بازار ثانویه شود بهشرح زیر
تقسیمبندی میشود.
ب) ریسکهای اسناد خزانه؛ اقتصاد مقاومتی بهمعنی اتخاذ تدابیر و راهکارهایی است
که منجربه کاهش ریسکهای اقتصاد کشور و افزایش تابآوری آن در برابر مخاطرات و
تنشها است (غیاثوند و عبدالشاه ،5931 ،صص .)520-522 .در این معنا مجموعه
فعالیتهایی که در هر بخش منجر به مدیریت ریسکهای بخشی میشود نیز ازجمله
اهداف اقتصاد مقاومتی است و در مقابل رهاکردن ریسکهای بخشی نیز کامالً با اهداف
اقتصاد مقاومتی در تعارض است .اسناد خزانه اسالمی نیز بهعنوان یک جزء از اجزاء
اقتصاد کشور دارای ریسکهایی است ،بنابراین شناسایی ریسکهای مرتبط با این اسناد
که در مقام اجرا موفقیت آن را تهدید می کند و استفاده از آن را در بازار اول و دوم با نا
اطمینانی مواجه مینماید ،ضروری است .مهمترین ریسکهای اسناد خزانه عبارتنداز:
o

ریسک نکول اسناد؛ اسناد خزانه اسالمی توسط خزانهداری مرکزی و به پشتوانه
بدهیهای دولت به بانکهای تجاری ،بخش خصوصی و پیمانکاران منتشر میشود.
همواره برای این اسناد ،ریسک ورشکستگی دولت و یا سرباززدن وی از انجام وعده
خود و تحقق پرداخت ارزش اسمی بدهی در سررسید وجود دارد .این ریسک همان
ریسک نکول 99اوراق است .در ادبیات مالی ریسک نکول عبارت است از اینکه
یکطرف از قرارداد نتواند به تعهد خود در قرارداد عمل نماید.
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ریسک نقد شوندگی؛ درصورتیکه بازار اوراق بهادار از عمق کم در نقد کردن دارایی
برخوردار باشد و یا سرعت نقد شدن دارایی در آن پایین باشد ،اوراق با ریسک
نقدشوندگی برای دارندگان آن روبرو خواهد بود .این ریسک هم برای متقاضیان
سرمایهگذاری و هم برای طلبکاران دولت که دارنده اسناد خزانه هستند وجود دارد.

o

ریسک سیاسی؛ این ریسک به دلیل تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولتها به وجود
میآید .بهعنوانمثال چنانچه دولت بهیکباره تصمیم بگیرد تسویه مبلغ اسمی بدهی
خود در سررسید اسناد را به دالیل مختلفی نظیر هزینه کرد منابع بودجهای تخصیص
دادهشده به پرداخت یارانههای نقدی و یا هزینه کرد در سایر طرحهای دیگر
اقتصادی ،به تعویق بیندازد ،با این ریسک روبرو خواهیم بود.

o

ریسک شریعت؛ ریسک شریعت را میتوان از دو جنبه بررسی کرد ،نخست از جنبه
تقیدات شرعی سرمایهگذاران حقیقی و دوم از منظر نحوه انجام فرآیند انتشار .در
جنبه نخست باید اذعان داشت مبنای انتشار اسناد خزانه بر بیعالدین است .در
خصوص جواز بیعالدین به فرد ثالث مشهور فقها درصورتیکه دین ،دینی واقعی
باشد را پذیرفتهاند .ماده ( )30قانون برنامه پنجم توسعه ایران نیز در سال  5903عقد
خرید دین را در کنار عقود استصناع و مرابحه مجاز شمرده است .بر این اساس نظام
بانکی و بازار سرمایه می تواند از این عقد استفاده نمایند .گرچه برخی از فقها نظیر
امام خمینی(ره) ،عنوان میدارند فروش سفته یا برات ناشی از بدهی مسجل به کمتر
فاقد اشکال است ولی فروش آن به غیرمدیون به کمتر را ربا و حرام میدانند
(موسویخمینی ،5932 ،ص .)505 .آیتاهلل خراسانی ،نیز خرید بدهی توسط شخص
ثالث به قیمت کمتر را بنا بر احتیاط واجب ،جایز نمیدانند که نباید این معامله اتفاق
بیافتد (وحیدخراسانى ،5900 ،ص .)121 .لذا سرمایهگذارانی که مقلد این مراجع
بزرگوار هستند مجاز به استفاده خرید دین نبوده و اسناد خزانه از منظر این افراد
دارای ریسک شریعت میباشند .از منظر فرآیندهای اجرایی نیز در هر مرحله از
فرآیند انتشار امکان دارد که اصول مورد تأیید فقیهان و کمیته فقهی سازمان بورس
به صورت کامل اجرایی نشود ،مثالً دِین ،غیرواقعی باشد و بر مبنای آن اوراق منتشر
شود ،ازآنجاکه بدهی غیرواقعی است و همه فقیهان خریدوفروش این بدهی را محل
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اشکال دانستهاند ،لذا انتشار اوراق بر مبنای بدهی غیرواقعی میتواند نمونهای از
ریسک شریعت باشد.
ج) طوالنی شدن فرآیند اختصاص اسناد به پیمانکاران؛ ازآنجاکه محدودیت منابع
مالی و سرمایه در گردش یکی از مهمترین معضالتی است که عملکرد پیمانکار و ادامه
فعالیت وی را با مشکل روبرو میسازد ،لذا تمایل آنها بر تأمین سریع منابع مالی جهت
انجام پروژههای بعدی است .چنانچه فرآیند اعطای اسناد خزانه طوالنی و یا توأم با
دشواریهایی برای وی باشد ،پیمانکار تمایلی به دریافت اسناد خزانه نخواهد داشت .در
این صورت مشکل نقدینگی وی نیز حل نخواهد شد و انبوهی از پروژههای اقتصادی که
امکان اجرا توسط وی را داشت ،اجرایی نخواهد شد.
د) کشف غیرمن صفانه نرخ تنزیل در بازار ثانویه؛ چنانچه پیمانکار اسناد خزانه را از
دولت به جهت تسویه بدهی دریافت کرد و برای تأمین سرمایه در گردش کار جدید،
مجبور به فروش در بازار ثانویه شد ،اگر مکانیسم بازار ثانویه به ترتیبی باشد که نرخهای
بازخرید اسناد در بازار توسط سایر سرمایهگذاران از نگاه پیمانکار منصفانه نباشد ،این
مسأله بر ذهنیت پیمانکار در دریافت مجدد اسناد خزانه برای طلبهای بعدی از دولت
اثر خواهد گذاشت.
هـ) ازآنجاییکه اسناد خزانه اسالمی برخالف اسناد خزانه کوتاهمدت متعارف همواره
مبتنیبر بدهی مسجل منتشر میشود ،لذا در سررسید آن امکان انتشار اسناد جدید برای
تسویه اسناد قبلی وجود ندارد و بنابراین دولت موظف است پیش از انتشار اسناد
چشمانداز روشنی از منابع درآمدی آتی خود تهیه نماید و یا در بودجه سنواتی ،ردیف
مشخصی را برای هزینه کرد اسناد اختصاص دهد تا در زمان تسویه اسناد ،تأخیری برای
تسویه اتفاق نیافتد .هرگونه تأخیر در چهارچوب ریسک نکول اثر روانی منفی برافزایش
تمایل پیمانکاران برای بهرهبرداری از این اسناد خواهد گذاشت.
و) یکی از مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی کاهش اتکا به نفت و منابع درآمدی آن
بود .چنانچه دولت اقدام به انتشار اسناد خزانه نماید و منابع مالی تسویه این اسناد در
سررسید را از درآمدهای نفتی تأمین کند ،این خالف اقتصاد مقاومتی است .بنابراین دولت
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بهمنظور تحقق مؤلفههای اقتصاد مقاومتی باید تالش نماید سبد درآمدی خود را متنوع
نماید .این مسأله یک آسیب جدی در فرآیند تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی اسناد خزانه
اسالمی است.
موارد (الف) تا (هـ) ،درنهایت منجربه تزریق نا اطمینانی به کارکردهای اسناد خزانه
در اذهان طلب کاران دولتی و در برخی موارد خواهد شد .در این صورت ،رفتهرفته
استفاده از اسناد خزانه و تمایل پیمانکاران به تسویه طلب خود با این ابزار کمرنگ میشود
و بنابراین مجموعه کانالهایی که با استفاده از آن این ابزار مؤلفههای اقتصاد مقاومتی را
متأثر میکرد ،تحقق نخواهد یافت .مورد (و) نیز خود بهصورت مستقیم با یکی از
مؤلفههای اقتصاد مقاومتی یعنی کاهش وابستگی به نفت در تعارض است .این روابط در
شکل ( )2نمایش دادهشده است.
فقدان اهتمام در حفاظت از فرآیندهای
اجرایی انتشار اسناد ،معامالت ثانویه و
تسویه در سررسید

ریسک سیاست
ریسک نقد شوندگی

مسدود شدن
کانال تأثیر بر
مؤلفههای
اقتصاد
مقاومتی

عدمتمایل
پیمانکاران در
استفاده از این
ابزار برای
تسویه طلب

ریسکهای اسناد خزانه
ریسک شریعت
طوالنیشدن فرآیند اختصاص
اسناد به پیمانکاران

ریسک نکول

کشف غیرمنصفانه نرخ تنزیل
در بازار ثانویه

عدم تأمین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی

استفاده از درآمد نفت

قابل تأثیر از طریق اسناد خزانه

در فرایند تصفیه

شکل ( :)6آسيبشناسي اسناد خزانه اسالمي در تأمين مؤلفههای اصلي اقتصاد مقاومتي
منبع :يافتههاي تحقيق

جمعبندی و نتيجهگيری

با ابالغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،تأکید سیاستگذاران اقتصادی بر تأمین اهداف
بندهای آن متمرکزشده است .ازجمله موارد مصرح دربندهای ( )5و ( )3این سیاستها
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که نقش بازار سرمایه را بهصورت جدی توصیف میکند ،تأمین شرایط و فعالسازی کلیه
امکانات و منابع مالی کشور و اصالح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور باهدف
پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت
بخش واقعی اقتصاد است .در راستای تأمین اهداف مذکور در صدر سیاستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی ،متولیان بازار سرمایه نسبت به طراحی ابزار مالی نوینی به جهت تسهیل
فرآیند تسویه بدهیهای مسجل دولت بهنظام بانکی ،ذینفعان و تأمینکنندگان منابع در
بازار فرابورس ایران اقدام نمودهاند.
ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسالمی است که بهسرعت مورداستفاده و
بهرهبرداری دولت قرارگرفته  ،لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب
مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی و قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاستهای ابالغی،
امری ضروری است .بنابراین مقاله حاضر متکی بر این اصل که بهدنبال پاسخ به این سؤال
است که اسناد خزانه اسالمی از طریق چه کانالهایی میتواند مؤلفههای اصلی اقتصاد
مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاستهای ابالغی را تأمین نماید؟ مبتنیبر روش
تحلیلی -توصیفی و مطالعات کتابخانهای ،مسیرهای تأثیرگذاری انتشار اسناد بهعنوان یک
ابزار نوین مالی در بازار سرمایه شناسایی شد .نتایج نشان میدهد (بخش  )2-2استفاده
از اسناد خزانه اسالمی ،قادر است بهنحو مساعدی از طریق مسیرهای مشخص و مستقیم،
 0مؤلفه حمایت از تولید ملی ،حمایت از کار و کارگر ایرانی ،کارآفرینی البته در معنای
اشتغالزایی ،شفافیت بدهیهای دولت ،استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی
دولت به نفت را بهصورت مثبت ،متأثر نماید .البته باید لحاظ شود که در صورت
عدمتوجه متولیان فرآیندهای اجرایی و نظارتی اسناد خزانه ،آسیبهای پیرامون این اسناد
مسیر تأثیر بر مؤلفههای اصلی اقتصاد مقاومتی را منحرف خواهد کرد .نتایج بهدستآمده
بهصورت موجز بهشرح زیر است:
 .5اسناد خزانه از طریق تأثیر بر مؤلفههایی که پایداری اقتصاد کالن ،کارایی
بازارهای خرد و توسعه اجتماعی را در اقتصاد مقاومتی تأمین میکند ،که
میتواند بر اقتصاد مقاومتی مؤثر باشد (بخش .)5-2
 .2برمبنای مؤلفههای مطرحشده در سخنان مقام معظم رهبری:
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مؤلفه کاهش وابستگی دولت به نفت از طریق کانال فروش اسناد در بازار
ثانویه به کسر توسط پیمانکاران ،متأثر میشود .چراکه دولت میتواند تسویه
بدهی خود را تا زمان سررسید به تأخیر انداخته ،منابع مالی دیگری غیر از
فروش نفت تأمین کند.



مؤلفه استفاده حداکثری از منابع موجود نیز از مسیر تشکیل بازار ثانویه اسناد
خزانه و ورود سرمایههای مازاد و راکد توسط دارندگان منابع مازاد و
سرمایهگذاران تحقق مییابد.



تحقق مؤلفه دید بلندمدت ،براساس این اصل است که دولت بدون
برنامهریزی بلندمدت نمیتواند در دورههای کوتاهمدت بدهی خود را از
طریق انتشار اسناد خزانه ،پرداخت کند.



مؤلفه حمایت از تولید ملی بدینترتیب تأمین میشود که انتشار اسناد پیمانکار
داخلی را از مضیقه مالی در انجام پروژههای بعدی رها خواهد ساخت.



مؤلفه شفافیت و مبارزه با فساد از طریق امکان شفافیت بدهیهای دولتی و
مشخص شدن حجم و میزان بدهی تأمین میشود.



اسناد خزانه ،مؤلفه کارآفرینی در معنای اشتغالزایی را بهواسطه منجمد نشدن
طلب پیمانکاران محقق میسازد .بنابراین با امکان نقد کردن طلبها به کسر
و براساس قیمت بازار ،پیمانکار قادر خواهد بود اقدام به راهاندازی پروژههای
جدید خود نماید ،لذا فرآیند تولید اشتغال نیز تأمین میشود.



حمایت از کار و کارگر نیز از طریق امکان اجرای ممتد پروژهها بدون وقفه
ناشی از نبود سرمایه در گردش و یا عدمتسویهحساب پروژههای قبلی با
دولت محقق میشود.

 .9مهمترین مسأله که در  0مجرای شناساییشده باال ،باید به آن بهعنوان یک آسیب
جدی توجه داشت ،فقدان اهتمام در حفاظت از فرآیندهای اجرایی انتشار اسناد،
معامالت ثانویه و تسویه در سررسید است.
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