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اقتصادی بازارهاست .صکوک ابزاری جدید برای تأمین مالی اسالمی میباشد که با فقه و شریعت اسالم
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مقدمه
مهمترین بینشی که آدام اسمیت ارائه میدهد ،آن است که بازار آزاد مانند یک «دست
نامرئی» عمل می کند .این دست افرادی را که در جهت دستیابی به منافع شخصی خودشان
فعالیت میکنند ،به سمت همکاری با یکدیگر سوق میدهد .کشاورز ،آسیابان ،نانوا و. ...
همه آنها تنها برای منافع خودشان کار میکنند .آنها حتی بیآنکه یکدیگر را بشناسند ،از
طریق بازار آزاد با یکدیگر همکاری میکنند .همکاری آنها منجر به تولید نانی ارزان برای
همه کسانی میشود که نمی دانند چگونه گندم پرورش دهند ،چگونه گندم را آرد کنند یا آن
را به نانی تازه و خوشمزه تبدیل کنند.
ایده اسمیت بسیار قدرتمند بود؛ بهنحویکه انقالبی را در اقتصاد به وجود آورد .ایده
وی تا جایی پیش رفت که مردم اینطور استدالل و استنباط میکردند که جوامع درحقیقت
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برای اداره اقتصادهایشان به دولتها نیازی ندارند .آنها احساس میکردند که بازار آزاد
میتواند به خودی خود خوب عمل کند و دولتها با فاصلهای بسیار زیاد از خلق ثروت،
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تنها مانع از خلق ثروت شدهاند.
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات ،مستلزم برنامههای سرمایهگذاری
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت میباشد و از طریق آن پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر
کشور به دست میآید .منابع این سرمایهگذاریها از طریق سود انباشته ،فروش سهام
جدید ،تسهیالت بانکی یا با ترکیبی از این منابع قابل تأمین است .یکی از رسالتهای
مدیریت مالی حداکثرکردن منافع سهامداران است .بدین منظور وظیفه مدیران مالی یافتن
راههای منابع مالی مطلوب برای دستیابی به این هدف میباشد (ستایش و همکاران،9314 ،

ص.)7
شرکتها در تعامل استراتژیک با دیگرشرکتها به دنبال تصاحب مشتری و سهم بازار
کسب و کار هستند .این شدت رقابت بهطوربنیادی بر تصمیمات عملیاتی و جریانهای
نقدی شرکتها تأثیرگذار است ( .)Valta, 2012, p.661ازاین رو مدیران مالی بایستی در
مبحث تأمین مالی به مفهوم انعطافپذیری مالی توجه کافی داشته باشند؛ بدین منظور که
مبادا تصمیمگیریهای امروز ،تأمین مالی آینده یا فرصتهای رشد و پیشرفت شرکت را به
خطر اندازد که این همان مفهوم انعطافپذیری مالی است .عدم توجه به این مفهوم در

تصمیمات تأمین مالی ،وضعیت پرمخاطرهای را برای شرکت به وجود خواهد آورد؛ زیرا
اگر در موقع نیاز ،شرکت نتواند منابع الزم را از بازار مالی تأمین کند ،مجبور به چشمپوشی
از فرصتهای سرمایه گذاری مناسب به دلیل فقدان منابع مالی الزم خواهد شد ( Higgis,

.)1990
تأمین مالی اسالمی با هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی نظامهای مالی سنتی و
مرسوم و فراهمآوردن امکانات و فرصتهای مالی ،بازرگانی و سرمایهگذاری منطبق با
اصول شریعت در ادبیات مالی جهان ظهور نموده است .این نظام توانسته است ابعاد متمایز
خود را شناسایی کند .به دلیل مزایا و امتیازارت خاص تأمین مالی اسالمی اکنون مبحث
تأمین مالی اسالمی در فضای بینالمللی اهمیت بسیار باالیی یافته است .در این جهت
نهادها و ابزارهای مالی متنوعی ابداع و به کار گرفته شدهاند .امروزه مزایای تأمین مالی
اسالمی عامل گسترش و اهمیت روزافزون آن شده است؛ بهطوریکه طیف وسیعی از
مؤسس ات مالی اسالمی در کشورهای اسالمی و حتی برخی کشورهای غربی فعالاند189 .

مالی اسالمی رو به افزایش است (حسن زاده و احمدیان ،9319 ،ص.)57
با توجه به موارد باال این پرسش مطرح میشود که آیا تأمین مالی اسالمی بر بازار کسب
و کار کشورهای منتخب خاورمیانه تأثیر دارد؟ بنابراین هدف و تمرکز اصلی این مقاله
بررسی اثرات تأمین مالی اسالمی بر بازار کسب و کار کشورهای منتخب خاورمیانه است و
بر اساس این فرض که تأمین مالی اسالمی بر بازار کسب و کار کشورهای خاورمیانه تأثیر
مثبت و معناداری دارد ،انجام میگیرد .اهمیت پژوهش حاضر این است که به
سرمایهگذاران ،شرکتهای سرمایهگذاری و سیاستمداران اقتصادی نشان میدهد که چه
ارتباطی بین بازار کسب و کار و تأمین مالی اسالمی وجود دارد و آنها بر این اساس
تصمیمهای آگاهانهتری اتخاذ کنند.
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عالوه بر این تعداد و حوزه فعالیتهای مؤسسات مالی و بانکهای ارائهدهنده خدمات

پیشینه پژوهش
 .1پیشینه نظری
تصمیمگیری در مورد نحوه تأمین مالی یکی از مسائل مهم در هر شرکتی است .تأمین مالی
برای اجرای پروژههای سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا میکند.
مدیران مالی باید بدانند چه منابعی جهت تأمین مالی وجود دارد و اثر بهرهگیری هر یک از
آنها بر سودآوری و ریسک مالی شرکت چیست؟ توانایی شرکت در مشخصساختن منابع
مالی بالقوه برای تهیه سرمایه به منظور سرمایهگذاری و تهیه برنامههای مالی مناسب از
عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب میآید.
مرتون ( )9115( )Mertonتعریفی از نظریه تأمین مالی ارائه داده است که شاید در نوع
خود کوتاهترین و دقیق ترین تعریف باشد :مطالعه رفتار کارگزاران در روند تخصیص و
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توزیع منابع از هر دو بعد مکان و زمان در شرایطی نامطمئن ،پایه و اساس تأمین مالی را
تشکیل میدهد .زمان و عدم اطمینان اصلیترین عناصر تأثیرگذار بر رفتار مالی به شمار
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میآیند.
اندیشمندان مسلمان با توجه به اهمیت تأمین مالی شرکتها از روشهای اسالمی ،ابتدا
به ایجاد نظام بانکداری اسالمی و سپس به فکر طراحی بازار سرمایه اسالمی افتادند .در این
میان نقش ابزارهای مالی اسالمی یا صُکوک در نظام تأمین مالی اسالمی بسیار برجسته
است .نظام مالی اسالمی درواقع به آن دسته از خدمات ،عملیات و معامالت بازارهای مالی
اطالق میشود که با اصول ،رویهها و قوانین اسالمی مطابقت دارند .حقوق و قوانین
اسالمی شریعت نام دارد (صالحآبادی ،9335 ،ص .)91مالی اسالمی در سطوح باالیی از
اخالقیات است و استراتژیهای عملیاتی نظیر بانکداری ،سرمایهگذاری ،پوشش ریسک و...
در آن دارای گرایش به اخالق ،مسئولیت اجتماعی ،مشارکت و مهمتر از همه عدالت و
انصاف است (وایسر ،9311 ،ص .)15
تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راهاندازی هر سرمایهگذاری جدید مطرح
میشود .سرمایه مالی سرمایهای است که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آنرا به
کار میبرند .بحث تأمین مالی بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت

دوچندانی برخوردار است .کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصههای
مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند .در این کشورها برخی از پروژهها را با
تأمین مالی داخلی میتوان انجام داد؛ اما در پروژههای مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که
امکان تأمین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست ،مانند پروژههای نفتی ،گازی،
پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیرساختها برخورداری از منابع خارجی
بسیار جدی است .همزمان با گسترش بازارهای کسب و کار مالی اسالمی و در راستای
پاسخگویی به تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری ،طیف وسیعی از ابزارهای مالی منطبق
با قوانین و مقررات اسالمی نیز طراحی شده که یکی از رایجترین آنها ،صکوک (اوراق
قرضه اسالمی) نام دارد .اوراق صکوک در جریان تبدیل به اوراق بهادارکردن داراییها
( )Asset Securitizationشکل گرفته است که در آن ،یک واسط ( Special Purpose

) )Vehicle (SPVداراییهایی را به دست آورده ،بر مبنای آنها اوراقی را منتشر میکند که
نشاندهنده ذینفعبودن دارندگان اوراق از آن داراییهاست (طاهری ،9371 ،ص.)64
گوناگون مانند عوامل سیاسی ،اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد؛ لذا تعیین استراتژی
ترکیب تأمین مالی عالوه بر آنکه متأثر از برخی متغیرهای کالن اقتصادی همچون تورم،
نرخ بهره ،سیاستهای اعطای تسهیالت در نظام بانکی و مالیات است ،تحت تأثیر عواملی
چون هزینه تأمین مالی ،ریسک مالی و تجاری شرکتها ،ترکیب داراییها همراه با
محدودیت های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس
و اوراق بهادار قرار دارد .ازآنجاکه یکی از وظایف اصلی مدیران ،حداکثرکردن ثروت
سهامداران است ،تأثیر روشها و تعیین ترکیب تأمین مالی و نحوه مصرف عواید حاصل از
این روشها بر بازده آتی سهام ،برای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار است (زنجیردار و

ابراهیمی راد ،9333 ،ص.)957
پس از بحران مالی جهانی ،سیاستگذاران به دنبال راهکاری برای تقویت
واسطهگریهای مالی هستند که توسط بانکها و مؤسسات غیربانکی صورت میپذیرد.
هدف اصلی ،بررسی و شناسایی محرک ایجاد مخربترین بحران مالی قرن و درنتیجه
ایجاد یک سیستم مالی با ثبات تر و فراگیر در جهت توسعه و رشد اقتصادی است .تأمین
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از دیگاه نظری ،تصمیمگیری مدیران درباره ترکیب تأمین مالی ،تحت تأثیر عوامل
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مالی اسالمی ویژگیهای متعددی دارد که سازگار با این هدف است .تأمین مالی اسالمی به
آن دسته از خدمات مالی اشاره دارد که با فقه و شریعت اسالمی سازگار و مواردی نظیر
قمار ،سفته بازی ،بهره و ...را ممنوع کرده است .درواقع اساس تأمین مالی اسالمی بر رفتار
عادالنه و حفظ قداست قراردادهاست.
ازآنجاکه کلید اصلی تأمین مالی اسالمی مشارکت طرفین قرارداد در سود و زیان
پروژهها و وامهای مالی است؛ لذا این اصول نوید حمایت از ثبات مالی میدهد .تأمین مالی
اسالمی از پتانسیل عملکرد مهمی در جهت ثبات و ترویج برخوردار است و با توجه به
اینکه از سرمایهگذاران خواسته میشود در زیان احتمالی وامها شریک شوند ،اهرم مالی
کمتر و انگیزه بیشتری برای مدیریت ریسکهای بزرگتر به وجود میآید .از طرفی این
ویژگی تقسیم ریسک به اطمینان از صحت عملکرد مؤسسات مالی خصوصی و منع رونق
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انواع وامدهی و ایجاد حباب در امالک و مستغالت که پیشامدهای بحران مالی جهانی
بودند ،کمک بسزایی میکند .همچنین تمرکز بر سرمایهگذاری دارایی محور و تقسیم
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ریسک تأمین مالی در این روش ،امکان دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به منابع
مالی به منظور حمایت از رشد فراگیر آنان و تأمین مالی پروژههای زیربنایی در مقیاس
بزرگ را به وجود میآورد .سرمایهگذارانی که مشارکت در تأمین مالی پروژههای ساخت و
ساز جادهها ،پلسازی و پروژههای مشابه کردهاند ،بازده سرمایهگذاریهای خود را تا زمان
سررسید پروژهها دریافت میکنند .درنهایت خدمات مالی اسالمی وعده بهبود گنجایش
مالی برای تعداد زیادی از مسلمانان که صرفاً تمایل به استفاده از خدمات بانکی اسالمی را
دارند ،داده است .از جمله مزایای تأمین مالی اسالمی عبارتاند از:

 افزایش شفافیت قانونی و هماهنگسازی ،مطابقت با استانداردهای اسالمی ،از
جمله نحوه برخورد در شراکت سود سرمایهگذاری حسابهای سرمایهگذاری و
الزامات افشا و همچنین ارائه توضیحات بیشتر در مورد ابزارهای تطبیق با شریعت
در الزامات محاسباتی بازل. III

 تأکید بر اهمیت سازگاری بیشتر در رعایت شریعت در داخل و خارج از کشورها

 تأکید بر اهمیت توسعه شبکه ایمنی (حفاظت از سپردهگذاران و ارائه نقدینگی
اضطراری) و چارچوبهایی که به مؤسسات اسالمی که با مشکالت روبهرو

هستند ،اجازه دهد تا مشکالت خود را به شیوهای که موجب اجتناب از ایجاد
اختالل در بازار شود ،حل کنند.

 کاهش مالیات و موانع قانونی مشارکت در ریسک تأمین مالی.

 تعمیق بازار برای اوراق بهادار کوتاه و بلندمدت مطابق با شریعت ،از طریق محک
مستقل موضوعات به صورت منظم و قوانین شفافتر حاکم بر رفتار با وثیقه.

 .2پیشینه تجربی
بیشتر مطالعات انجامشده در خصوص رابطه تأمین مالی اسالمی و رشد اقتصادی بهگونهای
است که در تأمین مالی اسالمی ،رشد اقتصادی در کنار رشد و توسعه اجتماعی یا به
عبارت دیگر توسعه اقتصادی عدالت محور مد نظر است .درحقیقت تأمین مالی اسالمی به
دلیل اینکه پدیدهای نسبتاً جدید در سیستمهای مالی و بانکی است ،نیازمند مطالعات تجربی
بیشتری است.
رجایی ( )9336در مقالهای با عنوان تقاضای بازار اسالمی در مقایسه بازار رقابت کامل،
ادبیات اقتصاد سرمایهداری مباحث را ارائه نمود .نتایج نشان میدهد اثر درآمدی از طریق
انفاقات به وسیله افراد با درآمد باالتر یا دولت اسالمی تا رسیدن به سطح مطلوب ترجیحاً
جبران میشود.
سرائی ( )9331در پژوهشی با عنوان تحوالت بازارهای ایرانی -اسالمی (مطالعه موردی
شهر یزد) پرداخته است .وی بازار را به عنوان کانون هدایت اقتصادی شهر و منطقه میداند
و همین شرایط رکورد عملکردی رو به رشدی را بر چهره بازارها نمایان ساخته است.
نظرپور و اشراقی ( ) 9319اثر بانکداری اسالمی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری
اقتصادی در کشورهای منتخب اسالمی را مورد بررسی قرار دادند و با تصریح اقتصادی
یک مدل رگرسیونی در دوره زمانی  1111تا  1111مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
بهدستآمده حکایت از تأثیرگذاری سیستم بانکداری غیرربوی بر کشورهای منتخب در
کاهش فقر و سطح نابرابری اقتصادی دارد.
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اکبریان و جوکار ( )9313به بررسی تأثیر بانکداری اسالمی بر رشد اقتصادی
پرداختهاند .کارایی ،ثبات ،خطرات اخالقی و کاهش فقر بانکهای اسالمی را با بانکهای
متعارف مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که بانکداری اسالمی یک کانال اصلی برای
رشد اقتصادی است و بانکداری اسالمی به ثبات اقتصاد کالن برای کشورهای توسعه یافته
و برای کشورهای در حال توسعه کمک میکند.
مرزبان و فراهانی ( )9314در پژوهشی تحت عنوان مدلسازی تکنولوژی صکوک در
صنعت بانکداری ایران در بررسی دوره زمانی  1195 – 1114بیان کردهاند که سرمایه و
نحوه تأمین آن یکی از مباحث مهم اقتصاد مالی است و به این نتیجه رسیدهاند که صکوک
ابزار قانونی ،مقبول و کاراست که امکان بهکارگیری آن در ایران فراهم است ،هرچند
احتیاج به فراهمکردن زیرساختهایی دارد.
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احمدی و عباسپور ( )9315در مقالهای تحت عنوان بازاریابی اسالمی رویکردی نو در
اقتصاد جهانی بیان میکنند نگرش اسالمی درباره بازاریابی یکی از ضروریات غیرقابل انکار
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میباشد که در این پژوهش مبانی و پایههای علم بازاریابی از دیدگاه اسالمی بررسی شده
است.
مانی و افضل ( )1191( )Manni & Afzalبه بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه :مطالعه موردی اقتصاد بنگالدش در دوره زمانی
 1191 -9131پرداخته اند .در این پژوهش از روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی
استفاده شده است .نتایج نشان داده است که سیاست آزادسازی تجاری با بهبود صادرات در
کشور ،منجر به رشد اقتصادی باالتر میشود.
سندیکسی و جعفری ( )1195( )Jafari, A., & Sandıkcıدر پژوهشی با عنوان
مصرفکنندگان اسالمی ،بازار و بازار اسالمی سعی بر این یود که یک مفهوم جامع از بازار
اسالمی ارائه شود .در این مقاله به انتقادها در مورد مفروضاتی که در مورد مصرفکنندگان
اسالمی هست ،می پردازد و به این نتایج رسیدند که اگر غیرسیاسی به این مسائل نگاه کنیم،
چیزی جز رؤیاپردازی نیست و باید غیرنژادپرستانه به آن نگاه کرد.
ریزوی و همکاران ( )1195( )Rizvi& Partnerدر پژوهشی با عنوان بحران و سرایت
آن در آسیا و اقیانوسیه -بازارهای اسالمی و متداول که هدف از این مقاله درک رفتار

بحران در دهه گذشته در آسیا و ایاالت متحده و اقیانوسیه میباشد که نشان میدهد با
ظهور بازارهای اسالمی چه تغییری در این بحران ایجاد شد .نتایج نشان میدهد که
بازارهای اسالمی را میتوان به عنوان راهی برای گذر از این بحران معرفی کرد.
الکساکیس و همکاران ( )1196( )Alexakis& partnersدر مقالهای با عنوان
همبستگی پنهان ارزشهای مخفی در سرمایهگذاریهای اسالمی در دوره زمانی -1111
 1194یک روش همگامسازی پنهان را برای انحالل سری به مؤلفههای مثبت و منفی اتخاذ
کردند .به این ترتیب امکان بررسی شاخصها در بازارهای رو به باال و پایین را فراهم
میکند .شواهدی از دینامیک دوطرفه را در طی حرکتهای باال ،پایین و برخی از مخلوط
بازار پیدا کردند .با این حال پس از اضافهکردن متغیرهای کنترل به مدلها تنها رابطه برای
مؤلفههای منفی اهمیت آن را حفظ میکند؛ نشان میدهد که شاخصهای اسالمی طی
زمانهای پاسخگو هستند .این نشان دهنده ماهیت قوی سرمایهگذاریهای اسالمی و
واکنش متقابل سرمایهگذاران به اطالعات مالی در طول روند نزولی بازار است.
غیریکنواختی استانداردهای شریعت در سیستم مالی اسالمی کار کردند .این مقاله تا حد
زیادی سبب توسعه ما لی اسالمی بازار شده است که در آن به بازار به عنوان منفعت
اجتماعی نیز نگاه شده است که با یک مدل توضیحی به بخشبندی بازار پرداخت.

 .3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با تالش در جهت بررسی تأثیر مالی اسالمی بر بازار از شاخصهای کالن و
جدید صکوک استفاده میکند .روش مورد استفاده در این پژوهش ،روش دادههای تابلویی
میباشد .این روش یکی از موضوعات کاربردی در اقتصاد سنجی میباشد و چندین کشور،
بنگاه ،خانوار و ...را در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
این مدلها دارای انعطافپذیری بیشتری در تبیین تفاوتهای رفتار فردی در طول زمان
هستند .محققان میتوانند از دادههای تابلویی برای مواردی که نمیتوان فقط به صورت
زمانی یا فقط به صورت مقطعی بررسی کرد ،استفاده کنند.
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الگوی دادههای تابلویی
فرم استاندارد دادههای تابلویی به صورت زیر میباشد:
()9

Yit = αi + βXit + εit

در رابطه فوق i ،نشان دهنده  iامین واحد مقطعی ،و  tنشان دهنده  tامین دوره زمانی
است.

مزایای استفاده از دادههای تابلویی
مزیت استفاده از روش تابلویی ،افزایش قدرت آماری ضرایب در مقایسه با تجزیه و تحلیل
مجزای دادههای آماری به صورت سریهای زمانی یا مقطعی است .در این روش با
درنظرگرفتن تغییرات متغیرها در هر مقطع و در هر زمان به صورت مشترک ،از تمامی
دادههای دردسترس استفاده میشود و بنابراین خطای مشاهدات کمتر میشود .هرچند در
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تجزیه و تحلیل دادههای مقطعی دامنه آمار گسترده است؛ اما در روش بررسی دادههای
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ترکیبی از اطالعات به مراتب بیشتری استفاده میشود؛ بنابراین با افزایش دامنه آمار و
اطالعات ،درجه آزادی افزایش مییابد و برآوردها بهمراتب کاراتر خواهد بود .عالوه بر
این ،دادههای ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد میتوانند تورشی را که ممکن است در
نتیجه لحاظ افراد یا بنگاهها -به صورت جمعی و کلی -حاصل شود ،حداقل سازد .استفاده
از این روش سبب میشود تأثیراتی را که نمیتوان بهسادگی در دادههای مقطعی و سری
زمانی مشاهده کرد ،بهتر معین کنند؛ برای مثال اثرات قوانین دستمزد بر اشتغال و کسب
درآمد را بهتر میتوان مطالعه کرد (گجراتی.)9331 ،
برای بررسی علل و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ،الگوهای متعددی طراحی شده است.
لوین و رنلت ( ) 9111( )Levin & linدر تعمیم الگوی سولو با معرفی الگوی خود بیان
میکنند که هنوز یک الگوی نظری مورد قبول همگان برای انجام کارهای تجربی وجود
ندارد .الگوهای نظری موجود نیز متغیرهایی را که معموالً در الگوهای رشد یا مطالعات
تجربی استفاده شده است ،مشخص نمیکند (.)Levin & lin, 2002, p.1
طبق مطالعه لوین و رنلت متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی به سه گروه کلی تقسیم
میشوند -9 :مجموعهای از متغیرهایی که همواره در الگوهای رشد وارد میشوند و شامل

متغیرهایی که در الگوهای رشد لوین و رنلت ( )9111وجود داشته است نیز میباشند،
مانند سرمایهگذاری -1 .مجموعهای از متغییرهایی که در مطالعات گذشته روی رشد تأثیر
بسزایی داشته است ،مانند نسبت مخارج دولت -3 .متغیری که در این تحقیق معرفی
میشود و اثر آن بر بازار اندازهگیری میشود که در اینجا مالی اسالمی میباشد.
IM= β1 + β2INVit + β3GOVit + β4SUKit + εit

()1

در این پژوهش کشورهای خاورمیانه شامل قطر ،کویت ،عربستان ،ایران ،بحرین،
امارات و عمان مراد میباشد .دادههای مربوط به مالی اسالمی از پایگاه اطالعات صکوک
( )www.sukuk.comو بورس کاالی ایران گرفته شده است و دادههای مربوط به سایر
متغیرهای سرمایهگذاری و مخارج دولت از پایگاه بانک جهانی و متغیر تجارت بینالمللی
از سازمان تجارت جهانی گرفته شده است.

جدول  :9متغیرهای مورد استفاده و تعریف آنها

تجارت بینالمللی بازار

International Trade Market

IM

سرمایهگذاری

investment

Investment

مخارج دولت

Government

GOV

اوراق بهادار اسالمی

Islamic bonds

SUKUK

 .4تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور بررسی پایایی جمعی ( )Common Unit Rootمتغییرها از آزمون لوین ،لین و
چو استفاده شده است .نتایج در جدول زیر ارائه شدهاند .با توجه به نتایج حاصل از آزمون
مشخص گردید تمامی متغیرها در سطح پایا هستند.

جدول  :1بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده در برآورد الگو

مرتبه تفاضل

سطح معناداری

آماره لوین ،لین و چو

نام متغیر

)I(0

10111

-7031195

)LN(IM

)I(0

10114

-1061433

LN(GOV)
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متغیر

تعریف متغیر

عالمت اختصاری
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)I(0

10114

-1063519

)LN(INV

)I(0

10111

-1034431

LN(SUK)

* پایایی در سطح اول
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جدول  :3نتایج آزمون های آزمون  - Fلیمر و هاسمن برای انتخاب الگوی تأمین مالی اسالمی بر بازار

الگو

نوع آزمون
آزمون  -Fلیمر

آماره

سطح

آزمون

معناداری

5014

101111

سرمایهگذاری
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آزمون هاسمن

17037

101113

آزمون  -Fلیمر

1077

101111

مخارج دولت

اوراق بهادار
اسالمی

آزمون هاسمن

1013

101199

آزمون  -Fلیمر

5011

101111

آزمون هاسمن

9031

101179

نتیجه آزمون
رد الگوی دادههای تلفیقی
و تأیید الگوی اثر ثابت
رد الگوی اثر تصادفی
تأیید الگوی اثر ثابت
رد الگوی دادههای تلفیقی
و تأیید الگوی اثر ثابت
رد الگوی اثر تصادفی
تأیید الگوی اثر ثابت
رد الگوی دادههای تلفیقی
و تأیید الگوی اثر ثابت
رد الگوی اثر تصادفی
تأیید الگوی اثر ثابت
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همانطورکه در جدول ( )3مشاهده میگردد ،نتایج حاصل از آزمونهای  – Fلیمر رد
الگوی دادههای تلفیقی میباشد؛ بنابراین به منظور انتخاب روش تخمین بین روشهای
اثرات ثابت و اثرات تصادفی ،آزمون هاسمن انجام گرفته است .آماره کای دو محاسبه شده
در این آزمون از کای دو جدول بیشتر میباشد .درنتیجه فرضیه  H0مبنی بر برآورد الگو به

روش اثرات تصادفی رد میشود .بنابراین روش اثرات ثابت برای برآورد الگو شاخص
ترکیبی تأمین مالی اسالمی بر بازار انتخاب میگردد.
جدول  :4خالصه نتایج برآورد الگو مالی اسالمی بر بازار
متغیر وابسته :لگاریتم تجارت بازار بینالمللی
متغیر توضیحی

ضریب

آماره t

سطح معناداری

عرض از مبدأ ()C

19073156

91039793

101111

سرمایهگذاری ()INV

-10176766

-90113133

101333

مخارج دولت ()GOV

10119363

10951765

103743

صکوک ()SUK

10939191

10171651

101431

p-value

1011111

R2

10153171

 R2تعدیل شده

10133155
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در جدول ( )4نتایج برآورد الگو برای مالی اسالمی بر بازار کسب و کار بهطورمختصر
میشود ،شاخص صکوک با ضریب
آورده شده است .همانطورکه در جدول مشاهده 
 10939درصد بیشترین تأثیر را بر بازار در کشورهای منتخب دارد .بنابراین گسترش مالی
اسالمی از طریق صکوک تأثیرش بر بازار کسب و کار در این کشورها از اهمیت ویژهای
برخوردار میباشد.

جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به اینکه مفاهیمی مانند بازار رقابتی و انحصاری نسبیاند ،میتوان گفت که انواع
بازارها یک طیف بسیار وسیعاند که یک سر آن ،بازار رقابت کامل و یک سر آن بازار
انحصاری است .در اقتصادهای نوپا مثل کشور ایران نیز بازارها و صنایع فعال در بورس
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اوراق بهادار در حال حرکت به سمت رقابتیشدن هستند .ابزارهای مالی اسالمی
(صُکوک) ،اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای کسب و کار مالی
هستند که بر پایه یکی از قراردادهای مورد تأیید اسالم طراحی شدهاند و دارندگان اوراق به
صورت مشاع مالک یک یا مجموعههایی از داراییها و منافع حاصل از آنها میباشند .این
پژوهش با بهرهگیری از شاخص جدید صکوک و زیرشاخصهای اقتصادی اثر آنها را بر
بازار برای دوره زمانی  1195 – 1191و با استفاده از روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی
در کشورهای منتخب برآورد کرده است .نتایج پژوهش حاضر عبارتاند از:
 .9اثر مالی اسالمی (صکوک) بر کسب و کار کشورهای منتخب مثبت و معنادار میباشد.
 .1اثر مخارج دولت با توجه به حجم نمونه و سالهای مورد بررسی بر بازار کسب و کار
کشورهای منتخب منفی و بیمعنا میباشد.
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 .3اثر سرمایهگذاری با توجه به حجم نمونه و سالهای مورد بررسی بر بازار کسب و کار
کشورهای منتخب منفی و بیمعنا میباشد.
بنابراین میتوان گفت افزایش مالی اسالمی (صکوک) کشورها با یکدیگر منجر به بهبود
بازار کسب وکار بینالمللی آنها میگردد .درنتیجه تأمین مالی اسالمی بر بازار کسب وکار
کشورهای خاورمیانه تأثیر مثبتی دارد و موجب رشد مضاعف بازار این کشورها میگردد؛
ازاینرو کشورها به منظور افزایش بازار کسب و کار بینالمللی خود ،باید از فرایند مالی
اسالمی (صکوک) در تمام ابعاد بهره گیرند.
بر اساس نتایج بهدستآمده پیشنهادهای زیر جهت بهبود بازارهای بینالمللی کشورهای
منتخب ارائه میگردد:
 .9با توجه به اینکه تأثیر صکوک بر بازار کسب و کار بینالمللی از سایر ابعاد مالی
اسالمی بیشتر میباشد ،پیشنهاد میگردد ،سیاستهای الزم در جهت افزایش بهرهگیری از
صکوک به منظور افزایش رشد اقتصادی بازارهای کسب و کار اعمال گردد.
 .1اعمال سیاست های الزم در جهت ارتقا بازارهای کسب و کار اسالمی و توان رقابت
آنها در بازارهای کسب و کار بینالمللی به منظور دستیابی به رشد تولید داخلی کشورها.

پیشنهادهای سیاسی عبارتاند از:
 .3دولتها باید سپردههای بانکی را به نحوی مدیریت کنند تا سرمایهگذاران به سمت
بازار حرکت کنند.
 .4دولتها با توجه به ماهیت مالی اسالمی که با توجه به این مقاله دارای اثر مثبت بر
بازار کسب و کار میباشد ،باید استفاده از این ابزار را کاربردی کنند تا ربا را از کشورهای
اسالمی کاهش دهند و موجب رشد اقتصادی شوند.
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