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بازار سرمایه، ضرورت اصالح و بهبود 
فضاي کسب و کار

دکتر علی رحمانی

16/5/1388تاریخ پذیرش مقاله:2/5/1388تاریخ دریافت مقاله:

چکیده
هـاي  شوند. در نظـام بندي میهاي مالی به دو گروه بانک محور و بازار محور طبقهنظام

شـود. در   بـارات از طریـق بانـک انجـام مـی     هـا و تخصـیص اعت  اندازبانک محور، تجهیز پس
گـذاري سـودآور بـه    هـاي سـرمایه  فرصـت ارائـه هـاي بـازار محـور، بـازار سـرمایه بـا       نظام
و به انباشـت سـرمایه و   ،تأمینهاي اقتصادي را اندازکنندگان، منابع الزم جهت فعالیتپس

دارنـد، ولـی وزن   کند. این دو نظام در بسیاري از کشورها وجـود توسعه اقتصادي کمک می
آنها در کشورهاي مختلف متفاوت است. نظام مالی ایران اگر چه بانـک محـور اسـت، ولـی     

هـاي اصـالح و   ایجاد، استقرار و حفظ یک بازار سرمایه کارا، شفاف و سالم یکی از ضـرورت 
باشد و در مقابل، توسـعه، انـدازه و عمـق بـازار سـرمایه      بهبود فضاي کسب و کار کشور می

و قـانون مربـوط،   44هاي کلـی اصـل   از این فضا است. بازار سرمایه ایران در سیاستمتأثر

. (س) استادیار دانشگاه الزهراء



بازار سرمایه، ضرورت اصالح و بهبود فضاي کسب و کار  146

هاي کلی برنامه پنجم مورد توجه جـدي قـرار گرفتـه    برنامه چهارم توسعه و نیز در سیاست
فضـاي  تـأثیر مسـتلزم شـناخت   ،است. کارآمدي این بازار و برآورده کردن انتظـارات از آن 

ر مقابل اثرگذاري آن بر اصـالح و بهبـود فضـاي کسـب و کـار      کسب و کار کشور بر آن و د
این شناخت تدوین شده است. ارائهباشد. این مقاله با هدف می

نخست اهمیت نظام مالی و توسعه مالی بررسی شده است. سـپس بـازار   ،در این مقاله
محـیط قـانونی، محـیط    :سرمایه توصیف شده است. عوامل مـؤثر بـر بـازار سـرمایه شـامل     

پرداخـت و  فنّـاوري اطالعات و ارتباطـات، و  فنّاورياقتصادي، محیط فرهنگی و اجتماعی، 
هاي بهبـود در ارتبـاط بـا ایـن عوامـل بحـث و       تسویه تحلیل و شرایط فعلی ایران و فرصت

پیامد یک بازار سرمایه توسعه یافته از لحاظ دسترسی بـه  ،بررسی شده است. در بخش آخر
و وضعیت این متغیرها در بازار ،زیع ریسک و هزینه سرمایه توصیفسرمایه، نقدشوندگی، تو

سرمایه ایران تحلیل شده است. 

فضاي کسب و کار، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادارهاي کلیدي:واژه

JEL:D53, E02بنديطبقه
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اهمیت نظام مالی . 1
پذیرش ایـن موضـوع   رغم توسعه نظام مالی یک عامل کلیدي رشد اقتصادي است. علی

گیري توسعه نظام مالی در مباحث اقتصادي، توافق اندکی در مورد چگونگی تعریف و اندازه
،شده اسـت ارائهوجود دارد. طبق تعریفی که در گزارش توسعه مالی مجمع جهانی اقتصاد 

است که منجر به بازارهاي مـالی  3و نهادهایی2هامشی، خط1توسعه مالی، مجموعه عوامل«
بـه سـرمایه و خـدمات    5و گسترده4شود و دسترسی عمیقهاي مالی اثربخش میواسطهو

»کند.مالی را فراهم می
توسعه مالی بر اساس عواملی چون اندازه، عمق، دسترسی، کارایی و ثبات سیستم مالی 

شـود. هرچقـدر  گیـري مـی  ها، نهادها و مقررات انـدازه داراییها، دامنهشامل بازارها، واسطه
دهـد  بخشی ریسک را میر باشد، وجود خدمات مالی که اجازه تنوعتدرجه توسعه مالی بیش

هـا،  توسـعه مـالی یـک فرآینـد اسـت کـه ورودي      ،تر خواهد بود. طبق این تعریـف گسترده
شده است.  ارائه)1نمودار شماره (هایی دارد که درها و خروجیپردازش

توسعه نظام مالی )1نمودار (

سرمایه6وجود بودنم-
دسترسی به سرمایه -
اندازه و عمق بازار -
هاي مالیتنوع دارایی-
دسترسی به خدمات مالی -

تخصیص کاراي سرمایه -
بخشی و توزیع ریسک تنوع-

محیط نهادي -
محیط کسب و کار -

1- Factors
2- Policies
3- Institutions
4-Deep
5-Broad
6-Availability

هاورودي فرآیند 
گريواسطه

ها خروجی
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هـا،  بانـک جملـه ازهـاي مـالی   اي از واسـطه طیف گسـترده شامل گري فرآیند واسطه
باشـد کـه در بـازار پـول، بـازار      ها میو بیمههاها، فرابورسمؤسسات مالی غیربانکی، بورس

باشند. سرمایه و بازار بیمه فعال می
هـاي مـالی وجـود دارد؟    که چرا بازارهاي مالی و واسطهمطرح استاین سؤال اساسی 

هـاي  عـات و هزینـه  هـاي اطال کننـد: هزینـه  مـی ارائـه هاي اقتصادي دو دلیل عمده تئوري
.معامالت

وظایف مختلفی را انجام دهند، از جمله توانندمیهاي مالیواسطهوبازارها
ریسک 4و تجمیع3بخشی، تنوع2، پوشش1یل معامالتهتس-1
گذاري مناسب هاي سرمایهاندازها و منابع به پروژهتخصیص پس-2
کتی نظارت بر مدیران و ترویج کنترل و راهبري شر-3
اندازها به نحو کارا بخشی به پستحرك-4
اي خدمات بیمهارائه-5
تسهیل مبادالت کاالها و خدمات -6

اطالعـاتی و  هـاي هزینـه مالی موجب کـاهش  هايواسطهبازارها و ،در همه موارد فوق
و هاي مالی بر عملکـرد  چگونه بازارها و واسطهال دیگر این است که ؤ. سشوندمیمعامالتی 

این کنند؟ تر به رفاه و رونق اقتصادي کمک میطور کلیگذارند و بهمیتأثیررشد اقتصادي 
فنّـاوري هـاي  گذاري) و بر نوآوريبر انباشت سرمایه (نرخ سرمایهتأثیرعمدتاً از طریق ،کار

هـاي  اندازها و تخصیص آن به پروژهبیشتر منجر به تحرك پس،. توسعه مالیشودمیانجام 
گـذاري  هاي سـرمایه با تخصیص سرمایه به پروژهشود.گذاري با باالترین بازدهی مییهسرما

وري افـزایش  و رشـد بهـره  فنّـاوري درست و تشویق راهبري شرکتی سـالم، نـرخ نـوآوري    
نـرخ رشـد اقتصـادي، نـرخ     :د. در نتیجه، معیارهاي مستقیم عملکرد اقتصادي شـامل یابمی

شود. میمتأثراز توسعه مالیفنّاوريوري و نرخ نوآوري انباشت سرمایه، نرخ رشد بهره
هاي دیگري که ارتباط مسـتقیم بـه رشـد اقتصـادي     هاي مالی از روشبازارها و واسطه

کنندگان کنندگان و تولیدمصرفد. دسترسینکنها خدمت میندارد نیز به خانوارها و بنگاه
و اشـتغال را افـزایش  وانـد فقـر را کـاهش   تاعتباري میوبانکیخدماتو به بازارهاي مالی

1-Trading
2-Hedging
3- Diversification
4- Pooling
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توان از این لحاظ مورد توجه قرار داد. ایـن دسترسـی   را می1مالی خردتأمیندهد. اهمیت 
گـذاري یـا   مصرف خـود را طـی زمـان از طریـق سـرمایه     دهدکنندگان اجازه میبه مصرف
زد و درآمـد  هاي موقت حقوق و دسـتم كوو رفاه خود را با وجود شهموار سازنداستقراض 

ها و بازارهـاي  و انتخاب پرتفوي، واسطهگذاريسرمایهبخشی تثبیت کنند. با کمک به تنوع
هـاي درآمـد و مصـرف بـاالتر اطمینـان      انـدازها را افـزایش و از فرصـت   بازدهی پـس ،مالی
دهند. می

کننـدگان و  انـداز بیـانگر درجـه دسترسـی پـس    ،موجود بودن و دسترسی بـه سـرمایه  
اندازه و عمـق یـک مسـأله سـطح کـالن و      . کنندگان سرمایه به خدمات مالی استاستفاده

به صورت الینفکی بـه تجهیـز و تخصـیص سـرمایه کـه      و دسترسی یک موضوع خرد است 
معمـوالً برحسـب متغیرهـاي    ،مرتبط هسـتند. عمـق و انـدازه   محرك رشد اقتصادي است

بانکی بـه تولیـد ناخـالص داخلـی     هايارزش بازار سهام یا حجم سپردهمانند مختلف مالی 
شوند. گیري میاندازه

بیشـتر مهم است که اندازه بزرگتر، باعـث توانـایی   نیزاز این لحاظاندازه سیستم مالی
هـاي  هـاي ثابـت در فعالیـت   هزینه، زیرا شودمیجویی مقیاس آن براي سود بردن از صرفه

ش ینی تخصیص بهتر ریسـک و افـزا  به معبزرگتراست. سیستم مالی زیادگري مالیواسطه
شود.سطح انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی است که منجر به نرخ رشد باالتر می

پذیر، دسترسی به بازار سـهام،  معیارهاي دسترسی شامل موجود بودن سرمایه مخاطره
باشد. دسترسی به اعتبار و دسترسی به وام می

بازار سرمایه. 2
صورت و بازار اوراق مشتقه است که بهبدهیر سهام، بازار اوراقبازار سرمایه شامل بازا

طور معناداري اثـر مثبتـی بـر انباشـت     کنند. بازار سهام بهتحت نظارت و یا آزاد فعالیت می
طور کلی، تئوري اقتصـادي  وري و نرخ رشد اقتصادي فعلی و آتی دارد. بهسرمایه، رشد بهره

حـرك  تگرایـی و  شد بلندمدت را از طریق ترویج تخصـص کند که بازارهاي سهام ربیان می
نشـان  شـواهد تجربـی  د. نـ کنهـا، تشـویق مـی   گذارياندازها به روشی کاراتر به سرمایهپس
تر و کاراتر ها فعالهایی که ثروتمند هستند، بازار سهام در مقایسه با بانککشوردردهد،می

1- Microfinance
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داشته باشد. اقتصادهاي مهمی برايمدتواند پیااست. گسترش بازار اوراق قرضه نیز می
تواننـد بـه نحـو قابـل     باشند کـه مـی  مهمی از بازار مالی میبازارهاي مشتقه نیز جنبه

توانـد  بخشی ریسک را بهبود بخشند. توسعه بازار مشتقه میتوجهی مدیریت ریسک و تنوع
بازار سرمایه و بازار المللی و مؤسسات مالی را براي مشارکت درگذاران بیناطمینان سرمایه

بازارهاي مشتقه عمدتاً کوچک هسـتند. تقویـت   ،نوظهوردر اقتصادهاي افزایش دهد. بدهی
فرآینـد  بهخودتواند چنین بازارهایی را توسعه دهد که به نوبهمحیط قانونی و مقرراتی می

کند. رشد اقتصادي کمک می
ي عمـومی و  آنهاهـاي اقتصـادي، سـازم   اهدر بازار سرمایه ناشران اوراق بهادار اعم از بنگ

شوند. گذاران مرتبط میهاي مالی، اطالعاتی و معامالتی با سرمایهاز طریق واسطه،دولت
ها و بازارهـاي خـاص)،   ها، فرابورسبازار سرمایه شامل سه بخش اساسی بازارها (بورس

ر (کـارگزاري)،  هـاي اوراق بهـادا  گـذاري، شـرکت  هـاي سـرمایه  ها و شرکتادها (صندوقهن
و ابزارهـا  )بنـدي و... سرمایه)، مؤسسـات رتبـه  تأمینهاي گذاري (شرکتهاي سرمایهبانک

باشد. توسـعه بـازار سـرمایه مسـتلزم     (سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه، سهام طال و ...) می
هـاي  توانـد ریسـک  یک بازار سرمایه توسعه یافتـه مـی  .باشدتوسعه متوازن این سه جز می

و هـاي مناسـب   گـذاري اقعی اقتصادي را از طریق فراهم کـردن امکـان گـزینش سـرمایه    و
کـاهش  اطالعـات  هاي اطالعاتی را با افشاي کامل و قابل اتکـاء  و ریسکابزارهاي پوششی، 

هاي اقتصادي را پـایین آورد. از  مالی فعالیتتأمینو هزینه دهد و در نتیجه هزینه سرمایه
انداز کنندگان) نیز با قبـول سـطح معینـی از ریسـک، بـازدهی      (پسگذاران سرمایه،طرفی

مطلوب را به دست خواهند آورد. اگر بخواهیم بازار سرمایه را توسعه دهیم و کـارکرد آن را  
هاي مهم براي توسعه اقتصادي و بهبـود کسـب و کـار فضـاي کشـور      عنوان یکی از نظامبه

صر داخلی و محیطی مؤثر بر آن متمرکز شویم. بهینه و اثربخش نماییم، ضرورت دارد بر عنا
عنـوان بـازار یـا بـورس اوراق     که بـه 1،نظام بازار سرمایه تحت نظارت)2نمودار شماره (در 

شده است.ارائهشود، بهادار شناخته می

1- Regulated Capital Market
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نظام بازار سرمایه تحت نظارت )2نمودار (

باشند. ها و ...) و دولت میي عمومی (شهرداريهاناهاي اقتصادي، سازمناشران شامل بنگاه-1
بنـدي اوراق قرضـه و تحلیلگـران    بندي سهام، رتبـه سرمایه، مؤسسات رتبهتأمینهاي شرکت:ها شاملاین گروه از واسطه-2

باشند . می1سمت فروش
باشند. یا مستقل می2تحلیلگران مالی سمت خریدهاي کارگزاري وگذاري، شرکتاین گروه شامل مشاوران سرمایه-3

1- Sell - Side
2- buy - side

اندازپس

هاي مالی واسطه
)2(و اطالعاتی

)2(

بورس اوراق 
بهادار

واسطه هاي مالی 
)3و اطالعاتی(

گذارانسرمایه

ناشران اوراق 
)1(بهادار

هاورودي هاخروجی

تشکیل سرمایه 

محیط قانونی -
محیط اقتصادي -
محیط فرهنگی و -

اجتماعی 
اوري اطالعات و فنّ-

ارتباطات 
اوري پرداخت و فنّ-

تسویه 

دسترسی به سرمایه (عرضه -
اولیه یا افزایش سرمایه، 

عرضه اوراق بدهی) 
توزیع ریسک (اوراق مشتقه)-
نقدشوندگی اوراق بهادار  -
هش هزینه سرمایه کا-
دسترسی به خدمات اوراق -

بهادار 
اندازه و عمق بازار   -
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آن  بحث و بررسـی  سرمایه و پیامدهاي توسعههاي بعدي عوامل مؤثر بر بازاردر بخش
شود. می

. عوامل مؤثر بر بازار سرمایه3

محیط قانونی . 1ـ3

محیط قانونی بازار سرمایه شامل چهار جزء است: 
قانون و ساختار نظارتی
گذاران رمایهحمایت از س
استانداردها و مقررات حسابداري
 حسابرسی

قانون و ساختار نظارتی .1ـ1ـ3
عطفـی در جهـت بهبـود    نقطـه ،1384در سـال  (قبـا)  اوراق بهادارتصویب قانون بازار 

بازار سرمایه از بازار پـول تفکیـک و زیـر نظـر     ،فضاي بازار سرمایه است. براساس این قانون
یس شـوراي عـالی بـورس و اوراق بهـادار     ئعنوان ربه،اقتصادي و داراییمستقیم وزیر امور

و سازمان بـورس و اوراق  ،و نظارت عالیهسیاستگزاريمسئولکند. شوراي عالی فعالیت می
تأسـیس  اجـازه ،باشـد. ایـن قـانون همچنـین    ایـران مـی  مقام ناظر بازار سرمایه،بهادار نیز

کند. رهاي مالی جدید را فراهم مینهادهاي مالی و نیز ایجاد ابزا
باشـد. تـدوین   بسـیار گسـترده مـی   ،طبـق قـانون جدیـد   ،دامنـه نظـارت نیـز   و قلمرو 

ها، نهادهـاي مـالی و   صدور، تعلیق و لغو مجوز بورس،هاي الزم براي اجراي قانوننامهآیین
اشـران  ها، ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی، بررسی و نظارت بـر افشـاي اطالعـات ن   کانون

اختیـارات  ازثبت شده و همکاري و هماهنگی با مراجع حسـابداري و تـدوین اسـتانداردها    
اطالعـات مـورد   ،وز دادستانی کل کشورجبا م،ابق19همچنین طبق ماده .مقام ناظر است

هـاي دولتـی و اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی       و شـرکت آنهانیاز در چارچوب قانون از سازم
مـدیره و  هیئـت اي اعضاي صالحیت حرفه،قبا29طبق ماده .سته ابغیردولتی قابل مطال

هـاي  دهی و نوع گزارشگزارشمدیران، حداقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه
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ویژه حسابرسی نهادهاي مالی موضوع قانون باید بـه تأییـد سـازمان بـورس و اوراق بهـادار      
ختار نظـارتی از قـدرت و اسـتحکام خـوبی     برسد. بنابراین قوانین و مقررات مربـوط بـه سـا   

اجراي آن تعیین خواهد کرد که چقدر این قـانون در بهبـود محـیط    برخوردار است و نحوه
قانونی بازار سرمایه کارساز است. اگرچـه قضـاوت در مـورد اجـراي قـانون زود اسـت ولـی        

فـراهم نبـودن   بـه دلیـل  ،هاي زیادي از قانونرغم اقدامات زیادي که انجام شده، بخشعلی
تـاکنون اجرایـی نشـده اسـت.     ،و مقررات مکمل و یا نبود متقاضیفنّاوريشرایط یا فقدان 

هـاي اوراق بهـادار   المللـی کمیسـیون  عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار در سازمان بـین 
(IOSCO)1هـاي نظـارتی سـازمان    لتواند به بهبود مقررات بازار سـرمایه کشـور و مـد   می

ایـران را منـوط بـه    کند. همچنین بسیاري از کشورها همکاري با بازار سرمایهکمک بورس 
توانـد مـی هـاي سـازمان بـورس    و بنابر این یکی از اولویتاندعضویت در آن سازمان نموده

. باشدهاي اوراق بهادارالمللی کمیسیوندر سازمان بینعضویت

گذاران حمایت از سرمایه.2ـ1ـ3
گـذاري در سـهام و کـاهش    ت که چه عواملی باعث توسعه سرمایهاین سؤال مطرح اس

شـود  گذاران موجب مـی شود؟ براساس شواهد تجربی، حمایت از سرمایهتمرکز مالکیت می
،اندازهاي خود را وارد بازار سرمایه کنند. براساس گزارش بانک جهانیي پسبیشترکه افراد 

باشـد. طبـق ایـن    مـی 158،کشـور 178ن گـذاران در بـی  رتبه ایران در حمایت از سرمایه
را بـه خـود   4تـا  1هـاي  کنگ و مـالزي بـه ترتیـب رتبـه    نیوزلند، سنگاپور، هنگ،گزارش

گذاران تعریف کرده هایی که بانک جهانی براي حمایت از سرمایهاند. شاخصاختصاص داده
شده است. ارائه)1(جدول شمارهاست و امتیاز ایران در 

گذارانهاي حمایت از سرمایهشاخص)1(جدول
)MENA)1(OECD)2رتبه ایرانشاخص 

59/54/6میزان افشا 
48/41/5ولیت مدیران ئمس

06/35/6سهامدارانپیگیري قضایی توسطسهولت

کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه –2خاورمیانه و شمال آفریقا     -1

1-International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
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بهبود افشا به عمل آورده اي در زمینههاي گستردهتالش،بهادارسازمان بورس و اوراق
رسـانی و  رسد به دلیل ضعف اطـالع نظر میی نیز حاصل شده است که بهخوباست و نتایج 
در ارزیابی رتبـه ایـران منظـور نشـده     ،المللی و عدم انعکاس به مراجع مربوطارتباطات بین

عنوان الگو تواند بهمی،ر کشورها به عمل آمده استاصالحاتی که در دیگ،باشد. به هر حال
قرار گیرد. استفادهو نمونه مورد 

پوشـش حمـایتی خـوبی را بـراي     ،مکزیک با تدوین قـانون جدیـد بـازار اوراق بهـادار    
گذاري فراهم کرده است. نقاط قوت این قانون به شرح زیر است: سرمایه

گسترده معامالت با اشخاص وابستهيافشاـ 
مدیره و مدیران شرکت هیئتوضع تعهدات صریح براي ـ 
بینند. گذاران خسارت میسهولت دسترسی به محاکم در مواردي که سرمایهـ 

ها رشد اخراج شرکتروند ،2002از سال گذاران در بلغارستاناز سرمایهبیشترحمایت 
ها گردید. از بورس را متوقف کرد و منجر به افزایش ارزش شرکت

نظـارت  هیئـت باید به تصویب مجمـع یـا   »اشخاص وابسته«در گرجستان معامالت با 
کمیسیون اوراق بهادار را از معاملـه بـا اشـخاص    اًشرکت ملزم است فور،برسد. عالوه بر این

اد منافع را در وبگاه خودش ضوابسته مطلع گرداند و جزییات معامله، شرایط آن و هرگونه ت
ق بهادار گرجستان منتشر کند. این اطالعات همچنین باید در گزارش یا در وبگاه بورس اورا

دهـد تـا از   گـذاران اجـازه مـی   ساالنه منظور شود. اصالحات گرجستان همچنین به سرمایه
گذار براي سرمایه.دندر مقابل اقداماتی که سبب ضرر و زیان شده است شکایت کن،مدیران

توانست با شرایط و وضعیت بهتري انجـام  ه میکافی است ثابت کند معامل،دریافت خسارت
شود. 

1888سالقانون تجارت جدیدي را تصویب کرده است که جایگزین قانون،موزامبیک
کننـده بـه چهـار    پیگیري بدکرداري مدیران و سهامداران کنتـرل ،شود. در قانون جدیدمی

وي که سهامداران اقلیـت  دهد، دعاتر شده است. اول، اجازه دعاوي مشتقه را میساده،روش
توانند در مقابل مدیران به نام شرکت اقامه کنند. دوم، لیست تفضیلی از وظایف مدیران می

مشـخص بـراي سـهامداران    هايمسئولیتشده است. سوم، قانون ارائهدر ارتباط با شرکت 
مـدیره بـراي تصـمیماتی کـه     هیئـت کننده تعیین کرده است. از جمله اخذ تصویب کنترل

کننـده در دنیـا   مکن است به شرکت صدمه بزند. این رهنمودها براي سـهامداران کنتـرل  م
گـذاران  نظیر است. در نهایت، قانون جدید حـق بررسـی مـدارك شـرکت را بـه سـرمایه      بی
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تقاضاي بررسـی  ،توانند از بازرسان دولتیگذاران میدهد. اگر مدیران مانع شوند، سرمایهمی
2مدیران از مسئولیتصالحات نمره موزامبیک را در شاخص میزان مدارك را نمایند. این ا

افـزایش داده اسـت.   9به 6و در شاخص سهولت پیگیري حقوق توسط سهامداران از 4به 
باشد، شـانس پیـروزي در دادگـاه    بیشترگوید، هر چقدر اطالعات یک وکیل موزامبیکی می

شود. میبیشتر
باشـد.  بسـیاري از کشـورها مـی   يوع اصالحات بـرا نقطه شر،گذارانحمایت از سرمایه

بهتر است شروع کسب و کارهـا را تسـهیل، ثبـت مالکیـت را     کمتر توسعه یافتهکشورهاي 
انـد. مـثالً در   را تقویت کنند. بسیاري از کشورها مسیر را اشتباه رفتـه 1ساده و قانون وثایق

ه در قـوانین معـامالت،   تأسـیس شـد قبـل از اینکـ    1999بورس ماپتو در سال ،موزامبیک
گذاري و تجارت اصالحات الزم به عمل آید. در نتیجه فقط یک شرکت داخلی، یـک  سرمایه

شده است. فهرستدر آن ،اوراق قرضهپنجو،المللیشرکت بین
گـذاران حمایـت کنـد.    تواند از سـرمایه می،ها و زیرساختارها را داردوقتی کشوري پایه

ان بوده است. گرکنگ ستاره اصالحهنگ
اثربخش عبارت است از: اتاصالحبرخی 
گذاران ه سرمایهقادهاي شرکت براي مبازکردن فعالیت-
نفع الزام به تصویب معامالت با اشخاص وابسته توسط سهامداران غیر ذي-
گذاران هاي قوي براي رسیدگی به شکایات سرمایهدادگاه-
ها شفافیت معامالت شرکت-
تده از اینترنت براي توزیع اطالعات مالی و مالکیاستفا-

زیـادي را  2اطالعات را دارند و افشاهاي برخطيترین قواعد افشاسخت،مالزي و تایلند
اند. در مورد معامالت با اشخاص وابسته قبل از اینکه مجمع تشکیل شود، الزامی کرده

:باشدمیموارد زیر گذاران شاملسایر مقررات حمایت از سرمایه
مدیره هیئتانتخاب -
افشا حقوق و مزایاي مدیران -
ها  شرکتتصاحبمقررات-
ق سهامداران اقلیت و جزء حقو-

1- Collateral
2- Online
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:گذاران وجود دارددر واقع دو نوع حمایت براي سرمایه
افشاء اطالعات .1
انالزامات تصویب معامالت با اشخاص وابسته و حق اقدام قانونی براي سهامدار.2

ت اقلی
تر، صرف بلوك سهام (تفاوت بازار سهام فعال،اندکشورهایی که هر دو حمایت را داشته

هاي جدید را تر و نرخ باالتر پذیرشقیمت رایج سهام و قیمت معامالت عمده سهام )کوچک
و GDPگذاران و ارزش بازار سهام بـه  بین میزان حمایت سرمایهیمستقیماند. رابطهداشته

هاي فهرست شده جدید وجود دارد. رکتنیز تعداد ش
اي از لحاظ حمایـت از حقـوق   هاي عمدهدهد که ضعفبررسی وضعیت ایران نشان می

شـرکت از بـورس اوراق بهـادار    80بیش از ،گذاران وجود دارد. طی دو سال گذشتهسرمایه
رر هـا و سـود بـه ضـ    اند. معـامالت بـا اشـخاص وابسـته و خـروج دارایـی      تهران اخراج شده
ها از بـورس بـوده اسـت. شـفاف     دهی و اخراج شرکتیکی از دالیل زیان،سهامداران اقلیت

قـانونی مـدیران و   مسـئولیت نبودن حقوق و مزایاي مستقیم و غیرمستقیم مـدیران، عـدم   
کننده و مشکالت پیگیري حقوقی و اقامـه دعـوي، سـهامداران اقلیـت را     سهامداران کنترل

ست. ایـن ضـعف بزرگـی اسـت کـه بـا تـدوین قـانون حمایـت از          پذیر نموده ابسیار آسیب
، وضـع  1گذاران، وضع مقررات تصاحبگذاران، ایجاد صندوق جبران خسارت سرمایهسرمایه

و کننـده کنتـرل مـدیران و سـهامداران   هـاي مسـئولیت مقررات راهبري شرکتی و تعریـف  
جارت که در حال حاضـر  منافع میسر است. در بررسی الیحه قانون تهاي کاهش تضادرویه

بایـد بـه ایـن مـوارد     در کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی در دست بررسی است،
ــژه ــرد.توجــه وی ــت از  اي صــورت گی ــران در حمای ــود رتبــه ای ایــن اصــالحات باعــث بهب

گذاران خواهد شد.سرمایه
شوند، مـورد  عنوان سهامداران اقلیت و خرد وارد بازار سرمایه میاگر عموم مردم که به

حمایت قرار نگیرند، بازار سرمایه نخواهد توانسـت بـه نحـو مـؤثر تجهیـز سـرمایه نمایـد و        
دسترسی به سرمایه براي ناشران و نقدشوندگی اوراق بهادار با چالش جدي مواجـه خواهـد   

شد. 

1- Takeover
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استانداردها و مقررات حسابداري و حسابرسی .3ـ1ـ3
ــابداري و حساب  ــتانداردهاي حس ــت اس ــاد   کیفی ــاتی، اعتم ــفافیت اطالع ــر ش ــی ب رس

از ،کشــورهاي جهــاندارد. تقریبــاً بخــش عمــدهتــأثیرگــذاران و هزینــه ســرمایه ســرمایه
ارائـه اي بـراي پـذیرش آن   کنند یـا برنامـه  المللی استفاده میاستانداردهاي حسابداري بین

المللـی  بـین که مقاومت زیادي در مـورد پـذیرش اسـتانداردهاي   ،اند. حتی در آمریکاکرده
بـه ناشـران خـارجی کـه عرضـه      ،وجود داشت، کمیسیون بورس و اوراق بهـادار آن کشـور  

هیئـت المللی را داده است و خصوصی دارند، اجازه تهیه اطالعات مالی با استانداردهاي بین
همگرایی کامل 2014استانداردهاي حسابداري مالی آن کشور اعالم کرده است که تا سال 

المللی صورت خواهد گرفت. دهاي بینبا استاندار
تدوین استانداردهاي حسابداري و حسابرسی با سازمان حسابرسـی  مسئولیت،در ایران

باشد که زیرمجموعه وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی اسـت. اگـر چـه ایـن سـازمان از         می
ولـی  ،یـرد گعنوان الگو در تدوین استانداردهاي ملـی بهـره مـی   المللی بهاستانداردهاي بین

مشخصی براي همگرایی وجـود نـدارد. فقـدان اسـتانداردهاي حسـابداري در زمینـه       برنامه
سود هر سـهم،  (در دفاتر کارفرمایان)،هاي بازنشستگی با مزایاي معینطرحابزارهاي مالی،

هاي جدي براي بـازار سـرمایه ایجـاد کـرده     چالش،معادنو استاندارد صنایع استخراجی و
ن بورس و اوراق بهادار و نیز بورس اوراق بهادار تهران بارها پشتیبانی خود را از است. سازما

انـد.  صورت گیرد، اعالم نمودهالمللیبینهایی که در جهت همگرایی با استانداردهاي تالش
هـاي  ناشران اوراق بهادار موظف هستند کـه صـورت  ،قانون بازار اوراق بهادار42طبق ماده 

ــر  ــق مق ــالی را طب ــتانداردم ــزارش رات، اس ــابداري و گ ــاي حس ــین ه ــی و آی ــه و ده نام
شود، تهیه کننـد. از ایـن لحـاظ    هاي اجرایی که توسط سازمان بورس ابالغ میدستورالعمل

المللی را دارد. اهمیـت  اختیارات قانونی کافی براي ترویج استانداردهاي بین،سازمان بورس
خارجی تمایل ایرانی که براي جذب سرمایههاياین همگرایی از این لحاظ است که شرکت

طبـق  ،هـاي مـالی خـود را   شـوند صـورت  ملـزم مـی  ،هاي خارجی دارنـد به ورود به بورس
هـاي  معنـی افـزایش هزینـه   بـه ،المللی تهیه و حسابرسی نماینـد و ایـن  استانداردهاي بین

،ذ اعتبار خارجیبراي اخ،هاباشد. حتی برخی از شرکتو افزایش هزینه سرمایه می،شرکت
هـاي مـالی   مجبور به عقد قرارداد با مشاوران مالی و حسابرسان خارجی براي تهیه صـورت 

زمـان زیـادي را   اند که عالوه بر تحمل هزینـه، شدهالمللیبینخود بر مبناي استانداردهاي 
ه گذاران خارجی نیـز کـ  اند. سرمایهاز دست داده،ها شودتوانست صرف اجراي پروژهکه می
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هـاي اضـافی بـراي تحلیـل     بایـد هزینـه  ،هـاي ایرانـی دارنـد   تمایل به خرید سهام شـرکت 
دلیل آنکه کیفیت ایـن  به،هاي مالی و درك استانداردهاي ایران بپردازند و از طرفیصورت

ریسـک اطالعـاتی اوراق بهـادار ایرانـی را بـاالتر ارزیـابی و صـرف        ،داننداستانداردها را نمی
یابد. قابل ذکر است سازمانها افزایش میطلبند و از این طریق هزینهرا میریسک باالتري 

بــر کیفیــت افشــاي اطالعــات مبتنــی بــر ،هــاي اوراق بهــادار نیــزالمللــی کمیســیونبــین
المللی حسابداري صحه گذاشته است. استانداردهاي بین

هــاي رفهمچنـین بایـد بـا طـ    ،سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و سـازمان حسابرســی    
بـراي  1(IAASB)المللـی حسابرسـی و اعتبـاردهی    استانداردهاي بـین هیئتالمللی و بین

المللـی حسابرسـی همکـاري    همگرایی استانداردهاي حسابرسی ایران و استانداردهاي بـین 
المللـی  بر حضور هدفمند و فعـال در مجـامع بـین   ،پنجمهاي کلی برنامهکنند. در سیاست

اسـتانداردهاي  هیئـت حضـور مـؤثر در   ،دارد سـازمان حسابرسـی  تأکید شده اسـت و جـا  
حسابرسـی و اعتبـاردهی را در   المللـی بیناستانداردهاي هیئتالمللی حسابداري و نیز بین

بـا عضـویت در مجمـع    توانـد مـی برنامه کار خود قرار دهد. سازمان بـورس و اوراق بهـادار   
بـه بهبـود اسـتانداردهاي حسابرسـی و     2(IFIAR)المللی نظارت بر حسابرسان مستقل بین

نظارت بر حسابرسان کمک کند. 

حسابرسی.4ـ1ـ3
هاي مـالی  مؤسسات حسابرسی مستقل با فراهم کردن اطمینان معقول در مورد صورت

کننـد. وجـود مؤسسـات    نقش کلیـدي در بـازار سـرمایه ایفـا مـی     ،هاي سهامی عامشرکت
هاي مختلـف  المللی و در بورسکه در سطح بین،حسابرسی قوي و به لحاظ اقتصادي پایدار

شناخته شده و مورد اعتماد باشند براي بازارهاي سرمایه داخلـی و خـارجی بسـیار حیـاتی     
ها و بازار گذاران، شرکتسرمایه،کارا و اثربخش نباشد،است. اگر خدمات حسابرسی مستقل

شـود  ختلفی تهدید مـی سرمایه صدمه خواهند دید. حیات حرفه حسابرسی توسط عوامل م
که برخی از آنها عبارتند از: 

هـاي  هاي مالی و همچنین محـدودیت انتظارات غیرواقعی در مورد دقت صورت-
ذاتی حسابرسان براي کشف تقلبات تبانی گونه. 

1-International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB).
2-International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR).
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قـانونی حسابرسـان در مقابـل    هـاي مسئولیتفقدان مقررات مشخص در مورد -
هـاي ناشـی از   تجـاري بـراي ریسـک   ايهاي بیمهگذاران و نبود پوششسرمایه
دعاوي 

المللی شدن حرفه حسابرسی و عدم شناخت آن در خارج از مرزها موانع بین-
گرایـی و عـدم انباشـت سـرمایه     کوچکی مؤسسات حسابرسی، فقدان تخصـص -

انسانی
راه را بـراي ایجـاد یـک تشـکل     ،تصویب قانون حسـابداران رسـمی  ،هاي اخیردر سال

ام بـاز نمـوده اسـت، امـا انتظـارات بـرآورده نشـده اسـت. بـا تصـویب           اي خـود انتظـ  حرفه
دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شـوراي عـالی   

جریان نظارت دولت بر حسابرسی به ایران نیز رسیده است. ،بورس و اوراق بهادار
کـافی بـه معـامالت بـا     هـاي آنهـا و عـدم توجـه    استقالل حسابرسان، صراحت گزارش

هاي داخلی و فقدان نظام راهبـري  هاي حسابرسی، ضعف کنترلاشخاص وابسته در گزارش
تواننـد از  تردید حسابرسـان مـی  باشد. بیهاي اصلی بازار سرمایه ایران میشرکتی از چالش

سـرمایه را کـاهش   ها، هزینهطریق کاهش ریسک اطالعاتی و بهبود شفافیت و افشا شرکت
جلـوي  توانندمی،هاي داخلی و کشف نقاط ضعف آنند. همچنین با رسیدگی به کنترلده

گذاران حمایت نمایند.از سرمایه،کج اخالقی مدیران را بگیرند و از این طریق

محیط اقتصادي . 2ـ3

هـاي  برنـده فعالیـت  یـا پـیش  ، وتواند بازدارنده، خنثیمحیط اقتصادي در کشورها می
منتشـر  1گزارشی در خصوص چگونگی کسب و کـار ،هر ساله،انک جهانیاقتصادي باشد. ب

که مرتبط بـا بـازار سـرمایه ایـران     ،شده در آن گزارشارائهکند که برخی از معیارهاي می
شود. است، به اختصار بررسی می

شروع کسب و کار .1ـ2ـ3
در اداره ثبت باشد. اصالحاتی کهمی77،کشور178رتبه ایران در این شاخص در بین 

هـا و اسـتاندارد کـردن    مکانیزه نمودن ثبت شـرکت ،ها به عمل آمده است، از جملهشرکت
مدارك الزم براي ثبت شرکت توانسته است به بهبود وضعیت کمک کند. با اجـراي قـانون   
1- Doing Business
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هاي سهامی عام که سرمایه آنهـا بـیش از ده میلیـارد ریـال     جدید بازار اوراق بهادار، شرکت
باید مجوز قانونی از سازمان بورس و اوراق ،براي ثبت شرکت و نیز افزایش سرمایه،باشدمی

45،بهادار اخذ نمایند. حداکثر مدت تعیین شده براي بررسی مدارك و پاسخ به متقاضیان
از لحاظ افزایش مدارك، افزایش مراجع و افزایش مـدت زمـان   ،باشد. مقررات جدیدروز می

دتر خواهد کرد، با این وجـود، مقـررات در راسـتاي حمایـت از حقـوق      رتبه ایران را ب،ثبت
امکان اسـتفاده از مشـاوران   ،باشد. سازمان بورس با تصویب دستورالعملیگذاران میسرمایه

هاي ها، مؤسسات حسابرسی معتمد و شرکتسرمایه، کارگزاريتأمینهاي اي (شرکتحرفه
ز به مراجعه متقاضی فـراهم کـرده اسـت. سـازمان     اي) را براي تسریع کار و عدم نیامشاوره
با استاندارد کردن مدارك الزم و نیز مکانیزه نمودن سیستم و حداقل کردن تواندمیبورس 

نیاز به مراجعه متقاضی و نیز کاهش زمان الزم، به بهبود وضعیت ایران کمک کند. 
داقل سـرمایه قـانونی   حداقل سرمایه قانونی است. در تعیین ح،یکی از معیارهاي دیگر

براي جلوگیري از ناتوانی پرداخـت و ورشکسـتگی و   حمایت از طلبکاران، حمایت از شرکت
کاال و خدمات کـم کیفیـت مـورد توجـه     ارائهکنندگان براي جلوگیري از حمایت از مصرف

حداقل سرمایه قانونی با اهداف دیگـري تعیـین شـده    ،رسد در بازار سرمایهنظر میاست. به
سـرمایه  تأمینهاي حداقل سرمایه براي تشکیل برخی از نهادهاي مالی مانند شرکتت.اس

ها (بیست یا پنجاه میلیارد ریال) با هدف کنترل تقاضـاها و  (هزار میلیارد ریال) و کارگزاري
عنوان یک مانع ورود به صنعت تعیین شده است. ایـن موضـوع بـر دسترسـی عمـوم بـه       به

منفی دارد و به موقعیـت ایـران در   تأثیرابت و توسعه بازار سرمایه خدمات مالی، افزایش رق
زند. ارزیابی جهانی آسیب می

تأسیس و فعالیت بسیاري از نهادهاي مالی نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس دارد. در 
هـاي اجرایـی،   بـود. روش 164،کشور178ایران در صدور مجوز در بین رتبه،2008سال 

س و فرآیند رسیدگی به تقاضاها باید استاندارد شود تا به سادگی، کاهش زمان شرایط تأسی
همـه  ،1387مصـوب تیـر   ،44قـانون اصـل   17و کاهش هزینه بیانجامـد. براسـاس مـاده    

،هـاي صـنفی  ها و مجامع و اتحادیـه هاي اجرایی، شوراهاي اسالمی شهر، شهرداريدستگاه
گذاري و کسـب و کـار را   ها و مجوزهاي سرمایهپروانهاند تا مقررات ناظر بر صدور ملزم شده

ها، پاسخ متقاضـی را ظـرف   بازنگري نمایند تا با حذف مجوزهاي غیرضروري و اصالح روش
ده روز بدهند و مدارك مورد نیاز و وجوه قانونی مربوط را اخذ و حـداکثر ظـرف یـک مـاه     

صورتی که مراجـع متعـدد درگیـر    در،مجوز را صادر نمایند. البته حتی با اجراي این قانون
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رسد بهبـود چشـمگیري در   صدور مجوز باشند یا نیاز به مجوزهاي متعدد باشد، به نظر می
،بـرد رتبه ایران حاصل نشود. یکی از موضوعات اساسی که بازار سرمایه ایران از آن رنج مـی 

مصرح در بند گذاري شفاف از سوي دولت در موارد هاي سرمایهعدم تدوین و اعالم سیاست
خـوراك صـنایع   تـأمین باشد. هنوز در مـورد معـادن،   می44هاي کلی اصل سیاست)الف(

مشی کشور در مورد جذب سرمایه در صـنایع بـزرگ ابهامـات    ها و خط، نیروگاهپتروشیمی
خیر در صدور مجوزها و آغـاز کسـب وکارهـاي    أجدي وجود دارد. این عدم شفافیت باعث ت

موجود خواهد شد. هايشرکتجدید یا توسعه 

هاي مالی ثبت و انتقال مالکیت دارایی. 2ـ2ـ3

رغم الزامات قانون تجارت در مـورد ثبـت   باشد. علیمی143رتبه ایران در این شاخص 
، ایـن کـار بـه    ها، براساس ابتکارات حقوقی بـورس نقل و انتقال سهام در دفاتر ثبت شرکت

گذاري مرکـزي اوراق  ها نیز در شرکت سپردهشرکتشود. سهام روش الکترونیکی انجام می
هـا  نقـل و انتقـال  ،شود و با استفاده از گواهی سپرده سـهام بهادار و تسویه وجوه سپرده می

نسبت بـه حـذف کاغـذ    ،گیرد. بورس در صدد است با ترویج امضاي الکترونیکیصورت می
سـهام کاغـذزدایی شـده اسـت.     از معامالت ،هاي دنیاسهام اقدام کند. در بسیاري از بورس

اقدام به کاغذزدایی از نقل و انتقال سهام پـنج شـرکت   2009فوریه 22بورس عراق نیز از 
بورسی تعمـیم  هايشرکتآن را به کل ،ده است و تصمیم دارد به سرعتنموبزرگ بورسی 

دهد. 
و انتقـال  باشـد. در مـورد نقـل    هاي نقل و انتقال سهام در بورس نسبتاً پایین میهزینه

اوراق مشارکت نیز شرایط مشابهی وجود دارد ولی در مورد نقل و انتقال سـهام (واحـدهاي   
گـذاري اجـاري (صـکوك) و اوراق    گذاري، اوراق سرمایههاي سرمایهگذاري) صندوقسرمایه
باشـد.  هـاي اجرایـی مـی   ابهامات جدي وجود دارد و نیاز به تدوین مقررات و روش،مشتقه

حتی مبانی حقوقی و قانونی کافی در مورد برخی از نهادهـاي مـالی مـذکور در قبـا وجـود      
باشد. ي مواجه میبیشترثبت و انتقال مالکیت با مشکالت ،در بازار خارج از بورسندارد.

ت نظام پرداخت مالیا.3ـ2ـ3

ها اعم از مالیات شرکت، مالیات ارزش افزوده، مالیات حقـوق و  تمامی مالیات،در سوئد
صفحه 124شود و در بالروس اظهار و پرداخت می،دستمزد به صورت برخط و در یک فرم
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باید تکمیل شود. در برخی کشورها پرداخت مالیات مستلزم حضور در اداره مالیات و صرف 
باشد. براي مالیات حقوق، مراجعه به اداره مالیات در ایران نیز زیاد میباشد. دفعات وقت می

هـاي مسـتقیم و جدیـداً    قانون مالیـات 105و مالیات ماده104مالیات اجاره، مالیات ماده
مواعـد قـانونی و   نیزو هر کدامشودهاي جدایی تنظیمباید اظهارنامه،مالیات ارزش افزوده

بـراي  ،در مواردي دیده شده است که سـازمان امـور مالیـاتی   رند.محل پرداخت متفاوتی دا
و نـه دریافـت   ،منظور احراز هویـت دریافت مالیات نقل و انتقال سهام، طرفین معامله را به

به حوزه مالیاتی احضار کرده است. نویسنده حداقل در یک مورد شاهد بـوده اسـت   ،مالیات
ملـزم بـه عزیمـت بـه ایـران و      ،ی سهامئتقال جزگذار خارجی براي یک نقل و انکه سرمایه

هاي مالیاتی در مقایسـه بـا بقیـه دنیـا     نرخ،حضور در حوزه مالیاتی شده است. با این وجود
مناسب است.

ابهام در مالیات ابزارهـاي مـالی جدیـد مثـل صـکوك و سـهام       یکی از مشکالت فعلی،
و توسعه این ابزارهـا را  باشد میمستغالت و طال و ارزدر سهام،گذاريسرمایههاي صندوق

هاي مالیاتی براي این نوع ابزارهاي مالی با چالش مواجه کرده است. مالزي با برقراري مزیت
در گـذاري سـرمایه هـاي  توانسته است سرمایه زیادي را از طریق انتشار صکوك و صـندوق 

ارها را بر اقتصـاد  مستغالت جذب کند. اگر دولت پیامدهاي درجه دوم و سوم توسعه این ابز
انتقـال و درآمـد حاصـل از ایـن     و حتی درآمدهاي مالیاتی در نظر گیرد، مالیاتی بر نقـل و 

ابزارها وضع نخواهد کرد و برخورد یکسانی با ابزارهاي بازار پول و سرمایه خواهد داشت. 

تعطیل کردن کسب و کار .4ـ2ـ3

1311قـانون تجـارت در سـال    عنـوان بـاب یـازدهم   مقررات ورشکستگی به،در ایران
نیز قانون تصفیه امور ورشکسـتگی تصـویب شـده اسـت.     1318تدوین شده است. در سال 

تعطیلی کسب و کار متأثر از عوامل زیر است: 
نگرش اجتماع به ورشکستگی .1
برخورد قانونی با ورشکستگان نحوه.2

باشد، اصـالحات  اي از کسب و کارها در بخش غیررسمی میبه دلیل اینکه بخش عمده
ی در اهداف اصالحات در قانون ورشکسـتگ ورشکستگی چندان در اولویت قرار نگرفته است. 

دیگر کشورها به شرح زیر است:
حداکثر کردن کل مبالغ دریـافتی توسـط طلبکـاران، کارکنـان،     ،اولین هدف
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نفعان است.سهامداران، دولت (مالیات) و دیگر ذي
قابـل دوام (زنـده مانـدنی) و تصـفیه یـک      ترمیم یک مؤسسـه  ،دومین هدف

مؤسسه غیرقابل دوام است.
بینی در اولویت ادعاها است، وقتـی  سوم، فراهم کردن انتقال آرام و قابل پیش

کنـد و بنـابراین   که شرکت از وضعیت مالی خوب به وضعیت مالی بد سیر می
یابد.گذاران کاهش میریسک سرمایه

حـت اسـت. یـک سیسـتم ورشکسـتگی خـوب بـه        ورود راعنـی تـر بـه م  خروج راحت
آنهـا شـانس   ،دهد که اگر امـور خـوب پـیش نرفـت    اعتباردهندگان نیز این اطمینان را می

خواهند.دهند و کمتر وثیقه میوام میبیشتراحتماالً آنهابازیافت پولشان را دارند. بنابراین 
توسـعه بـازار   ربـ دهـد و  ها را افـزایش مـی  ریسک و هزینه،ضعف مقررات ورشکستگی

رسـد در تـدوین الیحـه    به نظر میمنفی دارد.تأثیرخصوص توسعه بازار بدهی سرمایه و به
به اهمیت اصالحات در مقررات ورشکستگی توجه کافی صورت نگرفته باشـد  ،قانون تجارت

هاي مرتبط با این بخش را بر طرف کند.و ضرورت دارد مجلس در بررسی آن، کاستی
مستقیمی بـر سـودآوري و   تأثیرتوان نتیجه گرفت که محیط اقتصادي می،در مجموع
تواند ریسک و بازدهی بازار سرمایه را متأثر کنـد. ایـن بـه نوبـه     ها دارد و میریسک شرکت

طـور متقابـل بـر    داشته و بـه تأثیرگذاران به بازار و اندازه و عمق آن بر جذب سرمایه،خود
خواهد گذاشـت. یـک محـیط اقتصـادي     تأثیرها شرکتمالی و سودآوري تأمینهاي هزینه
انداز و هاي اطالعاتی و اقتصادي را کاهش و پسها را افزایش، ریسکبرنده سود شرکتپیش

کند.انباشت سرمایه و توسعه اقتصادي را تسهیل می

محیط فرهنگی و اجتماعی. 3ـ3

بـر  ،فرینان و شفافیتگذاري، نگرش به کارآانداز، سرمایهشرایط اجتماعی، فرهنگ پس
گذارد. ایران کشوري اسالمی است و اولین سؤال، شرعی بودن میتأثیرتوسعه بازار سرمایه 

هاي بازار سرمایه است. خوشبختانه این توافق بین بسـیاري مراجـع مـذهبی وجـود     فعالیت
از این لحاظ که منجـر بـه مشـارکت در سـود یـا زیـان یـک فعالیـت         ،دارد که خرید سهام

بخصـوص در سیسـتان   ،شود، منطبق با شرع است. مراجع اهل سنتصادي مشخص میاقت
کـه  راسود سهاممشروعیتبر شرعی بودن معامالت سهام تأکید دارند ولی ،بلوچستان نیز

اند.منوط به چگونگی تحصیل و شفاف کردن آن نموده،کنندها پرداخت میشرکت
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یکـی از موضـوعات بسـیار اساسـی     ،گـذاري انداز و آموزش سرمایهتشویق مردم به پس
است که در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفتـه است.کمیسـیون اروپـا در مـورد آمـوزش      

مقررات خاصی تدوین و به اجرا گذاشته است. در آمریکا شوراي عالی آمـوزش مـالی   ،مالی
الت خاصی براي داري تشکیوزارت خزانه،کند. عالوه بر آنجمهور فعالیت میزیر نظر رئیس

و دیگـر نهادهـاي   وررزآموزش مالی دارد. کمیسیون بـورس و اوراق بهـادار، فـدرال    يارتقا
هـاي  ها را به شـیوه اند و آموزشاي به این مهم اختصاص دادههاي جداگانهمرتبط نیز بخش

گـذاران  کنند. در آمریکا حتی بنیاد آمـوزش سـرمایه  مختلف از جمله روش مجازي ارائه می
گذاري عقالنی و جلوگیري از مورد ها تشویق مردم به سرمایهود دارد. اهداف این آموزشوج

سوء استفاده قرار گرفتن مردم است.
هـاي اساسـی اسـت و    انداز یکی از اولویتگسترش فرهنگ پس،در بسیاري از کشورها

گرفته است. مورد توجه قرار،هاي بازنشستگیعالوه بر بیمه،انداز بازنشستگیهاي پسطرح
انداز کارکنان از سوي کارفرمایـان بـه  درصد حقوق به پس3اختصاص معادل ،در ایران نیز

گـذاري ایـن   باشد، ولی تشکیالت مشخصی براي سرمایهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می
عنـوان صـندوق   هـاي بازنشسـتگی بـه   وجوه وجود ندارد. در قانون بازار اوراق بهادار صندوق

گذاري، مزایاي تکمیلی را بـراي  انداز و سرمایههاي پسگذاري که با استفاده از طرحیهسرما
مقـررات و  ،کند، تعریف شده اسـت. بـا ایـن وجـود    دوران بازنشستگی اعضاي آن فراهم می

هاي اجرایی عملیاتی نمودن آن تاکنون تدوین نشده است و کار مؤثري صورت نگرفته روش
اقبـال  از موانـع جـدي   ،انـداز هاي قانونمند تشویق به پسود روشاست. فقدان آموزش و نب

باشد. به بازار سرمایه و تجهیز منابع از طریق این بازار میعموم
عبـارتی  اي است. بـه بازار سرمایه و بخصوص بورس اوراق بهادار به درستی تاالر شیشه

ي و سیاسی پایین و حقد باشد. اگر بلوغ فکرهاي اساسی بورس مییکی از ویژگی،شفافیت
مـالی  تـأمین و حسادت شدید باشد، کارآفرینان ترجیح خواهند داد از بـازار سـرمایه بـراي    

شود. آیـا  مشخص میآنهااستفاده نکنند. با ورود به بازار سرمایه، میزان سرمایه افراد و سود 
کننـدگان  مصرفرا به اجحاف به آنهاجامعه سودآوري کارآفرینان را تحمل خواهد کرد و یا 

آیـا مقامـات دولتـی تصـمیم بـه افـزایش       ،خواري متهم خواهد کرد؟ در این صورتیا رانت
ها نخواهند هاي دولتی، کنترل قیمت محصوالت، وضع تعرفه و دیگر محدودیتقیمت نهاده

ها نخواهد شد؟ اینهـا سـؤاالت   هاي سیاسی شرکتگرفت؟ آیا شفافیت باعث افزایش هزینه
دهـد کـه   پاسخ روشنی براي آن وجود ندارد ولی شواهد گذشته نشان مـی اساسی است که
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ایم موفقیت کارآفرینان را بیش از حد معینی بپذیریم.نتوانسته
شفافیت از بعد دیگري نیز مطرح است و آن حقوق و مزایاي مدیران است. در بسـیاري  

رد. اگرچه در جریان بحـران  از کشورها در کنار بازار سرمایه کارا، بازار کار مدیریت وجود دا
مدیران متهم به دریافت حقوق و مزایاي باال شدند، ولی واقعیت ایـن اسـت کـه    ،مالی اخیر

شود. در ایـران بـه   عنوان یکی از منابع تولید ارزشی دارد و بهاي آن پرداخت میمدیریت به
بـه  سـال بـیش از ده میلیـارد ریـال پرداخـت شـده اسـت و       یک سرمربی فوتبال براي یک

شود. اگر یک مدیر که میلیاردهـا ریـال   بازیکنان فوتبال نیز مبالغ قابل توجهی پرداخت می
الزحمه یک سـرمربی فوتبـال دریافـت کنـد، هیـاهوي      خلق ثروت کرده است، نیمی از حق

گیـرد و بسـیاري از مـدیران    شود. در نتیجه، بازار کار مـدیریتی شـکل نمـی   زیادي بلند می
ند مدیریت یک شرکت سهامی عام را که سـرمایه هـزاران نفـر را در    دهشایسته ترجیح می

. براي مثال، مدیران بـا  شودمیها غیرشفاف اختیار دارد، نپذیرند و در برخی موارد پرداخت
هاي دیگري خواهند دریافت،مدیره آنهاهیئتزیر مجموعه و عضویت در هايشرکتایجاد 

ولیتی را ئدهند چنین مسپسندند، ترجیح مینمیداشت. بسیاري از کسانی که این روش را 
بزرگ از دسترسی به مـدیران الیـق و باکفایـت    هايشرکتنپذیرند و این باعث خواهد شد 

توانـد  مـی ،کفایتی بر بازار سرمایه تحمیل شود. عدم شـفافیت بیهايهزینهمحروم شوند و 
ب بـروز مشـکل بـراي    شـفافیت موجـ  ،گذاران شود و از طرفـی موجب سلب اعتماد سرمایه

مبنـاي راهکارهـاي   شود. چه باید کرد؟ در واقع با مشکل نمایندگی بایـد بـر  مدیران موفق 
سازي و تدوین مقررات راهبري شرکت شاید به علمی که مطرح است، برخورد شود. فرهنگ

حل این مشکل کمک کند. 
البته محـدود  گذار خارجی است که نگرش به سرمایه،یکی دیگر از موضوعات فرهنگی

. بـا وجـود مقـررات    شـود مـی به ایـران نیسـت و در دیگـر کشـورها از جملـه ژاپـن دیـده        
گـذاري و تعیـین سـقف ده درصـد مالکیـت اوراق بهـادار بـراي        محدودکننده براي سرمایه

گذار خارجی را به مثابـه  سرمایه،ولی بسیاري،که این نیز یکی از مشکالت است،هاخارجی
. در جریـان تـالش بـراي پـذیرش     اصـالح شـود  . این ذهنیـت بایـد   ینندبیگر میک چپاول

اساسی مواجه بـودم. اگـر شـرکت    سؤالهاي خارجی نیز با یک هاي ایرانی در بورسشرکت
کـه  ایرانی در بورس خارجی پذیرش و سهام آن به عموم خارجیان عرضه شـود، در صـورتی  

ریداري شود، آیـا افشـاي ایـن    بخشی از سهام توسط شهروند یکی از کشورهاي متخاصم خ
ي بر نحوه برخورد دولت با شرکت ایرانی خواهد داشـت؟ آیـا حقـوق مالکیـت     تأثیرموضوع 
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محترم شمرده خواهد شـد؟ بـراي ایـن مسـائل نیـز بایـد       ،صرفنظر از ملیت و دیگر مسائل
هاي منفی رفع شود. چویی شود و ذهنیتچاره

تواند به ثبات مـالی  دیگري است که میگیري یکی از موضوعاتالگوي فرهنگی تصمیم
بیشتر ،یراندر اگذارد.تأثیربازار و تصور ریسک آن و در نهایت اقبال مردم به بازار سرمایه 

انـد  نیز کمتر عادت کردهت عالیتحصیالافراد بااست. حتی گیري شهودياعتقاد به تصمیم
شود موجب می،کنند. این امرآوري و تحلیل جمعکافیاطالعات،که براي اخذ یک تصمیم

کننـده باشـد و جهـت بـازار سـرمایه      اطالعات نهانی تعیـین ورسمیکه شایعات، اخبار غیر
هاي خرید و فـروش در بـورس اوراق بهـادار    طرفه شود. مشکلی که به شکل پدیده صفیک

بایـد  ،هاي بـازار ايو آموزش حرفهگذاريسرمایهبا توسعه صنعت مشاوره شود.مشاهده می
اي عمـل  همانند مردم عادي و غیرحرفه،هاي بزرگشرایطی فراهم شود که مدیران سرمایه

و بررسـی وجـود مسـتندات کـافی بـراي      گـذاري سـرمایه هـاي شـرکت نظـارت بـر   نکنند.
ایـن مشـکل را تخفیـف دهـد و البتـه از حقـوق       توانـد مـی نیـز  گذاريسرمایههاي تصمیم
گذاران حمایت کند.سرمایه

گـذاران از سـوي کارآفرینـان یکـی از مشـکالت      داري و احترام به حقوق سـرمایه امانت
خـود را پاسـخگوي سـهامداران خـرد     ،بسیاري از مدیران و سـهامداران عمـده  جدي است.

رسـانی بـه   دهی و اطـالع خیر در پرداخت سود سهام، عدم گزارشأاین رفتار در تدانند.نمی
هـاي قـانونی بـراي ایـن     حلاگرچه راه.شودمیهده موقع و کافی و نیز معامالت خاص مشا

ثرتر است. ؤداري ممشکالت کارساز است ولی اخالق تجاري و فرهنگ امانت
یکی دیگر از مشکالت اساسی بخصوص براي جذب سـرمایه از بازارهـاي جهـانی عـدم     

ه هـا و هـم در تهیـ   تسلط کافی به زبان انگلیسی است. این مشکل هم در ارتباط با خـارجی 
مشهود است. به زبان انگلیسیگذاريهاي سرمایهها و فرصتاطالعات شرکتها وگزارش

اطالعات و ارتباطاتفنّاوري. 4ـ3

باشـد.  اطالعات و ارتباطـات مـی  فنّاوري،هاي اصلی توسعه بازار سرمایهیکی از محرك
کمـک قابـل   هاهاي جهانی و ادغام و گسترش بورسبه تشکیل بورسفنّاوريهاي پیشرفت

نامه اجرایـی بـازار   ) و نیز آیین15توجهی نموده است. اگر چه در برنامه چهارم توسعه (ماده
هاي ارتباطی بازار سـرمایه ساختزیرتأمینملزم به فنّاورياوراق بهادار، وزارت ارتباطات و 

ثري نیز صورت گرفته است، ولی فاصله زیـادي بـا شـرایط مطلـوب     ؤشده است و اقدامات م
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،هاي اطالعاتی و معـامالتی عالوه بر کاهش هزینه،اطالعات و ارتباطاتفنّاوريوجود دارد. 
افزارهاي معـامالتی، دفـاتر   شود. البته نرمباعث گسترش دسترسی عموم به بازار سرمایه می

،د. ایرانناي دارافزارهاي پردازش و توزیع اطالعات نیز اهمیت ویژهسفارش الکترونیکی، نرم
فنّاوريافزار و افزار، سخترغم برخورداري از نیروهاي تحصیل کرده و متخصص در نرمعلی

،بورس جایگاه مناسبی ندارد. این در حالی اسـت کـه در آسـیا   فنّاورياطالعات، در صنعت 
باشند. بورس میفنّاوريکنندگان بزرگ تأمینسریالنکا و هند 

پرداخت و تسویه فنّاوري. 5ـ3

امـور بـا همکـاري وزارت  ،پرداخت الکترونیکی در بـورس اوراق بهـادار  توسعه سیستم 
) است. سیستم 15از الزامات قانون برنامه چهارم (ماده،اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزي

پرداخت سـود  هم از لحاظهم از لحاظ تسویه معامالت اوراق بهادار و ،پرداخت الکترونیکی
گـذاري مرکـزي اوراق   شرکت سـپرده ،ارد. در حال حاضراي داهمیت ویژه،هاسهام شرکت

ولیت دارد و ئطبــق قــانون بــازار اوراق بهــادار در ایــن زمینــه مســ،تســویه وجــوهبهــادار و
فاصله زیـادي بـا کشـورهاي دیگـر از جملـه      ،هاي خوبی داشته است. با این وجودپیشرفت

گسترش بانکداري الکترونیکـی  پرداخت و تسویه با فنّاوريشود. ترکیه و مالزي مشاهده می
ضرورت دارد اقدام خاصی ،ها بهبود خواهد یافت. به هر حالالمللی بانکو نیز ارتباطات بین

براي بازار سرمایه صورت گیرد. 

پیامدهاي توسعه بازار سرمایه. 4
افـزایش نقدشـوندگی اوراق   بازار سرمایه باعث افـزایش دسترسـی بـه سـرمایه،    توسعه
ایـن ع ریسک و کاهش هزینه سرمایه خواهد شد. هـر یـک از ایـن پیامـدها در    بهادار، توزی

بخش به تفصیل بررسی شده است.

دسترسی به سرمایه .1ـ4

هـاي توسـعه و نـوآوري خـود را از     مالی پروژهتأمینتوانند ها و کارآفرینان میشرکت
اخذ وام بـانکی  ، عرضه خصوصی سرمایه، عرضه اوراق بدهی و 1طریق عرضه سهام به عموم

1- IPO
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تواند بهترین روش انجام دهند. اگر بازار سرمایه توسعه یافته باشد، عرضه سهام به عموم می
باشد. زیرا:  

شود.گذاران توزیع میریسک به نحو مناسبی بین کارآفرینان و سرمایه.1
هاي تواند مانع از اجراي بسیاري از پروژههاي سنگین که میبه وثایق و تضمین.2

باشد. شود، نیاز نمیسودآور
ها و دریافت سود نسبتاً گذاري در بانکجاي سپردهتوانند بهگذاران میسرمایه.3

گذاري کنند و بازدهی سود در بازار سرمایهگذاري پرهاي سرمایهثابت، در فرصت
دست آورند. بیشتري به

در مورد گذاران، به کارآفرینان هاي بازار و واکنش سرمایهها و کنترلنظارت.4
دهند. تصمیماتشان عالمت می

توانند سهم خود نفعان از جمله دولت میشفافیت اقتصادي بیشتر است و همه ذي.5
درستی دریافت کنند. را به

کند.ساالري و عدالت اقتصادي را میسر میمردم.6
شـود مـی موجـب  ،کنند که عرضه سـهام بـه عمـوم   البته بعضی این ایراد را مطرح می

هاي بعد مجبور به تقسیم و پرداخت سود سهام شـوند و نتواننـد از سـود    ر سالها دشرکت
ها درصد باالیی هایشان استفاده کنند. در ایران که شرکتتحصیل شده براي توسعه فعالیت

دولتی که هايشرکتکنند این ایراد تا حد زیاي صحیح است. در از سود خود را تقسیم می
و برخی از آنها شودمیصیص یافته است نیز این مشکل دیده سهام آنها به سهام عدالت تخ

ایرانـی بـه اسـتناد گـزارش     هـاي شرکتاند. براي پرداخت سود سهام ناچار به اخذ وام شده
ها، باالترین نسبت تقسیم سود دنیا را دارند و بخشی از این مشکل فدراسیون جهانی بورس

و ،دیره در تصـمیمات تقسـیم سـود   مـ هیئـت ناشی از ضعف مدیریت مالی، نقش کم رنگ 
باشد.                                                                                                 همچنین عملکرد نامطلوب مدیران در استفاده از سودهاي انباشته می

هاي بزرگ کتاي از شرها بیانگر این است که بخش عمدهآمار فدراسیون جهانی بورس
شده هاي پذیرفتهشرکت)2جدول شماره (مالی نمودند. تأمینجهان از طریق بازار سرمایه 

دهد.ها را نشان میدر بورس
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هاي دنیاهاي پذیرفته شده در بورسشرکت)2جدول (
2008دسامبر 200731دسامبر31شرح

275،45705،46هاي پذیرفته شده (تعداد)کل شرکت
384،11790،11بورس (تعداد)11منطقه آمریکا 

648،19819،20(تعداد)بورس18اقیانوسیه  ـمنطقه آسیا 
بورس24میانه خاورـآفریقا ـمنطقه اروپا 

(تعداد)
225،14096،14

352356(تعداد)ایران
هاي پذیرفته (میلیارد ارزش بازار کل شرکت

دالر)
167،62311،33

320،24896،13ه آمریکا (میلیارد دالر)منطق
273،19948،9منطقه آسیا و اقیانوسیه (میلیارد دالر)

574،18467،9(میلیارد دالر)اروپا ـ آفریقا و خاورمیانه
4449(میلیارد دالر)ایران

)WFEها (منبع: فدراسیون جهانی بورس
باشد. در مورد ایران عرضه اولیه چهار ی از بحران مالی جهانی میعمدتاً ناش2008کاهش ارزش بازار سهام در سال 

بزرگ (مخابرات ایران، کشتیرانی جمهوري اسالمی، پاالیشگاه نفت اصفهان و پتروشیمی فناوران) به افزایش شرکت
است.ارزش بازار کمک نموده

ه اولیـه  ها از طریق عرضه سهام (عرضاي که شرکتمیزان سرمایه)3جدول شماره (در 
اند ارائه شده است. این منابع عمدتاً صـرف  آوري نمودهها جمعبورسیا افزایش سرمایه) در

گردند.هایی شده است که موجب انباشت سرمایه در اقتصاد و رشد اقتصادي میفعالیت
هاآوري شده با انتشار سهام در بورسسرمایه جمع) 3جدول (

(ارقام به میلیارد ریال)
اروپا ـ آفریقا ـ اقیانوسیهـآسیا منطقه آمریکاجهان کل سال 

خاورمیانه
ایران

20087881892173827/2
20079032643402995
2006723183205335-
2005597247147203-
2004528177142209-

)WFE(ها منبع: فدراسیون جهانی بورس
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شوندگی نقد.2ـ4

ارکردهاي اصلی بازار سرمایه ایجاد بـازار ثانویـه بـراي معـامالت اوراق بهـادار      یکی از ک
دهد و فشار بر ناشران اوراق بهادار را کاهش می،باشد. وجود یک بازار با نقدشوندگی باالمی

گذارانی که مایل بـه  دغدغه آنها را بخصوص در دسترسی به سرمایه و نیز مواجهه با سرمایه
کند. اگـر بـازار سـهام نقدشـوندگی بـاالیی      رفع میباشند،شان میگذاريسرمایهنقد کردن 

گذاران نیز نگران آن نخواهند بود که در صورت نیاز به نقدینگی نتوانند داشته باشد سرمایه
صـرف  فروش رسانند، لـذا بابـت ریسـک نقدشـوندگی اوراق بهـادار،     اوراق بهادار خود را به

ثر از عوامـل مختلفـی اسـت. هـر     أمت،شوندگی اوراق بهادارقدناضافی مطالبه نخواهند کرد.
یابد.شوندگی اوراق بهادار افزایش میچقدر عمق و اندازه بازار سرمایه گسترش یابد نقد

حجم معامالت و سرعت گردش معـامالت (حجـم   ،معیار اصلی براي سنجش نقدینگی
ها عضو فدراسیون جهانی بورسبورس 53باشد. حجم معامالت معامالت به ارزش بازار) می

238بـار ( 4/2هزار میلیارد دالر و سرعت گردش سهام حـدود  113بالغ بر 2008در سال 
میلیارد دالر (یک ده 2/15درصد) بوده است. در همین مدت حجم معامالت در بورس ایران

درصد بوده است که البته نسبت بـه سـال قبـل    5/26هزارم جهان) و سرعت گردش سهام 
به لحـاظ رشـد ارزش بـازار یـا رشـد حجـم       ،دهد. بورس ایرانشد قابل توجهی نشان میر

هاي جهان در صدر بورس2008ماه متوالی منتهی به دسامبر طی هفت،معامالت و بازدهی
پـذیري  و نیـز آسـیب  44هاي مشـمول اصـل   نشینی ناشی از واگذاري شرکتبود. این صدر

رسـد ایـن   باشد و البته به نظر نمیبحران مالی جهانی میکمتر بورس اوراق بهادار تهران از
استمرار داشته باشد.2009وضعیت در سال 

منظـور  شوندگی افزایش میزان سهام شناور آزاد (درصدي از سهام که بهبراي بهبود نقد
هـاي مـالی خـارجی، توسـعه     خرید و فروش در بازار موجود است)، اجازه فعالیت به واسطه

هاي معامالتی، ساختسازي مدیریت شده حساب سرمایه، بهبود زیرنترنتی، آزادمعامالت ای
بخشی به محصوالت مالی، اسـتقرار نظـام صـحیح راهبـري شـرکتی و بهبـود کیفیـت        تنوع

شده کار ساز است.هاي پذیرفتهشرکت
توان بر مبناي نسبت ارزش بازار سهام به تولیـد ناخـالص  عمق بازار سرمایه ایران را می

درصد بوده اسـت کـه در   19تاکنون حدود 84این نسبت در ایران از سال داخلی سنجید.
نسبت ارزش بازار سهام به تولیـد  2007مقایسه با دیگر کشورها پایین است. در پایان سال 
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164درصـد، انگلـیس   146درصـد، کـره   80درصد، ترکیه 246ناخالص داخلی در مالزي 
درصد بود.150درصد و آمریکا

توزیع ریسک. 3ـ4

گـذاران را دارد. بـراي   بازار سرمایه قابلیت توزیـع ریسـک بـین کارآفرینـان و سـرمایه     
اوراق بـا  گذاران نیز این فرصت وجود دارد که با تشکیل سبد (پرتفوي) سهام و نیـز  سرمایه

در کنـار بـازار سـهام و بـازار    ،هاي پیشـرفته مشتقه این ریسک را باز توزیع کنند. در بورس
تـرین اوراق مشـتقه شـامل قراردادهـاي     وجود دارد. معمـول اوراق بهادار، بازار مشتقات نیز

باشد. سهم یا برحسب شاخص میسهم یا برحسب شاخص و قراردادهاي آتی تکاختیار تک
76/2مقام اول جهان را در معامالت قرارداد اختیار مبتنی بر شـاخص ( ،رهدر آسیا بورس کُ
) و بورس ملـی هنـد   2007میلیارد قرارداد در سال 70/2و 2008ر سال میلیارد قرارداد د

و 2008میلیون قـرارداد در  255سهم (هاي آتی تکمقام دوم جهان را در معامالت قرارداد
) دارد.2007میلیون قرارداد در سال 179

ر اي بـراي ایجـاد بـازا   کارگروه بـازار مشـتقه مطالعـات گسـترده    ،در بورس اوراق بهادار
مشتقه انجام داده است و کمیتـه فقهـی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار نیـز ابعـاد فقهـی         

سهم را بررسـی نمـوده اسـت و بـه نتـایج خـوبی       قراردادهاي آتی و قراردادهاي اختیار تک
گذاران راه درازي باید پیمـوده  رسیده است ولی تا ایجاد این بازار و شناساندن آن به سرمایه

آمادگی خود را براي کمک بـه راه انـدازي   ،ورس کره و هم بورس ملی هندشود. البته هم ب
توان از تجارب آنها استفاده کرد.اند و میبازار مشتقه ایران اعالم کرده

هزینه سرمایه. 4ـ4

مالی را تأمینهاي مختلف کارآفرینانی که به منابع مالی نیاز دارند هزینه سرمایه روش
کننـد. یـک بـازار    کم هزینه را در صورت دسترسـی انتخـاب مـی   کنند و راهکار بررسی می
مالی را براي کارآفرینان کاهش دهد. در بازار سـرمایه  تأمینهزینه تواندمیمدآسرمایه کار

مطالعات علمی انجام نشده است، ولی ،ثر بر آنؤدر خصوص هزینه سرمایه و عوامل م،ایران
توان نتیجه گرفت که هزینه سرمایه در ها می) شرکتP/Eبا توجه به نسبت قیمت به سود (

درصد و باال است، در حالی که نـرخ سـود تسـهیالت    25طور متوسط بازار سرمایه ایران به
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درصـد) و عقـود مشـارکتی متوسـط     9درصد (بعد از مالیـات  12اي بانکی در عقود مبادله
باشد.درصد) می5/16درصد (بعد از مالیات22

هر سال هزینه سـرمایه بررسـی و بـراي    ،کز مالی دنیا مثل شهر لندندر بسیاري از مرا
گذاران در اوراق بهـادار بابـت   سرمایه،گیرد. در ایرانثري انجام میؤکاهش هزینه اقدامات م

شـوندگی سـهام،  هاي اقتصادي و صـنعتی، ریسـک نقـد   ریسک تورم، ریسک تغییر سیاست
کننـد. از  ادي، صـرف ریسـک مطالبـه مـی    هاي اقتصـ ریسک نرخ ارز، ریسک واقعی فعالیت

باشد. در چنین وضـعیتی  نرخ سود بدون ریسک (اوراق مشارکت دولتی) نیز باال می،طرفی
هـاي  شود و شـرکت هاي دولتی و براساس الزام قانون در بورس عرضه میفقط سهام شرکت

م سـهام خـود را   ها باید همالی از بازار سرمایه ندارند. زیرا شرکتتأمینخصوصی تمایل به 
هـاي ناشـی از عمـومی شـدن شـرکت و شـفافیت       به قیمت پایین عرضه کنند و هم هزینه

اطالعاتی را تحمل کنند. 

گیري نتیجه. 5
یک عامل اساسی رشد و توسعه اقتصـادي اسـت، زیـرا بـه انباشـت      ،توسعه نظام مالی
حور یا بازار محور باشد. تواند بانک مکند. نظام مالی میانداز کمک میسرمایه و تسهیل پس

گیرند و در بسیاري از موارد ایـن دو  کشورها از مزایاي هر دو روش بهره می،در دنیاي واقع
بسـیار پررنـگ   در کشـورهاي پیشـرفته نقـش بـازار سـرمایه     ،هر حـال اند. بهدر هم تنیده

باشد. می
هاي و اجراي سیاستهاي توسعه اقتصاديعنوان یکی از محركبهبازار سرمایهتوسعه
فنّـاوري نیازمند ایجاد بسـترهاي قـانونی، اقتصـادي، فرهنگـی و اجتمـاعی،      ،44کلی اصل 

باشد. ساختار نظارتی مناسـب، حمایـت   پرداخت و تسویه میفنّاورياطالعات و ارتباطات و 
گذاران، استانداردها و مقررات حسابداري و حسابرسی و عملکـرد مطلـوب حرفـه    از سرمایه

هـاي معـامالتی شـود و    هـاي اطالعـاتی و هزینـه   تواند موجب کاهش هزینـه ابرسی میحس
گذاران و کارآفرینان زیادي را جلب بازار سرمایه نماید. سرمایه

ریسک و ،دارد و این به نوبه خودتأثیرها محیط اقتصادي بر سودآوري و ریسک شرکت
جذب منابع به ،کند. از طرف دیگرر میبازدهی در بازار سرمایه و جریان جذب منابع را متأث

انجامـد. اگـر بـازار    وري مـی هاي اقتصادي و کارآیی و بهـره انباشت سرمایه و توسعه فعالیت
دسترسی کارآفرینان به سـرمایه از طریـق عرضـه عمـومی سـهام و یـا       ،سرمایه توسعه یابد
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ي بـراي  بیشـتر اب شود و مردم نیز امکان انتخهاي موجود میسر میافزایش سرمایه شرکت
باعث رشد اقتصادي و افزایش رفاه اجتمـاعی خواهـد شـد. از طرفـی     ،انداز دارند و اینپس

،اقتصـادي يهـا در نتیجه فعالیـت آنهاکارآفرینان با عرضه سهام به عموم و مشارکت دادن 
تواند موجـب بهبـود نـوآوري و ابتکـارات شـود و      کنند و این فرآیند میریسک را توزیع می

هاي سودآور زیادي را خلق کند.تفرص
هـاي  ها و فرصـت دلیل محیط اقتصادي، اختاللایران بهسرمایه در بازار سرمایههزینه

هاي پرسـود، بـاال   هاي اقتصادي دولت و دیگر فرصتآربیتراژ در بازار پول، ابهام در سیاست
قانون 44اصل هاي تواند گسترش بخش خصوصی، اجراي سیاستباشد. این موضوع میمی

قرار دهد. بهبود فضاي بازار سرمایه ضـرورتی  تأثیراساسی و وقوع انقالب اقتصادي را تحت 
باید رسد نظر میباشد. بهغیرقابل اجتناب براي اصالح و بهبود فضاي کسب و کار کشور می

24کارگروهی در وزارت اقتصاد متولی پروژه بهبود بازار سرمایه شود. خوشـبختانه در بنـد   
ـ  ،هاي کلی برنامه پنجمسیاست ی و کیفـی بازارهـاي   که اخیراً ابالغ شده است، ارتقـاي کم

مـورد تأییـد قـرار    آنهـا مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارآیی، شفافیت و سـالمت  
بندي مشـخص تعریـف گـردد و از معیارهـاي     گرفته است. در این پروژه باید اهداف و زمان

، (CFA)ران مـالی  گـ توسط بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، انجمن تحلیلالمللی که بین
شـده اسـت   ارائـه مؤسسات بزرگ حسابرسی براي ارزیابی توسعه مالی، شفافیت و سـالمت  

ی و کیفی بازار سرمایه به توسعه اقتصـادي و دسـتیابی بـه    بهره گرفته شود. ارتقاي کم،نیز
هاي اقتصادي منجر به افـزایش  طور متقابل کامیابیانداز کمک خواهد کرد و بهاهداف چشم

اندازه و عمق بازار سرمایه خواهد شد. 
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