ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک ارزی در
اﯾﺮان و ﻧﻘﺶ آن در ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه
ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ،در ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮل ﺧﻮاﻧﺴﺎری
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
داﺧﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی دوﻟﺖﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ورود
ﺑـﻪ ﺑﺎزارﻫـﺎی اوراق ﺑﻬـﺎدار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ
اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ .اوراق ﺑﻬﺎدار اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺻﮑﻮک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اوراق ﻗﺮﺿﻪ )در
ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻼﻣﯽ( در ﻣﺪت ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ اﻧﺘﺸﺎر آن در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﯾﮑﯽ
از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺸﺎر ﺻﮑﻮک ارزی ﺑﻪ وﯾﮋه در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ.
ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﯾﻦ اوراق در ﮐﻨﺎر ﻣﺰاﯾﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن دارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪماﻧﻄﺒﺎق واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ و ﻋﺪم
اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی ﻣﻮﺛﺮ

ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﮑﻮک ارزی ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و
اﻗـﺪاﻣﺎت ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺎ ﺣﻤـﺎﯾﺖ دوﻟـﺖ و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﻘﺮراتﮔﺬار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺻﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎزار ﺻﮑﻮک ارزی در اﯾﺮان را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻧﻘﺶ اﯾﻦ اوراق را در
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ،
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ،ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ارﺗﻘﺎی اﻋﺘﺒﺎری و وﺟﻮد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺻﮑﻮک ارزی
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﮑﻮک ارزی از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی ارز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار ارز و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ :اﻧﺘﺸﺎر
ﺻﮑﻮک ارزی ﭼﻪ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق واﺣﺪ ﭘﻮﻟﯽ )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ارزی ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺑﺎ درآﻣﺪ رﯾﺎﻟﯽ( و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺮرﺳﯿﺪ )ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت( و از ﻃﺮﯾﻖ راهﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮآورده
ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ارزی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺼﺎرف ارزی و ﺟﺬب
ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺮﮔﺮدان در ﺑﺎزارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ارزی
ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺛﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺮﺗﺎل ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  ww.mbri.ac.irﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﻨﺪ.
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