
 

 

 

 
  

بحران از خروج راهکار دولتی اوراق  
 دکتر علی سعدوندی 

قش آفرینی ن وعملیات بازار همراه  است که به در مدیریت بحران پیش رو اوراق دولتی قدپذیرنبازار  نقش بر نهادن زارش پیش رو در صدد تاکید گ

بازار مند مدیریت پویا و هدف لزوم رشرد. در این گزاتنگه سخت اقتصاد ایران را ممکن خواهد کعبور از  اوراقساز اربانک مرکزی به عنوان باز

    نشان شده است. خاطر ثبات و رشد اقتصادیاوراق به منظور نیل به 
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  دولتی اوراق

 بحران از خروج راهکار
 دکتر علی سعدوندی 

 مقدمه

در آستانه  هابانک ایران شرایط بغرنجی را می گذراند؛اقتصاد 

وضعیت ها ی بازنشستگی و شهرداریهاصندوق، گی هستندورشکست

های خارجی مانند تحریم مواجه است و کشور با تهدید ندارند، بهتری

 ،«کسری بودجه دولت»زمان سه عامل ... . در این شرایط وقوع هم

بر پیچیدگی اوضاع افزوده « بیماری هلندی»و « کسری بودجه خانوار»

کسری بودجه جبران است. در چنین شرایطی اگر به عنوان مثال برای 

دولت به ابزارهای مالیاتی روی بیاوریم نقض غرض شده و به اهداف 

ر به بودجه خانوا ید، چرا که کسری بودجه دولتود نخواهیم رسخ

در حالی که خانوارها هم با کسری مواجه هستند.  شود،تحمیل می

همچنین افزایش مالیات بنیه تولید داخلی را بیش از پیش تضعیف کرده 

 خواهد افزود.زدایی یو بر روند صنعت

اینکه بدهی دولت وضعیت نسبتا مطلوبی  در این شرایط بغرنج 

ز ردن بودجه دولت و استفاده اکماست. با اهر دارد امیدوارکننده

استقراض داخلی )و نه خارجی( و سپس کاهش تدریجی سود اوراق 

)هزینه تامین مالی دولت( در برابر تطویل سررسید خواهیم توانست بر 

گیری در این گزارش توضیح خواهیم داد که بهرهمشکالت فائق آییم. 

رفت از بحران صحیح از اوراق با تاکید بر نقد تجربه گذشته راه برون

 است.

 حجم از دقیقی برآورد ظاهرا

 و ندارد وجود دولت هایبدهی

 میلیارد هزار 150 حدود ارقامی

 به دولت بدهی) تومان

 میلیارد هزار 700 تا( هابانک

 به دولت بدهی مجموع) تومان

 هایصندوق ها،بانک

 و هاشهرداری بازنشستگی،

 با. شودمی عنوان( پیمانکاران

 باالترین حتی این وجود

 به نسبت اگر نیز برآوردها

 سنجیده ملی ناخالص تولید

 کشورهای از کمتر بسیار شود

 کهطوریبه است؛ پیشرفته

 هزار 700 میزان به توانمی

 حداکثر یعنی تومان میلیارد

 دولت، کنونی بدهی برآورد

 برای و کرد منتشر جدید بدهی

 جدید زیرساختی هایپروژه

 .کرد اعتبار تأمین
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 بدهی دولت جمهوری اسالمی ایران وضعیت

هزار میلیارد تومان  150 وجود ندارد و ارقامی حدوددولت  یهایبدهاز حجم  برآورد دقیقیظاهرا 

های ها، صندوقبانکبدهی دولت به مجموع ) تومان هزار میلیارد 700( تا هابانک)بدهی دولت به 

با وجود این حتی باالترین برآوردها نیز اگر نسبت به  ود.شمی عنوانو پیمانکاران(  هابازنشستگی، شهرداری

 700 زانیم به توانیم کهیطوراست؛ به شرفتهیپ یکمتر از کشورها اریبس تولید ناخالص ملی سنجیده شود

 یهاپروژه یبرا بدهی جدید منتشر کرد و دولت، یکنون یبدهحداکثر برآورد  یعنی تومان اردیلیهزار م

نوال ادامه ی سود بسیار باالست که اگر به همین مهااما مشکل در نرخ اعتبار کرد. نیتأم دیجد یرساختیز

ها هم بر مشکالت فعلی اقتصاد واگرا شده و مشکل بازپرداخت بدهیهای دولت یابد، دیر یا زود بدهی

کاهش  های داخلی کشورها )به شرط کنترل ونظری حد باالیی برای بدهی به لحاظ افزوده خواهد شد.

توان در ایران حادث شود، می ی سود( وجود ندارد. به طوری که چنانچه شرایط ژاپن از نظر نرخ سودهانرخ

از قبیل های کشور تولید ناخالص ملی افزایش داده و از این محل زیرساخت %250تا سطح  بدهی دولت را

مراکز آموزشی و ورزشی و زیرساختهای  ی درمانی و بهداشتی وهاآهن و سامانهراه و راهبندر و فرودگاه و 

 به باالترین استانداردهای جهانی رساند. را ارتباطی 

 

 اوراق تنها راهکار موثر عبور از بحرانانتشار 

های ظالمانه ران خواهد بود. با توجه به تحریمدر شرایط فعلی اوراق دولتی تنها ابزار موثر عبور از بح

سطح یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد. این کاهش با در نظر گرفتن شود فروش نفت تا بینی میپیش

میلیارد دالر در سال خواهد بود. با در  22میلیون دالر در روز و  60دالر برای هر بشکه به معنای  60قیمت 

این کاهش درآمد ارزی به یک کسری  1397تومان برای سال  4500نظر گرفتن متوسط قیمت دالر معادل 

هزار میلیاردی خواهد انجامید. در این شرایط چنانچه این کسری بودجه عظیم از طریق  5/98بودجه 

 درصدی 90هزار میلیاردی و سهم  1700استقراض مستقیم از بانک مرکزی تامین شود با توجه به نقدینگی 

بودجه رفت تی کنترل کسری رود. پس مطلقا نباید به سمت ابزارهای سنپول احتمال بروز ابرتورم میشبه

توان از حجم عظیم نقدینگی موجود در جامعه برای تامین کسری بودجه بهره جست. به دو طریق بلکه می

( استقراض از 2ها و خدمات دولتی )سازی قیمت کاال( واقعی1موجود را به کار گرفت: )نقدینگی  توانمی

 جامعه با فروش اوراق.
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د دارد. از زرگی برای اوراق بدون ریسک در جامعه وجواین است که تقاضای ب یک نکته امیدوارکننده

به  مندههای خود عالقگذاریبیمه برای مدیریت پورتفوی سرمایههای یک سو بسیاری از شرکت

هزار میلیارد تومان را خواهد داشت.  20اوراق تا  گذاری در اوراق هستند و این صنعت توانایی جذبسرمایه

هزار میلیارد تومان  150حدود  هابانکثابت های درآمد های صندوقراییاز سوی دیگر در حال حاضر دا

ها ه اند. این در حالی است که صندوقگذاری شدهای مادر سپردهبانکدرصد منابع در  90است که متاسفانه 

. گذاری کنندای خود را در بازار اوراق سرمایههدرصد دارایی 95ونی مکلف شوند تا بایست از نظر قانمی

 140هزار میلیارد فعلی به  15گذاری این بخش از بازار سرمایه )پول( در بازار اوراق باید از بنابراین سرمایه

 هزار میلیارد افزایش یابد.

 

 مالحظات مربوط به استفاده صحیح از اوراق

ها مگیو در صورت ادامه بی برنا است آن حیصح یبر اقتصاد به شرط اجرا یبازار بده جادیآثار مثبت ا

تحرکی در مدیریت کالن چه بسا با افزایش نرخ سود، بدهی دولت از تعادل خارج شود. پس ضروری و بی

 به اوراق هابانکهای دولت به های دولتی نخست کلیه بدهیو کاهش نرخ سود بدهیاست به منظور کنترل 

و عواید حاصل های دولت اوراق منتشر شده و در بازار فروخته شود تبدیل شود، سپس معادل سایر بدهی

های غیربانکی )مثال بدهی به پیمانکاران( شود. همزمان بانک مرکزی موظف شود صرف بازپرداخت بدهی

 بپردازد.  خرید و فروش اوراق به« عملیات بازار باز»که بازارگردانی بازار اوراق را به عهده گرفته و از طریق 

، بازاری با زم به یادآوری است که تفاوت اوراق دولتی و بدهی دولت در این است که برای اوراقال

پذیری بدهی دولت در حد صفر است. به عبارت دیگر توان متصور بود، حال آنکه نقدنقدپذیری باال می

زار و یا شکست بازار های غیراوراق از مصادیق ناباکند در حالی که بدهیبرای اوراق مکانیسم بازار عمل می

عملیات بازار باز  دتوانمیدر بازار فعال اوراق است که  بوده و در حال حاضر غیرجاری به حساب می آیند،

شرط الزم برای کنترل سود اوراق، کنترل سود بازار بین بانکی و  1را به انجام رساند. عملیات بازار باز

 همچنین کنترل تورم خواهد بود.

 یهادر پروژه دهندیم حیاند و در دوران رکود ترجمحتاط شهیهم گذارانهیسرماکه  واقعیت این است

 نیدر چناقتصادی مزید بر علت شده است. های تجاری و در شرایط فعلی هم تحریم ،وارد نشوند یسکیر

                                                             
1  Open Market Operation (OMO) 
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های بدون داراییدر  گذاریسرمایهحاضر به د و آحاد اقتصادی تنها رسپذیری به صفر میریسک یطیشرا

ود نیست در صورت وقوع شرایط ریسک خواهند بود. در ایران به دلیل آنکه دارایی بدون ریسک موج

طال و ارز   3«بهشت امن»های تنها دارایی 2«تیفیکسوی پرواز به »اصطالح  بهگریزی عمومی یا ریسک

مندند اوراق بدون عالقهها ان سایر کشورگذارایرانی نیز مانند سرمایه گذارانهیسرماخواهد بود. حال آنکه 

. ندیآیبه حساب م یگذارهی( سرمانیترسکیر)کم نیترتیفیکنند. در واقع اوراق دولتى باک یداریخر سکیر

اوراق  یو کاهش بازده انتظار متیق شیکه به افزا رودمیباال  یاوراق دولت یرکود، تقاضازمان پس در 

و فرودگاه،  ندرآهن، براه و راه رینظ رساختىیز یهادولت پروژه شودیم هیحالت، توص نی. در اشودیم یمنته

به  نییها را از محل فروش اوراق با نرخ سود پاو مدارس و دانشگاه هامارستانیو خطوط انتقال، ب هاروگاهین

شود.  لیوکار تعدکسب هنیهز ها،رساختیز یفیک ءو هم با ارتقا ابدیکاهش  یکاریانجام رساند تا هم نرخ ب

اگر اجازه فروش آزادانه اوراق البته باید توجه شود که  رونق است.سوی راهِ گذر از رکود به  نیمؤثرتر نیا

با شکست  یاوراق دولت یاینظام بازار آزاد عمل نخواهد کرد و کل پروژه اح گریبازار داده نشود، د متیبه ق

 نییدر بازار تع زیاوراق ن یبه بازار سپرده شود، نرخ بازده واقع اوراق متیقاگر تعیین مواجه خواهد شد. 

 خواهد شد. 

 

 ها از طریق اوراقپرداخت بدهی سازوکار

 یخاصى از نظر حجم بده رییتغ که کند لیرا به اوراق تبد یبه نظام بانکخود  یهاى فعلبدهىباید دولت 

ها امکان باالى اوراق خواهد بود که به بانک رىیبه اوراق، نقدپذ یبده لینخواهد شد. حسن تبد جادیا

با حضور  دیهاى فعلى بسنده کند؛ بلکه بال بدهىیبه تبد دیدولت نبا البتهدهد. را مى ینگیفعال نقد تیریمد

به انجام رساند.  ترعیسرچهرا هر یرساختیناتمام ز یهاتا پروژه ندمنتشر ک دیبازار، اوراق جد نیفعال در ا

کننده رکود فلج براى خروج از سکیرروش تنها راه مناسب و کم نیاشباع نخواهد شد و ا یزودبازار اوراق به

 خواهد بود. یفعل

به  هابانکشدن پروژه فروش اوراق نیاز است تا یک برآورد سرانگشتی از میزان تمایل برای اجرایی

ته باشیم. با توجه به اینکه نرخ کفایت سرمایه برای اوراق صفر است و بازدهی بدون نگهداری اوراق داش

                                                             
2 Flight to quality 
3 Safe haven 
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را اوراق تشکیل  هابانکدرصد ترازنامه  25تا  20دارد، معموال در کشورهای پیشرفته  هابانکریسک برای 

میلیارد تومان در نظر بگیریم، برآورد هزار  2200تا  2000در ایران را حدود  هابانکمی دهد. اگر ترازنامه 

هزار میلیاردی دولت  200نه فقط بدهی  هابانکهزار میلیارد خواهد بود. یعنی  500تا  400احتمالی حدود 

به خود را به صورت اوراق جذب خواهند کرد، بلکه اگر بازار اوراق فعال باشد، به سمت این بازار هجوم 

هزار میلیاردی برای دولت  300د کرد و امکان تامین مالی حداقل حدود خریداری خواهنرا آورده و اوراق 

 ی بازنشستگی هم به خریدهاصندوقود. همچنین ممکن است شمیفراهم  هابانکاز طریق فروش اوراق به 

بدهی فعلی دولت را از طریق اوراق تامین  توانمیود که نه تنها شمیبینی اوراق اقدام کنند، بنابراین پیش

 های اوراق نزولی باشد.را نیز از طریق اوراق تامین کرد، به شرط اینکه نرخبیشتری منابع  توانمی رد، بلکهک

 یدار اوراق هستند، بنابراین نیازبه دالیل متعدد به صورت خالص خر هابانکهمانطور که اشاره شد 

از منابع نیست که  مین شود. به عنوان مثال نیازها از طریق منابع ریالی تابانکنیست که بدهی دولت به 

بدهی دولت را در  هستند مایل هابانکها به این منظور صرف شود، چرا که حاصل از هدفمندی یارانه

ترازنامه خودشان نگهداری کنند، به شرط اینکه بدهی به صورت مستقیم نباشد و در قالب اوراق باشد. 

و همین کار برای همه نهادهایی که  ها تبدیل به اوراق شودبانکی دولت به بنابراین در اولین قدم باید بده

تامین اجتماعی سازمان اشد. به عنوان مثال بدهی دولت به بمیخریدار خالص اوراق هستند نیز قابل انجام 

 هاصندوقی هاداراییدرصد  70از طریق اوراق پرداخت شود، چرا که در کشورهای پیشرفته  مکن استنیز م

بدهی دولت به آنها  توانمیها نیز خریدار خالص اوراق هستند و باشند. همچنین بیمهمیبه صورت اوراق 

. بنابراین چون این نهادها خریدار خالص اوراق هستند، هرگز حجم کردنیز از طریق اوراق پرداخت را 

 تاثیرگذار باشد.  بازار نرخ سود نند که در کمیاوراق را به بازار عرضه ن از زیادی

ها هستند که مطلقا خریدار اوراق نیستند و بدهی دولت هایی نظیر پیمانکارها و شهرداری، گروهبرعکس

ی تنزیل بسیار باال به بازار هاد، چرا که این اوراق را با نرخشونباید به صورت اوراق پرداخت  هابه این گروه

ی سود خواهد شد. در این موارد دولت هابسیار شدید نرخ روانه خواهند کرد و این نیز منجر به افزایش

 هااوراق را در بازار آزاد با بازارگردانی بانک مرکزی می فروشد و عواید حاصل از آن را به این گروه

ی دولت به اوراق تبدیل شده هاود در یک فرآیند دوساله کلیه بدهیرمیتخصیص می دهد. بنابراین انتظار 

 فافیت برخوردار شود. باشد و از یک ش
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 ها در بازار اوراقنقش بانک

دهند که ممکن است ی ارائه میدهند و تسهیالتهای ریسکی انجام میفعالیتهای تجاری اصوال بانک

که بازدهی  هایی اختصاص دهندهای خود را به داراییباید بخشی از سبد داراییرو  نکول داشته باشند. از این

اوراق دولتی  ،نداشته باشند. تنها دارایی بدون ریسک در اقتصاد اعتباری ولی ریسک داشته باشند مناسبی

 ها معموال در سررسید امکان غلتاندن اوراق را دارند و این اوراق ریسک نکول ندارند.است؛ چرا که دولت

های آتی سال قادر نخواهند بود در هابانکرسد ها و رکود به نظر میدرشرایط فعلی و با توجه به تحریم

های آتی بدست منابعی را که در سال هابانکبه بخش خصوصی تسهیالت بدهند. پیشنهاد این است که 

دهی به دولت نمایند ، صرف وامباشد(، از طریق اوراقتا ناشی از بازپرداخت تسهیالت میآورند )که عمدمی

این صورت به تدریج اقتصاد کشور از رکود ها استفاده نماید. در عواید آن را در زیرساختتا دولت هم 

فاصله خواهد گرفت و به سمت رونق حرکت خواهد کرد که این نیز منجر به کاهش ریسک اعتباری شده 

 کند. ت تسهیالت به بخش خصوصی فراهم میبرای پرداخ ی رافضای مناسب در آینده و

 هابانکی تجاری هستند. اوراق برای هابانکبازار اوراق در کشورهای پیشرفته  گذارانسرمایهبزرگترین 

 از چهار جهت مزیت دارد: 

سه طریق توسط  ها به نقدینگی ازبانک رند. نیازبمیاز اوراق برای مدیریت نقدینگی بهره  هابانک (1)

 هابانک)ب(  رسانند.میاوراق را مستقیما در بازار به فروش  هابانکود: )الف( شمیاوراق تامین 

نند )عملیات ریپو( )ج( کمیاز اوراق در بازار بین بانکی به عنوان وثیقه برای دریافت وام استفاده 

استقراض « کریدور»یا « پنجره تنزیل»اوراق را به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی گذاشته و از  هابانک

 کنند.می

ر اوراق از مقررات کفایت سرمایه معاف است. این د هابانک گذاریسرمایهدر کشورهای دیگر  (2)

درصد بدانیم و نیز اگر نرخ کفایت  30بدان معناست که اگر نرخ سود انتظاری سهامداران بانکی را 

درصدی نسبت به  4/2در اوراق یک مزیت  گذاریسرمایهدرصد در نظر بگیریم آنگاه  8سرمایه را 

 تسهیالت در برخواهد داشت.

مالیات معاف است. بنابراین با فرض حداقل حاشیه نرخ سود اوراق نسبت به سود  سود اوراق از (3)

در اوراق یک مزیت  گذاریسرمایهدرصد  20درصد( و نرخ مالیات شرکتی  5= 18-23سپرده )

 درصدی در پی خواهد داشت. 1مالیاتی 
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 تسهیالت است.  ی بازدهیهادرصد( بسیار بیش از نرخ 33تا  27در شرایط فعلی نرخ سود اوراق ) (4)

درصد منابع خود را  25تا  20را مجاب خواهد کرد که  هابانکدر اوراق  گذاریسرمایهبنابراین مزایای 

در شرایط  هابانکهزار میلیارد تومانی  2200ی هاداراییکنند. با توجه به  گذاریسرمایهمستقیما در اوراق 

هزار میلیارد تومان در اوراق  550ش سوددهی تا برای مدیریت ریسک نقدینگی و افزای هابانکتعادلی 

 خواهند کرد. گذاریسرمایه

هدایت  5های بازار پولو حساب 4ثابتهای درآمد صندوقپول فعلی به وه بر اینها چنانچه نیمی از شبهعال

ود. یکی از مزایای این نوع ابزار سپرده شمیهزار میلیارد تومان منابع جدید به بازار اوراق افزوده  600شود تا 

ایست از مقررات سپرده قانونی معاف شوند. بنابراین در صورت گسترش تنوع ابزارهای بمیاین است که 

خواهد شد که اگر این منابع  هابانکشامل حال  هزار میلیارد تومان معافیت در سپرده قانونی 60سپرده تا 

 هابانکهزار میلیارد تومان بر سودآوری  13= 60 ( * %23-%1 ) شود تا گذاریسرمایهآزاد شده نیز در اوراق 

 ود.شمیافزوده 

 

 هابانکمالحظات مربوط به ذخیره قانونی 

نیازمند این هستند که ذخایری مازاد بر  انجام دهند و توانند از طریق سپرده قانونی تسویهمین هابانک

با کسری منابع روبرو هستند و  هابانکرا انجام دهند. در حال حاضر  پرده قانونی داشته باشند تا تسویهس

هزار میلیارد تومان پایه پولی مربوط به اضافه برداشت  200هزار میلیارد تومان از  140در حدود  مبلغی

ود شمیبینی آنها قرار گرفته است. پیشاست که از طریق خط اعتباری در اختیار  از بانک مرکزی بوده هابانک

که این اضافه برداشت به شدت افزایش پیدا کند، مگر اینکه دولت بتواند از طریق اوراق این موضوع را 

 اصالح صورت بگیرد:  2مدیریت نماید. از سوی دیگر باید در نحوه محاسبه ذخیره قانونی 

ونی باید به صورت متوسط و نه روزانه محاسبه شود. یعنی در صورتی که بانک در انتهای سپرده قان .1

یک روز مشخص سپرده قانونی الزم را نداشت نباید جریمه شود، بلکه در دنیا یک متوسط گیری 

هفته ای صورت می گیرد. با اعمال این تغییرات نیاز به سپرده در بازار بین بانکی کاهش پیدا 2

 رد. خواهد ک

                                                             
4 Money Market Mutual Fund (MMMF) 
5 Money Market Account (MMA) 
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و کل نقدینگی محاسبه شود. در شرایط فعلی نیز اگر به  پولشبهسپرده قانونی باید روی پول و نه  .2

داشت. بنابراین در صورتی که تامین می د مازاد سپرده قانونی وجود شمیصورت صحیح محاسبه 

بازار بین بانکی د به مالی را از طریق نقدینگی موجود انجام دهیم، احتیاجی به تزریق منابع جدی

نحوه محاسبه آن را به  توانمی است، سپرده قانونی بیش از حد بوده از آنجایی که نخواهد بود.

 تدریج تغییر داد تا نیازی نباشد که بانک مرکزی تزریق جدید انجام بدهد. 

 

 مقایسه اوراق داخلی و خارجی

در صورتی  ده شود یا اوراق خارجی؟ود این است که آیا از اوراق داخلی استفاشمیسوالی که مطرح 

که اوراق خارجی چاپ شود، عواید حاصل از آن باید در بازار داخلی به ریال تبدیل شود. چاپ این اوراق 

مضرات بسیار زیاد و مزایای اندکی دارد. علیرغم اینکه نرخ بهره اوراق دالری برای دولت آمریکا پایین است 

خ بهره باید ریسک تغییرات نرخ ارز نیز لحاظ شود که منجر به باالبودن ولی برای دولت ایران عالوه بر نر

د منجر به کاهش بیشتر نرخ ارز در کوتاه مدت شده و بیماری توانمیود. همچنین این روش شمینرخ بهره 

 هلندی را تشدید نماید. 

ریکا به دالر اوراق دولت آمبنابراین تنها منبع قابل توصیه ایجاد بدهی به ریال است و همانطور که 

ریال بدهی منتشر نماید. تنها مشکلی که در این رابطه وجود  به ند، دولت ایران نیز بایدکمیداری منتشر خزانه

نند در کمیقابل مدیریت است. برخی از افراد تصور  6دارد نرخ بهره است که از طریق عملیات بازار باز

باید توسط بانک مرکزی خریداری شود، این به شرطی است  عملیات بازار باز کل اوراق منتشر شده دولت

که در اقتصاد کمبود نقدینگی وجود داشته باشد و افراد توانایی خرید اوراق را نداشته باشند. با توجه به 

اطمینان داشت  توانمیتجمع کرده است،  پولشبهدرصد حجم نقدینگی به صورت  90اینکه در شرایط فعلی 

 برای انتشار اوراق وجود دارد.  که ظرفیت مناسبی

 

                                                             
6 OMO (Open Market Operation) 
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 سودآوربودن اوراق

بازدهی  گذارانسرمایهاوراق از نظر  در اوراق وجود دارد این است که گذاریسرمایهتنها مشکلی که برای 

از طریق عملیات بازار باز نرخ اوراق کاهش و قیمت آنها افزایش پیدا کند، الزم را ندارد، حال آنکه اگر 

ها و کاهش جه به شروع تحریمخریداران اوراق منتفع خواهند شد و اگر این اتفاق رخ دهد، با تو

پذیری آحاد اقتصادی شاهد هجوم به سمت بازار اوراق خواهیم بود. در صورت هجوم به سمت بازار ریسک

از مواقع نیاز است فروشنده  رخیاوراق ندارد، بلکه در ب گسترده بانک مرکزی نه تنها نیازی به خرید اوراق،

داری که توسط ز بحران مالی، مقدار اوراق خزانهو پس ا 2009و  2008اوراق باشد. برای مثال در سالهای 

ش پیدا کرده بود. این در درصد کاه 8درصد به عدد  18د از متوسط بلند مدت شمیبانک مرکزی نگهداری 

د بانک مرکزی باید خریدار مطلق شمیشرایطی بود که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش داده بود و تصور 

دهد، های بهره را افزایش نمیاوراق باشد، اما با توجه به اینکه جامعه مطمئن بود بانک مرکزی آمریکا نرخ

اوراق را خریداری کردند و حتی بانک مرکزی  گذارانسرمایهو یک هجوم شدید به سمت اوراق اتفاق افتاد 

سد مشابه همین مساله در اقتصاد ما نیز اتفاق خواهد رمیمجبور شد تا اوراق را به فروش برساند که به نظر 

. در واقع حتی اگر بانک مرکزی آمریکا به صورت عادی هم بخواهد در بازار مشارکت داشته باشد، تنها افتاد

هزار میلیارد تومان  700درصد اوراق را در اختیار دارد. بر همین اساس اگر دولت ایران بخواهد حدود  18

هزار میلیارد تومان نیاز به دخالت بانک مرکزی خواهد بود و بقیه  140تا  70اوراق بفروشد، به اندازه حدود 

 منابع از نقدینگی موجود تامین خواهد شد. 

 

 سررسید اوراق

اوراق یکساله اخزا که در  مدت قابل استفاده نیست، برای مثال دیرشاهعملیات بازار باز برای اوراق کوت

اشد. به این معنی که اگر یک درصد بمیسد، یک رمیحال حاضر به صورت تنزیل و بدون کوپن به فروش 

از طریق کاهش نرخ بهره  توانمیند و نکمینرخ بهره کاهش پیدا کند، یک درصد قیمت اوراق افزایش پیدا 

دیگر یکاوراق جذب کرد، چرا که حاصل کاهش نرخ بهره و افزایش قیمت را به سمت این  گذارانسرمایه

 د کرد. نرا خنثی خواه
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درصد کاهش  20شود و این نرخ در سال اول به  آغازدرصد  25ساله و با نرخ  4 فروش اوراقاگر  حال

 دیرشدرصد ضرب در  5یابد، این کاهش نرخ سود باعث خواهد شد تا یک عایدی سرمایه به صورت 

درصد هم سود  17.5درصد اولیه حدود  25( نصیب خریداران شود. بنابراین عالوه بر  3.5اوراق ) مثال 

ود. البته این به شرطی است که شمیسود بسیار خوبی نصیب دارندگان اوراق شده و یه اضافه عایدی سرما

درصد  15درصد کنونی به  30تا  25اوراق به اندازه کافی باال باشد. حال اگر نرخ بهره از سطوح  دیرش

بازدهی کاهش داده شود، در آن صورت مشکل دیگری پیش می آید که کاهش نرخ بهره به اندازه کافی 

ند که کمیدرصد نصیب دارندگان اوراق  10.5درصدی نرخ بهره حدود  3نخواهد داشت و مثال کاهش  

ود، به این معنی شمیشاید کافی نباشد. در این وضعیت یک جانشینی بین نرخ بهره و سررسید اوراق اعمال 

ساله  4.5ساله دیرش  3.5یرش ساله خواهد بود و به جای د 5ساله باشد،  4که اوراق جدید به جای آن که 

درصدی نصیب دارندگان  13.5درصدی نرخ بهره یک بازدهی  3خواهند داشت و در آن صورت کاهش 

ساله چاپ  10تر مثال توان اوراق بلندمدتمیسال آینده  5تا  3آینده دورتر و مثال در  دراوراق خواهد کرد. 

درصد رساند و در این وضعیت نیز با استفاده از  5درصد به  10های بهره را مثال از کرد و از این طریق نرخ

 حل نمود.  توانمیساله  5اوراق با سررسید بیشتر کال مساله سود بانکی را در یک فرآیند 

خواهند کرد و اگر این اتفاق رخ بدهد،  گذاریسرمایههم مثل مردم در اوراق  هابانک ،با کنترل نرخ بهره

ود تا در میان مدت ) نه کوتاه مدت( نرخ سود شمینزولی شده و این باعث  هابانکی هزینه تامین مالی برا

به صفر نزدیک  هابانکتسهیالت نیز کاهش پیدا کند. در واقع این امکان وجود دارد تا نرخ تامین مالی برای 

ساله  30ن مالی و نرخ تسهیالت نیز بسیار کاهش پیدا کند. برای مثال در کشورهای پیشرفته نرخ تامی شود

درصد قرض الحسنه هم کمتر  4درصد است که از کارمزد  3الی  2مسکن در حد تسهیالت خرید برای 

 است. 

 

 بودجه از طریق اوراق هزینهر ب میمزیت نظارت عمو

 یهابدون آنکه مردم و بنگاه اندکردهیها از بانک مرکزى و نظام بانکى استقراض مکه دولت هاستسال

 یاطالعات تیبازار بدهى، شفاف جادیاست با ا دیمنابع و مخارج آنها نظارت داشته باشند. ام نیاقتصادى بر ا

وارد کند تا به اصالح نظام مالى  دولتامر فشار الزم را بر  نیو هم بدای شینظارت عمومى افزا و شده شتریب

 خود اقدام کند.  زىیرو بودجه
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ود و دولت شمییک مزیت بسیار ویژه پروژه فعلی این است که چون از منابع بانک مرکزی استفاده ن

گذاری در سرمایهود و از طریق شمید از نقدینگی موجود در جامعه تامین مالی کند، تورم نیز کنترل توانمی

های فرسوده شهری رشد اقتصادی نیز باال خواهد رفت. باید توجه آهن و احیاء بافتی نفتی و راههاپروژه

های جاری و در واقع اختی منتشر شوند و نه برای هزینههای زیرسبرای پروژهشود که این اوراق صرفا باید 

 های جاری مدیریت کند. اهش هزینهرا از طریق ک دولت باید بودجه جاری خود

 یاست؛ اما برخ استیس نیمثبت ا جنبهدولت کمک کند  یمال تیبه شفاف تواندیم یبازار بده نکهیا

دارد.  یبررس یکه جا دانندیبازار وارد م نیا یریگاز شکل یناش یبه مخاطرات احتمال یینقدها لگرانیتحل

 یاجامعه است. عده مبه عمو یاز فعاالن اقتصاد یخاص یهامطالبات گروه زانیانتقال م یک نقد به این اقدام

 فیدولت در سطح جامعه گسترده شده و دولت با ط یبده ،اوراق نیا قیاز کارشناسان معتقدند از طر

 شدهنیتضم یکه دولت نتواند به سودها یدر صورت ط،یشرا نیاز طلبکاران مواجه خواهد بود. در ا یعیوس

 تواندیبازار م نیا نی. همچنشوندیدولت مواجه م زدم جامعه با بحران مطالبه ااز مر یریباشد، تعداد کث بندیپا

 آن تصور کرد. یبتوان برا ییدولت باز کند، بدون آنکه سقف و انتها یبرا دیجد یهایبده جادیا یراه را برا

معدود، با عموم مردم مواجه  یو چند بانک تجار یبانک مرکز یدولت به جا نکهیادر پاسخ باید گفت 

است؛ البته  رندگانیگدهندگان در نظارت دائمى بر وامنفع وام میدانیکه مشود، آثار مثبتى خواهد داشت؛ چرا

 مىیقد اوراق د،ی، دولت در سررسشد گفتهطورکه همان رایکم خواهد بود؛ ز اریاوراق بس نینکول ا سکیر

 شیبا افزا تواندیدولت م نی. عالوه بر اندیگویم  7که به آن غلتاندن کندیم نیگزیجا دیرا با اوراق جد

اوراق،  نیا زین تیدر نها ،کند نیدرآمدها مانند درآمد نفت بازپرداخت اوراق را تضم ریو از محل سا اتیمال

 است. موردیاوراق ب یاعتبار سکیردر خصوص دارند. پس نگرانى  را یبانک مرکز نیتضم

بر  و چه از سوى مردم یچه از سوى مجلس و دستگاه قضائ موثرینظارت نیاز است تا با وجود این 

مناسب در اقتصاد به بار آورد  یبازده یاود پروژهرمیکه انتظار صورتىدولت حاکم باشد؛ ولى در هاىنهیهز

خروج از رکود به انجام  یابر رانیدر انجام آن تعلل کرد. اکنون اقتصاد ا دی( نبارساختىیهاى ز)پروژه

 یانتشار مؤثر اوراق دولت یکنون طیدر شرا یمال نیدارد که تنها راه تأم مبرم اجیاحت یرساختیز یهاپروژه

 است.
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 کاهش هزینه تامین مالی دولت

به دولت  تیخواهد بود چراکه در نها دیبازار بدهى اوراق دولتى مف جادیا باشد،اگر اقتصاد در رکود 

بازده  اوراق منتشرشدهکند که  متقاعدبازار را  دیامکان استقراض از بازار آزاد را خواهد داد. البته دولت با

گاه آن ،برخوردار باشند ییباال رىیاوراق از نقدپذ نیاست که اگر ا نیالزم را خواهد داشت. نکته جالب ا

غلتاندن ادامه  سازوکارها بار کند و بازپرداختمنتش دیاوراق جد مى،یاوراق قد دیتواند در سررسدولت مى

خواهند شد. کاهش  «سکیبدون ر»اوراق  رفته و نیاعتبارى اوراق از ب سکیحالت ر نی. در اابدییم

 آن یینها جهیانجامد که نتمى گذارهیبه کاهش سود انتظارى سرما زیاوراق ن رىیو نقدپذ تبارىاع هاىسکیر

اقتصاد و در  یباالتر بخش دولت ییدولت است که به کارا یبرا یمنابع مال نیتأم یهانهیکاهش ملموس هز

 .انجامدیم یرشد اقتصاد شیکاهش تورم و افزا جه،ینت

 یانتظارو کاهش بازده  متیق شیکه به افزا رود میباال یاوراق دولت یدر رکود، تقاضا گرید یاز سو 

آهن، بندر و راه و راه رینظ رساختىیز یهادولت پروژه شودیم هیحالت توص نی. در اشودیم یاوراق منته

ها را از محل فروش اوراق با نرخ سود و مدارس و دانشگاه هامارستانیو خطوط انتقال، ب هاروگاهین ودگاه،فر

وکار کسب نهیهز ها،رساختیز یفیک یو هم با ارتقا ابدیکاهش  یکاریبه انجام رساند تا هم نرخ ب نییپا

 راهِ گذر از رکود به رونق است. نیمؤثرتر نیشود. ا لیتعد

 

 نقش سوداگران در بازار اوراق

 رىیپذسکیو ر رندیپذسکیر یم سوداگران افرادیمتذکر شو دیسوداگرانه با هاىتیارتباط با فعال در

فعاالن  ریسا سکیحاضرند ر چراکه کرد دیمفاقتصاد  یبراتوان را می گذارانهیاز سرما دستهنیا یباال

و گسترش  جادیپرخطر مانند ا یهایگذارهیحاضرند سرما نیهمچنآنها کنند.  مهیرا پوشش داده و ب یاقتصاد

 یسوداگران به جا تافراهم کند  یطیدولت است که شرا فهیوظ نی. ارندیرا به عهده گ انیبنهاى دانششرکت

هجوم سوداگران به  ،یبازار بده جادیشوند. در صورت ا دهیکش یمثبت اقتصاد هاىتیبه فعال ییجورانت

ها پروژه یمال یهانهیکاهش هز تیکه در نها انجامدیاوراق و کاهش بازده آنها م متیق شیبازار به افزا نیا

 قلمداد شود. یمنف تواندیبازار نم نیدر ا دارد. پس نقش سوداگران یرا در پ
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  اوراق تسویه پیمانکاران

 یموانع  یعنیمواجه شوند؛  نبود تقاضا ارائه شود ممکن است با مشکل مانکارانیقرار است به پ که اوراقى

اجازه  مانکارانیبه پ هیاوراق تسو هیشود. در طرح اول جادیو فروش اوراق ا دیخر یبرا مانکارانیدر برابر پ

 یاوراق را نزد بانک مرکز نیبه نوبه خود ا زیها نکنند و بانک 8لیها تنزداده شده بود که اوراق را در بانک

. کنندیم لیو نظام بانکى تحم مانکارانیرا به پ نىیسنگ یمبادالت یهانهیهز 9اوراقى نیکردند. چن یم لیتنز

 کند.  ترقیرکود را عم یاست حت نکه ممک انجامدینهاد بازار اوراق م فیبه تضع ییهاحلراه نیدر واقع چن

 دولت و  یفروش آن در بازار آزاد از سو ه،یو نه اوراق تسو یانتشار اوراق دولت یحل اساس راه

بازده »گذشته نرخ  یهاآنکه در سال گرید نکته است.ه منابع حاصل قیاز طر مانکارانیپ یهایبازپرداخت بده

به تعادل  دنیرس ییبازار توانا دهدیکه نشان م بود افتهیدرصد کاهش  14درصد به  25اوراق از  «دیتا سررس

 است. اوراق  نیا رشیبازار کامال مستعد پذ رسدیانتقادات به نظر م یبا وجود برخ نیرا دارد. همچن

 

 ی اوراقهاریسک

 یکسانی باینرخ بازده تقر دیبا عتایپس طب ،رندیگیسطح قرار م کیدر  یدولتى از نظر اعتبارى همگ اوراق

 ممکن است متفاوت باشد: لیاوراق به دو دل نیبازده ا یهاحال نرخ نیداشته باشند. با ا

 مدتهبه نسبت اوراق کوتا یشتریب سکیساله قطعا ر 30اوراق بلندمدت مثال   :اوراق دیسررس. 1 

امکان  خاص طیخواهد بود. البته در شرا شترینرخ بازده اوراق بلندمدت ب عتایدارند و طب سالهکی ایماهه شش

 مدت شوند.کوتاه یهاکمتر از نرخ یحت ایمدت برابر بلند یهادارد نرخ

را با  یافته انتشارازهتر است که بازده اوراق تملموس یموضوع مخصوصا زمان نیا :اوراق رىینقدپذ. 2 

بازده اوراق موجود در بازار بورس  یفعل طی. در شرامیکنیم سهیمقا ،اندنشده یکه هنوز منقض یمیاوراق قد

با هم شباهت  دیو سررس یریو نقدپذ یاعتبار یهاسکیبا هم ندارند چون از نظر ر یتهران تفاوت چندان

 دارند.زیادی 
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 معروف هستند. IOU: I Owe You اوراق در سطح بین المللی بهاین  9
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 مالحظات مربوط به نحوه انتشار اوراقسایر 

 ترعیسرچهم است هرنخواهد برد. الز ییه به جاابدون بازارگردانى بانک مرکزى ر ی. انتشار اوراق دولت1

عملیات در بازار آزاد اوراق تحت عنوان  یمؤثر بانک مرکز تیفعال یالزم برا یاتیمقدمات حقوقى و عمل

 فراهم شود. بازار باز

نفت سنجه شود.  متیبا نرخ تورم و ق دیثابت باشد؛ بلکه با دینبانرخ کوپن اوراق ارزش اسمی و . 2

تورم  شیتواند با افزاکه دولت نمى دهدیرا به بازار م نانیاطم نیا هاقیمتشاخص ا بارزش اسمیتناسب 

 ششبراى پو سمىیمکان زینفت ن متیشدن نرخ کوپن به قرا تحت فشار قرار دهد. سنجه اوراق یواقع بازده

صرف » رکودی در بازار نفت طی. در واقع دولت در شرادهدیدولت قرار م ارینفت در اخت متیق سکیر

 گذارانهیمشارکت سرما ،شتریب یهانفت با پرداخت نرخ متیق شیو با افزا کندیکمترى پرداخت م «کسیر

 کند.را جبران مىآنها  ییبایو شک

بدهد نه آنکه  مانکارانیاوراق را در بازار آزاد )بورس( فروخته و وجوه حاصل را به پ دی. دولت با3

 کند. لیتحم شانیرا به اجبار به ا ریاوراق نقدناپذ

البته تر مرجح هستند. اوراق بلندمدت که البته مختلف عرضه شود یدهایدر سررس ستیبای. اوراق م4

که نقض  میاسال منتقل کرده انیرا به پا نهیشوند، فشار هز یسال منقض انیدر پا د کهنمنتشر شو یاوراق اگر

بهتر  نیدارد و بنابرا یاتیعمل نهی( هزهاوپنتوجه شود که پرداخت سود اوراق )ک دیبا نیغرض است. همچن

 شود. یخوددار انهیماهه پرداخت شده و از پرداخت ماهاست شش

 

 
 

 


