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خالصه مدیریتی
بازار بدهی و اوراق مالی انتشار یافته در آن ،در قوانین بودجه سالهای اخیر اهمیت زیادی یافته است .عالوه
بر رشد باالی انتشار اوراق بدهی در تأمین منابع بودجه عمومی دولت ،نوع اوراق منتشر شده نیز متفاوت شده
است .انتشار اسناد خزانه اسالمی سهم بیشتری در انتشار اوراق بدهی توسط دولت ،شرکتهای دولتی و
شهرداریها پیدا کرده است .این موضوع امکان استفاده از عملیات بازار باز در راستای اهداف سیاستگذار پولی
را تسهیل کرده است.
واگذاری داراییهای مالی در الیحه بودجه سال  1411نسبت به قانون بودجه سال  ،1999رشد چشمگیری
داشته است و از  1141هزار میلیارد ریال به  2984هزار میلیارد ریال رسیده است 1221 .هزار میلیارد ریال
از واگذاریهای داراییهای مالی مربوط به فروش اوراق مالی اسالمی است .بررسی واگذاری اوراق مالی اسالمی
نشان میدهد که این متغیر از  881هزار میلیارد ریال به  1221هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی  42درصدی
را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
پیشفروش اوراق سلف نفتی سهمی برابر با  111هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه سال  1411دارد .به این
ترتیب ،سهم پیشفروش نفت حدود  29درصد واگذاری داراییهای مالی را شامل میشود .این نوع از اوراق
برای اولین بار در قوانین و لوایح بودجه سنواتی انتشار مییابد .عدم انتشار این اوراق در شرایطی که دولت در
تأمین منابع بودجه عمومی با محدودیت روبهرو است و در صورت عدم استفاده از آن ،ناچار به تأمین کسری
بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده که نه یک انتخاب ،بلکه به نوعی اجتنابناپذیر است .در عین
حال ،باید مواردی ازجمله احتمال بازگشت ایاالت متحده به برجام و اقدامات انجام شده و در دست انجام را در
راستای افزایش صادرات نفت در نظر گرفت.
عملیات بازار باز بهعنوان ابزاری مهم در راستای کنترل نقدینگی و تورم حدود دو سال است که در اختیار بانک
مرکزی قرار گرفته است .بند (م) تبصره ( )2الیحه بودجه سال  1411همانند قوانین سنواتی دو سال اخیر به
این موضوع پرداخته است .بانکها برای اضافه برداشت و ایجاد خطوط اعتباری باید اوراق مالی انتشار یافته
توسط دولت را نزد بانک مرکزی توثیق نمایند .با توجه به مدت زمانی که به بانک مرکزی اجازه داده شده تا از
این ابزار استفاده کند ،همچنان به زمان نیاز است تا اثربخش بودن این سیاست سنجیده شود.
موارد دیگر که مرتبط با انتشار اوراق مالی اسالمی در الیحه بودجه سال  1411است ،تفاوت چندانی با قانون
بودجه سال  1999نداشته است .ازجمله این موارد میتوان به انتشار اوراق مالی اسالمی دولت ،شرکتهای
دولتی و شهرداریها و تداوم کمیته بند (ک) اشاره کرد.

أ

مقدمه
اوراق مالی اسالمی در طی چند سال اخیر نقش پررنگتر و متفاوتی را در قوانین بودجه سنواتی و به طور
کلیتر اقتصاد ایران پیدا کرده است .تحریمهای ایاالت متحده از یک سو و شیوع ویروس کرونا از سویی دیگر،
منجر به کاهش درآمدهای ارزی دولت و چالشهایی را در جهت تأمین منابع عمومی دولت ایجاد کرده است.
یکی از اصلیترین راههای تأمین مالی بودجه در طی دو سال اخیر ،از طریق فروش و انتشار اوراق بدهی بوده
است .در الیحه بودجه سال  1411اوراق سلف نفتی در کنار اوراق بدهی متداول ،یکی از راههای تأمین مالی
بودجه دولت شده است .اصلیترین چالش انتشار اوراق بدهی ،به وجود آمدن سلطه مالی در اقتصاد و تأمین
کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی است .در صورت تداوم این وضعیت برای مدت طوالنی ،افزایش پایه
پولی و تورم اجتنابناپذیر است .از طرف دیگر عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بدهی منتشر شده توسط
دولت (اسناد خزانه اسالمی) صورت میگیرد .این ابزار این امکان را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد که با
خرید و فروش اوراق بدهی در بازار ثانویه ،نرخ بهره و نقدینگی را کنترل کرده و از این مسیر سیاستگذاری
تورمی را پیش ببرد.
در این گزارش در ابتدا مفهوم بازار بدهی ،ارزش حال حاضر بازار بدهی و انواع اوراق منتشر شده عنوان میشود.
در ادامه ،واگذاری داراییهای مالی و انتشار اوراق بدهی در برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سالهای اخیر
تشریح خواهد شد .در بخش بعد اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت ،شهرداریها و شرکتهای دولتی مورد
بررسی قرار گرفته و درنهایت ویژگی اوراق مالی انتشار یافته عنوان خواهد شد.
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 -1مفهوم بازار بدهی
بازارهای مالی را از منظر سررسید و سرعت نقدشوندگی ،میتوان به دو بازار پول و سرمایه تقسیمبندی کرد.
در بازار پول ،داراییهایی مورد معامله قرار میگیرد که سررسید آنها کمتر از یک سال است .در بازار سرمایه،
داراییهایی با سررسید بلندتر مورد معامله قرار میگیرد و ابزارهای مالی همانند اوراق بدهی ،سهام و مشتقات
در آن انتشار مییابد.
استفاده از ابزارهای بازار بدهی 1توسط دولت ،منجر به تأمین بودجه بخش عمومی شده و از تسلط
سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی جلوگیری میکند .مهمترین ویژگی بازار بدهی ،کاهش بار
مسئولیت بانک مرکزی در تأمین مالی تولید خواهد بود .در مورد ایران ،در حال حاضر برای تزریق پول به
سیستم مالی کشور جهت خروج از رکود ،فشار زیادی به بانک مرکزی وارد میشود .در شرایطی که قرار است
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی ،تورم را نیز کنترل کند ،این کار غیرممکن خواهد بود و به نحوی،
جمع اضداد تلقی میشود .راهحل این مطلب که بدون افزایش نقدینگی بتوان برای شرکتها خلق اعتبار نمود،
در گسترش بازار بدهی نهفته است .بانک مرکزی میتواند مانند سایر بانکهای مرکزی دنیا به مسئولیت اصلی
خود که کنترل تورم است ،بپردازد و بخش قابل توجهی از تأمین مالی تولید از طریق بازار اوراق بدهی صورت
گیرد (وحدانیان .)1992 ،به عبارت دیگر استفاده از این اوراق ،منجر به آزادی عمل بیشتر بانک مرکزی در
راستای اهداف ضد تورمی این نهاد میشود .از بعد زمان ،ابزارهای بازار بدهی که توسط دولت منتشر میشود
را میتوان به سه گروه اسناد خزانه ،اسناد بدهی و اوراق قرضه تقسیمبندی کرد.
اوراق خزانه 2،اوراق بدهی کوتاهمدت دولتی هستند که سررسید آنها بین چند روز تا  22هفته است.
این اوراق به دلیل نقدشوندگی آسان و ریسک کم اغلب به عنوان ابزارهای بازار پول طبقهبندی میشوند .این
اوراق به صورت تنزیل ارزش اسمی فروخته میشوند و به آنها قبل از سررسید بهره تعلق نمیگیرد .روش فروش
این اوراق ،حراج هفتگی توسط خزانه است.
اسناد بدهی در سررسیدهای  1 ،2 ،9 ،2و  11ساله منتشر و برخالف اوراق خزانه به ارزش اسمی
فروخته میشوند و بهره آنها هر شش ماه با نرخ ثابت پرداخت و ارزش اسمی اسناد در سررسید بازگردانده
میشود (مصطفیپور.)1992 ،
دو نوع اوراق بهادار دولتی وجود دارد :اوراق دولتی بدون کوپن و اوراق بهادار با کوپن .تفاوت اصلی بین این دو
اوراق در شکل جریان نقدی است که دارنده اوراق دریافت میکند .البته این تفاوت در قیمت اوراق منعکس
1. Debt market or bond market
)2. Treasury bills (T-bills
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میشود .اوراق بهادار کوپندار ،معموالً بهره را هر شش ماه یکبار و ارزش اسمی را در سررسید پرداخت میکند.
اوراق بهادار بدون کوپن فقط مبلغی معین را در سررسید پرداخت میکند که ارزش در سررسید 1یا ارزش
اسمی 2نامیده میشود .اوراق بدون کوپن زیر ارزش اسمی صادر میگردد و تفاوت بین قیمت انتشار و ارزش
در سررسید به سرمایهگذار تعلق میگیرد .به طور معمول اوراق خزانه که در ایران معامله میشود از نوع بدون
کوپن است ،به این صورت که برای سررسید کمتر از یک سال منتشر شده و کمتر از مبلغ اسمی توسط
سرمایهگذار خریده میشود و در زمان سررسید مبلغ اسمی توسط وی دریافت میگردد (عبده تبریزی.)1991 ،
 -2انواع اوراق بدهی
به طور کلی بازار بدهی بازاری است که اوراق بدهی در آن مورد معامله قرار میگیرد و اوراق بدهی به اسنادی
اطالق میشود که ناشر (فروشنده) متعهد میشود که مبلغ خریدار را با نرخ سود مشخص و سررسید و یا
سررسیدهای مشخص در آینده پرداخت کند .شایان ذکر است که بیش از  92درصد از تأمین مالی بازار سرمایه
در سطح دنیا از طریق بازار بدهی و کمتر از  2درصد آن از طریق بازار سهام انجام میپذیرید (توکلی کاشی،
 .)1999جدول  1ارزش بازارهای مالی را در سالهای  1991تا شش ماهه ابتدایی سال  1999نشان میدهد.
با وجود رشد باالی اوراق بدهی در طول دو سال اخیر ،این بازار همچنان سهم اندکی از بازارهای مالی را در
مقایسه با سایر بازارها نشان میدهد.
ارزش بازارهای مالی در ایران ( 1998 ،1991و شش ماهه ابتدایی سال )1999
1991

نوع بازار  /سال

بازار بدهی
بازار سهام

1999
(تا تاریخ )99/1/91

1998

ارزش

سهم

ارزش

سهم

ارزش

سهم

خالص کل تسهیالت بانکی

12191

%9229

19922

%92

22181

%91

خالص ارزش اوراق بدهی

1128

%121

1119

%8

2419

%11

ارزش بازار سهام بورس تهران

1814

%19

19211

%11

29412

%18

ارزش بازار سهام فرابورس ایران

1892

%21

2841

%29

11991

%29

ارزش بازار مالی ایران

20۸۲۲

01022

01100۸

مأخذ :توکلی کاشی ()1999

اوراق بدهی انتشاریافته در ایران را میتوان به پنج گروه اوراق قرضه ،اوراق مشارکت ،،اسناد خزانه اسالمی،
اوراق تسویه خزانه و صکوک اجاره طبقهبندی کرد.

1. Maturity Value
2. Face Value
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اوراق قرضه اسنادی هستند که به موجب آنها ناشر متعهد میشود مبالغ معینی (بهره ساالنه) را در فاصلههای
زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و در سررسید ،اصل مبلغ را بازپرداخت کند .اوراق قرضه یک ابزار بدهی
درازمدت برای تأمین مالی و با تعهدات مشخصی همراه است .دارندگان این اوراق برخالف صاحبان سهام عادی،
ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و درواقع فقط وامدهندگان به ناشر هستند .آنها پول خود را به
ناشر قرض میدهند و در عوض بهره دریافت میکنند و در سررسید نیز اصل سرمایۀ خود را پس میگیرند
(بورس اوراق بهادار تهران) 1.نوع دیگری از اوراق نیز وجود دارد که به آن اوراق محافظت شده در مقابل تورم
میگویند .این نوع از اوراق همراه با شاخص نرخ تورم تعدیل میشوند و در هنگام سررسید از میان ارزش اسمی
و ارزش تعدیل شده با تورم هرکدام بیشتر باشد ،به عنوان مبنای پرداخت محاسبه میشود.
بر اساس قانون نحوة انتشار اوراق مشارکت مصوب مهرماه  ،1911اوراق مشارکت 2،اوراق بهاداری است
که با مجوز قانونی خاص یا مجوز بانک مرکزی ،برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز به منظور ایجاد،
تکمیل و توسعۀ طرحهای عمرانی -انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه ساالنه کشور یا برای تأمین منابع
مالی جهت ایجاد ،تکمیل و توسعۀ طرحهای سودآور تولیدی ،ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی الزم برای
تهیۀ مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی توسط دولت ،شرکتهای دولتی ،شهرداریها و مؤسسات و نهادهای
عمومی غیردولتی و مؤسسات عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور ،شرکتهای سهامی عام
و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای
یاد شده را دارند از طریق عرضۀ عمومی واگذار میگردد (بورس اوراق بهادار تهران).
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اسناد خزانه اسالمی اوراق بهادار با نام و یا بینامی است که خزانهداری کل )وزارت امور اقتصادی و
دارایی) با سررسید معین منتشر کرده و در برابر بدهیهای بخش دولتی به بانک مرکزی ،شبکه بانکی و
پیمانکاران طرف قرارداد در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مورد نظر به بهای اسمی در اختیار بانک
مرکزی ،بانکهای بستانکار ،پیمانکاران و سایر بستانکاران قرار میدهد .اسناد با دورههای سررسید کمتر از
یک سال و حداکثر تا پنج سال منتشر میشوند .بازپرداخت اسناد خزانه در سررسید توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی تضمین میشود و قبل از سررسید ،از قابلیت تنزیل در بازار ثانویه برخوردار است .دارندگان
اوراق ،مبلغ اسمی را در سررسید از دولت دریافت میکنند (مرکز پژوهشهای مجلس .)1994 ،در آییننامه
اجرایی بند (ه) تبصره ( )2قانون بودجه سال  1991مقرر شد به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران
تا زمان سررسید اسناد خزانه ،معادل هشت درصد ( )%8به ازای هر سال تأخیر به مبلغ بدهی مسجل اضافه

 .1سایت بورس اوراق بهادار تهران ()http://tse.ir
2. Corporate bond
 .9سایت بورس اوراق بهادار تهران ()http://tse.ir
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شود .همچنین در آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره ( )2قانون بودجه سال  1991مقرر شد حداکثر معادل سود
سپردههای بانکی یکساله مصوب شورای پول و اعتبار تا پانزده درصد از زمان انتشار تا زمان سررسید اسناد
خزانه اسالمی ،به بدهی مسجل اضافه شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی ،اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و
در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً بدهکار قرار میدهد .این اسناد صرفاً
به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار میگیرد .جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه
که به موجب این ماده صادر میشود و در اختیار طلبکاران قرار میگیرد ،به صورت جمعی -خرجی در
بودجههای سنواتی درج میشود (قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور.)1994 ،
صکوک اجاره ،اوراق بهادار با نام یا بینام قابل نقل و انتقالی است که دارنده آن ،مالک مشاع دارایی پایه
قرارداد اجاره هستند .این اوراق برای تأمین مالی شرکتهای دولتی ،مؤسسات اعتباری ،شهرداریها و با مجوز
بانک مرکزی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری انتشار مییابد .قراردادهای صکوک اجاره ،میتواند به صورت
اجاره و یا اجاره به شرط تملیک باشد.
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الزم به ذکر است عالوه بر اوراق بدهی مزبور ،اوراق دیگری نیز در ایران انتشار مییابد که در این خصوص
میتوان به اوراق منفعت ،اوراق مرابحه و اوراق سلف اشاره کرد.
اوراق منفعت ،اوراق بهادار با نامی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن بر مقدار معینی از منافع آتی
حاصل از به کارگیری داراییها یا خدمات معین و هرگونه حقوق معین قابل نقل و انتقال برای یک دوره مشخص
است (سازمان بورس اوراق بهادار.)1991 ،
اوراق مرابحه ،اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشاندهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی
مالی (طلب) است که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است .اوراق مزبور ،بازدهی ثابت داشته و قابل معامله
در بازار ثانویه هستند.
اوراق سلف ،اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد سلف منتشر میشود .ناشر اوراق سلف با واگذاری اوراق،
وجوه متقاضیان را جمعآوری کرده و دارایی مربوط را به قیمت معین در زمان آینده به وکالت از طرف صاحبان
اوراق پیشخرید میکند .اوراق سلف را میتوان با کاربریهای مختلف طراحی کرد (حسنی.)1998 ،
 -3انتشار اوراق بدهی در برنامه ششم توسعه
یکی از روشهای تأمین منابع بودجه که در برنامه ششم توسعه نقش پررنگتری پیدا کرده ،تأمین مالی از
طریق واگذاری داراییهای مالی بهخصوص فروش داراییهای مالی است .واگذاری داراییهای مالی در قانون
 -1دستورالعمل اجرایی انتشار صکوک اجاره (ریالی) در سیستم بانکی ()1991
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مرکز ژپوهشاهی توسعه و آیندهنگری
بودجه سال  1998و الیحه بودجه سال  1999به ترتیب  428درصد و  199درصد بیشتر از مقادیر پیشبینی
شده در برنامه ششم توسعه است .در الیحه بودجه سال  ،1411این رقم از مقادیر پیشبینی شده برنامه ششم
فاصله زیادی گرفته است .در برنامه ششم توسعه 211 ،هزار میلیارد ریال برای واگذاری داراییهای مالی در
سال  1411پیشبینی شده است ،اما این رقم به  2984هزار میلیارد ریال در این سال افزایش یافته است.
کاهش شدید درآمدهای نفتی ،بهخصوص در سال  1998باعث شد که دولت برای تأمین مصارف بودجه سال
 ،1999مقادیر بیشتری از اوراق مالی اسالمی را منتشر کند.
برآورد واگذاری ،تملک و تراز داراییهای مالی در جدول منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه
عنوان

عملکرد

شاخص

00۸0

واگذاری
داراییهای

21912921

سالهای برنامه ششم توسعه

کل برنامه

00۸۲

21912122

00۸1

00۸2

00۸۹

00۸۸

0011

44214421

411144

481144

221244

211244

ششم

2491121

رشد
برنامه
ششم

129

مالی
فروش اوراق
مشارکت و
اوراق مالی

112112

411111

922111

982111

441111

211111

221111

2211111

121

اسالمی
فروش سهام
شرکتهای

94499

111211

91211

11211

21211

1

1

184211

-111

دولتی
سایر
داراییهای
مالی

21299

1912122

21244

21244

21244

21244

21244

111221

221

تملک
داراییهای

29421

291211

219121

181929

291929

411919

221919

1119242

1121

مالی
تراز
داراییهای

191919

94812122

299294

281421

191421

114811

49811

811118

-

مالی
منابع بودجه
عمومی کل

2111118

294999122

9199991

9824222

4214249

2448948

1481818

29228241

1121

کشور
مأخذ :برنامه ششم توسعه

واگذاریهای مالی در قانون بودجه سال  ،1999نقش پررنگتری را در تأمین منابع عمومی بودجه دولت ایفا
کرده است .همانطور که عنوان شد شدیدتر شدن تحریمها به همراه کاهش قیمت نفت در رشد پیشبینی
1
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واگذاری داراییهای مالی در تأمین منابع بیتأثیر نبوده است .به نظر میرسد با توجه به شیوع ویروس کرونا،
رکود جهانی و کاهش شدید تقاضا و قیمت نفت در سال جاری ،تأمین مالی از طریق واگذاری داراییهای مالی
بهخصوص فروش اوراق مالی اسالمی ،سهم بیشتری از عملکرد بودجه سال  1999و قانون بودجه سال 1411
را ایفا نماید.
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واگذاری داراییهای مالی (الیحه)

واگذاری دارایی های مالی (قانون)

واگذاری داراییهای مالی در لوایح و قوانین بودجه سنواتی ()1999-1981
مأخذ :محاسبات تحقیق

 -4سیاستهای پولی و عملیات بازار باز
یکی از ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی در راستای هدفگذاری و تحقق نرخ بهره و تورم مطلوب ،عملیات
بازار باز است .در این بخش ،عملیات بازار باز ،نحوه عملکرد و اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی بررسی خواهد
شد .با استفاده از این ابزار در مرحله اول بانک مرکزی قادر است نرخ رشد نقدینگی را کنترل کرده و در مرحله
بعد با استفاده از کنترل نقدینگی ،نرخ تورم را هدفگذاری و کاهش دهد.
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مرکز ژپوهشاهی توسعه و آیندهنگری
 -1-4سیاستهای پولی و انواع آن

سیاست پولی فرایندی است که در آن ،دولت ،بانک مرکزی و یا مقام مسئول پولی با استفاده از ابزارهایی
ازجمله کنترل عرضه پول ،دسترسی به پول ،تغییرات نرخ بهره و  ،...اهدافی همچون رشد و ثبات اقتصادی را
دنبال میکند .به طور معمول ،اعمال سیاستهای پولی در حیطه وظایف بانک مرکزی قرار دارد.
در اغلب موارد و به دلیل تأخیر زمانی مشخص شدن آثار یک سیاست پولی ،اجرای سیاست پولی با دو الیه
هدف دنبال میشود .سیاستگذار در الیه اول هدف میانی( 1لنگر اسمی) 2و در الیه دوم ابزار سیاست پولی،

9

(هدف عملیاتی) 4را دنبال میکند .بر این اساس ،بانک مرکزی به اقتضای شرایط ساختاری و ویژگیهای اقتصاد
خود ،با انتخاب کمیتهای مختلف به عنوان اهداف واسط ،چارچوب یا استراتژیهای مختلفی را برای
سیاستگذاریهای پولی خود تعریف میکند (بهادر .)1998 ،شکل  1نمایی از سلسلهمراتب اهداف و ابزارهای
بانک مرکزی را نشان میدهد.

شکل  :0سلسله اهداف و ابزارهای بانک مرکزی
منبع :مرکز پژوهشهای مجلس

ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی را میتوان به دو دسته ابزارهای مستقیم و ابزارهای غیرمستقیم طبقهبندی
کرد .این طبقهبندی بر اساس عدم اتکا بر شرایط بازار پول (ابزارهای مستقیم) و اتکا بر شرایط بازار پول
(ابزارهای غیرمستقیم) صورت گرفته است .ازجمله ابزارهای مستقیم میتوان به نرخ سود بانکی و سقف اعتباری
1. Intermediate target
2. Nominal anchor
3. Instrument
4. Operational target
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و ازجمله ابزارهای غیرمستقیم میتوان به نسبت سپرده قانونی ،انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده
ویژه بانکها نزد بانک مرکزی اشاره کرد .در ادامه ،ابزارهای سیاست پولی در ایران معرفی خواهد شد.

1

 -1-1-4ابزارهای مستقیم
کنترل نرخهای سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی ،ضوابط تعیین
سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیالت اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار
بر طبق ماده ( )2آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است .همچنین
بر طبق ماده ( )9آییننامه فصل چهارم قانون مذکور ،بانک مرکزی میتواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده)
احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایهگذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ
سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیالت اعطایی بانکی دخالت نماید.
سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت
در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخشهای خاص اقتصادی عمالً اقدام به جهتدهی اعتبارات به سمت
بخشهای مورد نظر مینماید .بر اساس ماده  14قانون پولی و بانکی کشور ،بانک مرکزی میتواند در امور پولی
و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که ازجمله مفاد آن محدود کردن بانکها ،تعیین نحوه مصرف وجوه
سپردهها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشتههای مختلف است.
 -2-1-4ابزارهای غیرمستقیم
نسبت سپرده قانونی

نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است .بانکها موظفند همواره نسبتی
از بدهیهای ایجاد شده و بهطور اخص سپردههای اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند .بانک
مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیالت اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن،
اعتبارات بانکها را منبسط مینماید .بر طبق ماده ( )14قانون پولی و بانکی ،نسبت سپرده قانونی از  11درصد
کمتر و از  91درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها
نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین کند.

 .1مأخذ :سایت بانک مرکزی ج.ا.ا)https://www.cbi.ir/page/1512.aspx( .
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اوراق مشارکت بانك مرکزی و عملیات بازار باز

اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی ،به وسیله ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت
میگیرد که به بانکها انعطاف الزم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء میکنند .به منظور
توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و
سرمایه ،یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسالم بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون
ربا از جایگاه ویژهای برخوردار شد .اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره ،اصوالً در اسالم پذیرفته شده
نیست .اما اوراق مشارکت و سهیم کردن سرمایهگذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی
نهتنها با مانع مواجه نیست ،بلکه مورد تشویق نیز است .برای اولین بار ،بر اساس ماده  91قانون برنامه سوم به
بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار ،از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده کند.
شایان ذکر است که بر اساس برنامه چهارم توسعه ،انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای
اسالمی مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی ازجمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است؛
بهطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود
میگردد .در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه
پولی خواهد شد ،لذا درمجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم میسازد .درواقع سیاستگذار
پولی را قادر میسازد تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی ،دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.
عملیات بازار باز اصلیترین ابزار بانکمرکزی در اعمال سیاستهای پولی بهخصوص کنترل تورم است .عالوه بر
تورم ،این ابزار در کنترل رشد نقدینگی و کاستن از هزینه استقراض دولت نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
عملیات بازار باز به پیشنیازهایی ازجمله نظام بانکی سالم ،بانک مرکزی مستقل ،عملیات ریپو 1و تشکیل
صندوقهای بازار پول 2نیاز دارد.
سپرده ویژه بانكها نزد بانك مرکزی

یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات
بانکی بدون ربا صورت گرفت ،اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال
 1911به تصویب شورای پول و اعتبار رسید .هدف اصلی از اجرای این طرح ،اعمال سیاستهای پولی مناسب

1. Repurchase Aggrement
2. Money Market Fund
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جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است .الزم به ذکر است که بانک مرکزی
به سپرده ویژه بانکها نزد خود بر اساس ضوابط خاصی سود پرداخت میکند.

1

 -2-4عملیات بازار باز در قانون بودجه سال 1331

برای اولین بار عملیات بازار باز در قانون بودجه سال  1998مطرح شد .در الیحه و قانون بودجه سال  1998به
دولت این اجازه داده شده است تا در صورت اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نسبت به بهادارسازی
بدهیهای خود به بانکها اقدام کند .مطابق بند (م) تبصره ( )2الیحه بودجه سال  ،1998انجام عملیات بازار
باز و خرید و فروش اوراق مالی اسالمی منتشره توسط دولت در بازار ثانویه و وثیقهگیری اوراق مذکور در ازای
اضافه برداشت بانکها یا دریافت خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شده است.
همانطور که عنوان شد بانک مرکزی با فروش حجم معینی از اوراق مالی ،قادر است نقدینگی را در سطح
اقتصاد منقبض و با خرید این اوراق به صورت عکس عمل کند .با عملیات خرید و فروش بازار باز ،نرخ بهره به
ترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت .عملیات بازار باز به شرح چهار جزء ذیل بند (م) تبصره ( )2قانون بودجه
سال  1998توضیح داده شده است:
استفاده از اسناد خزانه جهت جلوگیری از بحران در نظام بانکی کشور :مطابق جزء ( )2بند (م)
تبصره ( )2قانون بودجه سال  ،1998دولت مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد تومان از بدهیهای
قطعی و حسابرسی شده دولت به بانکها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال  1991ایجاد
شده است را اوراق بهادار سازی کند .این موضوع ،افزایش کیفیت داراییهای شبکه بانکی و افزایش
توان وامدهی آنها را در پی دارد و رابطه استقراض بانکها از بانک مرکزی را قاعدهمند کند ،ضمن
اینکه با توجه به امکان توثیق اوراق مالی دولت توسط بانکها نزد بانک مرکزی ،بانکهای متقاضی
خرید اوراق مالی دولت خواهند شد.
خرید و فروش بانک مرکزی در بازار ثانویه :مطابق با جزء ( )1بند (م) تبصره ( )2قانون بودجه سال
 1998بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی در بازار ثانویه میباشد.
تأسیس نهاد واسط برای انتشار اوراق ارزی-ریالی :در جزء ( )9بند (م) تبصره ( )2قانون بودجه سال
 1998به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا نسبت به تأسیس نهاد واسط با مدیریت و
مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال
مالکیت ،برای انتشار اوراق بهادار (ارزی-ریالی) اقدام کند .در جزء چهار این بند ،به وزارت اقتصاد اجازه
داده شده تا رأساً از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این
تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند.
 .1سایت بانک مرکزی ج.ا.ا)https://www.cbi.ir/page/1512.aspx( .
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 -3-4عملیات بازار باز در قانون بودجه سال 1333

بند (م) تبصره ( )2قانون بودجه سال  1999نیز همانند سال گذشته به عملیات بازار باز اختصاص دارد .مطابق
با این بند ،به بانک مرکزی مجوز داده شده است تا بهتدریج بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
شامل خطوط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقهدار کند ،به نحوی که تا پایان سال  ،1999حداقل ( )21%درصد
از این بدهیها توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.
 -4-4عملیات بازار باز در الیحه بودجه سال 1411

در بند (م) تبصره ( )2الیحه بودجه سال  1411همانند سنوات پیش مجوز توثیق و اضافه برداشت بانکها به
اوراق مالی اسالمی داده شده است .در الیحه بودجه سال  1411بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانکها و
1
مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنا شده است.
 -5واگذاری داراییهای مالی در الیحه بودجه 1411
بودجه کل کشور در الیحه بودجه سال  ،1411بالغ بر  24921هزار میلیارد ریال است که از این مبلغ 9298
هزار میلیارد ریال متعلق به بودجه عمومی دولت و  12119هزار میلیارد ریال متعلق به بودجه شرکتهای
دولتی ،مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها است .منابع بودجه عمومی که از سه محل درآمدها ،واگذاری
داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی تأمین میشود به ترتیب  9112هزار میلیارد ریال2222 ،
هزار میلیارد ریال و  2984هزار میلیارد ریال است .در میان اقالم مربوط به واگذاری داراییهای مالی ،منابع
حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی ،منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و استفاده از منابع
صندوق توسعه ملی بیشترین سهم را دارند.

 .1به منظور اجرای سیاستهای پولی و مدیریت نرخها ی سود و مهار (کنترل) نقدینگی ،مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای
اعتبار در قبال وثیقه ،بانک مرکزی ج.ا.ا .بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسالمی منتشره دولت نماید .بدهی
ایجاد شده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنا است .سازمان
بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسالمی منتشره نزد بانک مرکزی است.
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احداث و تکمیل فضای
آموزشی

بازپرداخت اصل و سود اوراق
سررسید شده

سهم اوراق مالی اسالمی و واگذاری داراییهای مالی در تأمین مالی منابع بودجه عمومی دولت
مأخذ :محاسبات تحقیق

در میان اقالم مربوط به فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی ،اوراق پیشفروش نفت با  111هزار میلیارد ریال،
اوراق مالی اسالمی با  291هزار میلیارد ریال ،اسناد خزانه با  211هزار میلیارد ریال و انتشار اوراق بهمنظور
بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده با  111هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را دارند.
اوراق پیشفروش نفت به نوعی اوراق سلف محسوب میشوند .با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم
توانایی دولت در کاهش مصارف بودجه ،ترکیبی از روشهای فروش دارایی ،انتشار اوراق بدهی و پیشفروش
منابع درآمدی دولت در دستور کار قرار گرفته است (نیلی و ابراهیم نژاد .)1999 ،موارد مذکور منجر به ظهور
و رشد اقالمی ازجمله فروش اوراق سلف نفتی (جزء ( )2بند (ب) تبصره ( ،))1واگذاری شرکتهای دولتی و
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده است.
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جدول  9مقایسهای میان قوانین بودجه سالهای  1998و  1999و الیحه بودجه  1411را در خصوص واگذاری
داراییهای مالی نشان میدهد .با توجه به تجربه سال  1999در واگذاری شرکتهای دولتی ،در سال 1411
دولت بر آن است که  921هزار میلیارد ریال از واگذاری داراییهای مالی را از محل واگذاری شرکتهای دولتی
تأمین کند .این متغیر نسبت به سال قبل حدوداً هفت برابر شده است .استفاده از فروش و واگذاری اوراق مالی
اسالمی نیز نسبت به قانون بودجه سال  ،1999رشد  42درصدی پیدا کرده است.
واگذاری داراییهای مالی در قوانین بودجه سالهای  1998و  1999و الیحه بودجه 1411
قانون بودجه

قانون بودجه

الیحه بودجه

درصد تغییر نسبت

سال 00۸۹

سال 00۸۸

0011

به سال قبل

881111

1221111

%42

211

%1
-%1

ردیف

عنوان بخش ،بند و جزء در الیحه و یا قانون

1

منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی
اسالمی

491111

2

منابع حاصل از استفاده از تسهیالت خارجی

211

211

9

منابع حاصل از دریافت اصل وامها

21928

19112

12242

4

منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی

41121

112811

921111

%119

2

منابع حاصل از برگشت پرداختهای سالهای
قبل

8111

12211

11111

%28

1

استفاده از صندوق توسعه ملی

1

121911

122111

%4

1

سایر واگذاریها

4111

4111

1111

-%12

8

انتشار اوراق صکوک اجاره به منظور تسویه
مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی

1

1

1

1

واگذاری داراییهای مالی

۲012۲1

02022۲1

2۸۹020۸

%21

مأخذ :قوانین بودجه سالهای  1998و  1999و الیحه بودجه سال 1411

رشد فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی نیز با تفاوتهایی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است .انتشار
اوراق مالی اسالمی نسبت به قانون بودجه سال  1999با کاهش همراه بوده و از  221111میلیارد ریال به
 291111میلیارد ریال رسیده است .از طرف مقابل ،اوراق پیشفروش نفت جای اوراق مالی اسالمی را پر کرده
است .برای اولین بار در الیحه بودجه  1411پیشنهاد انتشار  111111میلیارد ریال اوراق پیشفروش نفتی
داده شده است .پیشبینی رفع تحریمهای بینالمللی و رشد دوباره درآمدهای نفتی در اتخاذ این تصمیم مؤثر
بوده است .جدول  4منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی را در قوانین بودجه سالهای  1998و 1999
و الیحه بودجه سال  1411نشان میدهد.
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منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی در قوانین بودجه سالهای  1998و  1999و الیحه بودجه 1411
قانون بودجه

ردیف

نوع اوراق

1

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسالمی

191111

2

اوراق تسویه خزانه

1

9

انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق
سررسیدشده در سال

1

4

انتشار اوراق مالی اسالمی

291111

2

انتشار اوراق مالی اسالمی جهت احداث ،تکمیل و
تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی وزارت
آموزش و پرورش

11111

1

انتشار اوراق پیشفروش نفت
منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسالمی

سال 00۸۹

قانون بودجه

الیحه بودجه

درصد تغییر

سال 00۸۸

سال 0011

نسبت به سال

211111

211111

%1

1

1

%1

111111

111111

221111

291111

21111

21111

قبل

%1
-%28
%1

-

-

111111

-

001111

۹۹1111

02۲1111

%02

مأخذ :قوانین بودجه سالهای  1998و  1999و الیحه بودجه سال 1411

 -6انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دولت در الیحه بودجه 1411
جدول  2انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دولت در الیحه بودجه سال  1411را نشان میدهد .در الیحه بودجه
سال  ،1411درمجموع  911هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی اسالمی توسط دولت پیشبینی شده است.
این رقم رشد اندکی را نسبت به الیحه بودجه سال گذشته ( 881هزار میلیارد ریال) نشان میدهد 121 .هزار
میلیارد ریال از این مبلغ برای تسویه بدهیهای پیشین دولت ،تهاتر بدهیهای دولت و یا بازپرداخت اوراق
سررسید شده منتشر گردیده و تنها  291هزار میلیارد ریال برای تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای
سرمایهای به مصرف خواهد رسید .همچنین  21هزار میلیارد ریال در خصوص تجهیز و نوسازی مدارس ،مورد
استفاده قرار خواهد گرفت.
مطابق با بند (ب) تبصره ( )۲الیحه بودجه سال  1411به دولت اجازه داده شده تا سقف  291هزار
میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی بهمنظور تأمین مالی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای منتشر کند .اوراق
مزبور باید با رعایت ماده ( )91قانون برنامه و بودجه مصوب سال  1921برای تخصیص اعتبارات این قانون و
مطابق اسناد اجرایی (موافقتنامه) مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود .اوراق منتشر شده بند
(ب) صرف اصل ،سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره ( )8و ( )9الیحه بودجه سال
 1411پیشبینی شده است.
بند (ه) تبصره ( )۲الیحه بودجه سال  ،1411به دولت اجازه داده تا به منظور تسویه طلب طلبکاران از
دولت ،اسناد تسویه خزانه تا سقف  211هزار میلیارد ریال و با سررسید سال  1419منتشر نماید .همچنین در
12
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این بند به این موضوع تأکید شده که اوراق منتشر نشده این بند میتواند در بند (ب  )9مورد استفاده قرار
گیرد.
بند (و) تبصره ( )۲الیحه بودجه سال  ،1411به موضوع تسویه و تهاتر بدهیهای دولت میپردازد .در
جزء ( )1این بند به انتشار اسناد تسویه خزانه تا سقف  21هزار میلیارد ریال به منظور تسویه بدهیهای دولت
و در جزء ( )2این بند به انتشار اسناد تسویه خزانه بهمنظور تهاتر بدهیهای دولت تا سقف  911هزار میلیارد
ریال مجوز داده شده است.
بند (ح) الیحه بودجه سال  1411نیز به بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1411
اختصاص دارد .همانند سال گذشته مبلغ  111هزار میلیارد ریال برای این امر اختصاص یافته است .بند (ع)
نیز به اوراقی اختصاص دارد که به منظور احداث ،تکمیل و تجهیز فضای آموزشی ،پرورشی و ورزشی به مصرف
میرسد.
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پیشبینی اوراق مالی انتشار یافته توسط دولت در الیحه بودجه سال ( 0011هزار میلیارد ریال)
نوع اوراق

موضوع انتشار

تضمینکننده

دیف

تبصره و بند

0

بند (ب) تبصره ( )2الیحه بودجه
سال 1411

ناشر

اوراق مالی اسالمی
(ریالی-ارزی)

مصارف مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

دولت

2

بند (ه) تبصره ( )2الیحه بودجه
سال 1411

ارزش
اوراق
201

اسناد خزانه اسالمی
(با سررسید پایان
سال )1419

تسویه بدهیهای قطعی دولت به طلبکاران دستگاههای اجرایی

دولت

211

0

جزء ( )1بند (و) تبصره ( )2الیحه
بودجه سال 1411

اسناد تسویه خزانه

تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتماالنبیاء با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور

دولت

۲1

0

جزء ( )2بند (و) تبصره
( )2الیحه بودجه سال 1411

اسناد تسویه خزانه

تهاتر بدهیهای اشخاص حقوقی و حقیقی ،نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی با بدهی اشخاص با
بانک مرکزی ،بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی

دولت

011

۲

بند (ح) الیحه بودجه سال 1411

اوراق مالی اسالمی

بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1411

دولت

011

1

بند (ع) الیحه بودجه سال 1411

اوراق مالی اسالمی

احداث ،تکمیل و تجهیز فضای آموزشی

دولت

21
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 -7انتشار اوراق مالی اسالمی توسط شرکتهای دولتی و شهرداریها در الیحه بودجه سال
1411
در الیحه بودجه سال  1411به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده شده تا مبلغ  191هزار میلیارد
ریال اوراق مالی اسالمی و  9میلیارد دالر اوراق مالی به صورت ارزی و یا ریالی چاپ کنند .این مبلغ نسبت به
سال گذشته ( 121هزار میلیارد ریال) افزایش  22درصدی را نشان میدهد.
بر اساس بند (الف) تبصره ( )۲الیحه بودجه سال  ،1411شرکتهای دولتی برای اجرای طرحهای دارای توجیه
فنی ،اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی خود (با مجوز شورای اقتصاد) ،میتوانند تا سقف  12هزار میلیارد ریال
اوراق مالی اسالمی چاپ کنند .تضمین در خصوص بازپرداخت اصل و سود این اوراق ،بر عهده شرکتهای
دولتی است .مطابق بند (ج) تبصره ( ،)2در صورت عدم فروش بخشی از این اوراق ،این امکان وجود دارد تا
اوراق مزبور صرف پرداخت به طلبکاران دولت شود.
مطابق بند (ز) تبصره ( )۲بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی مجاز هستند با
هدف پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی ریسکهای بیمهای تا سقف ده ( )11هزار میلیارد ریال اوراق
مالی اسالمی ریالی -ارزی منتشر و واگذار کنند .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ضامن بازپرداخت اصل و
سود این اوراق در سررسید خواهد بود.
در بند (ط) تبصره ( )۲الیحه بودجه سال  ،1411به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و وزارت صنعت،
معدن و تجارت و وزارت نیرو این اجازه داده شده که تا سقف  92هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی (ارزی
یا ریالی) منتشر سازند (با تصویب شورای اقتصاد) .بازپرداخت اوراق مزبور از محل افزایش تولید همان میادین
(برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین خواهد
شد .همچنین در بند (ی) به وزارت نفت این مجوز داده شده که تا سقف سه میلیارد دالر اوراق مالی اسالمی
(ارزی یا ریالی) چاپ کند.
در کنار موارد عنوان شده فوقالذکر بر اساس بند (د) تبصره ( ،)2شهرداریهای کشور و سازمانهای
وابسته آنها میتوانند تا سقف  81هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی (ریالی) چاپ کنند .حداقل پنجاه درصد
( )%21از سقف اوراق مزبور باید در طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص یابد .همچنین تضمین
بازپرداخت و اصل اوراق منتشر شده به منظور طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به میزان  21درصد
بر عهده دولت (سازمان برنامه و بودجه) و  21درصد بر عهده شهرداریها است .عالوه بر تخصیص اوراق به
حمل و نقل شهری در الیحه بودجه  ،1411پیشبینی شده تا  11هزار میلیارد ریال از اوراق انتشار یافته به
بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع) ،حضرت معصومه (ع) ،حرم حضرت
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عبدالعظیم (ع) و حرم حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص یابد .جدول  1پیشبینی انتشار اوراق مالی توسط
شرکتهای دولتی و شهرداریها را در الیحه بودجه سال  1411نشان میدهد.
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پیشبینی اوراق مالی انتشار یافته توسط شرکتهای دولتی و شهرداریها در الیحه بودجه سال ( 0011هزار میلیارد ریال)
ردیف

تبصره و

ناشر

نوع اوراق

موضوع انتشار

1

بند (الف)
تبصره 2

شرکتهای دولتی

بند

تضمینکننده

ارزش اوراق

اوراق مالی
اسالمی
(ریالی)

طرحهای دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی (با تصویب شورای اقتصاد)

شرکتهای دولتی

12

9

بند (د)
تبصره ()2

شهرداریها و سازمانهای
وابسته

اوراق مالی
اسالمی
(ریالی)

حداقل پنجاه درصد ( )%21از سقف اوراق مذکور به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و
پنجاه درصد مابقی قابل واگذاری به طلبکاران طرح میباشد 11 .هزار میلیارد از اوراق این طرح به
بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرمهای مطهر امام رضا (ع) ،حضرت معصومه (ع) ،حرم
حضرت عبدالعظیم (ع) و حرم حضرت احمد بن موسی (ع) تعلق دارد.

به نسبت  21درصد بر عهده
دولت و  21درصد بر عهده
شهرداریها

81

4

بند (ز)
تبصره ()2

بیمه مرکزی ج.ا.ا.

اوراق مالی
اسالمی

پوشش بیمهای و بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمهای

بیمه مرکزی

11

2

بند (ط)
تبصره ()2

شرکتهای تابعه
وزارتخانههای نفت ،صنعت،
معدن و تجارت و نیرو

اوراق مالی
اسالمی (ریالی
یا ارزی)

سرمایهگذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفتطرحهای زیربنایی و توسعهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت -طرحهای وزارت نیرو

شرکتهای تابعه
وزارتخانههای مذکور

92

1

بند (ی)
تبصره ()2

وزارت نفت

اوراق مالی
اسالمی (ارزی
یا ریالی)

برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی-ریالی سررسید شده تسهیالت بانکی و تضامین سررسید شده
و همچنین بازپرداخت بدهیهای بیع متقابل طرحهای باالدستی نفت

شرکتهای دولتی تابعه
ذیربط وزارت نفت

 9میلیارد دالر

1
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 9میلیارد دالر

اوراق بدهی رد الیحه بودهج 0011
 -1ویژگیهای اوراق انتشار یافته در الیحه بودجه سال 1411
اوراق مالی اسالمی انتشار یافته در الیحه بودجه  1411از بسیاری جهات با قانون بودجه  1999شباهتهایی
دارد .با وجود این ،تفاوت اصلی این دو قانون در انتشار اوراق مالی پیشفروش نفت در الیحه بودجه سال 1411
است .در ادامه ،برخی از مهمترین ویژگیهای اوراق مالی اسالمی در الیحه بودجه  1411عنوان میشود.
 -0انتشار اوراق پیشفروش نفت :با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ،انتشار اوراق سلف نفتی در دستور
کار دولت قرار گرفت .در شرایط موجود که دولت با محدودیتهای جدی در تأمین منابع عمومی
بودجه رو به رو است ،این راهکار بهتر از سایر گزینهها ازجمله استقراض از بانک مرکزی به شمار
میرود.
مطابق با جزء ( )2بند (ب) تبصره ( )1الیحه بودجه سال  1411به دولت اجازه داده شده تا نسبت به
پیشفروش نفت (ریالی-ارزی) با اولویت پیشفروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسالمی اقدام و
منابع حاصل از آن را به ردیف  911112جدول شماره (( )2منابع حاصل از پیشفروش نفت /انتشار
اوراق مالی اسالمی) اقدام نماید .مطابق با این جزء ،در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی (1992
هزار میلیارد ریال جزء ( )1بند (ب) تبصره ( ،))1به میزان عدم تحقق به سقف این جزء اضافه شود.
 -2اجرای عملیات بازار باز :با وجود این که در بند (م) قانون بودجه سال  1998برای نخستین بار به
دولت اجازه داده شد تا از عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی در ازای اضافه برداشتها و یا
اعطای خط اعتباری استفاده کند ،کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ  98/1/21شروع به کار کرد
و در تاریخ  98 /11/1این مهم اجرایی شد.
اجرای عملیات بازار باز به کنترل نقدینگی و نرخ بهره در درجه اول و سپس نرخ تورم کمک میکند.
توثیق اضافه برداشت و خطوط اعتباری بانکها به اوراق بدهی انتشار یافته توسط دولت یکی از نکات
قابل توجه قانون بودجه سال  1999بود و این موضوع در الیحه بودجه سال  1411نیز تداوم یافت .با
اجرایی شدن بند (م) تبصره ( ،)2بانکهایی با ریسک باال قادر به خرید اوراق به منظور اضافه برداشت
نخواهند بود .از بعد دیگر ،همانطور که قبالً عنوان شد از دیگر مزایای این بند کاهش هزینه استقراض
و تأمین مالی دولت خواهد بود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران ،امری ضروری است.
در بند (ق) تبصره ( )2عملیات بازار باز ،بانک مرکزی موظف شده است تا گزارش اجرای عملیات بازار
باز را به کمیته جزء ( )1بند (ک) (کمیته مشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه ،وزیر امور اقتصادی
و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی) اعالم نماید .در این بند بانک مرکزی مکلف شده تا الزامات عرضه
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اولیه اوراق از طریق بازار بدهی را به نحوی که حداقل سی درصد ( )%91از اوراق مالی انتشار یافته به
معاملهگران مجاز اولیه به فروش برسد ،اقدام کند.
مطابق با گزارش 21 1آذرماه  1999بانک مرکزی با تزریق نقدینگی در قالب قرارداد توافق بازخرید
(ریپو) با سررسید  14روزه ،درمجموع با تزریق  9422هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ 1921
درصد به بانکهای متقاضی (سه بانک) موافقت کرد.
 -9تداوم فعالیت کمیته بند (ک) در الیحه بودجه سال  :0011همانند قوانین بودجه سالهای ،1991
 1998و  1999در الیحه سال  1411نیز ،کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ،بر نحوه انتشار اوراق بر نحوه انتشار اوراق مالی
تبصره ( )2نظارت خواهند کرد .نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد
خزانه اسالمی توسط این کمیته تعیین میشود .الزم به ذکر است اوراق مربوط به بازپرداخت اصل و
سود اوراق سررسید شده در سالهای پیشین و اوراق منتشر یافته به منظور تهاتر بدهیهای دولت
(بندهای (و) و (ح)) از بررسی در کمیته مزبور مستثنا هستند.
در جزء ( )4بند (ک) تبصره ( )2تصریح شده که مسئولیت انتشار اوراق مالی مربوط به وزارت امور
اقتصادی و دارایی است .در این بند به بانک مرکزی ج.ا.ا .در رابطه با خرید و فروش اوراق در بازار
ثانویه در راستای اعمال سیاست پولی ،اختیار کامل اعطاء شده است.
 -3نتیجهگیری و پیشنهادات
این گزارش اوراق مالی انتشار یافته در الیحه بودجه سال  1411و ویژگیهای آن را مورد بررسی قرار داد.
ابزارهای مربوط به بازار بدهی میتواند به عنوان منبعی برای تأمین منابع عمومی بودجه مورد استفاده قرار
بگیرد ،با این شرط که مواردی ازجمله عدم زیان پیمانکاران طرف قرارداد با دولت (به دلیل فروش اوراق با
تنزیل) ،توجه دولت به پایداری بدهیهای ایجاد شده و بازپرداخت بهموقع ،تعمیق بیشتر بازار بدهی در بازار
ثانویه مورد توجه قرار بگیرد .عدم رعایت این موارد از سوی دولت ،چالشهایی ازجمله ورود به بازی پانزی 2و
ناتوانی در اجرای عملیات بازار باز را ایجاد میکند.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران ،انتشار اوراق به منظور پیشفروش نفت ،اقتصاد کشور را از پولی شدن
کسری بودجه دور نگه میدارد؛ با وجود این ،دولت باید به تعهدات ایجاد کرده از انتشار این اوراق در آینده
پایبند باشد .در غیر این صورت سرمایه اجتماعی با آسیبهای جدی مواجه خواهد شد.

1 - https://www.cbi.ir/showitem/20940.aspx
2. Ponzi Scheme
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با وجود رشد چشمگیر انتشار این اوراق در سالهای اخیر ،همچنان تأمین مالی از این روش با متوسط جهانی
فاصله زیادی دارد .البته باید به این نکته توجه کرد که سهم بخش غیردولتی در تأمین مالی از طریق اوراق
بدهی در کشور اندک است و گسترش تأمین مالی بخش خصوصی از این روش باید افزایش یابد.
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