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سال  بودجٔه  الیحٔه  دولت  جاری،  سال  آذر  در 
بر  مبتنی  الیحه  این  ادعا که  این  با  را   1400
واقعیت های امروز کشور و با نگاهی به آینده ای 
بهتر  آینده ای  بهبود  برای  تالش  در  و  نزدیک 
اسالمی  به مجلس شورای  است،  شکل گرفته 
هزار   841 شامل  بودجه  الیحٔه  ارسال کرد. 
میلیارد تومان بودجٔه عمومی، 88 هزار میلیارد 
تومان درآمدهای اختصاصی، و 1561 میلیارد 
و  بانک ها،  دولتی،  شرکت های  بودجٔه  تومان 
در  است.  دولت  به  وابسته  انتفاعی  مٔوسسات 
تومان  میلیارد  هزار   637 نیز  مصارف  طرف 
هزار   104 حدود  دولت،  جاری  هزینه های 
به  قریب  و  عمرانی،  اعتبارات  تومان  میلیارد 
100 هزار میلیارد تومان بابت تسویٔه سررسید 
مجموع اوراق بهادار قبلی پیش بینی شده است. 
درحالی که در قانون برنامٔه ششم توسعه، سهم 
دولت از فروش نفت 132 هزار میلیارد تومان 
 ،1400 بودجٔه  الیحٔه  در  است،  شده  تعیین 
199 هزار میلیارد تومان با عنوان فروش نفت 
پیش فروش  اوراق  تومان  میلیارد  هزار   70 و 
نفت آورده شده است که مجموعًا به 269 هزار 

میلیارد تومان می رسد.

اقتصادی  رکود  شرایط  به  توجه  با  دولت، 
ناشی از تحریم های بین المللی و شیوع بیماری 
به لحاظ  بودجه  پوشش کسری  جهت  کرونا، 
نظری با سه راهکار مواجه خواهد بود. راهکار 
درآمدهای  سطح  دولت  است که  آن  نخست 
شرایط  در  اگرچه  دهد.  افزایش  را  مالیاتی 

رکودی حال حاضر تکیه به این راهکار چندان 
افزایش  جهت  تالش  بود،  نخواهد  ممکن 
از فرارهای مالیاتی،  شمول مالیاتی، جلوگیری 
دارایی  عایدی  بر  مالیات  نظام  به کارگیری  و 
)CGT( توصیه  می شود. راهکار دوم پوشش 
با  است که  مرکزی  بانک  مجرای  از  کسری 
توجه به هزینه های تورم زا و اخالل دهندٔه نظام 
اقتصادی، این راهکار راهی پرخطر و پرهزینه 
بازار  از  استفاده  سوم  راهکار  می شود.  تلقی 
اسالمی است که  بهادار  اوراق  انتشار  و  بدهی 
باوجود  خصوصًا  فعلی،  شرایط  در  می تواند 
حجم نقدینگی باال در جامعه، ازجملٔه بهترین 

اقدامات ممکن باشد.

باعث  اسالمی  بهادار  اوراق  بازار  بر  تکیه 
از حیث  بانکی  به شبکٔه  می شود فشار کمتری 
بانک  همچنین  شود،  وارد  تکلیفی  تسهیالت 
تٔامین  برای  پول  خلق  به  مجبور  مرکزی کمتر 
انتشار  افزون براین،  می شود؛  دولت  کسری 
نقدشوندگی  و  عمق  به  اسالمی  بهادار  اوراق 
بازارهای مالی کشور می افزاید و وجوه مازاد و 
غیرمولد اقتصاد را به سمت طرح های اقتصادی 
گسیل می دارد. دولتی بودن اوراق به نوعی خیال 
سرمایه گذاران را از بابت تضمین اوراق آسوده 
اوراقی کم ریسک  با  را  بدهی  بازار  و  می سازد 
از حیث نکول مطالبات همراه می کند. مزیت 
اسالمی  بهادار  اوراق  از  استفاده  توسعٔه  دیگر 
مرکزی  بانک  باز  بازار  عملیات  در  تسهیل 
پولی  سیاست گذاری  اصلی  ابزار  به عنوان 

است. مورد دیگر به بازار بین بانکی برمی گردد؛ 
بانک ها نیازمند آن اند که سهمی از دارایی های 
بهادار  اوراق  به  را  ترازنامٔه خود  سمت راست 
یا  و  اوراق  معاملٔه  با  تا  بخشند  اختصاص 
منابع  تٔامین کسری  به  نسبت  آن،  وثیقه سپاری 
بانکی  شبکٔه  دیگر،  به عبارت  اقدام کنند.  خود 
می تواند ضمن بهره گیری از فرصت ایجادشده، 
خود یکی از مهم ترین تقاضاکنندگان این دسته 

از اوراق دولتی باشد.

حدفاصل  در  دولت  موجود،  سوابق  براساس 
 344 حدود   ،1399 آذر  نیمٔه  تا   1392 سال 
هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی منتشر 
و  هزار   14 شامل  به تفکیک  است که  کرده 
700 میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به 
173 هزار میلیارد تومان اسناد خزانٔه اسالمی، 
7100 میلیارد تومان صکوک اجاره، 111 هزار 
و 400 میلیارد تومان صکوک مرابحه، 8500 
میلیارد تومان اوراق سلف، و 29 هزار میلیارد 
تومان اوراق منفعت می شود )خانلو، 1399(.

هزار   841 از   ،1400 سال  بودجٔه  الیحٔه  در 
از  بیش  عمومی،  بودجٔه  منابع  تومان  میلیارد 
واگذاری  محل  از  تومان  میلیارد  هزار   298
رشد  که  شد  خواهد  تٔامین  مالی  دارایی های 
بودجٔه  الیحٔه  به  نسبت  درصدی   125 حدود 
سال 1399 دارد. در بند اول از قسمت منابع 
 125 مالی،  دارایی های  واگذاری  از  حاصل 
هزار میلیارد تومان برای منابع حاصل از فروش 

اوراق بهادار اسالمی در الیحٔه بودجٔه ۱۴۰۰

وهاب
عضو هیئت علمی پژوهشکدٔه پولی و بانکیقلیچ

یادداشت تحلیلی



دو ماهنامــه تازه هــای اقتصــاد
162 شــماره   ،1399 آذر مــاه  بودجه ۱۴۰۰ 16

انواع اوراق بهادار اسالمی مقرر شده  و واگذاری 
است که از این مقدار، 70 هزار میلیارد تومان بابت 
پیش فروش نفت یا سایر اوراق مالی اسالمی است 
تٔامین  برای  دولت  است که  آن  نشان دهندٔه  این  و 
بازارهای  به  نگاه ویژه ای  آتی،  مالی خود در سال 

مالی و انتشار اوراق بهادار اسالمی داشته است.

انتشار  الیحه،   5 تبصرٔه   »الف«  بند  براساس 
توسط  اسالمی  مالی  اوراق  تومان  میلیارد   6500
دارای  طرح های  اجرای  برای  دولتی  شرکت های 
با  زیست محیطی  و  مالی،  اقتصادی،  فنی،  توجیه 
است.  شده  پیش بینی  اقتصاد  شورای  تصویب 
تبصره،  این  »ه«  و  »ب«  بندهای  طبق  همچنین 
اوراق  انتشار  از محل  مالی  تٔامین  به  دولت مجاز 
مالی اسالمی و اسناد خزانٔه اسالمی به میزان 43 
هزار میلیارد تومان جهت طرح های عمرانی، تٔادیٔه 
پیش بینی شده  طلبکاران دولت، و سایر هزینه های 
در قانون است. همچنین، 10 هزار میلیارد تومان 
نیز در بند »ح« به  منظور بازپرداخت اصل و سود 
پیش بینی   1400 سال  در  سررسیدشده  اوراق 
محیط  بهبود  به  منظور  اینکه  ضمن  است؛  شده 
طرح های  از  حمایت  و  شهروندان  برای  شهری 

دولت  شهری،  حمل و نقل  توسعٔه  و  شهری  قطار 
اصل  بازپرداخت  تومان  میلیارد  هزار   8 تا سقف 
توسط شهرداری های کشور  منتشره  اوراق  و سود 
این  »ع«  بند  مفاد  براساس  می کند.  تضمین  را 
تجهیز  و  تکمیل،  احداث،  برای  دولت  تبصره، 
مدارس  ورزشی  و  پرورشی،  آموزشی،  فضاهای 
انتشار  محل  از  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   2 هم 
اوراق مالی اسالمی پیشنهاد کرده و به بیمٔه مرکزی 
ایران و مٔوسسات بیمه ای نیز اجازٔه انتشار 1000 
میلیارد تومان اوراق به منظور پوشش های بیمه ای و 
همچنین بهادارسازی ریسک های بیمه ای داده شده 
به منظور توسعٔه سرمایه گذاری  بند »ط«  در  است. 
در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک 
و همچنین طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت 
میلیارد   3500 انتشار  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
تومان پیشنهاد شده است. در بند »ی« نیز معادل 
بازپرداخت  برای  نفت  وزارت  به  دالر  میلیارد   3
متقابل  بیع  پیمانکاران  سررسیدشدٔه  بدهی های 
طرح های باالدستی نفت اجازٔه انتشار اوراق مالی 

اسالمی داده شده است )خانلو، 1399(.

مدیریت  جهت  دیده شده  تدارک  بنابر  همچنین 

در  اسالمی  مالی  اوراق  انتشار  احتمالی  تبعات 
بازارهای پول و سرمایٔه کشور، کمیته ای متشکل از 
رئیس سازمان برنامه و بودجٔه کشور، وزیر اقتصاد 
نحؤه  بر  مرکزی  بانک  کل  رئیس  و  دارایی،  و 
می کنند  نظارت  قانون  این  موضوع  اوراق  انتشار 
و نرخ های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ 
قدرت خرید اسناد خزانٔه اسالمی توسط این کمیته 

تعیین می شود.

با مشاهده و بررسی وضعیت انتشار اوراق بهادار 
چند  ذکر   ،1400 سال  بودجٔه  الیحٔه  در  اسالمی 

نکته ضروری به نظر می رسد:

اوراق  اسالمی،  بهادار  اوراق  قواعد  بنابر  الف- 
تا  باید  دولت  و  دارد  نیاز  مبنا  دارایی  به  بدهی 
را  دارایی ها  با  مرتبط  محدودیت های  ممکن  حد 
برطرف یا بتواند از دارایی های بیشتر و متنوع تری 
استفاده کند؛ بنابراین، جزء 6 بند »ک« تبصرٔه 5 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  بودجه  الیحٔه 
از  از کل دارایی های دولت اعم  اجازه داده است 
انتشار  مبنای  دارایی  به عنوان  غیرمنقول  و  منقول 
اوراق استفاده کند. این در حالی است که آیین نامٔه 
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اجرایی بند »ب« مادٔه 2 قانون رفع موانع تولید 
انواع  مالی کشور،  نظام  ارتقای  و  رقابت پذیر 
اجاره  صکوک  انتشار  جهت  قابلِ قبول  دارایی 
را زمین، ساختمان، تٔاسیسات، ماشین آالت و 

تجهیزات در وسایل حمل و نقل می داند.

نیاز  اسالمی  بهادار  اوراق  انتشار  ب- جهت 
حاضر،  درحال  دارد.  وجود  واسط  نهاد  به 
»شرکت  حقوقی  قالب  در  نهادها  این گونه 
شرکت  که  فعال اند  محدود«  مسئولیت  با 
داده  تشکیل  را  آن  مرکزی  دارایی  مدیریت 
است، براساس قانون تجارت فعالیت می کنند، 
مدیریت  شرکت  مدیریت  و  نظارت  تحت  و 
فعاًل  البته  که  می شوند  اداره  مرکزی  دارایی 
نهاد  با  ارتباط  در  فقدان حکم خاصی  به دلیل 
واسط دولتی در قوانین، وزارت امور اقتصادی 
نهادهای  از  دولتی  اوراق  انتشار  در  دارایی  و 
واسط موضوع قانون بازار برای انتشار اوراق 
دولتی استفاده می کند. این نهادها به طور کامل 
متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی است 
و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار دارند و دولت در مالکیت و در مدیریت 
دولتی  بازار صکوک  در  واسط  مالی  نهادهای 
دولت  می نماید  الزم  این رو،  از  ندارد.  نقشی 
اجازٔه تٔاسیس نهاد واسطی را داشته باشد که 
بورسی  واسط  نهاد  با  مشابه  ویژگی های  از 
برخوردار و مالکیت کامل آن در اختیار دولت 
باشد. به همین دلیل، به وزارت امور اقتصادی 
به  نسبت  است  شده  داده  اجازه  دارایی  و 
تٔاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت 
موضوع  واسط  نهادهای  از  استفاده  یا  دولت 
جدید  مالی  نهادهای  و  ابزارها  توسعٔه  قانون 
بهادار  اوراق  انتشار  برای  مالکیت،  انتقال  با 

)ارزی-ریالی( اقدام کند )خانلو، 1399(.

ج- در الیحٔه بودجٔه 1400، میزان 199 هزار 
میلیارد تومان با عنوان فروش نفت و 70 هزار 
میلیارد تومان اوراق پیش فروش نفت )سلف 
نفتی( پیش بینی شده است. اگر این پیش فروش 
واقعی  فروش  به  نفتی  سلف  اوراق  قالب  در 
هزار   199 همان  داخل  می تواند  بینجامد، 
میلیارد تومان فروش نفت قرار گیرد. اما، اگر 
باشد،  استقراض  جنس  از  نفت  پیش فروش 
بود،  خواهد  آسیب زا  نفتی  اوراق  این  انتشار 
نفتی  بر پیش خورکردن درآمدهای  زیرا عالوه 
بودجه  وابستگی  شفافیت سطح  از  آتی،  سال 

به نفت می کاهد )پورابراهیمی، 1399(.

است  داشته  اشاره  الیحه  این  در  دولت  د- 

قادر  نشود،  محقق  نفتی  درآمدهای  اگر  که 
است تا سقف 200 هزار میلیارد تومان اوراق 
دولت  که  است  بدین معنی  این  کند؛  منتشر 
میزان فروش اوراق در سال 1400 را قطعی و 
واضح تعیین نکرده است. همچنین، در بند 5 
تبصرٔه 14 الیحٔه بودجه آمده است به سازمان 
در  می شود  داده  اجازه  یارانه ها  هدفمندسازی 
در  پیش بینی شده  منابع  تحقق نیافتن  صورت 
با  منابع،  معادل کسری  تبصره،  این  جدول 
تضامین خود اوراق مالی اسالمی منتشر کند، 
هدفمندی  سازمان  منابع  مجموع  درحالی که 
این  است.  تومان  میلیارد  هزار   267 یارانه ها 
بدان مفهوم خواهد بود که حجم اوراق بهادار 
می تواند   1400 سال  در  قابلِ انتشار  اسالمی 
پایین(  تومان )در کرانٔه  میلیارد  از 125 هزار 
)در  تومان  میلیارد  هزار   500 از  بیش  تا 
و  قطعیت  عدم  این  باشد.  متغیر  باال(  کرانٔه 
افزایش  بر  عالوه  می  تواند  شفافیت  فقدان 
ریسک اعتباری دولت، انضباط برنامه ریزی و 
مالی کشور  نظام  در  چشم انداز سرمایه گذاری 

را نیز تهدید کند.

زیرساخت های  به  توجه  با  می رسد  به نظر  ه- 
سال های  در  دولت  عملکرد  و  مالی  بازارهای 
در   1400 سال  بودجٔه  الیحٔه  ارقام  اخیر، 
اسالمی  بهادار  اوراق  فروش  خصوص 
معناداری  فاصلٔه  با  باال(  در کرانٔه   )خصوصًا 
تنظیم شده  قابلیت تحقق دارد  آنچه  به  نسبت 
فروش  برنامٔه  حاشیٔه  بدون  و  تحقق کامل  و 
انتظار  از  دور  بهادار کمی  اوراق  از  این حجم 
وضعیت  به  توجه  با  زیرا  است،  کارشناسان 
در  مالی کشور  بازار  شاخصه های  و  عملکرد 
سال جاری، فروش این مقدار از اوراق نیازمند 
برای  قابل پسنِد سرمایه گذاران  بازدِه  نرخ   قبول 
موضوع  این  احتمااًل  است که  سرمایه گذاری 
هزینه ای  و  مالی  بار  افزایش  از  جدا  می تواند 
کانال  از  خصوصًا  پول  بازار  انضباط  دولت، 
را  سرمایه  بازار  آرامش  و  بانکی  سپردٔه  سود 
سناریوی  یک  در  حتی  کند.  تغییر  دستخوش 
مرکزی  بانک  به  دولت  فشار  امکان  تلخ تر، 
هم  پرقدرت  پول  با  دولتی  اوراق  خرید  برای 
وجود دارد که این اتفاق می تواند به نحو جدی 
بانک  تورمی  هدف گذاری  سیاست  تحقق  به 
مرکزی صدمه وارد کند. از این رو، این احتمال 
بررسی  در  اسالمی  شورای  مجلس  می رود که 
متوجه  را  اصالحاتی  و  تعدیل   الیحه،  این 
اسالمِی  بهادار  اوراق  فروش  از  حجم  این 
استفاده  جایگزینی  باشد.  داشته  پیش بینی شده 

می تواند  مالیاتی  نظام  مغفول  ظرفیت  های  از 
بخشی از این اصالح قرار گیرد.

اسالمی  بهادار  اوراق  اینکه  آخر  نکتٔه  و- 
به  اجاره  و  مرابحه،  سلف،  صکوک  همچون 
شرط تکلیف تفاوت های اساسی با اوراق قرضٔه 
متعارف دارد. در اوراق قرضه، بانی )در اینجا، 
مالی شونده( وجهی  تٔامین  نهاد  به عنوان  دولت 
را از دارندگان وجوه مازاد قرض و در سررسید 
یا در فواصل مشخص شده، اصل به عالؤه بهرٔه 
می کند.  پرداخت  اوراق  دارندٔه  به  را  آن  ربوی 
این در حالی است که براساس مبانی نظام مالی 
با  اسالمی(  بهادار  )اوراق  صکوک  اسالمی، 
شرایط  در  و  شرعی  موازین  و  اصول  رعایت 
واقعی و به دور از صوری سازی منتشر، معامله، 
است  نیاز  حیث،  این  از  می شود.  تسویه  و 
دولت در همٔه مراحل استفاده از این اوراق بر 
رعایت این موازین شرعی به نحو کامل مراقبت 
صکوک  از  استفاده  در  نمونه  به عنوان  کند؛ 
و  واقعی  به نحو  نفت  است  نیاز  نفتی،  سلف 
غیرصوری به خریداران اوراق پیش فروش شود 
و در سررسید اوراق، نفت به عنوان کاالی پایٔه 
دارندگان  با  تسویه  و  محاسبه  مبنای  اوراق، 
تصمیم  چنانچه  همچنین،  گیرد.  قرار  اوراق 
آن  صاحب  به  نفت  فیزیکی  تحویل  عدم  بر 
در  است  دارد، الزم  اوراق وجود  در سررسید 
فیمابین،  قرارداد  در  و  صکوک  انتشار  ابتدای 

این نکته به عنوان شرط موجه قید شود.
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