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16/5/1388تاریخ پذیرش مقاله:8/3/1388تاریخ دریافت مقاله:

چکیده
نشانگر ایجاد ،در مجلس شوراي اسالمی1384تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 
گیري سیستم بازاري مـدرن در  در دوران شکلرویکرد جدیدي در اقتصاد ایران بود. اکنون 

بازارهاي جدید مالی در حال تکوین است. به این ترتیب ،اقتصاد ایران قرار داریم و همزمان
سو، فضاي کسب و کار جدید، در بازار سرمایه ایران دستاویز موضوع این تحقیق واقع از یک

زار قـادر اسـت بـراي سـایر بازارهـا      هایی که این باها و قابلیتشده، و از سوي دیگر، فرصت
فراهم نماید، مورد بررسی قرار گرفته است. واقعیت آن است که بـازار سـرمایه ایـران قـادر     
است به تکوین سایر بازارها کمک نماید در نتیجه به شـکل غیرمسـتقیم بـه بهبـود فضـاي      

کـار وکسبايفضبهبودالزاماتازکسب و کار در این بازارها کمک خواهد کرد، زیرا یکی
آنهـا رشـد وتأسـیس بـراي الزمنقـدینگی تـأمین وکارهـا وکسـب مالیتأمینبهکمک

.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
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فراهم سرمایه، براي کمک به گسترش فضاي کسب و کار،بازاریکی از راهکارهاي.باشدیم
هـا طـرح مالیتأمینجهتمختلفبهاداراوراقانتشاربرايکردن امکانات و تسهیالت الزم

وبازارعملیاتوهافعالیتتسهیلبرايالزمنهادهايگذاري،سرمایهابزارهايهتوسع. است
دیگـر  ازمختلـف بهـادار اوراقمعـامالت وانتشـار برايپیشرفتهوفعالبازارهايایجادنیز

ایـران اقتصـاد درکـار وکسـب فضايبهبودکمک بهبرايسرمایهبازاراساسیراهکارهاي
شاخص زمان و تسهیالت آغاز یک ،ي ارزیابی فضاي کسب و کارهاصشاخدر بین .باشدمی

در ارتباط تنگاتنگی با نهاد ناظر بـازار  ،گذارکسب و کار همچنین شاخص حمایت از سرمایه
ضـمن بیـان دسـتاوردهاي مطالعـاتی محققـان، آثـار بـازار        ،در این مقالهسرمایه قرار دارد.

آن و نیازهاي کسب و کار در بازار سرمایه مورد ي هاشاخصسرمایه بر فضاي کسب و کار و 
ي ارزیـابی  هـا شـاخص تواند به بهبود و رونق مطالعه قرار گرفته، همچنین اصالحاتی که می

فضاي مزبور منجر شود، بررسی گردیده است. ضمن آنکه ادعاي این مطالعـه آن اسـت کـه    
آوري و رشد اقتصادي به دلیل بازار سرمایه، یکی از پشتیبانان قوي براي اشتغال آفرینی، نو

خواهد بود. 1»سرمایه آگاهانه«به جریان انداختن 

ي فضــاي کســب و کــار، بــازار ســرمایه، حمایــت از هــاشــاخصکلیــدي:هــايهواژ
و  بهبود .2،گذارسرمایه

JEL:E02, D53بنديطبقه

1- informed capital
2- Investor protection
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مقدمه .1
ق افتاده و برخی کسـب و  همواره کسب و کارهایی از رون،همراه با تغییر آهنگ اقتصاد

هـاي اصـلی کـه بـراي اقتصـاد پویـا       یابند. شاید یکی از ویژگیکارهاي دیگر مجال بروز می
هـاي جدیـد   کـه آهنـگ معرفـی فرصـت    به نحوي،آفرینی آن باشدتوان برشمرد، شغلمی

در حال گـذار  ،هاي قدیمی باشد. جامعه ایراناش بیش از آهنگ از دست رفتن شغلشغلی
له اقتصاد سنتی و تکوین آن به سوي اقتصاد مدرن است. این راهی است که نـاگزیر  از مرح

. باشدمیاز پیمودنش 
اقتصاد مدرن و امروزي، نیازمند ابزارها و نهادهاي جدیدي اسـت. خـالء ایـن نهادهـا و     

از جملـه  ،ابزارها باعث کم تحرکی و رشد ناچیز اقتصاد در دستیابی به اهـداف عالیـه خـود   
تردید با برخـورداري از دیـدگاه سیسـتماتیک در    ش رفاه عمومی جامعه خواهد شد. بیافزای

هاي قدرتمند اقتصادي، بدون بخش مـالی  تحلیل اقتصاد، درخواهیم یافت، که باور به بخش
،1384قدرتمندتر امکان پذیر نیست. با رویکرد نوگرایانه قـانون بـازار اوراق بهـادار از سـال     

ر سـرمایه ایـران فـراهم آمـده اسـت. ایـن همـان گـامی اسـت کـه           فرصت براي جهش بازا
هاي جدید کسب و کار را در پیکره کالن اقتصاد، همچنین در بخـش بـازار سـرمایه    فرصت

هـاي درونـی و   کند. بازار سرمایه نیز در توسعه فضاي کسب و کار خود با مقاومتفراهم می
هـاي ناخواسـته بـین سـاختارهاي     گیهـا، از ناهمـاهن  برونی روبرو است. اغلب این مقاومـت 

کاك در امید است با گـذر زمـان، اصـط   گیرد. البتهموجود و نبود مقررات ابتدایی ریشه می
اندوزي در بازار سرمایه، تربیت نیـروي متخصـص و   شک، با تجربه. بیگردداین زمینه زایل 

اصالحات قـوانین و  هاي اقتصادي، بهبود وشناخت توان بالقوه بازار در تعامل با سایر بخش
خواهد بود.  ضروري مقررات 

هـاي تـازه کسـب و کـار در بـازار      معرفی فرصت،هدف از این نوشتار،بیش از هر چیز
معطوف به سازمان بورس و اوراق بهـادار  ي ارزیابی کسب و کار هاشاخصسرمایه و بررسی 

ه در خلق فرصت براي سـایر  این بازار است. به عالوه از نقشی که بازار سرمایبه عنوان ناظر
تأسـیس آید. سپس بـا توجـه بـه تجربـه دو سـاله از      کند، سخن به میان میبازارها ایفا می

. گرددمیسازمان بورس و اوراق بهادار، نکاتی بیان 
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فضاي کسب و کار بازار سرمایه ایران.1

تاریخچه بازار سرمایه ایران.1ـ2

تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در بـورس اوراق بهـادار   بازار سرمایه در ایران تا قبل از
گـردد. هرچنـد بـورس اوراق بهـادار     برمی1346تهران متجلی بود  که پیشینه آن به سال 

تهران در دوره قبل از انقالب اسالمی، از رونـق چشـمگیري برخـوردار نبـوده، رشـد ارزش      
الحات اراضـی، افـزایش حجـم    افزوده بخش صنعت و نیز حضور اوراق قرضـه دولتـی و اصـ   

هـاي پـس از انقـالب    معامالت را در بورس اوراق بهادار تهران در پی داشته اسـت. در سـال  
هـاي چشـمگیري   اسالمی و تا پیش از آغاز برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، دگرگونی

ایـن دوره را  داد. قـرار مـی  تأثیردر اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار را نیز تحت 
در چارچوب برنامـه پـنج سـاله    1369توان دوران تعطیلی بازار سرمایه دانست. در سال می

اول توسعه اقتصادي، تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار به عنـوان بسـتري بـراي گسـترش     
سازي مورد توجه قرار گرفت. خصوصیهايسیاستاقتصاد پایه اوراق بهادار و جهت اجراي 

به اسـتفاده از سـاز و کـار    ،اران کالن اقتصاديزسبب افزایش گرایش سیاستگ،این موضوع
پذیرفتـه شـده و افـزایش حجـم فعالیـت      هايشرکتبورس شده و افزایش چشمگیر تعداد 

بورس اوراق بهادار تهران را در پی داشت.
ي هـا و تفکیـک نهـاد نظـارتی از نهـاد    84با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 

عملیاتی و از طرف دیگر افزایش اختیارات سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بـازار سـرمایه،   
44کلـی اصـل   هـاي سیاستدیگر ابالغ سويزمینه گسترش بازار سرمایه به وجود آمد. از

بـراي  ،قانون اساسی نیـز زمینـه را جهـت اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از سـاز و کـار بـورس          
بورس کاال نیز به عنوان بخـش  ،ولتی فراهم آورد. در این میاندهايشرکتسازي خصوصی

دیگر بازار سرمایه به سرعت رشد نمود و عالوه بر محصوالت کشاورزي، محصوالت فلـزي و  
توان تاریخچـه تحـوالت بـازار    پتروشیمی را نیز مورد پذیرش قرار داد. در یک نگاه کلی می

شان داد:دوره و به صورت زیر ن4سرمایه کشور را در 
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)1315دوره مطالعات اولیه (

)1346-1357دوره نخست (
 1345تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت
1346ماه سال بورس اوراق بهادار تهران در بهمنتأسیس
 1354تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهاي تولیدي در اردیبهشت
پذیرفته شـده در بـورس   هايشرکتهاي مالیاتی براي تصویب قانون معافیت

1354اوراق بهادار در سال 
)1358-1367دوره دوم (
1358خرداد ها در تصویب قانون اداره امور بانک
 1358تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیرماه
آغاز جنگ تحمیلی و تعطیلی بورس اوراق بهادار تهران

)1368-1383دوره سوم (
 مه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري  برناتصویب

اسالمی ایران
 دولت به تعیین ( الزام کل کشور1378قانون بودجه سال 35تبصره تصویب

بخش دولتی از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام بـه  هايشرکتتکلیف همه 
)هاي خصوصی و تعاونیبخش

 اي بازار سـرمایه  ایجاد شبکه رایانه(وسعه قانون برنامه سوم ت94ماده تصویب
و پوشـش دادن  منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونیک اوراق بهـادار ایران به

)المللیرسانی در سطح ملی و بینخدمات اطالع
 اي در سـطح  هاي منطقهاندازي بورسراه(برنامه سوم توسعه 95ماده تصویب

بل معامله شدن دیگر ابزارهـاي مـالی در   راهکارهاي الزم براي قاارائه کشور و 
)بورس اوراق بهادار

تاکنون)1384دوره چهارم (از سال 
 1384تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه
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 تشکیل شوراي عالی بورس و اوراق بهادار
 تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)تشکیل
رس کاالي ایرانتشکیل بو
گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوهتشکیل شرکت سپرده
هاي کارگزاران و نهادهاي مالیتشکیل کانون
  ســرمایه و تــأمینایجــاد برخــی از نهادهــاي مــالی بــراي اولــین بــار ماننــد

گذاريهاي سرمایهصندوق
تی کارگیري ابزارهاي متنوع مالی از جمله قراردادهاي آه توسعه و ب

بررسی واقعیات موجود بازار سرمایه ایران .2ـ2

بازار سرمایه کشور مسیر پرتالطمی را طی نمـوده و همـواره شـاهد    ،هاي اخیردر سال
توان با فراز و فرودهاي زیادي بوده است. اما در یک نگاه کلی، روند قابل قبولی داشته و می

م نمود. ریزي مناسب دورنماي خوبی را براي آن ترسیبرنامه
هاي اخیر حرکت شتابداري را بـه سـوي توسـعه و تحـول     بازار سرمایه کشور در ماه

سیاسـتگزاران هاي ایجاد شـده و حمایـت و توجـه    آغاز نموده و همچنان با توجه به فرصت
هـاي  نمایـد. بخـش  یافتگی را طـی مـی  کالن کشور، مسیر طوالنی و پرفراز و نشیب توسعه

باشند، نهادهاي مالی جدید ار سرمایه شکل گرفته و در حال تکامل میاجرایی و نظارتی باز
اند، ابزارهـاي  شدهتأسیسگذاري هاي سرمایهسرمایه و صندوقتأمینهايشرکتهمچون 

مالی جدیدي همچون اوراق اجاره، اوراق مشارکت رهنـی بـراي انتشـار و معاملـه در بـازار      
مله قراردادهاي آتی آغاز شده و در حال توسعه است، معاشدهسازيسرمایه طراحی و آماده

هاي آموزشـی پیشـرفته بـه    ها، سمینارها و کارگاهباشد. همچنین همایشبه انواع کاالها می
گردد.جهت ارتقاي دانش بازار سرمایه تشکیل می،طور مرتب توسط نهادهاي بازار سرمایه

که توسط نهادهاي مختلف فعال در ها و تدابیريبا برنامه،بورس اوراق بهادار تهران
مشـمول هـاي شرکتبازار سرمایه، براي توسعه آن در نظر گرفته شده و نیز با عرضه سهام 

ه هاي گذشته و بدولتی در ایران) در ماههايشرکتسازي (تسریع فرایند خصوصی،44اصل
هاي پایانی سال رکوردهاي مناسبی را ثبت نمود. به استثناي ماه87ویژه در نیمه اول سال 

که بازارهاي مالی جهان دستخوش تالطم گردیدند و بورس تهران نیز از آن ،میالدي2008



1388107، تابستان و پاییز 1فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

2، 1رو به رشد بوده است. نمودارهـاي شـماره   هاشاخصنماند، روند ارزش بازار و تأثیربی
به ترتیب روند تغییرات شاخص بازده نقدي و قیمت، روند تغییرات ارزش بـازار و رونـد  3و

ــران را در دوره(   ــادار ته ــورس اوراق به ــامالت ب ــرات ارزش مع ــان 1381-1387تغیی ) نش
دهند.می

به موازات رشد بورس اوراق بهادار تهران، بورس کاالي ایران نیز با اتخاذ ،از طرف دیگر
هاي جدید از جمله گسترش پذیرش کاالهاي جدیـد و اسـتفاده از ابزارهـاي    تدابیر و برنامه
روند افزایشی را در دوره فعالیت خود داشته است. نمودار ،نند قراردادهاي آتینوین مالی ما

دهد.مینشان رانیز روند تغییرات ارزش معامالت بورس کاالي ایران4شماره 

روند تغییرات شاخص بازده نقدي و )1(نمودار 
)87تا 81قیمت در  بورس اوراق بهادار تهران (

ات ارزش بازار در بورس اوراق روند تغییر)2(نمودار 
) (میلیارد ریال)87تا 80بهادار تهران (

روند تغییرات ارزش معامالت در بورس )4(نمودار 
) (میلیارد ریال)87تا آذر 82کاالي ایران (

روند تغییرات ارزش معامالت در )3(نمودار 
) 87تا آذر 82بورس اوراق بهادار تهران (

(میلیارد ریال)
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بازار سرمایه ایران به همزمان با رکود و بحران جهانی، ،ديمیال2008هر چند در سال 
پذیرفت، ولی از طـرف دیگـر فرصـت خـوبی بـراي اقتصـاد و بـازار        تأثیرمستقیم شکل غیر

هـاي بیشـتري را   کردن بستري مناسب، سرمایهه که بتواند با آمادهشدسرمایه کشور فراهم 
به سوي خود جذب نماید. 

گذاران و در هاي بورس اوراق بهادار تهران براي سرمایهجذابیت.3
کارراستاي گسترش فضاي کسب و 

44و اجراي قانون موسوم به اصل هاي قانونیجذابیت.1ـ3

ملـزم بـه   ،انداز بلندمدت براي اقتصاد ایـران بازار سرمایه ایران بنا به تدوین سند چشم
اي اسـت. نقطـه   گسترش و اصالح ساختار خود تا تبدیل شدن به یک قطب بـزرگ منطقـه  

با توجه به ،قانون. این گرددباز میروز آنهن باتکاي بازار سرمایه ایران در وهله اول به قوانی
اجـرا  درحـال  مالحظاتی از جمله گسترش ابعاد نظارتی و اسـتانداردهاي راهبـري شـرکتی    

به عنوان نخسـتین مـوارد اصـالح قـوانین موجـود شناسـایی شـده و        ،. این مالحظاتاست
در راستاي اجراي سـند  باشند. بازار سرمایه در صدد اصالح قوانین موجود میسیاستگزاران

ساله جمهوري اسالمی، لزوم توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد حس 20انداز چشم
قـانون  44کلی نظام دربـاره اصـل   هايسیاستمقام رهبري با ابالغ ،شد به همین دلیلمی

را فراهم آوردند. این امتیـاز  44کلی اصل هايسیاستاساسی زمینه تهیه قانون موسوم به 
اي براي توسعه همزمان بازارهاي مـالی و بخـش واقعـی اقتصـاد فـراهم خواهـد کـرد.        یژهو

دولتـی بـه  بـورس اوراق بهـادار     هـاي شرکتهاي اولویت اول واگذاري،برمبناي این قانون
هـا و قـوانین باالدسـتی، مشـرف بـر بـازار       در کنار سیاستاست.تهران اختصاص داده شده

نیـز  (داخلی و خـارجی) گذارياي تشویق و گسترش سرمایهمرجع برهايسیاستسرمایه، 
سـازي  خصوصیهمراهی شتاب در. اقتصادي ایران تبیین گردیده استسیاستگزارانتوسط 
فرصـت  گیـري نهادهـاي بـازار سـرمایه ایـران،      و شـکل دولتی در اقتصاد ایران هايشرکت

ه فراهم آورده است. اي بازار سرمایبهبود و پیشبرد اهداف توسعهمغتنمی را براي 
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بـراي گسـترش   هاي موجود بازار سرمایه ایـران ها و فرصتتوانمندي. 2ـ3
فضاي کسب و کار در داخل و خارج از بازار سرمایه

مهمترین کارکرد بـازار سـرمایه در نقـش اساسـی    ،هاي اقتصادياز دیدگاه سایر بخش
رمایه از نکات مهم در ایفاي نقـش  کند. قدرتمندي بازار سمالی ایفا میتأمینکه براي است

ي ارزش هـا شـاخص ،بر اساس اطالعـات تـاریخی  کلیدي خود در اقتصاد کشور خواهد بود. 
توان بازار سرمایه ایـران را  میجاري و شاخص بازده نقدي و قیمت بازار اوراق بهادار تهران، 

هاي به ویژگی،راستانو پا و داراي استعداد فراوان براي توسعه و شکوفایی دانست. در همین 
توان اشاره نمود:باشد، میبارز زیر که اکنون در بازار سرمایه ایران مشهود می

رواج ابزارهاي مالی مبتنی بر شریعت اسالم که با نظر کمیته فقهی سازمان بـورس  -
هاي اسالمی بازار سرمایه ایران افزوده است.بر جذابیت،انددر بازار قابل معامله

سازي و گسترش شناخت از بازارهاي نوین مـالی توسـط آحـاد    ستمرار در فرهنگا-
هـاي  جامعه ایرانی که پیشتر در قالب گسترش جغرافیایی بورس تهران و برگـزاري کـالس  

اي درسـازمان بـورس و   هاي اعطاي گواهینامه حرفـه آموزشی بسیار و حتی برگزاري آزمون
نماید.تر میعه بازار را سادهامکان توساوراق بهادار آغاز شده است،

،طی دو سال گذشته در بازار سرمایه ایران،بسیاري از نهادهاي مرتبط با بازار سرمایه-
هـاي نهـادي بـازار    اقدام به کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهـادار نمـوده و زیرسـاخت   

باشند.همچنان در حال گسترش می
رسـانی مـدرن و تـدوین    هاي اطالعاندازي سیستمبا راه،سازمان بورس و اوراق بهادار-

حاضـر در بـورس تهـران، همچنـین تـدوین      هـاي شـرکت استانداردهاي حسابرسـی بـراي   
سازي و تقارن بخشیدن بـه اطالعـات بـازار     استانداردهاي اخالقی بازار سرمایه در پی شفاف
ي حقـوقی  گیـري سـریع دعـاو   ها و نیز پـی برآمده است. همچنین گسترش راهبري شرکت

از دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در راستاي حمایـت  ،فعاالن بازار سرمایه
بوده است.گذارانسرمایهاز حقوق 

بورس کاالي ایران با امکان معامله قراردادهاي آتـی طـال و مـس همچنـین     تأسیس-
مچنـان در صـدد   فلزات اساسی، محصوالت عمده کشاورزي و محصوالت پتروشیمی (کـه ه 

ثر بـازار سـرمایه بـراي    ؤباشد)، از جمله اقدامات مافزایش کاالهاي قابل عرضه در بورس می
بهبود فرایند توزیع منابع تولید در اقتصاد ایران است.
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بـا حمایـت سـازمان    ،گذاري خـارجی در بـورس تهـران   فراهم شدن امکان سرمایه-
و داخلـی گـذاران سرمایهاز ریسک حضور رانهاي فنی و اقتصادي ایگذاري و کمکسرمایه
.افزایدمیبه عالوه بر حرارت بازار سرمایه ایران کاستهدر بازار خارجی

کنندگان بـازار سـرمایه کشـور بـر     ها و مشارکتدر نمودار زیر نیز چارچوب کلی بخش
است.اساس قانون بازار اوراق بهادار ارائه شده

یه ایرانساختار بازار سرما)5(نمودار 

:بـازار سـرمایه ایـران از چنـد بخـش اصـلی شـامل       ،شـود همانطور کـه مالحظـه مـی   
گذاران، ناشران اوراق بهادار و نهادهاي نظـارتی تشـکیل شـده اسـت. ارتبـاط میـان       سرمایه

رهـاي مـالی   ا و ابزاهـ ها، نهادهاي مـالی فعـال در آن  گذاران از طریق بورسناشران و سرمایه
سازمان بورس و اوراق بهادار وشود. رکن نظارتی نیز شوراي عالی بورسمختلف بر قرار می

دهند.ارچوب قانون بازار اوراق بهادار وظایف خود را انجام میاست که در چ
از دیگر موضوعات مرتبط با توسعه بازار سرمایه ایران، مبحث رابطه بـا سـایر بازارهـاي    

سرمایه گذاران

( سهام، اوراق بهادار 
اوراق بدهی و ..) ناشران اوراق بهادار (شرکت

هاي سهامی عام و شرکت
س)

هاي پذیرفته شده در بور

مین سرمایهأتهايشرکت

ات سسؤنهادها و مسسات حسابرسیؤم
خودانتظام

...زیرساخت هاي الکترونیک: سیستم معامالت و شبکه کدال و

سازمان بورس و اوراق بهادار

شوراي عالی بورس و اوراق بهادار

گذاري اوراق و تسویه وجوهسپرده

بازارهاي اولیه
بورس اوراق بهادار 

بازارهاي خارج از بورس
بورس کاال  و  مشتقات

قانون بازار اوراق بهادار

اعتباريبنديسسات رتبهؤم

کارگزاران و 
گرانمعامله

مشاوران سرمایه گذاري

بازارگردان

هايها وصندوقشرکت
سرمایه گذاري
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اسـتفاده از  أبا توجه به اینکـه منشـ  کید بر وجهه بازار سرمایه اسالمی است. أالمللی با تبین
بـر اسـاس مبـانی ارزشـی و     ،باشد، از ایـن رو غربی میمبتنی بر فرهنگساز و کار بورس، 

حقوقی آن کشورها طراحی شده است. لذا در برخی موارد با مبانی ارزشی و حقوقی اسـالم  
ایجاد حوزه جدیدي به نام نظام مالی اسالمی شده است. سازگاري ندارد. این موضوع سبب 

تنهـا بـه ارتبـاط عوامـل     ،که بازار سرمایه بخشی از آن است،در حقیقت نظام مالی اسالمی
هـاي  هاي مالی متعارف بر جنبـه در حالی که نظام.شودتولید و رفتار اقتصادي محدود نمی

بر مسـائل اخالقـی، رفتـاري، اجتمـاعی و     نظام مالی اسالمی ،اقتصادي و مالی تمرکز دارند
کید مشابهی دارد تا در جامعه برابري و عدالت حکمفرما شود. این نظام روابط بین أشرعی ت

عـدم منافـات   ،پایه توسعه بازار سرمایه ایـران کند.نهادهاي اقتصادي را منصفانه تعریف می
بـا بازارهـاي نوظهـور    در نتیجـه بیشـترین امکـان تعامـل    وآن با شارع مقدس اسالم است

آمد.کشورهاي اسالمی به وجود خواهد
هم اکنون نظام مالی اسالمی متشکل از بانکداري اسالمی، بیمه اسالمی، و بازار سرمایه 
اسالمی، با پیشرفت خود به یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی تبدیل شده و در 

ر گرفته است. بازار سرمایه اسالمی متشـکل  نظام مالی کالسیک بسیار مورد توجه قرامقابلِ
هاي اسالمی است. ابزارهـاي مـالی   از ابزارهاي مالی اسالمی، نهادهاي مالی اسالمی و بورس

اسالمی در پاسخگویی به نیاز مسلمانان طراحی و منتشر شده است. این موضـوع در ایـران   
ه تخصصی فقهـی در سـازمان   نیز با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و با تشکیل شدن کمیت

. گسترش اسـتفاده از  یاتی مورد بررسی قرار گرفته استبورس و اوراق بهادار به صورت عمل
سبب گسترش بخش واقعی اقتصاد ،عالوه بر کنترل نقدینگی موجود در جامعه،این ابزارها

مالی رهايهاي مهمی را در راستاي گسترش ابزاگام،بازار سرمایه کشور،شود. از این رومی
دهند. این اسالمی برداشته است. جزء دوم بازار سرمایه اسالمی را نهادهاي مالی تشکیل می

وب ضـوابط  رچهـاي خـود را در چـا   به دلیل فعالیت در داخل کشور، تمامی فعالیت،نهادها
جـزء معـدود بازارهـاي    ،بـازار سـرمایه کشـور   ،رسـانند. از ایـن حیـث   اسالمی به انجام می

نمایند. نهادهاي مالی اسالمی در آن فعالیت میباشد که صرفاًي میاسرمایه

جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران.3ـ3

بازار سـرمایه بـا   ،بر اساس نتایج  تحقیقات و مطالعات محققانی چون کلودیو میکالچی
(به ارمنجر به بهبود فضاي کسب و ک،خش درآوردن آناستفاده از سرمایه آگاهانه و به چر
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در 1.، نـوآوري و رشـد اقتصـادي خواهـد شـد     زاییدلیل مجال دادن به کارآفرینی)، اشتغال
یکی از پیامدهایش بهبود اشتغال در کشور خواهد بـود.  ،نتیجه هر چه این بازار توسعه یابد

بررسی جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران این مهم را بازگو خواهد کرد. امـا پیشـتر بایـد    
منظور از سرمایه آگاهانه چیست؟ دید

مهـارت، اعتبـار و آبـروي    سرمایه آگاهانه اصطالحی است کـه بـراي معرفـی مجموعـه    
هـاي  که به وسیله عرضه2،هاي کارآفرینانهرود. در پایش فعالیتکار میه اي و ثروت بحرفه

حسـن ایـن   شـود.  شوند، در واقع سرمایه آگاهانه ایجـاد مـی  مالی میتأمینعمومی سهام، 
مالی براي کارآفرینـان اسـت.   تأمینکاهش مشکالت ،سرمایه عالوه بر خصوصیات ذاتی آن

کنـد. هـر   هاي هوشمندانه تبدیل میگذارياندازهاي خرد و راکد را به سرمایهبه عالوه پس
آن بیشتر نمود خواهنـد یافـت و   هایی درچنین اهرم،چه بازار سرمایه تعمیق بیشتري یابد

ها و بازارهـا خواهـد شـد.    لی بازار سرمایه منجر به تشویق نوآوري در همه عرصهبه شکل ک
حال بد نیست روال و روند تغییر جایگاه بازار سرمایه در اقتصـاد ایـران را بررسـی نمـاییم.     

کند.ما را نسبت به تحکیم و تعمیق بازار سرمایه ایران امیدوار می،هاي واقعینتایج داده
اطالعاتی از وضعیت کنـونی و جایگـاه بـازار سـرمایه در اقتصـاد      ،)1(شمارهجدولدر
) همراه 1380ـ1386ساله (7بر اساس جدول مذکور، در دوره .ه استدنمایش داده شایران 

پذیرفتـه شـده در   هـاي شـرکت درصدي تولید ناخالص داخلی کشور، سرمایه 291با رشد 
عـالوه  ،دهد. این موضوعا نشان میدرصدي افزایش شدیدي ر826بورس تهران نیز با رشد 

سهامی عام در پذیرفته شـدن در بـورس تهـران کـه رشـدي      هايشرکتبر اقبال برخی از 
کنـد، بـه تشـکیل سـرمایه جدیـد از طریـق افـزایش سـرمایه         درصد را بازگو می100حدود

درصد 466ارزش بازار اوراق بهادار نیز بیش از ،گردد. به عالوهبورسی نیز باز میهايشرکت
پتانسیل بازار سـرمایه ایـران و قـدرت اثربخشـی آن در     ،رشد کرده است. با مرور این ارقام

گردد. در صورت تـداوم تغییـر نگـرش بـازار سـنتی      هاي اقتصاد ایران روشن میسایر بخش
ي که هم اکنون بر بـازار پـول وارد   گیري از ابزارهاي نوین مالی، از فشار شدیدایران به بهره

ید افزایش نقش بـازار سـرمایه در گسـترش فضـاي     ؤآید کاسته خواهد شد. این خود، ممی
هاي واقعی اقتصاد است.     هم در خود بازار و هم در سایر بخش،کسب و کار

1- Michelacci Claudio(2000) Business creation and the stock market working paper for CEMFI
2- Activities of Entrepreneurship
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اطالعات تاریخی از تولید ناخالص داخلی کشور و روند تشکیل سرمایه  )1(جدول
(ارقام به میلیارد ریال)

تولید ناخالص ملیسال
هاي جاري)(به قیمت

هايشرکتسرمایه 
پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار

ارزش بازار اوراق 
بهادار تهران 

ار نسبت ارزش باز
به تولید ناخالص 

داخلی

نسبت سرمایه بازار اوراق 
بهادار به تشکیل سرمایه 

هاي ثابت ناخالص (به قیمت
ثابت)

1380736/671778/18681/8112%10%
1381476/926380/25772/11713%10%
1382532/109/1572/39695/30928%12%
1383031/406/1286/73547/38728%18%
138463/305/697/1921/103745/32519%22%
13854/024/044/2205/135028/39519%25%
13861/566/626/2012/174573/46218%25%

.سازمان بورس و اوراق بهادارـهاي بانک مرکزيمنبع : داده

کسب و کار ي ارزیابی هاشاخص.4
،کشـورها دربلندمـدت بیکـاري یـل دالازیکـی دهـد  نشان مـی جهانیبانکاتمطالع

المللی بـه  اي این نهاد بینطی پروژه،. به همین دلیلاستکاروکسبفضايبودننامساعد
پرداختـه  بررسی بهبود فضاي کسب و کار و معرفی اصـالحات الزم در کشـورهاي مختلـف    

بـه  ،کننـد ي مشترکی که بهبود فضاي کسب و کار را ترسیم میهاشاخصبا توجه به است.
هر هاشاخصنواقص این .توان به مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها پرداختمیسادگی

شـود. سـواي موضـوعِ    کند اصـالح مـی  سال با توجه به عالئمی که بانک جهانی دریافت می
کننـد. بـه عنـوان مثـال     فضاي کسب و کار، موضوعات دیگري نیز بازار کـار را تهدیـد مـی   

در بازار کـار  جمعیت،آهنگ بااليجملهازبازار کارعرضهجانبازشیناعواملبهتوان می
هاي شغلی در نظام آموزشـی  با موضوع شغل و عدم توجه به ظرفیتانطباق تخصصعدمو

بـازار کـار خـارج    سیاستگزاراناشاره کرد. فارغ از برخی از این موضوعات که از دایره قدرت 
اجرایی کردن یک ایده خالقانه در حوزه تقاضاي کار ها در است، موضوع تسهیالت و فرصت

نیز حائز اهمیت است با این ویژگی که فراهم کردن امکانات و چیدن تمهیدات الزم در این 
باشد. بازار کار میسیاستگزارانزمینه در تیررس 
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هاشاخص.1ـ4

بـه  اصالحات فضاي کسب و کار براي تسهیل حضور افراد داخل و خارج کشور، منجـر  
گذاري و به تبع آن ارتقاي اشتغال و تولید ناخالص داخلی و نیز تسـهیل ورود  رونق سرمایه

وسـیله  بانک جهـانی بـه  DBP1هاي ساالنه گروه در گزارش.تکنولوژي از خارج خواهد شد
هايکشـور میـان درمالکیـت حقـوق ازحمایـت وکاروکسبمقررات،یکميهاشاخص

خـواري و  موضوع رشوه،ي این گروههاشاخصجدیدترین .گیردمیقرارمقایسهموردجهان
ده مرحله از عمـر کسـب و کـار از    هاشاخصکند. ها را نیز بررسی میاستفاده از زیرساخت

در جدول هاشاخصدهد. این تا زمان انحالل را مورد ارزیابی قرار میتأسیسزمان اقدام به 
اند.نمایش داده شده)2(شماره 

گذار بـر  ثیرأیی که نهاد ناظر بازار سرمایه از عوامل تهاشاخصررسی ب.2ـ4
آنها است

،دایر بر عملکـرد سـازمان نـاظر بـازار سـرمایه     )2(شمارهي جدولهاشاخصبرخی از 
(قـانون بـازار   2یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار است. زیرا این سازمان بـر اسـاس مـاده    

و با هدف سـاماندهی،  گذارانسرمایهستاي حمایت از حقوق اوراق بهادار) وظیفه دارد در را
حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه، و کاراي اوراق بهادار و به منظور حسن اجـراي قـانون   

اوراق بهادار فعالیت نماید.

زمان و هزینه آغاز فعالیت در بازار سرمایهشاخص اول:.1ـ2ـ4
تأسـیس وز و تسـهیالت الزم بـراي   در خصوص وظایف سازمان در زمینـه اعطـاي مجـ   

با توجه بـه نوپـا بـودن    ،نخست اینکه:نهادهاي مالی بازار سرمایه، ذکر چند نکته الزم است
نیروي کار متخصص در این بازار محدود بوده و به همین جهت ،ساختار جدید بازار سرمایه

هـایی اقـدام بـه    با برگزاري آزمون،سازمان بورس،در کنار فرهنگ سازي و آموزش عمومی
اي براي فعالیت در بازار سرمایه نموده است تا ضـمن گسـترش   هاي حرفهاعطاي گواهینامه

3(در جدول شماره ،این بازار از رشد کیفی نیز برخوردار شود. در ادامه،ی بازار سرمایهکم(
روز و در بیشـترین  2به زمان اعطاي مجوزهاي سازمان اشاره شده که در کمتـرین حالـت   

1- Doing Business Project
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روز در نظر گرفته شده است.   20حالت
برخـی از نهادهـا بـا نظـر     تأسـیس در راستاي تنظیم فضاي رقابتی و سودآوري بـازار،  

در بـازار  ،هایی مواجه گـردد. امـا بـه شـکل کلـی     تواند با محدودیتشوراي عالی بورس می
ین اسـتاندارد  ها نیز با همهاي مدارك و احراز صالحیتسرمایه سایر کشورها فرایند بررسی

زمـان رسـیدگی بـه    ،هـاي مـالزي  در کمیسـیون بـورس  ،به عنوان مثـال .شودپیگیري می
بـراي ،روز در نظر گرفتـه شـده اسـت. ایـن مـدت     31درخواست ادغام یا تصاحب شرکتی 

روز در نظـر گرفتـه   21گذاري صندوق سرمایهتأسیسدرخواست بررسی و اعطاي مجوز به
در اداره ثبـت  گذاري در امالك و مستغالت در ایران مجدداًههاي سرمایصندوقشده است.

یـک شخصـیت حقـوقی بـراي کلیـه      شوند تا همچـون سسه ثبت میؤبه عنوان مها شرکت
به شکل کلی، تفاوتی که بین سازمان ناظر .ندنهادهاي خارج از بازار سرمایه نیز شناخته شو

گیري در الزي وجود دارد به تمرکز تصمیمماي همچونبر بازار سرمایه ایران و بازار سرمایه
گـردد.  خصوص نهادهاي مالی (که قرار است زیر نظر همـان سـازمان اداره شـوند) بـاز مـی     

ها مستقیماً از نهاد ناظر بازار سرمایه مجوز گرفتـه  بسیاري از نهادهاي مالی همچون تراست
اعتبار که شاخص پـنجم  هاي شخصیت حقوقی براي دریافت و به عنوان نهاد مالی از ویژگی

شوند. ارزیابی فضاي کسب و کار است، برخوردار می
در 1گذاري با سرمایه بازصندوق سرمایه،برخی از نهادهاي جدید از جمله،در کشور ما

قانون تجارت تعریفی ندارند. سازمان بورس در زمینه ایجاد ابزارهاي مالی جدیـد بجـز آنهـا    
بینی شـده و از تسـهیالتی برخوردارنـد، بـا     برایشان پیشهاي پیشین ضوابطیکه در قانون

رغبتی بازار از ایـن گزینـه صـرفنظر کنـد و یـا      مشکل مواجه بوده و ناچار است به دلیل بی
وجود بیاورد تا در قالب عقود پیشین که از دیـد قـوانین بـا    ه آنقدر در معرفی آن تغییرات ب

ا شوند. نکته مثبت عملکرد سازمان بورس و اند، اجردشواري کمتري در اجرا برخوردار شده
از اعطـاي مجوزهـا و بررسـی مـدارك نهادهـا و      در حـال حاضـر  اوراق بهادار آن است کـه 

شـک در کنـار زمـان رسـیدگی، نداشـتن      کند. بـی اي را دریافت نمیهزینه،هاي مالیبنگاه
باشد.  هزینه نیز از بهترین ابزارهاي تشویقی براي گسترش فضاي کسب و کار می

ها و اعتبار آنها اشاره شـده اسـت. سـازمان بـورس و     به گواهینامه)4(در جدول شماره 
خـود را ملـزم دانسـته تـا بـا      ،جهت گسترش کیفیت بازار سرمایه ایـران نیـز  ،اوراق بهادار

نیروي کار مورد نیاز نهادهاي مالی را از حیث کیفیت سنجیده و ،هاي منظمبرگزاري آزمون

1- Open-end
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گذاري شـده  اي و بادوام از نکات هدفرفی نماید. توسعه فضاي کسب و کار حرفهبه آنان مع
هـاي مـنظم آن را   توسط سازمان و شوراي عالی بورس بوده است که بـا آمـوزش و آزمـون   

کند.   پیگیري می

ي ارزیابی فضاي کسب و کار و نهادهاي ذیربط هر شاخصهاشاخص)2(جدول 

نهاد ذیربطفرایندشاخص

شرکتثبتکاروآغاز کسب-1
-هاقوه قضائیه (اداره ثبت شرکت

-سازمان ثبت اسناد و امالك کشور)
سازمان بورس و اوراق بهادار

گرفتن مجوزهاي کارگاهی-2
تامجوزاخذازالرعایهالزمفرآیند

کارگاهیکاندازيراهوسیسأت
–وزارت بهداشت -وزارت صنایع

ها و ...یهاصناف و اتحا-هاشهرداري
اخراجپذیرش، جذب و-3

کارنیروي
وزارت کار–اجتماعی تأمینسازمان هاي دعوت به کارآگهی

مالکیتثبت-4
درداراییثبتجهتالزمفرآیند

رسمیاسناددفتر
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

هابانکمالیتأمینفرایند الزم براي اعطاي اعتبار مالی-5

گذارانسرمایهازتحمای-6
)سهامداران(

فرایندي که فراهم آورندگان نیازهاي 
مالی و فنی طرح از حفظ حقوق 

خود اطمینان حاصل نمایند.

نهاد ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس 
و اوراق بهادار با مشارکت نهادهاي 

جزائی و کیفري قوه قضائیه)

مالیاتپرداخت-7
فرایندي که پرداخت عوارض و

حقوق دولتی بر آن اساس صورت 
گیردمی

سازمان امور مالیاتی

فرامرزيتجارت-8
مقررات و تسهیالتی که در صورت 
نیاز به واردات و یا صادرات محصول 

شودتولیدي به آن اتکا می
وزارت بازرگانی به ویژه گمرك

فعالیتیکانحالل-9

ضوابطی که در صورت ورشکستگی
رکت دیگر و یا قبضه شرکت توسط ش

یا تغییر موضوع فعالیت بنگاه یا 
شرکت باید رعایت شود

ها (سازمان ثبت اداره ثبت شرکت
سازمان امور مالیاتی-اسناد)

قراردادهابودنآورالزام-10

شناسایی بنگاه به عنوان یک 
شخصیت حقوقی و داراي شناسه 

فعالیت در بازارها که مقررات موجود 
یز مصداق یابد.در اقتصاد بر آنها ن

(اصالحات قوه مقننه-قوه قضائیه
پویا در قوانین و مقررات موجود در 
کشور از جمله قوانین تجارت کار و 

مالیات که مرتبط با سیستم اقتصادي 
کشور هستند)
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زمان اعطاي مجوز فعالیت در بازار سرمایه ایران)3(جدول 
ار سرمایه)(در راستاي کوشش براي توسعه فضاي کسب و کار باز

توضیحات مجموع 
زمان تا 
اعطاي 
مجوز یا 

ثبت

هزینه ثبت 
نزد 

سازمان

زمان بررسی 
هاي صالحیت
اي حرفه

متقاضیان 
مجوز

زمان بررسی 
مدارك کامل 
متقاضی تا 

(در اعطاي مجوز
شوراي عالی 

بورس)

زمان بررسی 
مدارك کامل 

متقاضی تا اعطاي 
(در اداره مجوز

نهادهاي مالی)

مدت زمان 
اعالم نقص 

مدارك

نوع نهاد

نی
وال

ا ط
 و ب

ت
 اس

ان
ازم

 س
در

ی 
رس

 بر
دت

ه م
شد

الم 
 اع

ان
زم

ی 
اض

متق
ط 

وس
ك ت

دار
ل م

کمی
ن ت

زما
ن 

شد
تر 

ید
جام

د ان
واه

ل خ
طو

به 
ي 

شتر
ت بی

مد
ی 

رس
 بر

ند
رآی

ف

5 - 5 - روز5 روز2 شرکت 
گذاريسرمایه

- - - - - کارگزاري
2 - - - روز2 روز2 صندوق اوراق 

اربهاد
5 - - - روز5 روز2 صندوق امالك و 

مستغالت
20 5 15 روز5 روز2 سرمایهتأمین
- - - - - - پردازش اطالعات 

مالی
5 - 5 - 5 2 سبدگردان
- - - - - - مشاور 

ـگذاريسرمایه
سسات ؤم

ـبنديرتبه
بازارگردان

اوراق بهادارمنبع: اداره نظارت بر نهادهاي مالی سازمان بورس و

اي (در راستاي تعمیق بازار و گسترش فضاي کسب و کار)اعطاي گواهینامه حرفه)4(جدول 

اعتبار تاریخی 
مدرك

حداکثر زمان 
اعطاي مدرك از 
تاریخ برگزاري 

آزمون

حداکثر زمان 
اعالم نتایج

تعداد مراکز 
برگزاري آزمون نوع مدرك

سال2 روز45 روز30 5 رس اوراق بهاداراصول مقدماتی بو

سال2 روز45 روز30 5 تحلیل گري بورس اوراق بهادار

سال2 روز45 روز30 5 اصول مقدماتی بازار کاال

سال2 روز45 روز30 5 تحلیل گري بورس کاال

سال2 روز45 روز30 5 قراردادهاي آتیگرمعامله

راق بهادارمنبع: اداره نظارت بر نهادهاي مالی سازمان بورس و او
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اندازي کسب و کار یا توسعه آنتسهیالت نهاد ناظر بازار سرمایه جهت کمک به راه
سازمان بورس و اوراق بهادار کوشیده است تا ضمن توجه به گسـترش و تعمیـق بـازار    

ها و افـزایش نقدشـوندگی   مالی بنگاهتأمینسرمایه به یاري سایر بازارها از جمله در زمینه 
سهامی عام در زمینـه  هايشرکتتسهیالتی براي پذیرش ،دازد. در این زمینهسهام آنها بپر

مالی با استفاده از ابزارهاي مالی اندیشیده است که ضمن اطمینـان از عـدم حرمـت    تأمین
سسات را برآورده سازد. اسـتقبال از  ؤنیازهاي مالی م،به بهترین شکل،شرعی معامالتی آن

گـذاري همچـون صـندوق امـالك و     هـاي سـرمایه  دوقصـن تأسـیس انتشار اوراق جدیـد و  
تـأمین اي مطمئن جهت نشانه توجه سایر بازارها به بازار سرمایه به عنوان گزینه،مستغالت

بیانگر نقش بازار سرمایه در کمک به گسترش فضاي کسب و )5(مالی است. جدول شماره 
فت هزینه و کوتاه کـردن زمـان   کار در سایر بازارها است. در اینجا نیز سازمان با حذف دریا

اي را در دستیابی به اهداف بهبود فضاي کسـب و کـار   نقش سازنده،هارسیدگی درخواست
کند.ایفا می

اعطاي مجوز انتشار اوراق بهادار جدید )5(جدول 
(در راستاي کمک به توسعه فضاي کسب و کار سایر بازارها)

هزینه ثبت نزد سازمان

زمان بررسی مدارك 
امل متقاضی تا اعطاي ک

مجوز انتشار(در اداره 
بازار اولیه)

مدت زمان اعالم 
نقص مدارك 

متقاضی
نوع اوراق

نیم درصد در هزار از کل 
مبلغ افزایش سرمایه و 

میلیون 20حداکثر تا مبلغ 
ریال

30 15 سهام جدید 
( افزایش سرمایه)

- 30 15 )تأسیسسهام جدید (

- 30 15 اوراق مشارکت

منبع: اداره نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار
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گذاران حمایت از سرمایه:شاخص دوم.2ـ2ـ4
ژه در بازار اوراق بهادار) معطوف اما دومین شاخص که بخشی از مراتب تحقق آن (به وی

قانون بر عهده به اجراي قانون اوراق بهادار بوده و بر اساس مفاد قانون نیز مسئولیت اجراي 
گـذاران از  این شاخص به شناخت سرمایه،سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. به عبارتی

گـذاران در بـازار   گردد. حمایت از سرمایهگستره فعالیت سازمان بورس و اوراق بهادار باز می
ـ العادهسرمایه از اهمیت فوق ز ی شـاخص حمایـت ا  اي برخوردار است. چگونگی سنجش کم

بانـک  ،هنوز از موضوعات مورد بحث در محافل مالی اسـت. بـه ایـن منظـور    گذارانسرمایه
جهانی تدبیري اندیشیده است. این بانک براي سنجش این شاخص از سه شـاخص کمکـی   

را بررسـی  گـذاران سرمایهموضوع حمایت از ،بندي نتایج آنهااستفاده کرده و نهایتاً با جمع
:عبارتند ازهاشاخصنماید. این می

)اطالعاتافشاء(شاخصمعامالتشفافیت-1
)مدیرمسئولیتشاخص(گویی مدیر در حیطه وظایف محوله خودتوان پاسخ-2
ومــدیرانرفتــارســوءدر زمینــهقــانونیبازخواســتبــرايســهامدارانتــوان-3

)سهامداراندادخواستسهولتشاخص(کارشناسان
تـأثیر ،منتشـر کـرده اسـت   2003رکزي فنالند در سال بر اساس تحقیقاتی که بانک م

گـذاران سـرمایه مشـارکت و، کـارآفرینی مالیتأمینبهدسترسیبرگذارسرمایهازحمایت
نسبت،قراردادهاه است کهدشییدأتعالوهبه. ه استدیگردییدأتآفرینیاشتغالوخارجی

بـه منجـر کـه چیـز هـر نتیجهرد. ندبرخورداربسیاريحساسیتاز1اخالقیمخاطراتبه
اسـتانداردهاي ازبرخورداريودادخواهدافزایشرااشتغالسطحشود،کارآفرینیافزایش
وشـده تلقـی کارآفرینیومشارکتافزایشدرمثبتموضوععنوانبه،بازارهردراخالقی

2.داشتخواهدپیدرراکاروکسبفضايبهبود،پایاندر

هاي مربوط به رتبه ایران در شاخص حمایت از اخیر در تهیه گزارشدر طی چند سال 
سیس مقام ناظر در بازار سرمایه ایران توجه نشده و به این دلیـل  أگذار، به موضوع تسرمایه
گذار در سـه سـال اخیـر    ي مرتبط با حمایت از سرمایههاشاخصدست آمده براي ه اعداد ب

1- Moral hazard
2- Ari Hyytinen& Tuomas Takalo(2003)"Investor protection and business creation" Research

Department of  BANK OF FINLAND
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)7و 6ل دهد. (جداوارقام مطلوبی را نشان نمی
گذارانسرمایهرتبه و میزان شاخص حمایت از )6(جدول

200620072008سال

158158-رتبه

333گذارانسرمایهشاخص حمایت از 
www.doingbusiness.orgهاي آماري منبع سالنامه

جایگاهی بسیار بـاالتر از ایـران داشـته    ،3/4ها با شاخص کشور عراق در طی این سال
با توجه به شرایط جنگی و عدم امنیـت شـغلی در ایـن    ،هاي اخیرحال آنکه در سال،است
جایگـاه ایـران آنچنـان کـه در گـزارش      ،مقایسه انفـرادي ایـران و عـراق   درشکبی،کشور

اطالعـات منتشـره در خصـوص شـاخص حمایـت از      ،منعکس شده نخواهـد بـود. بنـابراین   
ناشی از ،نماید. چه بسا شاخص فوقغیرواقعی میالمللیتوسط این نهاد بینگذارانسرمایه

هـاي  عدم آگاهی از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در ایـران ترسـیم شـده باشـد. در سـال     
و مربوط به کشور زالندنو بوده است. 7/9) بهترین عدد براي شاخص مذکور 2008-2006(

ان و کشورهاي در ایرگذارانسرمایهمقایسه سه شاخص حمایت از )7(جدول 
MENA&OECDمنطقه 

شاخص شفافیت 
معامالتی

شاخص میزان 
پاسخگویی مدیر

شاخص توانایی سهامدارران 
در بازخواست حقوق قانونی

540ایران

MENA8/57/46/3

OECD4/61/55/6
www.doingbusiness.orgهاي آماري سالنامه:منبع
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