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بازار، مرکز تجمع اشخاص حقیقی و حقـوقی اسـت کـه نیازهـاي مشـترك، وسـیله       

بازار سرمایه، بازاري است . ارندمبادلۀ مشترك و قدرت اجرایی و عملیاتی مشترکی د

مـدت بـرآورده    مـدت و میـان   هاي تجاري و دولتی را در بلنـد  که نیازهاي مالی واحد

مـدت   در واقع بازار سرمایه محل تالقی عرضه و تقاضاي نیازهاي مالی بلنـد . سازد می

  .مدت است و میان

ي اقتصادي را فراهم ها از نظر اقتصادي، بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز بنگاه

اگر بازار سرمایه به انواع ابزارهاي مالی که از نظر زمـان، ریسـک و نیازهـاي    . کند می

ها با انتشار انـواع اوراق بهـادار قابـل معاملـه      اند، مجهز باشد، شرکت مشتریان متنوع

و  هاي تجاري با گسترش بازار سرمایه، بانک. توانند به تأمین مالی بازارها بپردازند می

مدت و پرریسک به نقـدینگی خـود    بازار پول مجبور نیستند با اعطاي اعتبارات بلند

در بازار سرمایه ابزارهاي تأمین مالی مانند سـهام عـادي، سـهام ممتـاز،     . فشار آورند

اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اوراق بهادار قابل تبـدیل حـق تقـدم و ابزارهـاي مـالی      

تـوان بـه    از ابزارهاي بـازار مشـتقه مـی   . گیرند رار میمشتقه و ترکیبی مورد معامله ق

گـذاري دو   انـداز و سـرمایه   پـس . قراردادهاي آتی و قراردادهاي اختیاري اشاره نمـود 

 الف
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اندازهاي مردم به  با انتشار ابزارهاي فوق، پس. باشند رکن رشد و توسعه اقتصادي می

بازار سرمایه کارا باید  یک. شوند می هاي مورد نیاز کشور هدایت  گذاري سمت سرمایه

گذاران را فراهم آورد و منـابع مـالی را    کنندگان و سرمایه انداز بتواند امنیت مالی پس

  .به نحو بهینه به متقاضیان سرمایه تخصیص دهد

در کتاب حاضر ضمن بررسی جایگاه بورس در اقتصاد، به ارزیابی عملکرد بورس 

المللـی، و مقایسـه آن بـا عملکـرد      د و بـین هاي استاندار تهران، با استفاده از شاخص

یافتـه پرداختـه شـده و سـپس      بورس برخی از کشورهاي در حـال توسـعه و توسـعه   

  .اهمیت اثر بورس بر رشد اقتصادي کشور بررسی شده است

  زاده علی حسن    

    

 ب
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  فصل اول

  جایگاه بورس اوراق بهادار در اقتصاد ایران

هـاي علمـی و ابـداعات     دنیاي کنونی، دنیاي تحوالت است و هر روز شاهد پیشرفت

گـذاري در اقتصـاد    در حوزه اقتصاد، نقش سـرمایه . مختلف هستیم نوینی در جوامع

. ملی ـ جهت تحقق اهداف خرد و کالن توسعه اقتصادي جامعه ـ بسـیار مهـم اسـت     

کشورهاي پیشـرفته و بـه تبـع آنهـا بسـیاري از کشـورهاي در حـال توسـعه بـراي          

. کننـد  مـی مدت بـه بازارهـاي بـورس اوراق بهـادار تکیـه       گذاري کالن و بلند سرمایه

تواننـد عـالوه    بازارهاي بورس اوراق بهادار در چهارچوب قوانین و مقررات خاص، می

. هاي خارجی را نیـز جلـب کننـد    گذاري داخلی، سرمایه بر ایجاد اطمینان در سرمایه

هـا،   چنانچه بازارهاي بورس اوراق بهادار در هر کشـور منطبـق بـا شـرایط، موقعیـت     

توانند نقش بسـیار مهمـی در رشـد و     ن کشور باشند، میامکانات، قوانین و مقررات آ

در صورتی که تشکیل این . کنند  توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آن کشور ایفا 

  .شوند بازارها با مشکالت ساختاري توأم باشد، خود به مشکلی مضاعف تبدیل می

  بازار مالی. 2ـ1

، اعـم از مبـادالت کاالهـا و    بازار نهادي است کـه در چهـارچوب آن انـواع مبـادالت    

. یابـد  کننـدگان تحقـق مـی    کننـدگان و تقاضـا   هاي مالی بین عرضه خدمات و دارایی

اکنون بازار همچون اعصار گذشته، منحصر به محدوده جغرافیایی خاص نیست بلکـه  

تـرین ابزارهـاي الکترونیکــی و    اي اســت کـه بـا پیشــرفته   شـبکه اطالعـاتی پیچیـده   

دورنگار و دورنویس گرفته تا اینترنـت، اطالعـات را در کمتـرین     مخابراتی، از تلفن و

هـا را   فرستد و انواع مطالبات و مالکیت زمان و با کمترین هزینه به دورترین نقاط می
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هاي مـالی   در یک کالم در بازار، عرضه و تقاضاي وجوه و سایر دارایی. کند جابجا می

بل یکدیگر قـرار دارد و قیمـت معاملـه را    در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقا

نه مانند (شوند  مالی وجوه با وجوه مبادله میعلت اینکه در بازارهاي . کند تعیین می

. زمانی دستیابی به نقدینگی جسـتجو کـرد   ضرورترا باید در ) بازارهاي دیگر با کاال

ختیارشـان  اکنـون در ا  توانند نیاز بـه نقـدینگی را کـه هـم     نمیوجوه کنندگان  عرضه

تـوان   کنند کـه مـی   اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می. است، به تعویق بیندازند

. ه تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همـراه آن محسـوب نمـود    کنند آن را جبران

در مقابـل،  . کننـدگان در پـی حـداکثر بـازده و حـداقل ریسـک هسـتند        این عرضـه 

اي را متقبـل   زمان استفاده از وجوه باید هزینهمتقاضیان وجوه به ازاي جلو انداختن 

  1.شوند

توان از نظر سررسـید مطالبـات مـالی بـه دو دسـته عمـده        بازارهاي مالی را می

  :تقسیم کرد

 بازار پول.  

 بازار سرمایه.  

  بازار پول. 1ـ2ـ1

مدت بخـش   مدت است که وظیفه پاسخگویی به تقاضاي وجوه کوتاه بازار وجوه کوتاه

فعـاالن ایـن بـازار در درجـه اول افـراد یـا       . دولتی را بر عهده داردخصوصی و بخش 

کننـده از طریـق    انداز واحدهاي داراي مازاد نقدینگی هستند که عمدتاً به عنوان پس

. گیرد شان قرار می سیستم بانکی منابع مورد نیاز واحدهاي اقتصادي دیگر در اختیار

اد تسهیالت براي واحـدهاي اقتصـادي،   ترین رسالت بازار پول، ایج به این ترتیب مهم

ایـن  . باشـد  و نیز تأمین سرمایه در گردش مـی ) مدت کوتاه(جهت رفع نیاز نقدینگی 

مدت ترازنامه، جبران تنگناهـاي مـالی و    اعتبارات به منظور تأمین اعتبار اقالم کوتاه

                                                        

پژوهشـکده پـولی و   : تهـران . گسترش بازارهاي مالی و رشد اقتصـادي ). 1387. (محمود ختایی .1

  .41ـ 38. بانکی صص
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بازار هاي  اهم ویژگی. گیرد نیازهاي تجاري واحدهاي اقتصادي مورد استفاده قرار می

  :توان به صورت زیر برشمرد پولی را می

  .پرداخت اصل و فرع ـ باال بودن درجه اطمینان نسبت به باز

  .ـ سرعت انجام معامالت مالی در این بازارها

  .ـ استفاده از ابزارهایی با درجه باالي نقدینگی

  .ـ اعمال کنترل مقامات پولی با استفاده از ابزارهاي سیاست پولی

   ار سرمایهباز. 2ـ2ـ1

مدت ناظر بر مطالبات مـالی بـا    اصطالح بلند. مدت مالی است بازار دادوستدهاي بلند

مثالً وقتی یک بنگاه تولیـدي اقـدام بـه انتشـار     . باشد سررسید بیش از یک سال می

پـردازد، قصـد دارد بـا وجـوه بـه       کند و براي مدتی طوالنی بهره مـی  اوراق قرضه می

  .پرداخت نماید موده و از بازده حاصله، بدهی خود را بازگذاري ن دست آمده سرمایه

ایـن بـازار ارتبـاط بسـیار     . یکی از اجزاي بخش مالی در اقتصاد، بازار سـرمایه اسـت  

گذاري براي رشـد   انداز و سرمایه پس. گذاري دارد اندازـ سرمایه نزدیکی با فرایند پس

در یک اقتصاد پیشرفته واحدهاي اقتصادي اقـدام بـه   . هستند اقتصاد بسیار ضروري

هاي مـازاد   انداز در این صورت بازار سرمایه پلی است که پس. کنند گذاري می سرمایه

گـذاري کـه بـه آن نیازمندنـد، انتقـال       واحدهاي اقتصادي را بـه واحـدهاي سـرمایه   

گـذاري را بـا    و سـرمایه انـداز   از طریق فرایند یاد شده، بـازار سـرمایه، پـس   . دهد می

از طرف دیگر، سازوکارهاي ایجاد شده در این بازار، از طریـق  . دهد یکدیگر تالقی می

بـه  . توانند رشد اقتصـادي را سـرعت دهنـد    گذاري، می انداز و سرمایه رشد حجم پس

علـت  . طور خالصه یک بازار سرمایه کارا در ارتقاي وضعیت اقتصـادي سـهیم اسـت   

در تمـامی  . سرمایه در هـر اقتصـاد، ماهیـت فراینـد تولیـد اسـت      اساسی وجود بازار 

هاي انسان به سرمایه و نیـروي   اقتصادها، تولید کاال و خدمات براي برآوردن خواسته

سازد تا قدرت خرید  ها را قادر می عملکرد بازار سرمایه، افراد و بنگاه. کار متکی است
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انـداز و سـرمایه و    بـا ارایـه پـس   ترتیـب کـه    بـدین . خود را به آینده منتقـل نماینـد  

گـذاري   انداز و سرمایه پوشی از مصرف حال خود و دریافت درآمد حاصل از پس چشم

  .قدرت خرید خود را در آینده افزایش دهند

بنابراین نقش بازار سرمایه در اقتصاد جدیـد، توزیـع مجـدد و فـوري مطالبـات      

بخـش عمـومی، و نیـز     هـا، بخـش خصوصـی و    کنونی به آینـده بـین افـراد و بنگـاه    

  .هاي داخلی و خارجی است واحد

در بسـیاري مـوارد   ) هـا  و حتی بنگاه(عالوه توزیع مجدد منابع مالی بین افراد  به

اند از سـود   ها عبارت منابع مالی بنگاه. تر از سایر عملکردها در بازار سرمایه است مهم

سی و نهایی بـه تـأمین   اتکاي اسا. سهام توزیع نشده، توزیع سهام جدید، و استقراض

ها بدین معناست که بازارهاي سرمایه نقش مهمـی در   مالی از راه دین توسط شرکت

در شـرایطی کـه   . هدایت انباشت سرمایه و تخصیص سـرمایه در طـول زمـان دارنـد    

ها  گذاري جدید از راه استقراض است، اتکاي بنگاه کمبود منابع مالی نیازمند سرمایه

نهـایی اسـتقراض، هزینـه      با انتشار اوراق قرضه است، هزینـه  به وجوه جدید مترادف

استفاده از بازار سرمایه براي تأمین مـالی مخـارج، از   . دهد بازار سرمایه را تشکیل می

  . هاي مبادالت مالی است ترین شکل ترین و متداول قدیمی

هـت  ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهاي مدرن نه تنهـا از ایـن ج   اتکاي دولت

هـاي خـود را    اي از هزینـه  ها با انتشار اوراق قرضه بخـش عمـده   مهم است که دولت

حجـم عظیمـی از کـل وجـوه     هـا   که دولت به این لحاظبلکه نمایند،  تأمین مالی می

کنند؛ نیز حائز اهمیت اسـت؛ در   می دهندگان را جذب عرضه شده در بازار توسط وام

  .که بخش خصوصی این ویژگی را ندارد حالی

هاي مهم بازار اوراق بدهی دولت در اقتصاد بسـیاري از کشـورها،    یکی از ویژگی

در عین حال نرخ سود یا بهـره اوراق  . ایمنی از خطر ناشی از قصور در پرداخت است

کـار   تواند به عنوان نرخ پایه براي تعیین نرخ اوراق مشابه در بازار به بدهی دولتی می

تناسب با نرخ اوراق بدهی دولتی، بـازدهی بـاالیی را   کنندگان باید م رود و استقراض
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هاي منتشره دولتی براي بخـش خصوصـی در    از طرف دیگر بدهی. به اوراق بپردازند

  .حکم ثروت خالص است

  ابزارهاي بازار سرمایه

یابیم، کـه بـازار    مدت درمی مدت و بلند با مقایسه نحوه تأمین مالی در بازارهاي کوتاه

هـاي داراي   هاي داراي مـازاد بـه بخـش    اندازها از بخش انتقال پس سرمایه در فرایند

در این فرایند هـر دو نـوع اوراق بهـادار مسـتقیم و     . کند کسري، نقش مهمی ایفا می

یافتـه حجـم مبـادالت بـازار      معموالً در کشورهاي توسعه. شود مستقیم ایجاد می غیر

  .استسرمایه نسبت به حجم مبادالت بازار پول بسیار بیشتر 

ترین تفاوت بین ابزارهاي بازار سرمایه در تقسیم آنها به ابزارهاي مربوط بـه   مهم

بنـابراین ابزارهــاي بـــازار سرمایــه بـه      . قرض و ابزارهـاي مربـوط به سـهام اسـت 

تقسـیم   1اوراق بـدهـی، اوراق سهام، معـامالت سـلف، و اختیـار معاملـه    : چهـار نـوع

دارنده اوراق بـه یـک مبلـغ      دهنده طلب ز بدهی، نشانتمامی اوراق حاکی ا. شود می

دهنـده   در مقابل، ورقه سـهم نشـان  . کننده این قبیل اوراق است ثابت به عهده صادر

. کننـده ورقـه سـهم اسـت     طلب دارنده سهم و یا یک بدهی متغیر بـر عهـده صـادر   

بـه  کند مادامی که ورقـه در دسـت خریـدار اسـت،      کننده ورقه قرضه تعهد می صادر

دارنده آن بهره مشخص پرداخت کند و در سررسید، اصل مبلـغ را بـه فـرد مسـترد     

گـذار، جهـت    در مقابل، ورقه سهم در زمان انتشار، هیچ تعهدي براي سـرمایه . نماید

پرداخت بازدهی مشخصی به خریدار و حتی تعهدي براي بازپرداخت اصـل سـرمایه،   

توانند مدیریت  مالکان سرمایه مشاع میدر حالی که از دیدگاه نظري . کند ایجاد نمی

  .بنگاه اقتصادي را تحت فشار قرار دهند تا شرکت، سهم آنها را به نقدینه تبدیل کند

هاي مهمی که بازار مالی به آن نایـل آمـده اسـت، ظهـور بـازار       یکی از پیشرفت

چنانچـه از نـام   . باشـد  هاي مالی نظیر اوراق قرضـه سـهام مـی    معامالت سلف دارایی

گونه معامالت نیز پیداست، بازار معـامالت سـلف بـازاري اسـت کـه در آن، اوراق       ینا

                                                        
1. Option. 
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شـوند، در تـاریخ مشـخص در     بهاداري که در حال حاضر با قیمت معینی معامله می

از این نوع معامالت در سالیان متمـادي در بخـش کاالهـایی    . شوند آینده تحویل می 

لـیکن بـراي اولـین بـار در     . شـد  ه میکه دچار نوسانات شدید قیمت هستند، استفاد

مزیت بـازار معـامالت سـلف    . از آن به عنوان یک ابزار مالی استفاده شد 1975سال 

دهـد کـه بـه منظـور اجتنـاب از       این است که به اشخاص با نیازهاي آتی اجازه مـی 

  .ریسک، اقدام به خرید و فروش تأمینی نمایند

ت که نقدینگی در این بـازار بسـیار   این اس 1دار وجه مشخص بازار معامالت وعده

   2.باالست و به همین دلیل تعداد دفعات خرید و فروش نیز بسیار زیاد است

توانـد   گذاري که انتظار افزایش قیمت سهام خاص را در آینـده دارد مـی   سرمایه

یعنی اختیار پیدا کند که ظرف مدت معینـی  . اختیار خرید سهام را خریداري نماید

سهام معینی را با قیمت مشـخص داشـته باشـد و چنانچـه انتظـار       حق خرید تعداد

توانـد اختیـار فـروش سـهام مـذکور را       کاهش قیمت سهام خاص را داشته باشد، می

به این ترتیب اختیار خرید یا اختیار فروش سهام با پرداخت مبلغـی  . خریداري نماید

اهش قیمت بیش از چنانچه افزایش یا ک. آید تحت عنوان هزینه انتخاب به دست می

گذار از حق خرید و فروش خود استفاده نموده و منتفـع   هزینه انتخاب باشد، سرمایه

نظر نموده و تنهـا بـه    صورت تا پایان مدت از حق خود صرف در غیر این . خواهد شد

در مورد اختیار خرید سهام، . میزان هزینه انتخابی که پرداخته متضرر خواهد گردید

گونـه حقـی در    که سهام به طور قطعی مورد مبادله قرار گیرد هـیچ  خریدار تا زمانی

  3.زمینه دریافت سود سهام یا هر نوع حق ناشی از مالکیت سهام، نخواهد داشت

                                                        
1. Maturity Trensaction Market. 

: تهـران . بررسـی ضـرورت تـدوین قـانون بـازار سـرمایه در ایـران       . )1377. (رضا حاجیان محمد .2

 .6ـ5صص . پژوهشکده پولی و بانکی

انتشـارات  : تهـران . فرهنگ توصیفی، لغات و اصطالحات علـوم اقتصـادي  ). 1368. (حسن گلریز .3

 .فرهنگ معاصر
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در برخی تعاریف اقتصادي، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و ثانویـه تقسـیم شـده    

  1.است

ــازار اولیــه ایــن اســت کــه در آن، شــرکت  ــازار کننــ وجــه مشــخص ب دگان در ب

ها را مستقیماً از منابع اولیه آن خریداري  دارایی) گذاران کنندگان و سرمایه انداز پس(

سـازد   ها و مؤسسات را قادر می هاي اقتصادي نظیر شرکت بازار اولیه، واحد. کنند می

که نیازهاي مالی خود را از طریق مراجعه به عموم و انتشـار و عرضـه سـهام تـأمین     

ا انتشار سهام قابل مبادله در بازار، شرکت عالوه بر تأمین منابع مالی مـورد  ب. نمایند

منابع مالی که از این طریق . آورد نیاز خود، بازاري نیز براي معامالت سهام فراهم می

سازد تـا منـابع مـورد نیـاز خـود را از طریـق        شود، شرکت را قادر می آوري می جمع

اسـتفاده از ایـن مزایـا    . خاص تأمین نماید هاي سهامی تري نسبت به شرکت مناسب

هـاي مـداومی کـه شـرکت      هایی را نیز دربردارد به این صورت که هزینـه  البته هزینه

هایی کـه بـه    شود و همچنین هزینه گذاران متحمل می رسانی به سرمایه جهت اطالع

ي، مستقیم به هنگام انتشار و عرضه سهام از جهـات قـانونی، ادار   طور مستقیم و غیر

تـرین عوامـل در    باشـد، از مهـم   حسابرسی و حق خرید سهام به عهـده شـرکت مـی   

  .گیري عرضه عمومی در بازار اولیه است تصمیم

آن معاملـه روي اوراق بهـادار موجـود، کـه قـبالً        بازار ثانویه بازاري است کـه در 

ضـه و  هـا بـر اسـاس سـازوکار عر     در این بازار قیمت. گیرد اند، صورت می انتشار یافته

هاي مالی به نقدینگی فراهم  شود و شرایط الزم جهت تبدیل دارایی تقاضا تعیین می

گـذاران تمـایلی بـه     در صورت نبودن چنین بازاري، نـه تنهـا اکثـر سـرمایه    . شود می

دهند، بلکه انتظار بازدهی نسبتاً زیـادتري را   خریداران اوراق بهادار از خود نشان نمی

میـزان  . هـاي مـالی دارنـد    از عـدم نقـدینگی دارایـی    به منظور پوشش ریسک ناشی

کننده در رشـد و کـارآیی بـازار     یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم و تعیین توسعه

تـرین انـواع    در همین رابطه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از مهـم . باشد اولیه می

ر ثانویه وقتی بـازار نقـدي   یک بازا. بازارهاي سرمایه و بازار ثانویه شناخته شده است

                                                        

  .8ـ6صص ). 1377. (رضا حاجیان محمد .1
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شود که بتواند به سهولت شرایط مبادله میان خریـداران و فروشـندگان را    نامیده می

فراهم نماید به نحوي که بدون تغییر زیادي در قیمت، معامالت بـه قیمتـی نزدیـک    

  .به قیمت تعادلی بازار صورت پذیرد

صـورت   2ترین کوششو به 1عرضه سهام در بازار اولیه به دو روش تعهد شرکت،

  :تواند به اشکال زیر وجـود داشـته باشـد    عرضه سهام در بازار ثانویه نیز می. گیرد می

  .گزاري، و بازار داللی بازار مزایده، بازار کار

  :شود بازار ثانویه خود به دو بخش تقسیم می

 یافته بورس اوراق بهادار بازار سازمان.  

 بازار خارج از بورس.  

اوراق بهادار یک مکان مشخص و واحد است کـه کلیـه    ته بورسیاف  بازار سازمان

شود و قیمت اوراق بهـادار موجـود در    هاي خرید و فروش، در آن متمرکز می سفارش

شود  وجود بورس موجب می. گردد این بازار توسط نیروهاي عرضه و تقاضا تعیین می

انجام معامله روي اوراق در نبود بورس، . تر انجام شود تر و عادالنه که معامالت، سریع

اند، مشکل خواهد بود و تعیین  بهادار توسط کسانی که در اقصی نقاط کشور پراکنده

بـه عکـس بـازار     ،بازار خارج از بورس. نخواهد گرفتقیمت نیز، به شکل کارا صورت 

هـاي   اي از ماشـین  بلکـه تنهـا شـبکه    یافتـه بـورس، مکـان مشخصـی نـدارد      سازمان

کننـدگان در   گیرد که مراکـز آن دفـاتر مشـارکت    را دربرمی... و دورنویس و دورنگار 

  .بازار است

هـاي   بورس اوراق بهادار مکانی است کـه در آن اوراق بهـادار، بـا توجـه بـه سـفارش      

بـودن قیمـت     نقش ایـن بـازار در عادالنـه   . شوند خریداران و فروشندگان، معامله می

                                                        
1. Company Commitment Method. 
2. The Best Effort Approach. 
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بـازار کـاراي   . ناپذیر است و سرعت بخشیدن به معامالت، ضروري و انکار اوراق بهادار

بازار اوراق بهادار بازاري است کـه در آن،  «: شود بورس اوراق بهادار چنین تعریف می

تعداد زیادي خریدار و فروشنده نسبت به اطالعات موجود و دیدگاهی که نسبت بـه  

العمـل نشـان    گردد عکـس  ازار معامله میهایی که اوراق بهادار آنها در ب آینده شرکت

اطالعات بـه سـرعت در   . »شوند دهند و بدین ترتیب باعث تعیین قیمت بازار می می

بـر اسـاس    1.گـذارد  اوراق بهـادار اثـر مـی     گردد و روي قیمـت  ها منعکس می شرکت

تئوري، این بازار باید طوري عمل کند که فرد یـا گـروه انـدکی از افـراد، نتواننـد در      

. ها نقش داشته باشند یا ورود و خروج از بازار به سهولت صـورت گیـرد   یین قیمتتع

در یـک  . کنندگان بازار قـرار گیـرد   اطالعات نیز باید بدون هزینه در اختیار مشارکت

گذاران در مورد تأثیر اطالعات جدید  بازار کاراي سرمایه، عقاید و نظرات اکثر سرمایه

مشابه است، آنها با توجه به قیمت بازار، دارایی خود  در قیمت اوراق بهادار به نسبت

کننده ارزش واقعی اوراق  هاي سهام در بازار نیز منعکس نمایند و قیمت را تعدیل می

  .بهادار است

  اهمیت بورس اوراق بهادار. 1ـ4ـ1

با توجه به پویایی دنیاي کنونی و تحوالت سریعی که در ابداعات و اختراعات صورت 

تواند ادعا کند اقتصادي سالم و مطمئن دارد که متکی به یـک   شوري میگیرد، ک می

دهنـدگان و   گیرندگان، وام بخش مالی شامل وام. بخش مالی و بازار سرمایه کارا باشد

گیرنـدگان،   دهنـدگان و وام  هاي مالی واسطه بین وام مؤسسه. هاي مالی است مؤسسه

مـالی بـه صـورت سیسـتم     هـاي   ایـن مؤسسـه  . در تخصیص بهینه سـرمایه هسـتند  

دسـتی بـانکی    هر چند سیستم پایین. کنند بانکی عمل می  دستی بانکی یا غیر پایین

هـاي کـالن اسـت     گذاري ترین منابع براي سرمایه در بسیاري از کشورها، یکی از مهم

. تنهایی منابع الزم را جهت رشد و توسعه اقتصادي کشور فراهم آورد تواند به اما نمی

                                                        

1. M. Namazi. (1988) A Critical Review of the Efficient Market Hypothesis. Akron 

Business and Economic Review, 19,Winter, pp 27- 36. 
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ر، در اکثر کشورها، بورس اوراق بهادار هسته مرکزي بازار سرمایه اسـت  در حال حاض

هاي سرگردان را بـه سـمت واحـدهاي مولـد و فعـال       و ساالنه مبلغ هنگفتی سرمایه

این بازارها، ضـمن سـهیم   . کند جامعه، نظیر واحدهاي تولیدي و خدمات هدایت می

ی و قـدرت خریـد آنهـا    ها، باعث کاهش نقدینگ کردن عموم مردم در مالکیت شرکت

از طرف دیگر، با تخصیص ایـن منـابع بـه    . دهند شده و در نتیجه، تورم را کاهش می

  .یابد هاي مولد، تولید افزایش یافته و کارآیی مدیران نیز بهبود می واحد

هـا و   گـذاران مختلـف، بـا انگیـزه     همچنین بورس اوراق بهادار، پـذیراي سـرمایه  

حال، اگر این بازارها طوري عمـل کننـد کـه    . است پذیري متفاوت هاي ریسک درجه

دسـت آورنـد، منـابع     پذیري خـود بـه   گذاران بتوانند بازدهی مطابق با ریسک سرمایه

  .شود یابد و بازار از نظر تخصیص، کارا می طور بهینه تخصیص می به

ـ   وجـوه را از وام   هاي انتقال، اگر این بازارها بتوانند، با حداقل هزینه ه دهنـدگان ب

در صورتی که بازار . گیرندگان هدایت نمایند، از نظر عملیاتی نیز کارا خواهند بود وام

بورس اوراق بهادار بتواند به وظیفه خود، که جریان سرمایه و تخصیص آن به صورت 

هـاي خـارجی، کمـک بزرگـی بـه       تواند با جـذب سـرمایه   بهینه است، عمل کند، می

  .هاي اقتصادي کشور کند پیشرفت

توانـد باعـث ایجـاد سـرمایه و      ار بورس اوراق بهادار با سازوکار مشخصـی مـی  باز

هاي فعال و مولد شده و نیز سبب افـزایش تولیـد، کنتـرل     هدایت آن به سمت واحد

هاي صنعتی و سهیم شدن آنها  مالی در واحد  تورم، مشارکت مردم در تأمین سرمایه

ان و نهایتـاً افـزایش رشـد تولیـد     ها، افزایش تعهد و کارآیی مـدیر  در مالکیت شرکت

  .ناخالص داخلی گردد

  : گیرد گذاري در بازار بورس به یکی از دو طریق زیر صورت می سرمایه

  دارایی(خرید سهم.(  

 خرید بدهی.  
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  سهم

از . سهم، مالکیت مشاع فرد یا گروهی از افراد نسبت به یک مؤسسه اقتصـادي اسـت  

است که اگر ارزش دارایی افزایش یابد، مالـک  گونه مالکیت این  مزایاي دارا بودن این

  .گردد سهم از آن منتفع می

پـذیرد   گیرنـده بـر مبنـاي آن مـی     اوراق قرضه حاکی از تعهدي است که قـرض 

معادل همان مبلغ را در سررسید معین به فرد اسـترداد نمایـد، و تـا زمـانی کـه آن      

رنده ورقه قرضه بپـردازد؛ بـه ایـن نـرخ،     مبلغ را عودت نداده نرخ بهره ثابتی را به دا

خریـدار اوراق قرضـه   . هر ورقه قرضه یـک ارزش اسـمی دارد  . گویند قیمت کوپن می

توانـد قبـل از موعـد     تواند قبل از سررسید، وجوه خود را مطالبـه کنـد، امـا مـی     نمی

آورد  دسـت مـی   قیمتی که وي در ایـن موقعیـت بـه   . سررسید ورقه قرضه را بفروشد

شود که خـود تـابعی از میـزان عرضـه و تقاضـاي       زار اوراق قرضه تعیین میتوسط با

  .اوراق قرضه است

  عوامل مؤثر بر بازدهی اوراق بهادار در بورس. 2ـ4ـ1

  :اند از ترین عوامل مؤثر بر بازدهی اوراق بهادار در بورس عبارت مهم

  موعد یا سررسید

کنـد   بهادار نیز افزایش پیدا مـی  یابد، بازدهی اوراق به هر میزان سررسید افزایش می

تر باشد، بازدهی اوراق بهادار بازار سرمایه نیز  برعکس هر قدر موعد یا سررسید کوتاه

  .یابد کاهش می

  ریسک اعتبار

یعنـی امکـان اینکـه    . مقصود از ریسک اعتبار، ریسک ناشی از قصور پرداخـت اسـت  

بنـدي شـده انجـام     ق زمـان سرمایه اوراق بهادار قرضه بـه طریـ    پرداخت اصل و بهره

این انتظار وجود دارد که به هر میزان ریسک سـرمایه بیشـتر باشـد، بـازدهی     . نشود

از آنجـا کـه اوراق بهـادار دولتـی داراي     . مورد انتظار آن در سررسید نیز بیشتر باشد
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میـزان  . دهـد  ریسک پایین است، لذا بازدهی پایینی بـه دارنـدگان اوراق بهـادار مـی    

ها به وسیله نـرخ بهـره ورقـه قرضـه نشـان       ها و شهرداري قرضه شرکتریسک اوراق 

  .شود داده می

  قابلیت مبادله اوراق در بازار

. گذارد، قابلیت مبادله در بازار است متغیر دیگري که بر بازدهی اوراق بهادار تأثیر می

ده اي در آینـ  گذاري روي اوراق بهادار، عموماً براي مدت زمان قابـل مالحظـه   سرمایه

ممکن است دارنده اوراق بهادار بخواهد، به هـر دلیلـی، قبـل از    . شود ریزي می برنامه

پـذیر بـودن حـذف     در ایـن حالـت امکـان   . موعد سررسید، آن را تبدیل به نقد نماید

  .گونه اوراق است هاي خود، عامل مهمی براي خریدار این سریع ورقه بهادار از دارایی

  خرید توانایی باز

که ممکن است روي بـازدهی بـازار اوراق بهـادار تـأثیر داشـته باشـد،        عامل دیگري

بـه عبـارت   . توانایی بازخرید ابزارهاي قرضه در بازار سـرمایه توسـط ناشـر آن اسـت    

گیرنده بتواند قبل از موعد سررسید، ورقه قرضه را به همان قیمت اولیـه   دیگر، قرض

گیرد که در ازاي  حت فشار قرار میدر این حالت دارنده اوراق قرضه ت. بازخرید نماید

گـذاري   البته این امـر، ترکیـب سـرمایه   . دریافت مبلغ آن، ورقه قرضه را باز پس دهد

اغلب اوراق قرضه . دهد سازد و بازدهی افراد را کاهش می گذاران را مختل می سرمایه

هـا   در عـوض، اغلـب اوراق قرضـه دولتـی و شـهرداري     . ها از این قبیل اسـت  شرکت

نین نیستند بنابراین دارا بودن ویژگی توانایی بازخرید در ورقه بهادار این انتظار اینچ

  .کند که بازدهی بیشتري نسبت به غیر آن داشته باشد را در خریدار ایجاد می

  مشمول مالیات شدن

بـه هـر میـزان نـرخ     . مقصود، وضعیت مالیاتی بازدهی اوراق بهادار بازار سرمایه است

گـذاري در   بیشتر باشد، خالص دریـافتی فـرد، حاصـل از سـرمایه     مالیات بر بازدهی

پـذیري بـر تعیـین میـزان      بنابراین مالیـات . خرید اوراق بهادار کمتر است و بر عکس

  .بازدهی قابل تصرف فرد کامالً مؤثر است
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  نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد بازار. 3ـ4ـ1

ر در دو وظیفـه عمـده آن متبلـور    با توجه به آنچه ذکر شد، نقش بورس اوراق بهـادا 

  :گردد می

  .جذب نقدینگی از طریق عرضه اوراق بهادار) الف

  .هاي اقتصادي و دولت تأمین مالی بنگاه) ب

شود به نحـوي بـه دو مـورد     هاي دیگري که براي بازار بورس برشمرده می نقش

ر است و نـه  گردد، هر چند برخی از آنها، تبعات فعالیت بورس اوراق بهادا می فوق باز

بایست در دو عامل ریسـک   گیري بازارهاي سهام را می فلسفه شکل. وظیفه اصلی آن

  .تولیدي و نقدینگی جستجو نمود

هـاي تولیـدي    گیرد که در معرض شـوك  هایی نشأت می ریسک تولیدي از بنگاه

. گـردد  گریـز مـی   گذاران ریسـک  لسرد نمودن سرمایهداین ریسک موجب . قرار دارند

ها به دلیل عدم دسترسی  ینگی، خطر انحالل یا ورشکستگی مالکان بنگاهریسک نقد

با وجـود ایـن، بازارهـاي سـهام از عهـده دو ریسـک فـوق        . باشد آنها به پول نقد می

هـا را   گذاري در تعداد زیادي از بنگـاه  آیند زیرا اوالً بازارهاي سهام اجازه سرمایه می بر

ثانیـاً بازارهـاي   ) نمایـد  ولیـدي را متنـوع مـی   هاي ت این امر شوك(دهند  به افراد می

هـا را داده و تـأمین مـالی     سهام، اجازه فروش سهام متعلق بـه مالکـان اولیـه بنگـاه    

سازند  پذیر می هاي بزرگی را که از عهده یک فرد خارج است امکان ها و پروژه شرکت

رهـاي سـهام،   بر این اسـاس، بازا . آیند می هاي نقدي بر و به این ترتیب از عهده شوك

ـ آور وجـود مـی  ه رقابتی براي تخصیص ریسک ب هـاي تولیـدي و    د و دامنـه ریسـک  ن

بدیهی است کـه تخصـیص بهینـه ریسـک هنگـامی      . نمایند گسترده می نقدینگی را

بنابراین تعادل بازار سهام موجب تنـزل  . شود که بازار سهام در تعادل باشد میسر می

  . شود ترین سطوح خود می ریسک به پایین

: کننـد  در واقع بازارهاي سهام از دو طریق به تسریع رشد اقتصـادي کمـک مـی   

ها، که بدون ایجاد هرگونه وقفه  نخست از طریق تسهیل توانایی مبادله مالکیت بنگاه

این امر موجب کاهش ریسک . افتد ها اتفاق می در فرایندهاي تولیدي در داخل بنگاه
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و بدین ترتیب افزایش رشـد سـتاده سـرانه را    ها شده  تولیدي و افزایش کارآیی بنگاه

دوم با جایز شـمردن مالکـان بـه متنـوع نمـودن ترکیـب مطلـوب        . نماید تسریع می

هـا و   هاي خود که موجب افزایش نقـدینگی بـه همـراه بهبـود کـارآیی بنگـاه       دارایی

. بخشد شود و رشد اقتصادي را شتاب می ها می گذاري بنگاه تشویق و افزایش سرمایه

بازار سهام عـالوه بـر اینکـه یکـی از ابزارهـاي اساسـی تـأمین نقـدینگی بـراي          پس 

هاي جدید است عمالً نقش اصالح ساختار تولیدي اقتصادي را نیز بـر   گذاري سرمایه

  . عهده دارد

توان به شرح ذیـل خالصـه     شود را می عواملی که باعث کارآیی بیشتر بورس می

  :نمود

 هـاي بـازدهی روي    یافته، نـرخ  ي فعال و سازماندر بازارها: متشکل بودن بازار

شـود،   انواع اوراق بهادار به وسیله نیروهاي بازار و در شرایط رقابتی تعیین می

اي شـده و در   هـاي واسـطه   تر موجب کاهش هزینه رو بازارهاي منسجم از این

  .افزایند نتیجه، بر حجم معامالت می

 اي بـه   الت تجهیـزات سـرمایه  هر چه بازار گسـترده باشـد معـام   : وسعت بازار

پس هر چه بازار سهام داراي وسعت بیشـتري  . گیرد صورت نقدي صورت می

) به دلیل پایین بودن ریسک و هزینه کسـب اطالعـات  (باشد، حجم معامالت 

 .باالتر خواهد بود و افراد بیشتري در بازار مشارکت خواهند نمود

 پاگیر موجـب و ین و موانع دستقوان سازي بازار از قید آزاد: ها محدودیت نبود 

کننـدگان شـده و در نتیجـه بـر حجـم       رقابت بیشتر بین متقاضیان و عرضه

تـر و   هـاي ارتبـاطی پیشـرفته    تکنولـوژي . افزایـد  معامالت و کارآیی بازار مـی 

تـر   تر در بازارهاي مالی، سبب دسترسی آسان استفاده از وسایل ارتباطی قوي

هـاي   نسبت به اصالحات جدید، ابداع روشتر  العمل سریع به اطالعات، عکس

جدید مبادله، ایجاد پیوند بیشـتر بـین بازارهـاي مختلـف و افـزایش حجـم       

  .شود معامالت و کارآیی می
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 هـاي مناسـب در    وجود ابزارهـاي مـالی و جـایگزین   : تأسیسات مالی مناسب

و اندازها به امور تولیدي، تعمیم ترکیب دارایی افراد  بازار، موجب تشویق پس

  .دهد کاهش ریسک شده و در نتیجه حجم مبادالت را افزایش می

واضـح اسـت   . شـود  کلیه عوامل فوق در مجموع، سبب افزایش کارآیی بازار مـی 

انـداز شـده    گـذاري وجـوه پـس    تر شدن محل سـرمایه  کارآیی بیشتر بازار به مطمئن

حجـم  کمک نموده و سبب سـهولت در برقـراري تعـادل بـازار و در نتیجـه افـزایش       

البته سازمان و تشکیالت هر بازاري باید با درجه توسـعه کلـی آن   . شود معامالت می

  .بازار متناسب باشد

  سازي و بورس اوراق بهادار خصوصی. 4ـ4ـ1

، بورس اوراق بهادار اگر چه خود، سـازوکار مـؤثري در    بازار سرمایه و به طور مشخص

آمدي عملکـرد آن بـا توجـه بـه     سازي است و کار هاي گسترده خصوصی انجام برنامه

دیـده،   هاي فنی و نیروي انسانی آموزش ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساخت

هاي دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل  احتمال موفقیت واگذاري سهام شرکت

هاسـت و از اجـراي    دهد، در مقابل، خود تحت تأثیر این برنامه اي افزایش می مالحظه

میالدي تاکنون، کـه   90دهد که از اوایل دهه  ها نشان می بررسی. شود آن منتفع می

هاي اقتصـادي را بـه عنـوان یـک      سازي فعالیت بیش از یکصد کشور جهان خصوصی

سازي با رشد سـریع   هاي خصوصی اند، گسترش برنامه ابزار سیاست اقتصادي پذیرفته

ـ . هــاي اوراق بهـادار تـوأم بـوده اســت    حجـم معـامالت در بـورس    ه عبـارت دیگــر،  ب

سازي و بورس اوراق بهادار، اگر چه در ظاهر سیاست و ابزار اجراي سیاست  خصوصی

  .گذار بر یکدیگر هستند رسند، اما در عمل دو عامل تأثیر به نظر می

سازي بر رشد بازار سرمایه و به طور مشخص بـورس اوراق   گذاري خصوصی تأثیر

  :نشان داد هاي زیر توان بر اساس شاخص بهادار را می

  ارزش بازار

ارزش بازار بهترین معیار براي سنجش اندازه بازار سرمایه نسـبت بـه انـدازه اقتصـاد     
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ضرب تعداد اوراق بهادار پذیرفته شـده در   این متغیر که از مجموع حاصل. ملی است

آید، سنجه مناسبی براي ارزیابی جایگاه بازار اقتصاد ملـی یـا    دست می قیمت آنها به

هـاي   بدیهی است که در مسیر انجـام برنامـه  . است  بازار مجزا، از نظر اندازه قیاس دو

یابد و  شدت افزایش می سازي، تعداد اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس به خصوصی

بنابراین منطقی . تواند باعث افزایش ارزش بازار شود این عامل در یک بازار نزولی می

هـاي دولتـی در بـازار     عمومی سهام شـرکت  است فرض کنیم که نخستین اثر عرضه

  .باشد سرمایه، افزایش ارزش بازار طی این فرایند می

  شوندگی ارزش معامالت و نقد

سـطح فعالیـت آن     ارزش معامالت انجام شده در هر بورس، به طور معمـول بازتـاب  

هر چه نسبت فعالیت بورس، یعنی نسبت ارزش معامالت به ارزش کـل  . بورس است

شـوندگی بـاالتري برخـوردار اسـت و بـه       بیشتر باشد، آن بورس از قـدرت نقـد  بازار، 

از . شـود  تر انجام می عبارت دیگر تبدیل پول به اوراق بهادار و به عکس، در آن راحت

ها، از توانایی جـذب حجـم بزرگـی از معـامالت اوراق بهـادار،       طرف دیگر این بورس

هاي جدیـد   پذیرش سهام شرکت. دارندها، برخور دار بر قیمت بدون تحمیل اثر معنی

شـوند، بـا توجـه بـه تنـوع       سازي عرضه مـی  هاي خصوصی که در چهارچوب سیاست

هاي  زیرا فرصت. شوندگی بازار است آنها، بدون شک عامل افزایش قدرت نقد  فعالیت

دهد و باعـث افـزایش تـوان     گذاران قرار می گذاري بیشتري در اختیار سرمایه سرمایه

  .شود اران در تبدیل متقابل پول و اوراق بهادار میگذ سرمایه

  پذیرش اوراق بهادار

شود  زدایی از اقتصاد ملی، از طرق مختلف منجر به گسترش بازار سرمایه می مقررات

ایـن  . هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس اسـت      ترین آن، افزایش تعـداد شـرکت   که مهم

هاي دولتی و  بر شرکت سیاست با حذف یا تسهیل مقررات خاص و گاه سخت حاکم

هـاي   شـود شـرکت   هـاي یادشـده، باعـث مـی     تعمیم قوانین جاري تجاري بر شرکت

ــورس برخــوردار شــوند   ــذیرش در ب از طــرف دیگــر، بیشــتر  . بیشــتري از امکــان پ
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هاي پذیرفته شده، بعد از پذیرش در بورس، اقدام به افزایش سرمایه و انتشار  شرکت

تیجـه نهـایی آن افـزایش انـدازه بـازار و گسـترش       کنند کـه ن  اوراق بهادار جدید می

تفوي و  سازي پر هاي مناسب براي متنوع مالکیت سهامداران و همچنین ایجاد فرصت

  .خواهد بود) ریسک(مدیریت بهتر مخاطره 

  هاي بازار زیرساخت

هـاي   سـاخت  سازي و اجراي کارآمد آن، مرهون توسـعه زیـر   موفقیت برنامه خصوصی

تـوان بـه ارتقـاي     هاي جاري بازار اسـت کـه از آن جملـه مـی     ویهنهادي مقرراتی و ر

کننـده معـامالت اوراق    افزاري، ایجاد نهادهاي تسـهیل  افزاري و سخت هاي نرم شبکه

گذاري اوراق بهـادار و تـدوین قـوانین و مقـررات جدیـد اوراق       بهادار از جمله سپرده

کند که براي  هایی می ساخت ربهادار اشاره نمود که بازار بورس را مجبور به توسعه زی

  .گسترش بازار در درجه اول اهمیت قرار دارند

  رسانی و آموزش اطالع

کنـد   رسانی نیز توسعه پیدا می سازي از طریق بورس، فرایند اطالع با انجام خصوصی

این موضوع . گیرند تر در جریان اطالعات و اخبار بازار قرار می گذاران، سریع و سرمایه

دهد تـا از آن بـراي توسـعه     اي را در اختیار بورس قرار می  اي گسترده نهامکانات رسا

گـذاري در بـازار    هـاي سـرمایه   سواد مالی و آگاهی عمومی و همچنین افزایش انگیزه

  .سرمایه استفاده نماید

  داران و بهبود مالکیت فرديافزایش تعداد سهام

مداري و ارتقـاي  سازي، گسـترش سـها   هاي خصوصی یکی از تأثیرات مهم برنامه

هاي توجیهی بـراي دسترسـی بـه ایـن      ها عمدتاً از روش مالکیت فردي است و دولت

سهامداران حقیقی، فعاالن آتی بازار سرمایه خواهند بود که . کنند اهداف استفاده می

هـاي   گـذاري، صـندوق   هـاي سـرمایه   در کنار سـهامداران نهـادي از قبیـل صـندوق    
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  البتـه تأثیرگـذاري  . فعال در بازار حاضر خواهنـد شـد   ها، به طور بازنشستگی و بیمه

هاي واگـذار شـده    سهامداران فردي با توجه به تعداد و اندازه آنها در راهبري شرکت

اي سـهامداران ماننـد    هـاي منطقـه   قابل توجه نخواهد بود و به همین دلیل سـازمان 

ر مـدیریت  هـاي بهتـري د   اي جـایگزین  گذاري و تعـاونی منطقـه   هاي سرمایه شرکت

  1.شوند ها محسوب می شرکت

هاي ارتباط الکترونیک و با استفاده از  مبادالت الکترونیکی بازار سهام از طریق شبکه

هـاي جغرافیـایی، رهبـري و     فناوري جدید جهت کاهش هزینه مبادله و محـدودیت 

هاي زیادي بـراي برقـراري ارتبـاط و     این امر سبب پیدایش فرصت. شوند هدایت می

مبادله سهام از طریق بازارهاي مالی جهان گردیده و به همراه خـود، چالشـی بـراي    

  . گذاري آن به وجود آورده است مدیریت و قانون

  هاي مبادالت الکترونیکی سهام مدل. 1ـ5ـ1

قـه اول،  طب: توان به سه طبقه تقسیم کـرد  هاي مبادالت الکترونیکی سهام را می مدل

اي و  هاي ارتباطی الکترونیکی؛ و طبقه دوم، کارگزاري سهام به صـورت لحظـه   شبکه

  2.طبقه سوم مبادله از طریق سیستم مستقیم

  هاي ارتباط الکترونیک شبکه

توانند خرید و فـروش خـود را در    گذاران می اي، سرمایه هاي رایانه با استفاده از شبکه

 3هـاي ارتبـاط الکترونیـک    هـا بـه شـبکه    ن سیسـتم ای. یک بازار مجازي، ثبت نمایند

                                                        

، ماهنامـه  »قانون اساسی و بورس اوراق بهـادار  44هاي اصل  سیاست«). 1386. (علی سنگینیان. 1

  .8ـ6ص ص. 61بورس، شماره 

خـدمات مـالی الکترونیـک،    ). 1382. (کلینگ بیل. استین و کلیسنس، توماس گلینسر، و دانیال. 2

    پژوهشـکده پـولی و  : تهـران . )متـرجم  زاده، علی، حسـن ( .رهیافتی نوین براي تحول بخش مالی

  .31ـ1صص . بانکی

3. Electronic Communication Network (ECNs). 
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اي،  گـذاران حرفـه   هـا، سـرمایه   کننده این سیستم بزرگترین مصرف. باشند موسوم می

هاي بازنشستگی هستند کـه عضـو    گذاري و مدیران صندوق هاي سرمایه نظیر شرکت

ه و ها خریداران و فروشندگان را بدون دخالـت رابطـ   این شبکه. باشند بازار سهام نمی

تـر   تر و سـریع  نمایند، به طوري که مبادالت، ارزان کارگزار از طریق شبکه مرتبط می

توســط ( Instinet: انــد از هــا عبــارت هــایی از ایــن شــبکه  گیــرد، نمونــه صــورت مــی

  .  Europe Trade Point, Island Archipelago.،)رویتر

  1اي کارگزاري سهام به صورت لحظه

هام، خدمات منظمی را در مقابل دریافـت کـارمزد بـه    اي س سیستم کارگزاري لحظه

دهـد کـه بـه علـت وجـود رقابـت شـدید در ایـن زمینـه،           مشتریان خود ارایـه مـی  

  .اند کارمزدهاي دریافتی بسیار کاهش یافته

هـایی هـم، در زمینـه وضـعیت      ها با هزینه اندك یا مجانی، تحلیـل  این سیستم

دهند که  کارگزاري به مشتریان اجازه می هاي اغلب این سیستم. دهند سهام ارایه می

سهام دولتی را که بار اول منتشر شده خریداري نموده و ضمن ارایه تسهیالت بانکی 

  .جاري آنها را نگهداري و گزارش نمایند به آنها، حساب

هاي نوظهور فعالیت دارند، اطالعات را از  هاي کارگزاري که در بازار اکثر سیستم

در برخی از این کشـورها،  . کنند هاي عمده جهان هدایت می ورسطریق اینترنت به ب

شـود تـا    هاي دیگري هـم اسـتفاده مـی    ها از سیستم عالوه بر استفاده از این سیستم

اکثـر ایـن کـارگزاران در حـال     . تجمع نقدینگی در بازارهاي کوچک به وجود نیایـد 

ران محلـی  گسترش و جهانی نمودن خدمات خود و تشکیل مراکـز مشـترك کـارگزا   

که وابسـته بـه    GECL" 2"توان به شرکت  بازارهاي نوظهور هستند که براي نمونه می

بـورس   50کارگزار و  100باشد و کار خود را به  می Capital Alliance Groupگروه 

  .در سراسر جهان گسترش داده است، اشاره نمود

                                                        
1. Equity Brokerage for the Moment. 

2. Global Equities Company Limited (GECL). 
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  1مبادله از طریق سیستم مستقیم

اي اسـت کـه در آن    ، در واقع همان مبادله لحظـه مبادله از طریق دسترسی مستقیم

دهد، کارگزار آن را بـه یـک بـازار     اي دستور خرید می گذار به طور لحظه یک سرمایه

مبادلـه از طریـق دسترسـی مسـتقیم     . کنـد  فرستد و کارمزدي از وي دریافت می می

معموالً کار را به یـک شـبکه تهـاتر الکترونیکـی یـا یـک سیسـتم کـوچکتر اجـراي          

گـذاران جهـت انجـام معاملـه در      سـرمایه . کنـد  ستورات خرید و فروش هدایت مید

تر  این روش مبادله، مشکل. چنین محیطی نیاز به ضبط برنامه از شبکه مربوط دارند

اي از طریـق کـارگزاران اسـت و بـه همـین دلیـل، بیشـتر         از دیگر مبـادالت لحظـه  

  . نمایند از آن استفاده می اي و یا خریداران دایمی بورس گذاران حرفه سرمایه

  مزایاي دادوستد الکترونیکی سهام. 2ـ5ـ1

ایجاد و گسترش شبکه دادوستد الکترونیکـی عـالوه بـر مزایـاي بسـیاري کـه بـراي        

کننده دارد، موجب رشد و توسعه اقتصاد ملی کشورهاي مربـوط   هاي استفاده شرکت

  :به شرح زیر استها  ترین مزایاي استفاده از این شبکه مهم. شود نیز می

 هـاي بـزرگ، همچـون     هاي ارتباط الکترونیکی، برخی از بورس با ایجاد شبکه

بـا ایجـاد   . شـوند  نیویورك، لندن، فرانکفورت و ژاپن به یکدیگر پیوند داده می

توانند سـهام   درآمد و ناشناخته می هاي کوچک، کم چنین بازار بزرگی، شرکت

  .ضه نمایندخود را به طور مستقیم به خریداران عر

 پیوندند، سـهام خـود    هایی که به شبکه الکترونیکی دادوستد سهام می شرکت

  .کنند روز عرضه و معامله می را در سطح جهان و در طول شبانه

 هاي ارتباط الکترونیکـی اجـراي سـریع و ارایـه بهتـرین پیشـنهادهاي        شبکه

هـاي   ا شبکهبه عبارت دیگر، معامالتی که ب. سازند خرید و فروش را میسر می

گیرد، در مقایسه با بازارسـازان داراي متوسـط    ارتباط الکترونیکی صورت می

اختالف قیمت خرید و فروش کمتري است و این اختالف کم قیمت خریـد و  

                                                        
1. Exchanged Directly Through the System. 
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هـاي کـم خریـد و     هاي ارتباط الکترونیکـی ناشـی از تفـاوت    فروش در شبکه

   1.فروش منطقه در هنگام انجام معامالت است

  معامالت اینترنتی، بسیار کمتر از زمانی است که معامالت بـه  حق کمیسیون

در روش سـنتی،  . شـود  صورت سنتی توسط مؤسسات کـارگزاري انجـام مـی   

پردازنـد، مبـالغی را بـه شـکل      هایی که به راهنمایی مشـتریان مـی   کارگزاري

کنند که در معامالت کالن، رقـم بسـیار بـاالیی     کمیسیون از آنها دریافت می

هزینه معامالت در ) دادوستد الکترونیکی(حالی که در روش جدید است، در 

  .شوند مقایسه با روش سنتی کاهش یافته و کارمزدها ارزان می

       در بازار دادوستد الکترونیکـی دسترسـی یکسـان بـه اطالعـات وجـود دارد .

هنگامی که فعاالن بـازار از لحـاظ جغرافیـایی بسـیار پراکنـده و دور از هـم       

رین عامل موفقیت در انجـام معـامالت، دسترسـی همگـانی بـه      ت باشند، مهم

پـذیر   هایی که دسترسی گسترده به اطالعات را امکـان  شرکت. اطالعات است

   2.زا هستند سازند، هم براي خود و هم براي بورس درآمد می

 هاي ارتباط الکترونیکی بـراي مشـترکین، مـذاکره از     هاي شبکه از دیگر مزیت

هـاي ارتبـاط    تخصصین، دسترسی به دفتر سـفارش شـبکه  طریق اینترنت با م

، )هـا اسـت   روز در زمینـه قیمـت   که شامل اطالعـات مهـم و بـه   (الکترونیکی 

اطالعات مربوط به حجم معامالت اوراق بهادار، آدرس مؤسسات کـارگزاري و  

  .سازان و شماره تلفن آنها و غیره است بازار

  تنگناهاي دادوستد الکترونیکی سهام. 3ـ5ـ1

عالوه بـر مزایـاي ذکـر شـده در خصـوص دادوسـتد الکترونیکـی سـهام، ایـن روش          

                                                        
1. Lin, l., Grag, x., and w. Andrew. (2002). A New Retrived to Finance and Competition 

and Challenge for Financial Institution in the internet Era, Retriered from' www.bis.org 
pp 1-13. 

، 65، مجلـه بـورس، شـماره    »تحولی در بازارهاي اوراق بهادار«). 1383. (حسین، طاهري محمد .2

  .61ـ42صص 
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   1:باشد ترین آنها به شرح زیر می تنگناهایی نیز دارد که مهم

  اعتماد فنی

بزرگترین عیب دادوستد الکترونیکی، ناتوانی یک شبکه در ایجاد امنیت کامل بـراي  

هاي تکنولوژیکی به مفهوم واقعی،  ترغم پیشرف ها، علی رایانه. برداري از آن است بهره

هـا همچـون ایجـاد     مشکالت بسیاري در رابطه بـا کـار رایانـه   . کامل و عالی نیستند

کـه  (اشکال در اتصال شبکه و ترافیک متقاضیان براي ورود به یک سـایت مشـخص   

  .وجود دارد) گردد هاي آنها می منجر به توقف فعالیت

  گذار تنهایی سرمایه

گذار امکان اداره وجوه خود را دارد و از ایـن طریـق    رونیکی، سرمایهدر دادوستد الکت

گونه نبـود، امـا    آید، که قبالً در دیدگاه سنتی این اساس استقالل در وي به وجود می

تواند زمینه ناکامی وي را در اتخاذ سیستم صحیح فراهم آورد اگر چـه   همین امر می

دهنـد، امـا    دون تجربـه پیشـنهاد نمـی   کارگزاران، کارشناسانی هستند که سهام را ب

  .شود گذاران می گاهی پیشنهادهاي نامناسبی به سرمایه

  نبود استاندارد خدمات

توانـد   طوري که می گذارها در معامالت اینترنتی بسیار متفاوت است به تجربه سرمایه

در این نوع دادوستد یـک اسـتاندارد   . از رضایت تا عدم رضایت کامل در نوسان باشد

  .ص، جهت ارزیابی میزان خدمات شبکه الکترونیکی و کارگزاران وجود نداردخا

هاي خریداران و فروشـندگان   بازار بورس اوراق بهادار مکانی است که در آن سفارش

نقش این بازار در عادالنـه بـودن قیمـت اوراق بهـادار و     . شود اوراق بهادار معامله می

                                                        

، »هـا  دورنمـا و چـالش  : گذاري اینترنتـی  سرمایه« ).1382. (مهدي دلبري، و وسیونه، گریگوریان .1

  .36ـ 28، صص 33ه مجله بورس شمار
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هـر چنـد سیسـتم پایـدار     . ناپذیر است ضروري و انکار سرعت بخشیدن به معامالت،

هـاي کـالن    گذاري ترین منابع براي سرمایه بانکی در بسیاري از کشورها، یکی از مهم

تواند به تنهایی منابع الزم جهت رشـد و توسـعه اقتصـادي کشـور را      است، ولی نمی

دار، هسته مرکـزي  در حال حاضر، در اکثر کشورها، بازار بورس اوراق بها. فراهم آورد

هـاي سـرگردان را بـه سـمت      بازار سـرمایه اسـت و سـاالنه مبلـغ هنگفتـی سـرمایه      

. کنـد  واحدهاي مولد و فعال جامعه، نظیر واحدهاي تولیدي و خـدمات هـدایت مـی   

ــه    ــام برنام ــؤثري در انج ــازوکار م ــادار، س ــورس اوراق به ــه ب ــترده   اگرچ ــاي گس ه

توجه به ساختار تنظیمـی و نظـارتی    سازي است و کارآمدي عملکرد آن، با خصوصی

هـاي فنـی و نیروهـاي انسـانی آمـوزش دیـده، احتمـال موفقیـت          مدون، زیرساخت

اي  طـور قابـل مالحظـه    هاي دولتی به بخـش خصوصـی را بـه    واگذاري سهام شرکت

هـا اسـت و از اجـراي آنهـا      دهد؛ در مقابل، خود نیز تحت تأثیر این برنامه افزایش می

  .شود منتفع می

هـاي ارتبـاط الکترونیـک و بـا      ادالت الکترونیکی بازار سهام از طریـق شـبکه  مب

هـاي جغرافیـایی،    استفاده از فناوري جدید جهت کاهش هزینه مبادله و محـدودیت 

هاي زیـادي بـراي برقـراري     این امر سبب پیدایش فرصت. شوند رهبري و هدایت می

ردیده و به همراه خود چالشی ارتباط و مبادله سهام از طریق بازارهاي مالی جهان گ

  .گذاري آن به وجود آورده است براي مدیریت و قانون

گذار و عدم  از تنگناهاي دادوستد الکترونیکی سهام، اعتماد فنی، تنهایی سرمایه

توان  از مزایاي دادوستد الکترونیکی سهام نیز می. باشد وجود استاندارد و خدمات می

دیگر، انجام مبادالت الکترونیکی، دسترسی یکسـان  هاي جهان به یک ارتباط بورس به

  .به اطالعات در بازار دادوستد الکترونیکی اشاره نمود





  25                                                                         مقایسه تطبیقی بورس در ایران و کشورهاي منتخب      

  

  فصل دوم

  مقایسه تطبیقی بورس در ایران و کشورهاي منتخب

هـاي ارزیابی عملکـرد بـورس اوراق بهــادار کــه      در این فصل با استفاده از شاخـص

هاي عضو بـورس، کـل ارزش جـاري سـهام، ارزش حجـم       شرکت تعداد: اند از عبارت

معامالت اوراق بهادار و شاخص اصلی بازار سهام؛ به ارزیابی عملکرد وضـعیت بـورس   

یافته، کشـورهاي در حـال توسـعه و مقایسـه آن بـا       اوراق بهادار در کشورهاي توسعه

ز آمارهاي موجـود در  در این فصل ا. پردازیم عملکرد بازار بورس اوراق بهادار ایران می

  .سایت فدراسیون جهانی بورس استفاده شده است

  وضعیت بورس اوراق بهادار در برخی از کشورهاي صنعتی. 2ـ2

انـد،   کشورهاي پیشرفته که از دیرباز در مسیر رشـد و توسـعه اقتصـادي گـام نهـاده     

فراینـد  اي و تخصیص آن بـه   همواره به سرمایه، انباشت سرمایه، تجهیز منابع سرمایه

یافته کنونی براي  از جمله اقدامات کشورهاي توسعه. دهند تولیدي اهمیت زیادي می

دستیابی به رشد اقتصادي، ایجاد و تجهیز بازار متشکل سـرمایه و تقویـت روزافـزون    

هـاي ارزیـابی    در ادامـه شـاخص  . وضعیت بورس اوراق بهادار در چند دهه بوده است

بنـدي   تقسـیم . شود از کشورهاي پیشرفته بررسی میاي بازار بورس در برخی  مقایسه

بنـدي صـندوق    یافته و در حال توسعه بر اساس تقسـیم  کشورها به کشورهاي توسعه

هاي مربوط بـه   المللی پول صورت پذیرفته و در این فصل سعی شده است از داده بین
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ـ   ازار کشورهاي عضو فدراسیون جهانی بورس استفاده شود تا بتوان قیاس بهتـري از ب

  .بورس کشورها ارایه نمود

  هاي عضو بورس تعداد شرکت. 1ـ2ـ2

هاي عضـو بـورس در کشـورهاي     تعداد شرکت) 2007ـ2000(در دوره مورد بررسی 

هـاي عضـو بـورس کشـورهاي      تعداد شـرکت . مورد بررسی روند افزایشی داشته است

  .نشان داده شده است) 1ـ2(منتخب در جدول شماره 

  یافته  هاي عضو بورس در کشورهاي منتخب توسعه رکتتعداد ش) 1ـ2(جدول 

  ایرلند  یونان  استرالیا  آمریکا  ایتالیا  انگلستان  ژاپن  آلمان  سال

2000  983  1310  2374  297  2468  1406  310  96  

2001  983  1335  2332  294  2400  1410  314  87  

2002  934  1312  2824  295  2366  1421  324  76  

2003  866  1140  2692  279  2308  1471  332  66  

2004  819  1090  2837  278  2293  1583  341  65  

2005  764  445  3091  282  2270  1714  304  66  

2006  760  467  3256  311  2280  1829  290  70  

2007  866  477  3307  307  2297  1998  283  73  

  :  World Federation of Exchanges (2008)منبع

  

هـاي   نشان داده شده است، تعداد شـرکت ) 1ـ2(طور که در جدول شماره   همان

یافتـه، بجـز انگلسـتان و اسـترالیا و ایتالیـا،       عضو بورس در کشورهاي منتخب توسعه

ــوده ــی ب ــد نزول ــد داراي رون ــرین  . ان انگلســتان داراي بیشــترین و ایرلنــد داراي کمت

 2374این شاخص براي این دو کشور، بـه ترتیـب از    .اند هاي عضو بورس بوده شرکت

  .رسیده است 2007در سال  73 و 3307به  2000در سال  96و 
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  یافته هاي عضو بورس در کشورهاي منتخب توسعه تعداد شرکت) 1ـ2(نمودار 

  
  )1ـ2(جدول شماره  :منبع

  

طـوري کـه در دوره    باشـد بـه   می) 1ـ2(مؤید جدول شماره ) 1ـ2(نمودار شماره 

  .اند ها را دارا بوده تمورد بررسی، انگلستان و آمریکا بیشترین تعداد شرک

  کل ارزش جاري سهام. 2ـ2ـ2

ــه از    ــورس اســت ک ــابی ب ــین شــاخص ارزی ــا ارزش روز ســهام، دوم ارزش جــاري ی

آنهـا   1هاي جـاري  قیمتهاي عضو بورس در  ضرب تعداد سهام منتشره شرکت حاصل

هاي جاري سـهام بیشـتر    به هر میزان تعداد سهام منتشره یا قیمت. آید به دست می

ایـن شـاخص در مـورد    . دهـد  کل ارزش جاري سهام، رقم باالتري را نشان می باشد،

  .نشان داده شده است) 2ـ2(کشورهاي منتخب پیشرفته در جدول شماره 

                                                        

  .ها بر حسب دالر آمریکا محاسبه شده است قیمت. 1



بورس اوراق بهادار در ایران و برخی کشورهاي منتخب                                                                    28

  یافته کل ارزش جاري سهام در کشورهاي منتخب توسعه) 2ـ2(جدول 

  )آمریکا میلیون دالر(                        

  ایرلند  یونان  استرالیا  آمریکا  ایتالیا  انگلستان  ژاپن  آلمان  سال

2000  1270243  ........... 2612230  4/768363  11534613  4/372794  5/107502  5/81882  

2001  1071749  ........... 2164716  3/527467  11026587  2/375598  3/83481  8/75297  

2002  5/686013  ........... 1856194  4/477075  9015271  380087  03/66040  5/59937  

2003  1079026  ........... 2460064  6/614841  11328953  585431  5/103764  64/85070  

2004  1194517  ........... 2865243  6/789562  12707578  8/776402  4/121921  9/114085  

2005  1221106  191969  3058182  9/798072  13632303  8/804014  7/145120  2/114086  

2006  1637610  4/183668  3794310  1026504  15421168  1095858  1/208256  5/163269  

2007  2105198  2/212202  3851706  1072535  15650833  1298315  8/264960  3/143905  

    World Federation of Exchanges (2008):منبع

  

آمریکـا بیشـترین ارزش   ) 2ـ2(دول شماره ـه شده در جـات ارایـبر اساس اطالع

سایر کشورها نیز با رونـد رو بـه   . داشته است) 2007ـ2000(جاري سهام را در دوره 

دهـه  از آنجـا کـه در   . انـد  رشد ارزش جاري سهام در دوره مورد بررسی مواجـه بـوده  

اند، ارزش بـاالي جـاري    گذشته این دسته از کشورها نرخ تورم پایین را تجربه نموده

هاي پذیرفته شده در بورس و همچنـین افـزایش    سهام متأثر از افزایش تعداد شرکت

اي بین رونـد افـزایش    بررسی مقایسه. باشد تعداد سهام عرضه شده در این دوران می

از کشـورها بـه اسـتثناي کشـورهاي انگلسـتان،       ارزش جاري سهام در بین این گروه

رغـم افـزایش ارزش جـاري سـهام، تعـداد       دهـد کـه علـی    ایتالیا، استرالیا، نشان مـی 

هاي عضو بورس در این کشورها کاهش یافته اسـت کـه ایـن موضـوع بیـانگر       شرکت
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در مقابـل در سـه   . باشـد  هـاي موجـود مـی    افزایش میزان عرضه سهام توسط شرکت

  .باشد افزایش ارزش جاري سهام متأثر از افزایش هر دو عامل می کشور یادشده

  یافته کل ارزش جاري سهام در بورس کشورهاي منتخب توسعه) 2ـ2(نمودار 

  )اآمریک دالر  میلیون(                      

  

  )2ـ2(جدول شماره  :منبع

  

ـاي ــ ـورهــهام را در کشـــ اري ســـ ـل ارزش جــک) 2ـ2(نـمـودار شمـــاره 

دهد به طوري که در دوره مورد بررسی، کشور آمریکـا   یافته نشان می ب توسعهمنتـخ

  .بیشترین ارزش جاري سهام را دارا بوده است

  ارزش حجم معامالت اوراق بهادار. 3ـ2ـ2

یافته، مقایسه آنهـا از نظـر حجـم     سومین شاخص ارزیابی بورس در کشورهاي توسعه

ـم معامـالت ســهام در جــدول شمــاره  ارزش حج. معامـالت اوراق بهــادار اســت

  .بیان شده است) 4ـ2(و ارزش حجم معامالت اوراق قرضه در جدول شماره ) 3ـ2(
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   یافته ارزش حجم معامالت سهام در بورس برخی کشورهاي توسعه) 3ـ2(جدول 

  )میلیون دالر آمریکا(                               

  ایرلند  یونان  رالیااست  آمریکا  ایتالیا  انگلستان  ژاپن  آلمان  سال

2000  2119785  3/325566 4558663  1019625  11060046  9/226484  7/94162  8/14380  

2001  1423371  5/174509 4520183  5/633936  10489031  5/244462  6/37811  6/22788  

2002  1212302  4/124017 4001340  2/634496  10310055  4/295399  5/23461  3/33270  

2003  1299327  112522 3609718  7/820641  9691335  4/371970  2/39672  66/44073  

2004  1541123  7/134361 5169024  2/969234  11618151  5/523668  33/44383  67/45143  

2005  1915305  2/197836  5677721  1293682  14125292  5/672388  37/65131  73/67422  

2006  2737195  1/233462  7571699  1591188  21789471  8/859573  107893  36/81669  

2007  4324928  4/257782  10333686  2312534  29909993  1371745  2/168665  2/136936  

  World Federation Of Exchanges (2008)  :منبع

  

 ،کشـورها  در همـه  نشان داده شـده اسـت،  ) 3ـ2(طورکه در جدول شماره  همان

افـزایش داشـته   ) 2007ـ2000(هاي  سال درهام ـامالت سـجز ژاپن ارزش حجم معب

آمریکا داراي بیشترین حجم معامالت اوراق بهادار در دوره مورد بررسـی بـوده   . است

بــه  2000میلیــون دالر در ســال  11060046کــه ایــن شــاخص از  طــوري ت بــهاســ

ایرلند داراي کمتـرین حجـم   . رسیده است 2007میلیون دالر در سال  29909993

 8/14380که در این کشـور، ایـن شـاخص از     طوري باشد به معامالت اوراق بهادار می

  .رسیده است 2007 میلیون دالر در سال 2/136936به  2000میلیون دالر در سال 
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  یافته ارزش حجم معامالت سهام در بورس کشورهاي منتخب توسعه) 3ـ2(نمودار 

  )میلیون دالر آمریکا(                           

  
  )3ـ2(جدول شماره  :منبع

  

ارزش حجــم معــامـالت سهام در بـورس کشورهــاي  ) 3ـ2(نمــودار شــماره 

شـود،   طـور کـه در نمـودار مشـاهده مـی      همان. دهد یافته را نشان می منتخب توسعه

آمریکا بیشترین ارزش حجم معامالت را در دوره مورد بررسی در کشورهاي منتخـب  

  .است  یافته داشته توسعه

  ارزش حجم معامالت اوراق قرضه مورد مبادله) 4ـ 2(جدول 

  یافته در بورس برخی کشورهاي توسعه 

  )دالر آمریکا میلیون (                        
  ایرلند  یونان  استرالیا  آمریکا  ایتالیا  انگلستان  ژاپن  آلمان  سال

2000  3/163796  64/3316 1205792  8/140886  2/2349  32/825  1/9  1/20707  

2001  3/514643  9/3467 1546063  6/122328  5/2674  6/611  6/16  9/19525  

2002  5/412553  4/3626 1675876  4/154077  5/3634  861  3/12  8/44264  

2003  9/459512  7/2585 2175751  7/168236  2503  2/1035  8/55  1/42337  

2004  3/442056  93/1499 2793040  2/188244  1/1286  63/1207  21/117  71/45034  

2005  6/381052  42/662  3008686  8/154240  4/951  65/902  68/49  57/31779  

2006  8/288189  04/91  3305357  7/156069  9/418  40/900  56/5  61/23679  

2007  3/315649  63/67  3603165  7/206009  NA 84/1508  43/18  67/35867  

  World Federation of Exchanges (2008) :منبع
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ارزش حجم معامالت اوراق قرضـه  ) 4ـ2(بر اساس آمار موجود در جدول شماره 

یافته، بجز آمریکا و ژاپن، در حـال   در دوره مورد بررسی در کشورهاي منتخب توسعه

 در میان این کشورها، انگلسـتان بیشـترین حجـم معـامالت اوراق    . افزایش بوده است

میلیـون دالر در   1205792که این رقم در این کشـور از   طوري قرضه را دارا است، به

رسـیده اسـت و یونـان داراي     2007میلیون دالر در سال  3603165به  2000سال 

 1/9کمترین حجم معامالت اوراق قرضـه بـوده اسـت و ایـن رقـم در ایـن کشـور از        

  .رسیده است 2007در سال  میلیون دالر 43/18به  2000میلیون دالر در سال 

  شاخص اصلی بازار سهام. 4ـ2ـ2

چهارمین شاخص بررسی و مقایسه بورس کشورهاي پیشرفته، شـاخص اصـلی بـازار    

رونـد این شـاخص در کشـورهـاي توسـعه یــافته در جـــدول شمــاره     . سهام است

  .نشان داده شده است) 5ـ2(

  شاخص اصلی بازار سهام در) 5ـ 2(جدول 

  یافته کشورهاي توسعه برخی از 

  )دالر آمریکا(                            

  ایرلند  یونان  استرالیا  آمریکا  ایتالیا  انگلستان  ژاپن  آلمان  سال

2000  61/6433  57/1238 81/2983  29681  57/6945  7/3154  86/3388  53/5722  

2001  1/5160  55/985 88/2523  22232  39/6236  9/3359  56/2591  5707  

2002  63/2892  99/800 73/1893  16954  5000  5/2975  42/1748  03/3995  

2003  16/3965  48/1024 38/2207  19483  3/6440  3306  58/2263  73/4920  

2004  08/4256  24/1145 75/2410  22886  06/7250  1/4053  18/2786  83/6197  

2005  26/5408  95/1724  02/2847  26056  95/7753  8/4708  9/3663  96/7363  

2006  92/6596  4/1884  42/3221  31005  02/9139  3/5644  13/4394  12/9408  

2007  32/8067  11/1677  67/3286  28525  32/9740 6421  83/5178  35/6934  

  World Federation of Exchanges (2008): منبع
 

 2007تـا   2000در همه کشورها، بجز ایتالیا، شاخص اصلی بازار سهام از سـال  

رغـم رونـد نزولـی، داراي     در میان این کشورها ایتالیـا علـی  . رو به افزایش بوده است
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ص که رقم ایـن شـاخ   طوري بیشترین رقم شاخص در دوره مورد بررسی بوده است به

رسیده اسـت و ژاپـن    2007دالر در سال  28525به  2000دالر در سال  29681از 

دالر  57/1238نیز کمترین مقدار این شاخص را داشته است و رقم ایـن شـاخص از   

  .رسیده است 2007دالر در سال  11/1677به  2000در سال 

  فتهیا شاخص اصلی بازار سهام در بورس کشورهاي منتخب توسعه) 4ـ2(نمودار 

  )دالر آمریکا(                              

  
  )5ـ2(جدول شماره  :منبع

بیانــگر شـاخص اصـلی بـازار سـهام در بـورس کشـورهاي        ) 4ـ2(نمودار شماره 

بیشـترین مقـدار شـاخص را در دوره مـورد      باشد که آمریکـا  یافته می ب توسعهمنتخ

  .است  بررسی دارا بوده

  کشورهاي در حال توسعه وضعیت بورس اوراق بهادار در برخی از. 3ـ2

، کشـورهاي در حـال توسـعه یکـی پـس از      1945پس از جنگ جهانی دوم، در سال 

اندازي، تجهیز و تقویت مستمر بازار متشکل سـرمایه خـود تحـت     دیگري اقدام به راه

گذاري  که یکی از طرق سرمایه(هاي سهامی عام  وجود شرکت. اند عنوان بورس نموده

می براي خریـد و فـروش مالکیـت    یاست و نیاز به محلی دا اقتصاديهاي  در فعالیت
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تقسیم شده و به عنـوان یـک مـال اعتبـاري قابـل ابتیـاع        آن، که به اجزاي متعددي

باعث گردید تا بورس به عنوان محلی رسمی و دایمـی بـراي معاملـه اوراق    ) باشد می

  .سهام درآید

بـه  . اوراق بهادار باز کردخرید و فروش بدهی نیز به تدریج جاي خود را در بازار 

اي هسـتند   اکنون ورقه سهم و ورقه بدهی دو نوع اوراق اعتباري عمده اي که هم گونه

  .گیرند که در بازار بورس مورد معامله قرار می

براي شناخت تحوالت بازار بورس اوراق بهادار در چند کشور در حال توسعه بـه  

ل ارزش جـاري سـهام، ارزش   هاي عضو بـورس، کـ   هاي تعداد شرکت بررسی شاخص

  .پردازیم حجم معامالت اوراق بهادار، شاخص اصلی بازار سهام، می

  هاي عضو بورس تعداد شرکت. 1ـ3ـ2

در . باشـد  هـاي عضـو بـورس مـی     اولین شاخص ارزیابی عملکرد بورس، تعداد شرکت

هاي عضـو بـورس کشـورهاي در حـال توسـعه در       تعداد شرکت) 6ـ2(جدول شماره 

  .نشان داده شده است) 2007ـ2000(بررسی  دوره مورد

  هاي عضو بورس در کشورهاي منتخب در حال توسعه  تعداد شرکت) 6ـ2(جدول 

  ایران  مالت  ترکیه  مجارستان  تایلند  تایوان  سنگاپور  کره  مالزي  مکزیک  آرژانتین  سال

2000  125  177 790  702  480  532  381  59  316  10  285  

2001  119  172 807  688  492  586  385  56  311  12  297  

2002  114  169 861  683  501  641  398  48  289  13  307  

2003  110  237 902  684  560  674  420  51  285  13  345  

2004  107  326 959  683  633  702  463  46  297  13  402  

2005  104  326  1019  1616  686  696  504  44  304  13  408  

2006  106  335  1025  1689  708  693  518  41  316  14  320  

2007  111  367  986  1757  762 703  523  41  319  16  329  

  World Federation of Exchanges: منبع
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 درهاي عضـو بـورس    تعداد شرکت) 6ـ2(بر اساس اطالعات موجود در جدول شماره 

 .و آرژانتین، رو به افزایش بوده اسـت مجارستان  ، بجزمورد بررسی در کشورها دوران

تعـداد  . داشـته اسـت   بیشترین افـزایش را  ،هاي عضو بورس تعداد شرکت از نظرکره 

در سـال   1757بـه   2000در سـال   702هاي عضو بـورس در ایـن کشـور از     تشرک

در  .هاي عضو بورس را داشـته اسـت   مالت کمترین تعداد شرکت .رسیده است 2007

 2007و در سال  10، معادل 2000هاي عضو بورس در سال  این کشور تعداد شرکت

  .بوده است 16معادل 

  ر کشورهاي منتخب در حال توسعههاي عضو بورس د تعداد شرکت) 5ـ2(نمودار 

  
  )6ـ2(جدول شماره : منبع

هاي عضو بورس در کشورهاي منتخـب   بیانگر تعداد شرکت) 5ـ2(نمودار شماره 

  .باشد در حال توسعه می

کـره    2004مالزي و بعـد از سـال     2004در میان این دسته از کشورها، تا سال 

  .باشند ها می داراي داراي بیشترین تعداد شرکت

  کل ارزش جاري سهام. 2ـ3ـ2

دومین شاخص ارزیابی عملکرد بازار بورس، شاخص ارزش جاري یا ارزش روز سـهام  

  .باشد می

هاي جاري سهام بیشـتر باشـد، کـل ارزش     هر چه تعداد سهام منتشره یا قیمت

  .دهد جاري سهام رقم باالتري را نشان می
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  هاي عضو بورس کل ارزش جاري سهام شرکت) 7ـ2(جدول 

  در برخی کشورهاي در حال توسعه 

  )میلیون دالر آمریکا(                          

  الس        

  نام کشور

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  16/57070  13/51240  3/47590  78/40593  7/34994  6/16548 33384  3/45839  آرژانتین

  6/397724  1/348345  239128  3/171940  122533  103941 126258  125204  مکزیک

  3/325290  9/235580  5/180517  8/181623  160970  122892 118981  113155  مالزي

  1122606  3/834404  7/718010  4/389473  298248  216117 194470  148361  کره

  6/539176  4/384286  6/257340  8/217617  148503  101554 117338  155126  سنگاپور

  663716  4/594659  476018  8/441435  379060  261311  292872  247597  تایوان

  4/197129  3/140161  123885  4/115390  119017  9/45405  35950  4/29217  تایلند

  62/46195  49/41934  71/32575 95/28299  2/18868  9/12988  10367  5/11908  مجارستان

  7/286571  9/162398  6/161537 85/98298  2/68379  7/34216  47150  9/69658  ترکیه

  40/5633  54/4503  46/4097 92/2841  65/1844  72/1373  9/1356  3/2024  مالت

  43885  2/36314  2/36440  4/42600  2/27544  6/11760  7385  5/5892  ایران

  World Federation of Exchanges (2008) :منبع

  

کـل ارزش جـاري سـهام   ) 7ـ2(بـر اساس اطـالعات منـدرج در جـدول شماره 

در . اي در حال توسعه در دوره مورد بررسی رو به افزایش بوده اسـت در همه کشوره

کـه مقـدار    طـوري  میان این دسته از کشورها، تایوان بیشترین مقدار را داشته است به

میلیـون دالر در   663716بـه   2000میلیون دالر در سـال   247597این شاخص از 

دارا بـوده اسـت   رسیده اسـت و مالـت کمتـرین مقـدار ایـن شـاخص را        2007سال 

بـه   2000میلیـون دالر در سـال    3/2024که رقم کل ارزش جاري سهام از  طوري به

  .رسیده است 2007میلیوین دالر در سال  40/5633
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  کل ارزش جاري سهام در بورس کشورهاي منتخب در حال توسعه) 6ـ2(نمودار 

  )میلیون دالر آمریکا(                             

  
  )7ـ2(جدول شماره  :منبع

  

بیانگر کـل ارزش جـاري سـهام در کشـورهاي منتخـب در      ) 6ـ2(نمودار شماره 

در میـان کشـورهاي منتخـب  در دوره مـورد بررسـی کـره       . باشـد  حال توسـعه مـی  

  .اند بیشترین کل ارزش جاري سهام و  ایران کمترین آن را دارا بوده

  ارزش حجم معامالت اوراق بهادار. 3ـ3ـ2

ر کشورهاي در حال توسعه، مقایسه عملکـرد بـورس   سومین شاخص ارزیابی بورس د

به این منظـور اگـر تنهـا سـهام و اوراق     . آنها از نظر حجم معامالت اوراق بهادار است

قرضه را در نظر بگیریم، ارزش حجـم معـامالت سـهام و اوراق قرضـه در کشـورهاي      

ونـد  ، ر2007تـا   2000منتخب در حال توسعه، در دوره مورد بررسی، یعنی از سـال  

  .افزایشی داشته است
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  ارزش حجم معامالت سهام در) 8ـ2(جدول 

  بورس برخی کشورهاي در حال توسعه  

  )دالر آمریکا  میلیون(                        

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سال

  53/7382  6/5276  6853  08/4832  18/3078  4/1277 1/7564  8/9700  آرژانتین

  144752  96918  56683  8/45388  25868  6/32285 9/38468  4/45768  مکزیک

  169723  75205  51601  4/61636  4/52233  2/32923 9/23879  7/52868  مالزي

  2005994  78/1342085  42/1210662  625186  459035  6/596631 3/379623  3/556246  کره

  381289  3/18024  51/116456  107296  2/91928  8/63047 6/71093  1/95153  سنگاپور

  1010065  736469  73/585378  718804  591718  3/633632  7/541901  5/985863  تایوان

  117912  100929  95646  116381  102421  9/41288  9/30810  21117  تایلند

  4/47689  31158  24151 3/12994  9/8269  1/5908  2/4815  4/12162  مجارستان

  294295  222724  30/200858 146605  3/98160  7/69936  4/74530  6/178997  ترکیه

  99/88  44/259  150 53/93  60/46  9/47  1/46  1/188  مالت

  9/8242  2/4891  1/7850  2/12125  8/4667  2/2071  5/1086  3/1043  ایران

  World Federation of Exchanges (2008): منبع
 

دهنـده   هر چه ارزش حجم معامالت اوراق بهادار در بورس بیشـتر باشـد، نشـان   

تـایوان داراي بیشـترین ارزش معـامالت      .فعالیت بازار متشکل سرمایه است گسترش

میلیـون دالر در سـال    5/985863که رقم ایـن شـاخص از    طوري سهام بوده است به 

مالت داراي کمتـرین  . رسیده است 2007میلیون دالر در سال  1010065به  2000

میلیون دالر در سـال   1/188ارزش حجم معامالت بوده است و مقدار این شاخص از 

  .رسیده است 2007میلیون دالر در سال  99/88به  2000

عالوه بر حجم معامالت سهام مورد معاملـه کـه نشـانگر میـزان خریـد و فـروش       

هاي عضو بورس است، حجم معامالت اوراق قرضه نیز به عنوان یکـی از   سهام شرکت

  .باشد اوراق بهادار مورد معامله حائز اهمیت می
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  ارزش حجم معامالت سهام) 7ـ2(ار نمود

  در بورس کشورهاي منتخب در حال توسعه 

  )میلیون دالر آمریکا(                    

  
  )8ـ2(جدول شماره  :منبع

  

بیانگر گزارش حجم معامالت سهام در کشـورهاي منتخـب   ) 7ـ2(نمودار شماره 

 باشد و در میان کشورهاي منتخـب در حـال توسـعه کشـور کـره      در حال توسعه می

داراي بیشترین حجم معامالت سهام و ایران داراي کمتـرین حجـم معـامالت سـهام     

  .اند بوده

  ارزش حجم معامالت اوراق قرضه مورد مبادله در) 9ـ2(جدول 

  بورس برخی کشورهاي در حال توسعه 

  )میلیون دالر آمریکا(                          
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سال

  3/47676  27353  34086  4/15836  5/11479  5/12297 6/17071  3/28816  آرژانتین

  26/137  03/392  1/206  80/180  1/895  1/802 1/769  7/531  مکزیک

  28/1606  63/350  1/265  02/414  4/389  8/287 8/287  5/1563  مالزي

  380954  35147  5  337532  176394  9/43333 10991  97/23892  کره

  6/19552  6/9318  6734  14/1426  9/539  4/291 556  61/1238  سنگاپور

  0  04/3  85/14  76/119  5/288  7/554  1/709  6/1636  تایوان

  11/8  78/6  30/8  99/15  1/2  0  ـ  ـ  تایلند

  82/1160  94/1672  1391 97/1476  6/1629  6/1274  2/699  3/2409  مجارستان

  4/466651  405045  5 419334  226155  8/139267  8/100818  263845  ترکیه

  32/535  44/215  3/171 07/179  156  6/127  7/330  154  مالت

  4/40 -  - - - - - -  ایران

  World Federation of Exchanges (2008) :منبع
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در میان کشورهاي مورد بررسی، ترکیه بیشترین حجم معـامالت اوراق قرضـه را   

 263845معـادل   2000این شـاخص در بـازار بـورس ترکیـه در سـال      . داشته است

میلیون دالر بوده است و تـایوان بـا    4/466651معادل  2007میلیون دالر و در سال 

بیشترین میزان کاهش حجم معامالت اوراق قرضه در دوره مورد بررسی مواجه بـوده  

 6/1636معـادل   2000به طوري که این شاخص براي کشـور تـایوان در سـال    . است

 2007ایـران فقـط در سـال    . ده اسـت معادل صـفر بـو   2007میلیون دالر و در سال 

  .داراي معامالت اوراق قرضه بوده است

  شاخص اصلی بازار سهام. 4ـ3ـ2

چهارمین شـاخص بررسـی و ارزیـابی عملکـرد بـورس کشـورهاي در حـال توسـعه،         

هـر چـه شـاخص اصـلی بـازار سـهام بزرگتـر باشـد         . شاخص اصلی بازار سهام است

  .سهام است یافتگی بیشتر بازار دهنده توسعه نشان

  شاخص اصلی بازار سهام در) 10ـ2(جدول 

  برخی کشورهاي در حال توسعه  

  )دالر آمریکا(                               
  سال       

  کشور
2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  

  6/121652  103164  7/68822  12/56639  63/48255  41/25509 5/13341  2/16331  آرژانتین

  29537  3/26448  7/17802  88/12917  28/8795  09/6127 28/6372  19/5652  مکزیک

  1445  24/1096  79/899  43/907  94/793  32/646 09/696  64/679  مالزي

  1897  46/1434  37/1379  92/895  71/810  55/627 7/693  62/504  کره

  7/969  28/783  28/601  73/531  81/475  8/348 33/426  38/502  سنگاپور

  8506  72/7823  34/6548  69/6139  69/5890  45/4452  24/5551  09/4739  تایوان

  1/858  84/679  73/713  1/668  15/772  48/356  85/303  19/269  تایلند

  26236  2/24764  9/20784 57/14742  99/9379  29/7798  13/7131  75/7849  مجارستان

  55538  5/39117  7/39777 68/24971  02/18625  92/10369  8/13782  21/9437  ترکیه

  4938  46/4873  55/5014 96/3068  2125  91/1870  13/2200  72/3375  مالت

  57/9736  47/10074  91/10258  25/13543  53/10886  06/5044  35/3554  68/2880  ایران

  World Federation of Exchanges (2008): منبع
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شاخص اصلی بازار سهام در کشورهاي در حال توسعه در دوره مـورد بررسـی رو   

دهنـده ایـن اسـت کـه بـازار سـهام در ایـن دسـته از          افزایش بوده است که نشانبه 

آرژانتین بزرگترین شاخص را بـه خـود   . باشد کشورها، در حال توسعه و گسترش می

معـادل   2000طوري که این شاخص براي این کشور در سال  اختصاص داده است به

ــال  21/16331 ــادل  2007دالر و در س ــو 6/121652مع ــد  دالر ب ــت و تایلن ده اس

ایـن شـاخص بـراي ایـن کشـور در سـال       . کمترین میزان این شاخص را داشته است

  .دالر بوده است 1/858معادل  2007دالر و در سال  19/269معادل  2000

  شاخص اصلی بازار سهام در) 8ـ2(نمودار 

  توسعه بورس کشورهاي منتخب در حال 

  
  )10ـ2(جدول شماره : منبع

  

شاخص اصلی بازار سـهام در کشـورهاي منتخـب در حـال     ) 8ـ2(نمودار شماره 

در میان کشورهاي منتخب، کشور ترکیـه بیشـترین میـزان    . دهد توسعه را نشان می

  .اند شاخص اصلی بازار سهام و سنگاپور کمترین مقدار این شاخص را دارا بوده

  نقش بورس در اقتصاد ملی کشورها. 4ـ2

یافتـه و در حـال توسـعه، نقـش      کشـورهاي توسـعه  پس از ارزیابی عملکرد بورس در 

بـه ایـن منظـور از    . شـود  بورس در اقتصاد ملی ایـن دسـته از کشـورها بررسـی مـی     

هاي نسبت ارزش جاري سهام، نسبت نقـدینگی و نسـبت فعالیـت اسـتفاده      شاخص
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  .شود می

  نسبت ارزش جاري سهام. 1ـ4ـ2

در بـورس بـه تولیـد     نسبت ارزش جاري سهام، نسبت ارزش کل سهام منتشر شـده 

بررســی ایــن شــاخص بــراي . در یــک ســال معــین اســت) GDP(ناخــالص داخلــی 

  .آمده است) 11ـ2(یافته در جدول شماره  کشورهاي در حال توسعه و توسعه

  نسبت ارزش جاري سهام در کشورهاي) 11ـ2(جدول 

  یافته  در حال توسعه و توسعه 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سال

  یافته کشورهاي توسعه

  01/941  55/750  8/575  55/567  1/518  50/328 27/513  87/615  آلمان

  37/0  33/0  35/0  0  0  0 0  0  ژاپن

  62/3086  5/3135  2601  4/2481  92/2199  88/1705 27/2030  09/2508  انگلستان

  70/834  52/810  8/641  41/638  73/504  59/391 93/434  10/645  ایتالیا

  04/1353  4/1362  1239  32/1190  78/1099  14/897 85/1114  96/1174  اآمریک

  33/1274  8/1117  843  70/836  14/655  15/438  87/450  01/457  استرالیا

  32/1154  23/973  7/730  23/658  89/605  07/419  77/570  82/788  یونان

  47/800  13/956  4/706 26/748  80/581  66/427  81/571  54/658  ایرلند

  هاي در حال توسعهکشور

  88/158  01/155  2/156 42/145  68/136  34/70  45/126  98/165  آرژانتین

  04/209  11/189  1/136 62/100  73/74  28/64  68/78  002/78  مکزیک

  89/644  6/496  1/403 84/425  01/403  49/325  12/332  49/317  مالزي

  40/1  09/1  99/0 56/0  45/0  33/0  32/0  256/0  کره

  22/2353  6/1806  1309 41/1187  15/883  11/625  43/752  50/970  سنگاپور

  69/50  008/48  31/40 93/38  49/35  32/25  69/29  56/24  تایوان

  44/46  59/34  14/32 28/31  31/34  02/14  69/11  71/9  تایلند

  62/2  41/2  95/1 76/1  23/1  88/0  73/0  88/0  مجارستان

  62/2822  7/1678  1785 43/1177  74/895  82/471  24/690  66/961  ترکیه

  79/1266  1051  989 88/708  27/461  40/342  11/347  51/509  مالت

  09/0  08/0  08/0  1/0  07/0  03/0  02/0  018/0  ایران

  هاي تحقیق یافته :منبع
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یافتـه   دهد کـه ایـن نسـبت در کشـورهاي توسـعه      بررسی این شاخص نشان می

به معناي وجود بـورس پیشـرفته در   بیشتر از کشورهاي در حال توسعه است که این 

  .باشد این کشورها می

در میان کشورهاي مورد بررسی، کشورهاي آمریکا، انگلستان، سنگاپور و ترکیـه  

ترین میـزان نسـبت را در دوره    باالترین میزان نسبت و کشورهاي ژاپن و ایران پایین

  . اند مورد بررسی داشته

  یافته ورس کشورهاي منتخب توسعهنسبت ارزش جاري سهام در ب) 9ـ2(نمودار 

  
  )11ـ2(جدول شماره  :منبع

  

بیـانـگر نسبت ارزش جـاري سهام در کشورهاي منتخـب  ) 9ـ2(نمـودار شماره 

دهـد، انگلسـتان در دوره مـورد     طور که نمودار نشـان مـی   باشد همان یافته می توسعه

داراي کمتـرین   بررسی داراي بیشترین نسبت ارزش جاري سهام و ژاپن در این دوره

  .باشند ارزش جاري سهام می
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  نسبت ارزش جاري سهام) 10ـ2(نمودار 

  توسعه  حال در بورس کشورهاي منتخب در 

  
  )11ـ2(جدول شماره  :منبع

  

نسـبت ارزش جــاري سـهام در کشـورهـاي منتــخب  ) 10ـ2(نمـودار شـماره 

ا، سـنگاپور و ترکیـه در   در میان این دسته از کشـوره . دهد توسعه را نشان می درحال

دوره مورد بررسی بیشترین نسبت ارزش جاري سـهام و ایـران کمتـرین مقـدار ایـن      

  .اند شاخص را داشته

  نقدینگی نسبت. 2ـ4ـ2

از تقسیم کل ارزش سهام ) توانایی خرید و فروش آسان اوراق بهادار(نسبت نقدینگی 

  . آید به دست می کشور) GDP(معامله شده در بورس به تولید ناخالص داخلی 

 



  45                                                                         مقایسه تطبیقی بورس در ایران و کشورهاي منتخب      

  یافته و در حال توسعه نسبت نقدینگی در کشورهاي توسعه) 12ـ2(جدول 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سال

  یافته کشورهاي توسعه

  23/1933  51/1254  12/903  23/732  9/623  52/580 67/681  77/1027  آلمان

  45/0  42/0  36/0  25/0  22/0  24/0 34/0  64/0  ژاپن

  06/8281  98/6256  32/4828  5/4476  3228  33/3677 45/4239  93/4376  انگلستان

  75/1799  39/1256  29/1040  69/783  7/673  80/520 72/522  06/856  ایتالیا

  76/2585  96/1924  71/1283  3/1088  8/940  99/1025 5/1060  62/1126  آمریکا

  40/1346  75/876  95/704  34/564  3/416  52/340  45/293  65/277  استرالیا

  79/734  20/504  93/327  62/239  7/231  88/148  52/258  94/690  یونان

  70/761  26/478  48/417 09/296  4/301  39/237  05/173  65/115  ایرلند

  کشورهاي در حال توسعه

  55/20  96/15  48/22 31/17  02/12  43/5  65/28  12/35  آرژانتین

  08/76  61/52  25/32 56/26  78/15  96/19  97/23  51/28  مکزیک

  47/336  53/158  22/115 51/144  8/130  20/87  6/66  34/148  مالزي

  51/2  76/1  67/1 90/0  69/0  92/0  63/0  96/0  کره

  12/1664  35/847  21/592 45/585  7/546  089/388  88/455  30/595  سنگاپور

  14/77  45/59  56/49 39/63  4/55  40/61  94/54  79/97  تایوان

  77/27  90/24  81/24 55/31  53/29  75/12  02/10  01/7  تایلند

  71/2  79/1  44/1 80/0  54/0  40/0  34/0  89/0  مجارستان

  68/2898  34/2302  43/2219 1756  1286  37/964  08/1091  11/2471  ترکیه

  01/20  54/60  20/36 33/23  65/11  93/11  79/11  34/47  مالت

  01/0  01/0  01/0  02/0  01/0  005/0  003/0  003/0  ایران

  هاي تحقیق یافته :منبع

  

در کشورهایی نظیر انگلستان، ترکیه بسیار باال و  2007نسبت نقدینگی در سال 

کـه مقـدار نسـبت     طـوري  به. در کشورهایی نظیر ژاپن و ایران بسیار پایین بوده است

به عنوان باالترین نسبت و  06/8281معادل  2007نقدینگی براي انگلستان در سال 

تـا   2000هاي  در سال .ترین نسبت قابل ذکر است به عنوان پایین 01/0ادل ایران مع

کشـورهاي ژاپـن،    2003تـا   2000هـاي   کشورهاي آلمان، ایتالیـا و در سـال   2002

به بعد رونـد   2004اند براي همه کشورها از سال  انگلستان، آمریکا روند نزولی داشته

  .صعودي وجود دارد
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  یافته در بورس کشورهاي منتخب توسعه نسبت نقدینگی )11ـ2(نمودار 

  
  )12ـ2(جدول شماره  :منبع

  

خب ـاي منتـ ـورهـ ـورس کشـــ نسـبت نــقدینگی در ب ) 11ـ2(ماره ـودار شـنم

دهد که با توجه به نمودار، در دوره مـورد بررسـی، انگلسـتان     یافته را نشان می توسعه

  . باشند نقدینگی می قدینگی و ژاپن داراي کمترین نسبتداراي بیشترین نسبت ن

  نسبت نقدینگی در بورس کشورهاي منتخب در حال توسعه) 12ـ2(نمودار 

  
  )12ـ2(جدول شماره  :منبع
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ب ـاي منتخـ ـگی در کشورهـ ـبت نقدینـ ـانـگر نسـ ــبی) 12ـ2(اره ـمـنمـودارش

دهد که در دوره مورد بررسی، کشور ترکیـه   این نمودار نشان می. توسعه است درحال

  .اند سبت نقدینگی و کشور ایران کمترین نسبت نقدینگی را داشتهبیشترین ن

  نسبت فعالیت. 3ـ4ـ2

گیـري   این نسبت، سطح مبادله اوراق بهادار را در مقابل اندازه بازار اوراق بهادار اندازه

ها نسبت به حجم سهام معامله شـده در    به عبارت دیگر درجه فعالیت بورس. کند می

هاي عضو همان بورس وجـود   اي که توسط شرکت سهام بالقوهمقایسه با ارزش جاري 

  .شود دارد، توسط این نسبت نشان داده می
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   یافته و در حال توسعه نسبت فعالیت در کشورهاي توسعه) 13ـ2(جدول 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  سال

  یافته کشورهاي توسعه

  42/0  26/0  18/0  15/0  12/0  11/0 13/0  20/0  آلمان

  43/0  39/0  33/0  22/0  19/0  21/0 29/0  55/0  ژاپن

  45/0  33/0  25/0  22/0  15/0  17/0 19/0  20/0  انگلستان

  38/0  26/0  21/0  15/0  13/0  10/0 10/0  16/0  ایتالیا

  29/0  21/0  14/0  11/0  09/0  10/0 10/0  11/0  آمریکا

  24/0  15/0  11/0  09/0  06/0  05/0  04/0  03/0  استرالیا

  15/0  09/0  05/0  04/0  03/0  02/0  03/0  08/0  نانیو

  16/0  09/0  08/0 05/0  05/0  04/0  02/0  01/0  ایرلند

  در حال توسعهکشورهاي 

  02/0  01/0  02/0 014/0  009/0  004/0  02/0  02/0  آرژانتین

  08/0  05/0  03/0 02/0  01/0  02/0  02/0  02/0  مکزیک

  11/0  05/0  03/0 04/0  03/0  02/0  01/0  03/0  مالزي

  51/0  34/0  30/0 15/0  11/0  15/0  09/0  14/0  کره

  19/0  09/0  06/0 05/0  04/0  03/0  03/0  04/0  سنگاپور

  30/0  21/0  17/0 21/0  17/0  18/0  16/0  29/0  تایوان

  14/0  12/0  11/0 14/0  12/0  05/0  03/0  02/0  تایلند

  23/0  15/0  11/0 06/0  04/0  02/0  02/0  05/0  مجارستان

  31/0  23/0  21/0 15/0  10/0  07/0  08/0  19/0  ترکیه

  003/0  01/0  006/0 003/0  002/0  002/0  001/0  007/0  مالت

  03/0  02/0  03/0  05/0  02/0  009/0  005/0  004/0  ایران

  World Federation of Exchanges (2008) :منبع

  

ــاالترین نســبت و   2007در ســال  ــر انگلســتان و کــره داراي ب کشــورهایی نظی

  .اند نظیر یونان و مالت کمترین نسبت را داشتهکشورهایی 
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  یافته نسبت فعالیت در بورس کشورهاي منتخب توسعه) 13ـ2(نمودار 

  
  )13ـ2(جدول شماره  :منبع

  

اي منتخـب  ـت در کشورهـ ـالیـ ــبت فعـگر نسـ ـانــبی )13ـ2(ماره ـودار شــنم

کشـورهاي منتخـب،   دهد در بـین   همانطور که نمودار نشان می. باشد می یافته توسعه

  .ژاپن داراي بیشترین نسبت فعالیت و آمریکا داراي کمترین نسبت بوده است

  نسبت فعالیت در بورس کشورهاي منتخب در حال توسعه) 14ـ2(نمودار 

  
  )13ـ2(جدول شماره  :منبع
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نسبت فعالیـت در بـورس کشـورهاي منتخـب در حـال      ) 14ـ2(ماره ـنمودار ش

این شاخص در دوره مورد بررسی در کشور کره بیشـترین  دهد که  توسعه را نشان می

  .مقدار و در ایران کمترین مقدار بوده است

  جایگاه بورس در اقتصاد ایران. 4ـ4ـ2

یسـه آن بـا کشـورهاي    در ادامه بـه بررسـی جایگـاه بـورس در اقتصـاد ایـران و مقا      

هـاي مختلـف، بـا     بـراي اختصـار، شـاخص   . پردازیم یافته و در حال توسعه می توسعه

یافتـه   ها در دوره مورد بررسی در کشورهاي در حال توسعه و توسـعه  متوسط شاخص

ها سعی شـده اسـت در هـر سـال      گیري متوسط شاخص براي اندازه. شود مقایسه می

کشـورهاي منتخـب هـم در حـال توسـعه و هـم       مجموع شاخص مورد نظر در تمام 

یافتـه   یافته محاسبه و سپس بـر تعـداد کشـورهاي در حـال توسـعه و توسـعه       توسعه

  .تقسیم شود

براي مقایسـه عملکـرد بـورس تهـران بـا بـورس کشـورهاي در حـال توسـعه و          

هاي عضو بورس، کـل ارزش جـاري سـهام،     هاي تعداد شرکت یافته، از شاخص توسعه

  .شود امالت اوراق بهادار و شاخص اصلی بازار استفاده میارزش حجم مع

  هاي عضو بورس در ایران و مقایسه تعداد شرکت) 14ـ2(جدول 

  یافته و در حال توسعه  آن با متوسط کشورهاي توسعه 

  سال
کشورهاي 

  یافته توسعه

در کشورهاي 

  حال توسعه
  ایران

 شاخص در رشد

  ایران

  ـ  285  2/357  5/1156  2000

2001  3/1144  8/362  297  21/4  

2002  0/1194  7/371  307  36/3  

2003  2/1144  6/393  345  37/12  

2004  2/1163  9/422  402  52/16  

2005  0/1117  2/531  408  49/1  

2006  8/1158  5/544  320  56/21-  

2007  0/1201  5/558  329  81/2  

  هاي تحقیق یافته :منبع
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دهـد کـه    اي عضو بورس نشـان مـی  ه اطالعات موجود در ارتباط با تعداد شرکت

در ایران صعودي بوده است بـه طـوري    2007تا  2000هاي  این روند در فاصله سال

رشـد تعـداد   . رسـیده اسـت   2007در سـال   329به  2000در سال  285که از رقم 

مثبت بوده ) 2006بجز سال (هاي عضو بورس در ایران، در دوره مورد بررسی  شرکت

  .است

در دوره  ،شود با وجـود اینکـه ایـن شـاخص در ایـران      اهده میگونه که مش همان

با رشد مثبت مواجه بوده است، ولی نسبت بـه متوسـط کشـورهاي در     ،مورد بررسی

  .باشد یافته پایین می توسعه و  حال توسعه

  هاي عضو بورس در ایران و مقایسه تعداد شرکت) 15ـ2(نمودار 

  حال توسعه یافته و در  آن با متوسط کشورهاي توسعه 

 )14ـ2(جدول شماره : منبع
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ارزش حجم معامالت اوراق بهادار در ایران و مقایسه آن با متوسط ) 15ـ2(جدول 

  یافته و در حال توسعه  کشورهاي توسعه

  )دالر آمریکا  میلیون(                                

  سال
کشورهاي 

  یافته توسعه

در کشورهاي 

  حال توسعه
  ایران

شاخص  رشد

  ایران در

  ــــ  3/1043  6/195806  2/2427339  2000

2001  6/2193262  4/117273  5/1086  14/4  

2002  6/2079293  147698  2/2071  62/90  

2003  6/1998658  8/143275  8/4667  36/125  

2004  0/2505636  8/183921  2/12125  76/159  

2005  3/3001847  234844  1/7850  25/35 -  

2006  7/4371519  8/279126  1/4891  69/37-  

2007  7/6102034  9/417918  7/8242  52/68  

  هاي تحقیق یافته: منبع

  

شود ارزش حجـم معـامالت    مالحظه می) 15ـ2(طور که در جـدول شماره  همان

که بـه دوره   2006و  2005بورس در ایران با نوساناتی رو به رشد بوده است، تا سال 

  .ده و با رشد منفی مواجه شده استرکود خود رسی

بـه   2000میلیون دالر در سال  3/1043در ایران ارزش حجم معامالت از مقدار 

  .رسیده است 2007میلیون دالر در سال  71/8242مقدار 
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ارزش حجم معامالت اوراق بهادار در ایران و مقایسه آن با متوسط ) 16ـ2(نمودار 

  یافته و در حال توسعه کشورهاي توسعه

  )میلیون دالر آمریکا( 

  
  )15ـ2(جدول شماره : بعمن
  

علی رغم پایین بـودن شـاخص حجـم معـامالت اوراق بهـادار ایـران نسـبت بـه         

، اما جایگاه ایـران از  رهاي توسعه یافته و در حال توسعهمتوسط این شاخص در کشو

  .نظر این شاخص به جایگاه کشورهاي در حال توسعه نزدیک است

  و شاخص اصلی بازار سهام در ایران) 16ـ2( جدول

  و در حال توسعه  یافته توسعه متوسط کشورهاي مقایسه آن با 

  )دالر آمریکا(                        

  سال
کشورهاي 

  یافته توسعه
در کشورهاي 

  حال توسعه
  ایران

شاخص  رشد
  ایران در

  ـ  6/2880  1/4934  5/7443  2000
2001  5/6099  9/5049  3/3554  3/23  
2002  5/4532  7/5810  0/5044  9/41  
2003  3/5451  4/9592  5/10886  8/115  
2004  1/6373  3/12148  2/13543  4/24  
2005  8/7440  5/16234  9/10258  2/24-  
2006  6/8911  5/21018  4/10074  7/1 -  
2007  8/8728  2/25157  5/9736  3/3 -  

  هاي تحقیق یافته :منبع
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شـود، شـاخص اصـلی بـازار      مالحظه مـی ) 16ـ2(طور که در جدول شماره  همان

معــادل  2006دالر و در ســال  91/10258معــادل  2005ایــران در ســال ســهام در 

  . باشد دالر می 57/9736معادل  2007دالر و در سال  47/10074

هاي اخیر رونـد ایـن    دهد که در سال بررسی روند این شاخص در ایران نشان می

 -79/1معادل  2006به طوري که رشد آن در سال . شاخص، رشد منفی داشته است

  .بوده است -35/3معادل  2007سال  و در

  شاخص اصلی بازار سهام در ایران و مقایسه آن) 17ـ2(نمودار 

  یافته و در حال توسعه  با متوسط کشورهاي توسعه 

  )دالر آمریکا(             

  
  )16ـ2(جدول شماره : منبع

  
هـا ایـن    ل دهـد در بعضـی از سـا    نشـان مـی  ) 17ـ2(طور که نمودار شماره  همان

بورس تهران باالتر از متوسط این شاخص در هر دو گروه کشـورهاي در   ايشاخص بر

. باشـد  تـر از آن مـی   هاي دیگر پـایین  یافته بوده و در بعضی سال حال توسعه و توسعه

یافته نشـان از   افزایش شاخص اصلی بازار سهام درکشورهاي در حال توسعه و توسعه

  . استتوسعه مداوم بازار در این دو دسته از کشورها 

دهنـده   نشان 2007تا  2005هاي  ولی روند نزولی این شاخص در ایران، در سال

  .رکود بورس در اقتصاد ایران است
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  کل ارزش جاري سهام در بازار سهام ایران و) 17ـ2(جدول 

  یافته و در حال توسعه  مقایسه آن با متوسط کشورهاي توسعه 

  )میلیون دالر آمریکا(                         

  سال
رهاي کشو

  یافته توسعه
در کشورهاي 

  حال توسعه
  ایران

شاخص  رشد
  ایران در

  ـ  5/5892  13/94809  2093454  2000
2001  1915612  76/97812  7385  32/25  
2002  1567577  88/91634  56/11760  24/59  
2003  2032144  8/135241  17/27544  2/134  
2004  2321164  6/168751  42/42600  66/54  
2005  2495607  1/224070  22/36440  46/14-  
2006  13/294  4/279751  58/36314  34/0-  
2007  3074957  4/364111  01/43885  84/20  

  هاي تحقیق یافته :منبع
  

بـه مقـدار    2000میلیـون دالر در سـال    5/5892این شاخص در ایران از مقدار 

رونـد رشـد ایـن شـاخص در     . رسیده اسـت  2007میلیون دالر در سال  01/43885

علـت منفـی   . مثبت بوده است) 2006و  2005هاي  بجز سال(هاي مورد بررسی  سال

  .شدن این شاخص در این دو سال، رکود بازار سهام بوده است

  کل ارزش جاري سهام در ایران و مقایسه آن) 18ـ2(نمودار 

  یافته و در حال توسعه  با متوسط کشورهاي توسعه 

  )میلیون دالر آمریکا(                     

  
  )17ـ2(جدول شماره : منبع
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هـاي   با وجود اینکه کل ارزش جـاري سـهام در دوره مـورد بررسـی، بجـز سـال      

، روند صعودي داشته است، ولی نرخ رشد آن نسبت به کشـورهاي در  2006و  2005

تـوان بـه رکـود     از دالیل عمده این امر مـی . باشد یافته پایین می حال توسعه و توسعه

  .هاي اخیر اشاره نمود سال بورس و تورم باال در

  نسبت ارزش جاري سهام در بورس ایران و) 18ـ2(جدول 

  یافته و در حال توسعه مقایسه آن با متوسط کشورهاي توسعه 

  سال
کشورهاي 

  یافته توسعه

در کشورهاي 

  حال توسعه
  ایران

 شاخص در رشد

  ایران

  ـ  01/0  8/303  0/856  2000

2001  8/710  9/236  02/0  8/20  

2002  0/576  0/194  03/0  2/48  

2003  6/770  6/292  07/0  5/118  

2004  1/890  8/381  10/0  1/47  

2005  1/917  3/485  08/0  2/18-  

2006  2/1138  3/546  08/0  8/5 -  

2007  6/1180  6/755  09/0  1/14  

  هاي تحقیق یافته :منبع

  

 یافتـه نسـبت بـه    دهد که کشورهاي توسعه نگاهی گذرا به این شاخص نشان می

ایـران نیـز بـا    . باشند کشورهاي در حال توسعه داراي ارزش جاري سهام بیشتري می

وجود اینکه در دوره مورد بررسی نسبت به این شاخص داراي رونـد صـعودي اسـت،    

از عمده دالیـل آن پـایین بـودن    . ولی مقدار آن حتی به یک درصد نیز نرسیده است

طـوري کـه رشـد آن در دوره     بوده است، بـه  GDPکل ارزش جاري سهام نسبت به 

  .منفی شده است 2006و  2005
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  نسبت ارزش جاري سهام در ایران و مقایسه) 19ـ2(نمودار 

  یافته و در حال توسعه  آن با متوسط کشورهاي توسعه 

  
  )18ـ2(جدول شماره : منبع

  نسبت نقدینگی در بورس ایران و مقایسه آن ) 19ـ2(جدول 

  توسعه و در حال هیافت با متوسط کشورهاي توسعه

  ایران  در حال توسعه  یافته توسعه  سال
رشد شاخص در 

  ایران

2000     0/1059  2/343  003/0    

2001     7/903  3/174  003/0  4/0  

2002     4/816  2/155  005/0  4/77  

2003     9/801  8/208  012/0  2/110  

2004     6/1022  9/264  02/0  1/147  

2005     2/1188  5/309  01/0  1/38-  

2006     0/1569  5/352  01/0  1/41-  

2007     3/2180  6/512  01/0  2/59  
  هاي تحقیق یافته :منبع

طور که در قسمت قبـل بیـان گردیـد نسـبت نقـدینگی، توانـایی خریـد و         همان

براي ایران  2007رشد این نسبت در سال . دهد فروش آسان اوراق بهادار را نشان می

رشـد ایـن    2006و  2005هـاي   ت و به علت رکود سالدرصد بوده اس 21/59معادل 
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با وجود اینکه نسبت نقدینگی در دوره مورد بررسـی تقریبـاً   . نسبت منفی بوده است

روند صعودي داشته است، ولی به دلیل پایین بودن حجم معامالت، این نسبت حتی 

رس در اهمیت بو به مقدار یک نیز نرسیده است که حکایت از نقش بسیار اندك و بی

  .بازار اقتصاد کالن کشور دارد

  نسبت نقدینگی در بورس ایران و مقایسه آن) 20ـ2(نمودار 

  یافته و در حال توسعه  با متوسط کشورهاي توسعه 

  
  )19ـ2(جدول شماره : منبع

یافتـه حکایـت از    مقایسه ایـن نسـبت بـا کشـورهاي در حـال توسـعه و توسـعه       

که این شاخص حتی از متوسط کشـورهاي   طوري به. نیافتگی بورس تهران دارد توسعه

  .در حال توسعه نیز کمتر است

  با  آن مقایسهنسبت فعالیت در ایران و  )20ـ2(جدول 

  و در حال توسعه  یافته توسعه  کشورهايمتوسط 

  سال
کشورهاي 

  یافته توسعه

در کشورهاي 

  حال توسعه
  ایران

2000  17/0  08/0  004/0  

2001  11/0  05/0  005/0  

2002  10/0  05/0  009/0  
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  سال
کشورهاي 

  یافته توسعه

در کشورهاي 

  حال توسعه
  ایران

2003  10/0  06/0  02/0  

2004  13/0  08/0  05/0  

2005  17/0  10/0  03/0  

2006  22/0  13/0  02/0  

2007  31/0  19/0  03/0  

  02/0  09/0  16/0  متوسط

  هاي تحقیق یافته :منبع
  

نسبت فعالیت در واقع نسبت حجم سهام معاملـه شـده بـه ارزش جـاري سـهام      

در ایران، در دوره مورد بررسی حجم سهام معامله شده بسیار  از آنجا که. است  بالقوه

. نیـز نرسـیده اسـت    1/0پایین بوده است، این نسبت، بسیار کوچک بوده و حتی بـه  

بـا  . رسـیده اسـت   2007در سـال   03/0بـه   2000در سال  004/0نسبت فعالیت از 

دو سـال   در بازار، رشـد ایـن نسـبت در ایـن     2006و  2005هاي  توجه به رکود سال

  .منفی است

  آن  مقایسهنسبت فعالیت در بورس ایران و ) 21ـ2( نمودار

  یافته و در حال توسعه   با متوسط کشورهاي توسعه 

  
  )20ـ2(جدول شماره  :منبع
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مقایسه نسبت فعالیت بورس تهران با نسـبت فعالیـت در بـورس کشـورهاي در     

در دوره . باشـد  رس تهـران مـی  نیافتگی بـو  یافته حاکی از توسعه حال توسعه و توسعه

، متوسـط ایـن   16/0یافتـه   مورد بررسی متوسط این شـاخص در کشـورهاي توسـعه   

  .بوده است 02/0و متوسط آن در ایران  09/0شاخص در کشورهاي در حال توسعه 

انـد،   فعالیـت بـورس اوراق بهـادار را آغـاز نمـوده      19کشورهاي پیشرفته که در قرن 

اي در عرضـه و تقاضـاي اوراق    در سطح وسـیع و بـا سـازوکارهاي پیچیـده    اکنون  هم

بـا رشـد بازارهـاي متشـکل سـرمایه، نقـش        در چند دهه اخیر،. بهادار فعالیت دارند

تـري در   بورس در تجهیز منابع و هدایت سرمایه بیشتر شده و این بـازار، نقـش مهـم   

گونـه کـه    همـان . یـد نما اقتصاد ایـن کشـورها جهـت اهـداف رفـاه و رشـد ایفـا مـی        

هـاي گسـتردگی بـورس در دهـه گذشـته در       هاي ارزیابی فعالیت و شـاخص  شاخص

اي در  دهند، این دسته از کشورها به طور فزاینده کشورهاي در حال توسعه نشان می

کـارآیی بـورس بـراي جـذب     . اند جهت تجهیز بیشتر بورس اوراق بهادار اقدام نموده

از طرف دیگر رشد . اق بهادار به خوبی هویدا استهاي ارزش اور نقدینگی در شاخص

هاي عضو و گستردگی پوشش فعالیـت بـورس نیـز حـاکی از      روزافزون تعداد شرکت

اي  در مقایسـه . نقش فزاینده بورس در بازارهاي مـالی کشـورهاي رو بـه رشـد اسـت     

هاي مشابه بازار بورس تهـران مشـاهده شـد، بعـد فعالیـت بـورس        اجمالی با شاخص

نسـبت ارزش  . ن بسیار کوچک بوده و تـا وضـعیت مطلـوب، فاصـله زیـادي دارد     تهرا

و در کشـورهاي در   61/1180یافتـه   در کشورهاي توسعه 2007جاري سهام در سال 

نسـبت نقـدینگی در سـال    . بـوده اسـت   09/0و در ایران همان  66/755حال توسعه 

و  6/512وسـعه  در کشـورهاي در حـال ت   39/2180یافته  در کشورهاي توسعه 2007

یافتـه   در کشـورهاي توسـعه   2007نسبت فعالیت در سال . بوده است 01/0در ایران 

باشد که  می 03/0و در ایران معادل  19/0در کشورهاي در حال توسعه معادل  31/0

  .باشند نیافتگی بورس تهران می همه بیانگر توسعه
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هــاي   لدهـد کـه بــورس تهـــران در ســا      همچنـین آمـار موجـود نشـان مـی     

، 2006تـا   2005هـاي   در سال. نموده است دوران رکود خود را سپري  2006ـ2005

اي ایران بـا آمریکـا و اتحادیـه اروپـا و در      گیري مجادالت برنامه هسته همزمان با اوج

اي ایران به شوراي امنیت، بورس اوراق بهـادار تهـران کـه     نهایت ارجاع پرونده هسته

تانی خود به سراسر کشور بـود دچــار رکــود شـد بـه     در حال گسترش تاالرهاي اس

قـرار داشـت و    10000اي  ها کمتر از مـرز آسـتانه   حدي که شاخص کل بورس مدت

تنها اقدامات دستوري نظیر محدود کردن دامنۀ نوسانات قیمت، توانسـت از کـاهش   

توانسـت کشـور    رغم اینکه این شوك سیاسی می علی. شدید شاخص جلوگیري نماید

رگیر یک بحران مالی عمیق و متعاقب آن، بحران اقتصادي نماید، امـا بـه دالیـل    را د

آمده در بورس اوراق بهادار تهران نتوانست به یک بحـران مـالی     مذکور، شرایط پیش

  .جدي تبدیل گردد

ــادار،        ــازار اوراق به ــی ب ــا فروپاش ــان ب ــق، همزم ــالی عمی ــران م ــک بح در ی

ها به خـارج از   شود؛ زیرا با فرار سرمایه واجه مینیز با مشکل م هاي کشور ترازپرداخت

کشور، از طریق کسري حساب سرمایه و در نهایت، کاهش ذخـایر ارزي، ارزش پـول   

به عبارت دیگر، بحـران  . یابد رایج تنزل خواهد یافت و بالعکس، نرخ تورم افزایش می

قـدر مطلـق   که معادل (مالی، زمانی جدي و عمیق است که شاخص فشار بر بازار ارز 

طـور معنـاداري از    به) باشد حاصل جمع نرخ کاهش ذخایر ارزي و افزایش نرخ ارز می

بنا به دالیل زیر، شاخص فشار بر بازار ارز اقتصـاد ایـران   . میانگین خود منحرف شود

  1:داري نشده است در دوره مذکور، دچار انحراف معنی

مثبتـی بـر قیمـت    شوك مذکور همزمان با اثر منفی بر بـازار بـورس، اثـر     .1

  .جهانی نفت و در نتیجه ذخایر ارزي کشور داشته است

گذاري خـارجی وجـود    به دلیل اینکه در بورس اوراق بهادار کشور، سرمایه .2

ندارد، شاخص خروج سرمایه به خارج از کشـور، بـه دلیـل تنـزل شـاخص      

                                                        

پژوهشکده پولی و : تهران .هاي مالی و رشد اقتصادي توسعه مالی، بحران ).1386. (مرتضی نادري. 1

 .180ـ179صص . بانکی
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بورس و در نتیجه افزایش نـرخ ارز نـاچیز و محـدود بـه تعـداد انـدکی از       

 .گذاران داخلی بوده است سرمایه

صرفاً در شرایط زیر، اثر شوك مـذکور و در نتیجـه تنـزل شـاخص بـورس       .3

 :توانست منجر به یک بحران عمیق در ایران شود تهران می

  اگر اقتصاد ایران، اقتصادي تولیدمحور و غیرمبتنی بر نفت بود.  

 تنگـاتنگی بـا   یافته و داراي ارتبـاط   اگر بازارهاي مالی در اقتصاد ایران توسعه

گـذاران خـارجی در بازارهـاي     بازارهاي جهانی بودند، به طریقی که سـرمایه 

  .گذاري قابل توجهی داشتند مالی کشور سرمایه

ــت   ــودن، و نف ــد بســته ب ــر چن ــع ه ــز   در واق ــران، و نی ــودن اقتصــاد ای محــور ب

ور ترین عوامل ناکارآیی اقتصاد کشـ  نیافتگی بازارهاي مالی کشور از جمله مهم توسعه

هستند، ولی در چنین شرایطی، کشور را از درگیر شدن در یک بحران مـالی عمیـق   

هایی که همزمان با تنزیل شـاخص بـورس،    با این وضعیت، تنها شوك. اند حفظ کرده

توانند در اقتصاد ایران منجر به یک بحـران   موجب تنزل قیمت جهانی نفت شوند می

  مدت بر بخش واقعی اقتصاد شوند لنداثر منفی معنادار و ب مالی عمیق و داراي
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  فصل سوم

  اثر توسعه بورس بر رشد اقتصادي

هاي اقتصاد کالن، انباشت سرمایه یکی از شرایط الزم براي رشد اقتصـاد   طبق نظریه

عبارتی به کارگیري مطلوب نیروي کار در فرایند تولیـد، تـا    به. آید ملی به حساب می

سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه در تعیـین میـزان   حد زیادي به میزان 

گسـترش  . نمایـد  افزایش ستانده کل و ستانده سرانه نیروي کار نقش اساسی ایفا می

وري در اقتصاد ملی و میزان پیشرفت جامعه با میزان  هاي افزایش تولید و بهره زمینه

بسـیاري از مطالعـات   . داردگذاري انجام شده در آن، رابطه همسو و متناسب  سرمایه

کنند که در صورت فقدان سرمایه کافی، رشد اقتصادي با مشـکل   اقتصادي تأیید می

بسیاري از کشورهاي در حال توسعه نیـز بـا مشـکل اساسـی      ١.شود جدي مواجه می

تـرین منـابع رشـد مـداوم      انباشت سرمایه یکی از مهـم . کمبود سرمایه روبرو هستند

تـوان فراینـد    رود و از طریـق بازارهـاي مـالی مـی     مار مـی اقتصادي یک کشور به شـ 

بازارهاي مالی به سـبب نقـش اساسـی در گـردآوري     . تشکیل سرمایه را تسریع نمود

سـازي   اندازهاي کوچک و بزرگ موجـود در اقتصـاد ملـی، بهینـه     منابع از طریق پس

ر گـذاري د  گردش منابع مالی و هدایت آنهـا بـه سـوي مصـارف و نیازهـاي سـرمایه      

اثرات مثبت بازار اوراق بهادار بر . گیرند هاي مولد اقتصادي، مورد توجه قرار می بخش

 گـذاري از طریـق کـاهش ریسـک،     توسعه اقتصادي از جمله افزایش انگیـزه سـرمایه  

هـا، آنقـدر    گذاري ریسک، و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سـپرده  قیمت

                                                        

  ).1383. (حسین عبده تبریزي 1.
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ن بر این باورنـد کـه تفـاوت اقتصـادهاي     زیاد و حساس است که برخی از اقتصاددانا

نیافته، نه در تکنولوژي پیشرفته آنهـا بلکـه در وجـود بازارهـاي      یافته و توسعه توسعه

نیافتـه از آن   مالی یکپارچه، فعال و گسترده است؛ بازارهـایی کـه کشـورهاي توسـعه    

دهد که سـطح توسـعه بازارهـاي مـالی،      برخی از مطالعات نشان می. محروم هستند

هـا و انتخـاب روش تـأمین     ویژه بازار سهام و تأثیري که آنها بر تأمین مالی شرکت هب

. گـذارد  ها دارند، در نهایت، تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادي بر جـاي مـی   مالی شرکت

بازارهاي مالی پیشرفته، نظیر بازارهاي مالی کشورهاي پیشرفته صنعتی، حجم قابل 

ایـن بازارهـا انگیـزه    . مربـوط را در کنتـرل دارنـد   اي از سرمایه مالی اقتصاد  مالحظه

گذاري را بـا هـدف تشـکیل سـرمایه بـه       انداز به سرمایه انداز کردن و تبدیل پس پس

  1.گیرند عهده دارند و از این رو نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادي بر عهده می

فصل حاضر، ضمن بررسی نقش بازارهاي مالی در ایجاد رشد اقتصادي کشورها، 

گذاري بازارهـاي مـالی در رشـد اقتصـادي      به دنبال آن است که با مقایسه میزان اثر

ایران و گروهی از کشورهاي منتخب، اثـر بـازار سـرمایه در ایـن کشـورها را بررسـی       

  .نموده و جایگاه بازارهاي مالی در رشد اقتصادي این کشورها را مشخص نماید

به عهده دارد که اجراي صحیح آن، تخصیص کاراي منابع را به  نظام مالی وظایفی را

کننـدگان   کننـدگان و اسـتفاده   انـداز  نظام مالی در مرکز تقـاطع پـس  . آورد دنبال می

نظام مالی به عنـوان واسـطه ایـن وجـوه،     . نهایی از وجوه موجود در اقتصاد قرار دارد

  :زاند ا رساند که عبارت انجام میپنج وظیفه اصلی را به 

هـا   ها، مدیران و طرح بر ارزیابی بنگاه هاي مالی، وظیفه پرهزینه و زمان ـ واسطه1

هـا، ریسـک اعتبـاري و جریـان احتمـالی       دهند؛ بـه عنـوان مثـال بانـک      را انجام می

ــی  ــابی م ــاه را ارزی ــی بنگ ــد درآمــدهاي آت ــک. کنن ــاي  هــاي تجــاري، شــرکت بان ه

 ها و تولیـدات  مدت بنگاه یت رشد بلندگذاري، وضع هاي سرمایه گذاري و بانک سرمایه

                                                        

 ).1377.(محمود ختایی، و همکاران . 1
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هـا، مـدیران و    اي کـه در ارزیـابی بنگـاه    هر نظام مالی. دهند را مورد بررسی قرار می

هـا از   گـذاري  ها بهتر عمل کند، شانس بیشتري براي تشخیص بهترین سـرمایه  طرح

  1.انداز جامعه دارد محل پس

و پراکنده، بـراي هـدایت    اندازهاي کوچک ـ نظام مالی، به تجهیز منابع از پس2

انـد، اقـدام    هایی که قبالً بـه عنـوان بهتـرین شـناخته شـده      ها و طرح به سمت بنگاه

گذاري اولیه کالنی نیاز دارنـد و برخـی از آنهـا     ها به سرمایه بسیاري از طرح. کند می

در نتیجه ضـروري  . باشند هاي اقتصادي در مقیاس سود می جویی نیز به دنبال صرفه

هـاي اقتصـادي    جـویی  هـاي داراي صـرفه   منابع هنگفـت سـرمایه بـه طـرح    است که 

آن نظام مالی که در تجهیـز  . اختصاص یابد تا بهترین تخصیص سرمایه حاصل گردد

هاي در دسترس ممکـن االجـراي اقتصـاد را     کند، مجموعه طرح منابع بهتر عمل می

  2.کند تر می گسترده

بازارهاي مالی، زمینه اداره و کنترل کنندگان در  هاي مالی و مشارکت ـ واسطه3

هاي مالی این اطمینان را ایجـاد   واسطه. سازند ها و مدیران را فراهم می شرکتی بنگاه

. کننـد  کنند که مدیران در جهت منافع سهامداران و بستانکاران بنگاه تالش مـی  می

منـافع و  بدون چنین اداره و کنترلی، احتمال اینکه مدیران از منابع بنگاه در جهـت  

  3.اهداف شخصی استفاده کنند، زیاد است

ترین سـطح، پـول بـه     در نازل. کند ـ نظام مالی، تجارت و مبادله را تسهیل می4

رسـاند، هزینـه    عنوان یکی از ابزارهاي نظام مالی، مبادله پایاپـاي را بـه حـداقل مـی    

در . زدانگیـ  مـی  کنـد و تخصـص را بـر    دهد، تجارت را تشویق می مبادله را کاهش می

هاي اعتباري و سیستم پرداخت و تسویه، شمار زیادي  تر چک کارت سطحی پیچیده

  4.سازند هاي اقتصادي را تسهیل می از فعالیت

                                                        

1. R.,G King,. and R, Levine.(1993.a). 

 ).1383. (علی سنگینیان .2

3. J Stiglitz,. and A. Weiss. (1983). 
4. Ross Levine .(2003).  
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ادغام، اصالح و مبادله  سازوکارهايگذاري کرده و  ـ نظام مالی ریسک را قیمت5

ا معامالت سـلف  کارگیري انواع اختیارات و قراردادهاي آتی ی به. آورد فراهم می آن را

ها را بـراي   ها و بدهی منظور مهار ریسک نرخ بهره مؤسسات مالی، سررسید دارایی به

اوراقـی کـه بـراي    . دهـد  گذاران تغییـر مـی   کنندگان و سرمایه انداز جلب رضایت پس

، ممکن است درجـه  )مانند اوراق سهام و قرضه(تجارت، بیشترین فایده را دربردارند 

کنندگان به دنبالش هستند را نداشته باشـند،   انداز کی که پسنقدینگی و مقدار ریس

هاي مالی، ابزارهاي مالی فـوق را بـا خواسـت و نیـاز مشـتریان       در این موارد، واسطه

  1.پردازند دهند و به این وسیله به مدیریت ریسک می تطبیق می

چهـارچوب مفیـدي را در    2شـود؟ لـوین   منجر به رشد اقتصادي می چرا توسعه مالی

هاي مالی بـه   بر اساس نظر وي واسطه(کند  هاي مالی بیان می ارتباط با نقش واسطه

تشکیل سرمایه و ابـداعات  : توانند منجر به افزایش رشد اقتصادي شوند دو طریق می

  ).تکنولوژیکی

بـدون وجـود بـازار    . کنـد  وزیع مـی هاي مالی ریسک را ت اول اینکه وجود واسطه

مـدت   گـذاري بلنـد   هـاي سـرمایه   گذاري شده، بـه سـمت پـروژه    مالی، وجوه سرمایه

بـازار سـرمایه بـا    . گـردد  نخواهند رفت و این امر منجر به کاهش رشد اقتصادي مـی 

مـدت را   گذاري بلند گذاران، امکان سرمایه آوري وجوه خود و ارایه آن به سرمایه جمع

دهـد کـه در تعـداد     گـذاران مـی   بازار سرمایه این امکان را به سـرمایه . کند فراهم می

هـاي مـالی بـا تنـوع امکانـات، اقتصـاد را بـه         واسـطه . ها سهیم باشند زیادي از بنگاه

کننـد و ایـن امـر منجـر بـه       هاي با ریسک بـاال تشـویق مـی    گذاري در پروژه سرمایه

  .شود تحریک رشد اقتصادي می

                                                        
1. Stijn Nieuwerburgh, Buelens van, Frans & Cayvers ludo. (2006).  
2. Ross,Levine. (1997).  
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دست آوردن اطالعـات، تخصـیص منـابع بـین      هبا ب ،اي مالیه دوم اینکه واسطه

وجود اطالعات نامتقارن نیاز به یک تحقیق را . بخشند مختلف را بهبود می هاي پروژه

هایی براي اجرا داشته باشد، ولی اطالعـات   ممکن است بنگاهی پروژه. کند الزامی می

ن قـرار ندهـد، بنـابراین    گـذارا  مفیدي راجع به الزامات اجراي آن در اختیـار سـرمایه  

بـازار سـرمایه شـرایطی را    . گذاران پرهزینه خواهـد بـود   کسب اطالعات براي سرمایه

گـذاري   گذاران بتوانند اطالعات مورد نیاز براي انجام سرمایه کند تا سرمایه فراهم می

  .دست آورند را به

مشترکی را بورس منافع . کند سوم اینکه بازار سرمایه اداره مشارکتی را بهتر می

  .کند ها فراهم می بین مدیران و مالکان بنگاه

بـازار سـرمایه   . شـود  انداز می چهارم اینکه بازار سرمایه باعث تحرك مناسب پس

گـذاري   هاي مناسـبی سـرمایه   آوري نموده و آنها را در محل هاي خرد را جمع سرمایه

  .کند می

تخصصی شـدن باعـث   . دهد پنجم اینکه بازار مالی تخصصی شدن را افزایش می

  .دهد هاي معامالت شده و رشد اقتصادي را افزایش می کاهش هزینه

هاي موجود ارتباط بـین توسـعه    حال سؤالی که مطرح است این است که نظریه

ها بر رشد اقتصادي را تأییـد   مالی و رشد اقتصادي و آثار مجزاي بازار سرمایه و بانک

  .اند نموده

هـاي   کننـد کـه وجـود واسـطه     تأیید می 1و لوین ها نظیر کینگ بسیاري از مدل

هاي معامالتی و اطالعاتی را کـاهش داده   مالی و ارتباط آنها با بازارهاي مالی، هزینه

مـدت   و کمک بزرگی به تخصیص مناسب منابع نموده و منجر به تحقـق رشـد بلنـد   

نـد بـه   توا دهند که توسعه مالی می ها همچنین نشان می این دسته از مدل. شوند می

باالخص اینکه توسعه مالی با گسترش تخصیص منـابع و  . رشد اقتصادي آسیب بزند

. انـداز شـود   انـداز ممکـن اسـت منجـر بـه کـاهش نـرخ پـس         کاهش نرخ بازده پس

دهد کـه ایـن    ها نشان می هاي موجود در مورد ارتباط بین بازار سرمایه و بانک نظریه

                                                        

1. Robert King, G. And Ross Levien .(1993a). 
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بیـان   1تصاددانانی نظیر بوید و پرسـکات اق. توانند جانشین و مکمل هم باشند دو می

از سـوي  . ها نقش مفید و مؤثري در بهبود تخصـیص منـابع دارنـد    کنند که بانک می

توانـد   اعتقاد دارند که بازار سرمایه نمـی  3و بید 2دیگر، اقتصاددانانی نظیر استیگلیتز

  .ها منابع را تخصیص دهد به خوبی بانک

هـاي مـالی و رشـد     تبـاط بـین واسـطه   هاي سنتی رشـد بـراي بررسـی ار    نظریه

وري  اقتصادي مناسب نیستند، زیرا آنها روي سطح موجودي سرمایه سـرانه یـا بهـره   

اما مطالعات اخیر ارتباط بین توسعه مالی و رشـد  . متمرکز هستند نه روي نرخ رشد

  .اند زا بررسی نموده هاي رشد درون کارگیري مدل اقتصادي را با به

تنها اثر بازار سرمایه بر سـطح رشـد اقتصـادي نشـان داده     در این چهارچوب نه 

در ایـن چهـارچوب چنـد     4لـوین . شود شود بلکه اثر آن بر نرخ رشد نیز دیده می می

مدت  کند بازار سرمایه رشد اقتصادي بلند دیدگاه اول بیان می. کند دیدگاه مطرح می

. بر رشد اقتصادي دارددر دیدگاه دوم نقدینگی بازار نقش مؤثري . بخشد را بهبود می

گـذاري فـراهم    تواند منابع مناسبی براي سرمایه نقدینگی موجود در بازار سرمایه می

در دیـدگاه دوم  . نماید و منجر به ایجاد دارایی دایمی به واسطه انتشـار سـهام شـود   

  .مدت میان بازار سرمایه و رشد اقتصادي محل تردید است ارتباط بلند

انـداز را   کنند بازار سـرمایه هزینـه جابجـایی پـس     ن میبیا 5گرین وود و اسمیت

 6آبسـفلد . آورد گذاري با بهترین تکنولوژي فراهم مـی  دهد و امکان سرمایه کاهش می

واسطه ادغام بازارهـاي سـرمایه، تخصـیص منـابع را      المللی به کند سهام بین  بیان می

  .کند و رشد اقتصادي را تسریع می بهبود بخشیده

تواند اطالعـات نامتقـارن را بهبـود     کند که بازار سرمایه نمی یان میب 7استیگلیتز

                                                        

1.  H Boyd John. And Prescott. Edward,c. (1986). 

2. Stiglitz, Joseph. E .(1985). 

3. Bhide, Amor. (1993). 

4. R Levine. (1991). 

5. Green J wood. and B. Smith. (1996). 

6. M. Obstfeld. (1994).  
7. Stiglitz, J. E. (1985). 
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بخشد و علت آن این است کـه سـرعت تغییـر قیمـت بـاال اسـت و مشـکل سـواري         

معتقدند کـه بنـا بـه چنـد دلیـل ممکـن اسـت         2کانت و لوین. آید پیش می 1مجانی

  :شود انداز باعث کاهش رشد اقتصادي نقدینگی بازار سهام از طریق کاهش پس

انداز را به واسـطه آثـار جانشـینی و     اول اینکه بازار سرمایه ممکن است نرخ پس

  .درآمدي کاهش دهد

گـذاري، نقـدینگی بیشـتر بـازار      دوم اینکه با کاهش اطمینان مرتبط با سـرمایه 

انداز را به علت آثار پیچیده و مـبهم عـدم اطمینـان روي     سهام ممکن است نرخ پس

  .رار دهدانداز تحت تأثیر ق پس

را بـه   3بـین  گـذاران کوتـاه   شوندگی بـاال در بـازار سـهام، سـرمایه     سوم اینکه نقد

نقـدینگی بیشـتر بـازار    . گذاري ترغیب نماید و رشد اقتصادي را کاهش دهد سرمایه

. تـر سـهام خـود را نفروشـند     گذاران سـریع  ممکن است منجر به این شود که سرمایه

گذاران ضعیف سهام خـود را   ث شود که سرمایهنقدینگی بیشتر بازار ممکن است باع

گذاري کاهش یابد و کنترل شرکت توسط مـدیران و مالکـان    واگذار نمایند و سرمایه

  .ها افزایش یابد بنگاه

کنند که بازار سـرمایه منجـر بـه     برخالف این دیدگاه بیان می 4جنسن و مورفی

هـاي   در مـدل . بخشـد  تخصیص بهینه منـابع شـده و رشـد اقتصـادي را بهبـود مـی      

شـود کـه بازارهـاي مـالی بـر رشـد        زا، سـازوکاري طراحـی مـی    پیشرفته رشد درون

واسطه تخصیص کـاراي منـابع بـر رشـد      بازارهاي مالی به. اقتصادي اثر داشته باشند

نرخ باالتر اختراعـات منجـر    5و لوین  بر اساس مدل کینگ. گذار هستند اقتصادي اثر

در صـورت فقـدان بازارهـاي مـالی ایـن امکـان       . شود به نرخ باالتر رشد اقتصادي می

بازارهـا  . ها با کمبـود نقـدینگی مواجـه شـوند     گذاري در پروژه وجود دارد که سرمایه

                                                        
1. Free-Rider. 
2. Demirguch- .A kunt and R. Levin. (1996). 

3. Myopia 
4. M. Jensen, c., and K.J. Murphy. (1990).  
5. King, R.G.and R. Levine. (1993) a. 
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. گـذاري فـراهم نماینـد    تري را بـراي سـرمایه   ریسک توانند نقدینگی مناسب و کم می

. گذار باشند رتوانند از طریق اطالعات بر رشد اقتصادي اث همچنین بازارهاي مالی می

توانـد عملکـرد مـدیران را     کنند کـه بـازار سـهام مـی     بحث می 1هالمستردم و تیرول

کنترل کند و این کار از طریق اطالعات موجود در ارتباط با عملکـرد بنگـاه صـورت    

شـود داراي   این اطالعاتی که در ارتباط با قیمت سهام بنگاه ارایـه مـی   بنابر. گیرد می

  .اختار مدیریتی و رشد اقتصادي استاهمیت بسیاري براي س

کنند که توسعه مالی بدون  نظیر مطالعات لوین تأکید میزا  هاي رشد درون مدل

همچنین لوین بیان . تواند منجر به رشد اقتصادي شود وري نیروي کار نمی رشد بهره

گـذاري   تواند در برآورد نقدینگی بازار و ریسک سـرمایه  کند که بازارهاي مالی می می

  .ها کمک نماید به بنگاه

انــداز و  تواننــد منجــر بــه افــزایش پــس طــور خالصــه، بازارهــاي مــالی مــی بــه

کنـد کـه    بازار سرمایه شـرایطی را فـراهم مـی   . گذاري و رشد اقتصادي شوند سرمایه

بندي نموده و نقـدینگی مـورد    ها بهتر بتوانند ترجیحات ریسک خود را طبقه خانواده

توانـد   در بازار سرمایه توسـعه یافتـه، مالکیـت سـهام مـی     . ندنیاز خود را تأمین نمای

  .ها را فراهم نماید گذاري در پروژه نقدینگی مورد نیاز براي سرمایه

در مجموع بر اساس مبانی موجود در ارتباط بـا رشـد اقتصـادي و بـازار سـهام،      

ادي گذاري منجر بـه رشـد اقتصـ    تواند به واسطه سرمایه توان گفت بازار سهام می می

  .باالتر شود

  مـدت  ارتبـاط بلنـد  ) VAR(با استفاده از روش خودرگرسیون برداري  2وان نیوربارگ

وي از شـاخص  . توسعه بازار مالی و توسعه اقتصادي را در بلژیک بررسی نموده است 

                                                        
1. B, Holmstrtom, and J Tirole. (1993). 
2. Van stijn, Nieuwerburgh. (2006).  
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مطالعـات وي   .شاخص توسعه مالی استفاده نموده اسـت توسعه بازار سهام به عنوان 

یـافتگی بـازار سـهام،     با توجه به درجه توسعه هاي مختلف دهد که در دوره نشان می

که هـر چـه بـازار     طوري گذاري بازار سهام بر رشد اقتصادي متفاوت بوده است، به اثر

  .تر باشد، رشد اقتصادي نیز باالتر خواهد بود یافته سهام توسعه

 ARDL)2(خودرگرسیونی توزیعی با وقفه  با استفاده از روش 1شهباز و همکاران

. انـد  به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادي و بازار بورس در کشـور پاکسـتان پرداختـه   

اي بین توسـعه بـازار    مدت و دو طرفه هاي آنها حاکی از آن است که ارتباط بلند یافته

منجـر  مدت فقط توسعه بازار بورس  ولی در کوتاه. بورس و رشد اقتصادي وجود دارد

سوي بازار بـورس بـه رشـد    شود و ارتباط این دو، یک طرفه، از  به رشد اقتصادي می

مورد اثر توسعه بازار بـورس   در 3اي که کاپورال و همکاران در مطالعه. اقتصادي است

اند، ایـن فرضـیه را    بر رشد اقتصادي چهار کشور شیلی، کره، مالزي و فیلیپین داشته

گذاري  زا توسعه مالی به واسطه اثر روي سرمایه رشد درونهاي  اند که در مدل آزموده

براي آزمون این فرضیه از روش خودرگرسـیون  . شود وري باعث رشد باالتر می و بهره

حـاکی از آن اسـت کـه      انـد و نتیجـه مطالعـه    برداري و علیت گرنجر استفاده نموده

ایش نـرخ رشـد در   گذاري، باعث افـز  وري سرمایه توسعه بورس از طریق افزایش بهره

و مـدل   5هاي تابلویی با استفاده از روش داده 4موهتدي و آگاروال. شود مدت می بلند

سـال   21کشـور در مـدت    21زا اثر توسعه بـورس را بـر رشـد اقتصـادي      رشد درون

هـاي مختلـف بـازار     نتایج بررسی، وجود ارتباط مثبت بین شاخص. اند بررسی نموده

هاي تحقیق، توسعه بورس منجـر   طبق یافته. کند ید میبورس و رشد اقتصادي را تأی

هاي مـالی بـر    اثر مثبت واسطه. شود گذاري خصوصی می به تشویق و افزایش سرمایه

لـوین و  . شود هاي رشد سنتی تأیید می همچون مدل رشد اقتصادي در این مدل نیز،

                                                        
1. Muhammad shahbaz, Nadeem Ahmed; Ali, Liquat .(2008). 

2. Auto Regressive Distributed Lag. 

3. Guglielmo Caporale maria.; peter G. A Howells, Alaa M.Soliman. (2003). 
4. Hamid; Mohtadi, Agarwal Sumit .(2006). 
5. Panel Data. 
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تابلویی بـراي   هاي اثر بورس و بانک بر رشد اقتصادي را با استفاده از روش داده 1بک

نتیجه مطالعـه حـاکی از آن اسـت کـه ارتبـاط مثبـت و       . اند کشور بررسی نموده 42

همچنـین یافتـه   . داري بین توسعه بورس و بانک و رشد اقتصـادي وجـود دارد   معنی

دهد که بورس، خدمات مالی مختلف و بیشـتري را نسـبت بـه     این تحقیق نشان می

یافته، اثر توسعه بورس بر رشد اقتصـادي   توسعه هاي کند و در بورس ها ارایه می بانک

  .بیشتر از اثر شاخص توسعه بانکداري بر رشد اقتصادي است

در ایران نیز مطالعاتی در ارتباط با تأثیر بازار سهام بـر رشـد اقتصـادي صـورت     

به بررسی رابطه توسعه بازارهاي مالی و رشد  2سعید صمدي و همکاران. گرفته است

با اسـتفاده از سـه    2003ـ1988هاي  کشور منتخب در سال 13ان و اقتصادي در ایر

. انـد  هـاي تـابلویی پرداختـه    و روش بـرآورد داده  ARDLروش علیت گرنجر، آزمون 

دهـد در ایـران بانـک و     برآورد آزمون علیت بین اندازه بورس و رشد تولید نشان مـی 

ثیر رشـد اقتصـادي بـر    ولی تـأ . اي بر رشد اقتصادي ندارند بورس تأثیر قابل مالحظه

هـاي تـابلویی نشـان     بـه روش داده نتیجه برآورد مدل . بورس، مثبت و معنادار است

گذاري و نیروي  سرمایه کشور مورد بررسی، در بخش واقعی، 14در مجموع  ،دهد می

هـا   در بخش پولی، اثر بانـک . کار، اثر کامالً مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند

تأثیر بورس بر رشد اقتصادي هر چند مثبت است ولی معنادار . است مثبت و معنادار

نشـان   2003ــ 1976هــاي   براي ایـران بـین سـال    ARDLنتیجه آزمون . باشد نمی

مدت بین بازارهاي مالی و رشد اقتصـادي وجـود    جمعی بلند دهد رابطه مثبت هم می

صـادي منفـی اسـت و    مدت بین بازار پول و رشـد اقت  طور خالصه رابطه بلند به. ندارد

  .مدت معناداري وجود ندارد بین بازار سرمایه و رشد اقتصادي کشور، هیچ رابطه بلند

در بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادي در ایران در فاصـله   3محمد راستی

سـنجی و سـري زمـانی ماننـد      هاي اقتصاد با استفاده از تکنیک 1375ـ1338زمانی 

                                                        
1. Ross Levin, , Thorsten Beck. (2001). 

  ).1386.(سعید صمدي، خدیجه نصرالهی و مرتضی کرمعلیان سیچانی . 2

  ).1378.(ی محمد راست 3.
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عی و علیت گرنجر به بررسی فروض پاتریک در مورد رابطه جم هاي پایایی، هم آزمون

پاتریک دو فرضیه را در ایـن مـورد   . علّی توسعه مالی و رشد اقتصادي پرداخته است

دارد  معروف اسـت، بیـان مـی    1»رهبري عرضه«فرضیه اول که به . معرفی کرده است

ه دوم کـه  فرضـی . که از نظر زمانی، توسعه بخش مالی بر رشد اقتصادي مقـدم اسـت  

بنـا بـر   . دانـد  نام دارد، رشد اقتصادي را علت توسعه مالی می 2»روي از تقاضا دنباله«

نتایج حاصله در این تحقیق، فرضیه رهبري عرضه در اقتصاد ایران پذیرفتـه نشـده و   

  .روي تقاضا مورد تأیید قرار گرفته است فرضیه معکوس آن یعنی دنباله

د و توسـعه اقتصـادي کشـور داراي نقـش     در واقع، بخش مـالی در فراینـد رشـ   

انفعالی بوده و توانایی الزم براي کمک به افزایش رشد اقتصادي ایران را نداشته و به 

  .رو رشد اقتصادي بوده است نوعی دنباله

هاي مالی بر رشد اقتصادي را مـورد ارزیـابی    تأثیر واسطه 3رضا رفیعی کرهرودي

زا به روش خودرگرسـیون بـرداري    ي رشد درونقرار داده و به این منظور از یک الگو

کنــد کــه رابطــه بــین  نتــایج حاصــل از بــرآورد الگــو بیــان مــی. بهــره بــرده اســت

گـذاري بـر رشـد     هاي مالی و رشد اقتصادي در ایران، منفی و میزان اثـر  گري واسطه

هاي مالی و  گري اقتصادي ایران بسیار ناچیز است و نیز ارتباط تنگاتنگی بین واسطه

  .شد اقتصادي در ایران وجود نداردر

بنا نهاده شـده   ٤مدل مورد بررسی در این تحقیق بر اساس مطالعات دي و فالهرتی،

کشـور آلمـان،    7هـاي تـابلویی بـراي     در ایـن مـدل بـا اسـتفاده از روش داده     .است

هـاي موجـود    صانگلستان، آمریکا، مالزي، آرژانتین و کره، و ایران با استفاده از شـاخ 

  .هاي بورس بر رشد اقتصادي برآورد شده است اثر شاخص

                                                        
1. Supply Leading. 
2. Demand Following. 

 ).1382(رضا رفیعی کرهرودي،  .3

4. Dey, Malayk & Susan Flahert .(2006). 
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  :از اند هاي مورد استفاده عبارت متغیر

این شاخص برابـر اسـت بـا نسـبت ارزش سـهام       :MCR(1( ـ نرخ نقدینگی بازار

دهـد و بـا    این شاخص اندازه بـازار را نشـان مـی   . ثبت شده به تولید ناخالص داخلی

  .دارد رابطه مثبت و توزیع ریسکی تحرك سرمایه توانای

این شاخص برابـر اسـت بـا کـل ارزش      :STR(2( ـ نرخ ارزش سهام مبادله شده

شاخص مکمل نـرخ  این . سهام مبادله شده در بورس تقسیم بر تولید ناخالص داخلی

  .نقدینگی بازار است

شـده   این نرخ برابر اسـت بـا ارزش کـل سـهام مبادلـه     : TR(3(ـ نسبت گردش 

تـر   چه این شاخص بیشتر باشـد هزینـه معـامالت پـایین    هر. ر نقدینگی بازارتقسیم ب

نقـدینگی  . دهـد  نسبت گردش، نسبت مبادله را به اندازه بازار بورس نشان می. است

رزش مبادلـه کـوچکی را نشـان    اما نرخ ا. کوچک نسبت گردش باالیی خواهد داشت

  .دهد می

  .)Growth(ـ نرخ رشد اقتصادي 

  FDI(.4(مستقیم خارجی  گذاري ـ سرمایه

  .)INV(گذاري واقعی به تولید ناخالص داخلی  ـ نسبت سرمایه

  .)XM(ـ خالص صادرات 

  .)CR(ـ اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی 

  :و مدل مورد آزمون قرار گرفته استد

 مدل اول: 

گیـرد و   گـذاري را انـدازه مـی    هاي بورس بر سـرمایه  این مدل ابتدا اثر شاخص

گذاري بر رشد اقتصادي، اثر بازار بورس را بر رشـد   اثر سرمایه سپس از طریق

  .نماید اقتصادي بررسی می

                                                        
1. Market Capitalization Ratio (MCR). 
2. Total Value of Shares Traded Ratio (STR). 
3. Turnover Ratio (TR). 

4. Foreign Direct Investment (FDI). 
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بـرآورده   2تصـادفی  و اثـرات  1ثابت اثرات ، grouped OLSهاي این مدل به روش

بـر  . براي انتخاب مدل مناسب استفاده شـده اسـت   3هاسمن،  از آزمون شده است، و

  .هاسمن، روش اثرات تصادفی، بهترین روش شناخته شداساس آزمون 

 مدل دوم : 

این مدل ارتباط بین توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي را به صورت مسـتقیم  

  .کند برآورد می

  

)CR()XM()FDI()INV()GDP(

)TR()STR()MCR()Growth(iGrowth

it5it4it3it2it1

it3it2it1)1it(it







 

  

براي مثـال یـک خـانواده، یـک     (هاي تابلویی واحدهاي مقطعی مشابه  در داده

و همکـاران   5هسـیانو  4.شـوند  بررسـی و سـنجش مـی    در زمان) بنگاه یا یک ایالت

هاي تابلویی را کنترل نمودن خواص نـاهمگن و در   مهمترین مزیت استفاده از داده

در حالی کـه  . کنند ها، ایاالت و کشورها بیان می نظر گرفتن تک تک افراد، شرکت

 زمانی این ناهمگنی را کنترل نکـرده و بـا تخمـین مـدل     مطالعات مقطعی و سري 

هـاي تـابلویی،    در واقع با اسـتفاده از داده  6.رود ها بیم اریب در نتایج می بدان روش

هاي مطلقاً مقطعی و سـري   گیري تأثیراتی که به سادگی در داده شناسایی و اندازه

  .شود پذیر می زمانی قابل شناسایی نیست، امکان

                                                        

1. Fixed Effect. 

2. Random Effect. 

3. Hausman Test. 

4. Gojarati. (2003).  

5. Hsiao  

6. Baltagi. (1995). 
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بـین  هـاي   هاي تابلویی مشتمل بر سـه نـوع تخمـین یعنـی تخمـین      روش داده

در . هاي اثـرات تصـادفی اسـت    و تخمین 2)اثرات ثابت(گروه  هاي درون تخمین1گروه

هـا اسـت و معمـوالً بـراي تخمـین       هاي بین گروه، رگرسـیون روي میـانگین   تخمین

گروه بعد زمـان   هاي درون در تخمین. شود مدت از این روش استفاده می ضرایب بلند

مختص هر یک از کشورهاي مـورد بررسـی    شود و تنها اثراتی که در نظر گرفته نمی

هاي اثرات تصادفی فـرض   در تخمین. گردد است، به عنوان اثرات انفرادي، منظور می

و واریـانس  ) a(داراي توزیـع مشـترکی بـا میـانگین     ) ai(شود که عرض از مبـدأ   می

)a
2 (در این . اند ستهبوده و برخالف روش قبلی، با متغیرهاي توضیحی مدل ناهمب

شود و اثرات انفرادي کشـورها در طـول زمـان بـه طـور       روش، عامل زمان منظور می

   3.شوند جداگانه به عنوان متغیرهاي توضیحی وارد مدل می

کارگیري روش اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی باید  گیري در مورد به براي تصمیم

ارآیی دارد که کل جامعه آمـاري  توجه داشت که روش اثرات ثابت معموالً هنگامی ک

هـایی بـه صـورت     در نظر گرفته شود، در صورتی که اگر از بین جامعه بزرگی، نمونه

 4.تصـادفی کـاراتر خواهـد بـود     اثـرات انتخـاب شـود، روش   ) گیـري  نمونـه (تصادفی 

هاي تابلویی به کـار   روش تخمین در روش داده همچنین آزمون هاسمن براي تعیین

تعـداد متغیرهـاي    Kبـا درجـه آزادي    2داراي توزیـع  ) H(آن  رود کـه آمـاره   می

  :شود توضیحی است و به صورت زیر تعریف می




 qqqH 1)var(  

  :که در آن

)var()var()var( )(

)(

GLSREFE

GLSREFE

q

q












 

                                                        
1. Between Groups.  
2. Within Groups (Fixed Effects).  
3. Egger .(2000). 

  .منبع پیشین .4
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FEکـه   طـوري  به



  هـاي روش اثـرات ثابـت و     ه زننـد  معـرف تخمـین)(GLSRE



 

ایـن آزمـون در حقیقـت،    . هاي روش اثرات تصـادفی اسـت   زننده دهنده تخمین نشان

آزمون فرضیه ناهمبسته بودن اثرات انفرادي و متغیرهاي توضیحی اسـت کـه طبـق    

سازگار و تحت فرضیه  Hoهاي حداقل مربعات تعمیم یافته، تحت فرضیه  آن تخمین

H1 ثابت تحت هـر دو فرضـیه    اثرات هاي تخمیناز طرف دیگر، . ناسازگار استHo  و

H1 ــازگار اســت ــر، تحــت . س ــارت دیگ ــه عب ــه در  ب ــرات تصــادفی ک آن از   روش اث

سـازگاري   Hoشود، فرضیه  هاي حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده می زننده تخمین

. مبتنی بر رد ایـن سـازگاري اسـت    H1دهد، در حالی که فرضیه  ضرایب را نشان می

ي روش اثرات ثابت نیز سازگار بودن ضرایب را تحـت هـر دو فرضـیه    ها زننده تخمین

Ho  وH1 بنابراین در صـورتی کـه فرضـیه     1.دهند نشان میHo    پذیرفتـه شـود روش

شود، در غیر این صورت،  تر و کاراتر انتخاب می اثرات تصادفی به عنوان روش مناسب

  .روش اثرات ثابت کارا است

حقیـق روش اثـرات تصـادفی بهتـرین روش     بر اساس آزمون هاسـمن در ایـن ت  

 .شناخته شده است

  *گذاري هاي توسعه بازار بورس بر سرمایه اثر شاخص) 1ـ3(جدول 

  گذاري سرمایه/ متغیر وابسته  متغیر مستقل

MCR  
22/1  

)18/2(**  

STR )68/0(  

 )87/1(  

TR  69/2  

 )84/1(  

  .هاي تحقیق یافته *

  .هستند tه اعداد داخل پرانتز بیانگر آمار **

                                                        
1. Hsiao .(1986). 
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  گذاري هاي توسعه بورس از طریق سرمایه اثر شاخص) 2ـ3(جدول 

  *بر رشد اقتصادي برآورد شده 

  رشد اقتصادي/ متغیر وابسته  متغیر مستقل

  ضریب ثابت
54/1  

)64/1(**  

 رشد اقتصادي با تأخیر
23/0  

)95/2(  

  گذاري برآورد شده سرمایه
64/0  

)57/2(  

 گذاري مستقیم خارجی سرمایه
34/0  

)52/2(  

 خالص صادرات
46/0  

)92/2(  

 اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
25/0  

)94/1(  

  .هاي تحقیق یافته *

  .هستند tاعداد داخل پرانتز بیانگر آماره  **

  *هاي توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادي اثر شاخص) 3ـ3(جدول 

  نرخ رشد اقتصادي/متغیر وابسته  متغیر مستقل

  ضریب ثابت
65/4  

)56/2(**  

 رشد اقتصادي با تأخیر
17/0  

)87/1(  

  گذاري داخلی سرمایه
35/0  

)15/2(  
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  نرخ رشد اقتصادي/متغیر وابسته  متغیر مستقل

 گذاري مستقیم خارجی سرمایه
24/0  

)78/2(  

  نرخ نقدینگی بازار
44/1  

)64/1(  

 نرخ ارزش سهام مبادله شده
55/0  

)93/1(  

 نسبت گردش
28/3  

)56/2(  

 اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی
42/0  

)81/1(  

  هاي تحقیق یافته* 

  .هستند tاعداد داخل پرانتز بیانگر آماره ** 

  

تـرین شـاخص    دهـد نسـبت گـردش، مهـم     نشان می) 1ـ3(نتایج جدول شماره 

گـذاري نسـبت بـه ایـن      که کشش سرمایه طوري باشد به گذاري می گذار بر سرمایه اثر

ی هر چه این شاخص بزرگتر باشد، بدین معنـ . دار است و معنی 69/2شاخص معادل 

ــر بــوده و ســرمایه اســت کــه هزینــه معــامالت پــایین  ــد گــذاري افــزایش مــی ت . یاب

دار و مهمـی بـر رشـد     ، اثـر معنـی  )2ـ3(گذاري برآورد شده از جدول شماره  سرمایه

بـه  (تـر باشـد    اقتصادي دارد و این بدین معنی است که هر چه بازار بورس پیشـرفته 

ــ   ــدینگی و ارزش ســهام مبادل ــردش نق ــه نســبت گ ــد طــوري ک ــاال باش ) ه شــده ب

یابـد و ایـن امـر منجـر بـه افـزایش بیشـتر رشـد          گذاري، بیشتر، افزایش می سرمایه

گذاري برآورد شـده نسـبت بـه رشـد      به طوري که کشش سرمایه. گردد اقتصادي می

باشد که نسبت بـه کشـش اعتبـارات اعطـایی بـه بخـش        می 64/0اقتصادي معادل 

  .دهد ري را نشان میرقم بزرگت) است 25/0که معادل (خصوصی 
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. داري بـر رشـد اقتصـادي دارد    گذاري مستقیم خارجی اثر مثبت و معنی سرمایه

هاي مولد بیشتر  گذاري مستقیم خارجی در بخش هر چه یک کشور بتواند از سرمایه

  .تواند به رشد اقتصادي بیشتري دست یابد مند شود، می بهره

هاي توسعه بورس را بر  شاخص اثر مستقیم) 3ـ3(نتایج مربوط به جدول شماره 

بر اساس نتایج مذکور نسـبت گـردش نقـدینگی    . رشد اقتصادي بررسی نموده است

نقدینگی بازار نیز داراي اثر مثبت بـر  . بیشترین اثر را بر رشد اقتصادي کشورها دارد

که کشش رشـد اقتصـادي نسـبت بـه نقـدینگی بـازار        طوري به. رشد اقتصادي است

گـذاري مسـتقیم خـارجی     گذاري داخلی نسبت به سرمایه رمایهس. است 44/1معادل 

شاید یک دلیل آن این باشد کـه ممکـن   . اثر بیشتري بر رشد اقتصادي کشورها دارد

پـذیر انتظـار دارد    گذاري مستقیم خارجی نتایجی که کشور سـرمایه  است در سرمایه

یـرد کـه   هـایی صـورت گ   گـذاري مسـتقیم خـارجی در پـروژه     تحقق  نیابد و سرمایه

  .گذار به همراه داشته باشد حداکثر منافع را براي کشور سرمایه

تـرین شـاخص    توان بیان نمود نسبت گـردش نقـدینگی مهـم    طور خالصه می به

هر چـه ایـن شـاخص بیشـتر باشـد      . گذاري و رشد اقتصادي است اثرگذار بر سرمایه

  .اهد بودگذاري، بیشتر خو هزینه معامالت، کمتر و رشد اقتصادي و سرمایه
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هاي توسعه بازار بورس اثر شاخص) 4ـ3(جدول   

*)نتایج کشوري(گذاري  بر سرمایه   

  کشور
  ضرایب

MCR STR TR 

  آلمان
68/5  

)85/1(**  

88/1  

)56/1(  

54/32  

)98/1(  

 انگلستان
51/13  

)22/2(  

00/7  

)49/1(  

50/52  

)54/3(  

  آمریکا
09/48  

)51/2(  

06/4  

)86/1(  

48/37  

)01/2(  

 کره
12/10  

)05/3(  

43/2  

)67/1(  

42/16  

)68/3(  

 مالزي
42/4  

)21/2(  

05/0  

)59/1(  

86/4  

)52/2(  

 آرژانتین
37/8  

)87/1(  

41/1  

)95/1(  

03/14  

)08/4(  

 ایران
06/0  

)68/1(  

)02/0(  

)72/1(  

9/0  

)86/1(  

  .هاي تحقیق یافته *

  .هستند tاعداد داخل پرانتز بیانگر آماره ** 
  

دهد در اکثـر کشـورها نسـبت گـردش نقـدینگی       نشان می) 4ـ3(جدول شماره 

کـه در کشـورهاي    طـوري  بـه . باشـد  گـذاري مـی   گذار بر سرمایه ترین شاخص اثر مهم

اي نظیر آلمان و انگلستان و آمریکا، این شاخص نسبت به کشـورهاي در   یافته توسعه

هـاي توسـعه بـورس بـر      پـایین بـودن اثـر شـاخص    . باشـد  حال توسـعه بیشـتر مـی   

کـه   طـوري  باشد؛ بـه  یافتگی بورس تهران می اري ایران نشان از عدم توسعهگذ  سرمایه

توانـد تـأمین مـالی     است و دلیل عمده آن مـی  9/0گذاري  اثر این شاخص بر سرمایه

  .گذاري از طریق اعطاي اعتبارات بانکی باشد سرمایه
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  هاي توسعه بورس از طریق اثر شاخص) 5ـ3(جدول 

  *رشد اقتصادي کشورها گذاري برآورد شده بر سرمایه 

  کشور

  ضرایب

رشد اقتصادي 

 با تأخیر

گذاري  سرمایه

 برآورد شده

گذاري  سرمایه

 مستقیم خارجی
 خالص صادرات

اعتبارات 

اعطایی به بخش 

 خصوصی

  آلمان
80/1  

)73/1(**  

66/3  

)88/1(  

78/1  

)86/1(  

59/1  

)28/2(  

51/2  

)85/1(  

 انگلستان
49/1  

)49/2(  

82/1  

)28/2(  

25/1  

)52/2(  

46/1  

)64/1(  

22/1  

)25/2(  

  آمریکا
56/1  

)76/1(  

29/1  

)92/1(  

99/1  

)20/2(  

42/1  

)82/1(  

01/2  

)20/3(  

 کره
53/1  

)37/4(  

55/8  

)95/2(  

73/2  

)45/1(  

63/2  

)92/1(  

56/1  

)75/1(  

 مالزي
95/1  

)59/2(  

53/3  

)90/1(  

50/4  

)02/2(  

80/3  

)89/1(  

85/0  

)99/1(  

 آرژانتین
02/2  

)68/1(  

56/2  

)98/1(  

28/1  

)56/2(  

01/1  

)94/1(  

52/1  

)25/2(  

 ایران
56/0  

)83/1(  

53/0  

)91/1(  

01/0  

)88/2(  

43/0  

)68/1(  

03/1  

)02/3(  

  .هاي تحقیق یافته *

  .هستند tاعداد داخل پرانتز بیانگر آماره ** 

  

مقایسه ضرایب برآورد شده در کشورهاي مختلف حاکی از آن است که هـر چـه   

گذاري برآورد شده از جــدول شـماره    تر باشد، سرمایه یافته سعهدر کشوري، بورس تو

در ایـران تمـام ضـرایب    . باشـد  اثـر بیشتري بر رشد اقتصادي کشـور دارا مـی  ) 1ـ3(

گذاري برآورد شده بر رشد اقتصـادي   پایین بودن اثر سرمایه. کوچکتر از یک هستند

گذاري و رشـد   ی بر سرمایهیافتگی بورس بوده که اثر اندک ایران حاکی از عدم توسعه

گذاري مستقیم خارجی بر رشـد   پایین بودن اثر سرمایه. باشد اقتصادي ایران دارا می

هاي اخیر و کاهش  هاي مالی و بانکی در سال تواند ناشی از تحریم اقتصادي ایران می
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گذاري در بخش نفت و گاز  سرمایه. باشد گذاري مستقیم در بخش نفت و گاز  سرمایه

بنـابراین، بـا   . زایش درآمدهاي نفتی، اثر خود را بر رشد اقتصادي خواهد گذاشتبا اف

توجه به نوسانات قیمت، رشد اقتصادي نیـز دسـتخوش تغییـر خواهـد شـد لـذا در       

گـذاري مسـتقیم خـارجی در     المللی، سرمایه هاي بین هاي اخیر به دنبال تحریم سال

  .بخش نفت و گاز با کاهش مواجه شده است

  *هاي توسعه بورس بر رشد اقتصادي کشورها اثر مستقیم شاخص) 6ـ3(جدول 

  کشور

  ضرایب

ضریب 

 ثابت

رشد 

اقتصادي 

 با تأخیر

گذاري  سرمایه

 داخلی

گذاري  سرمایه

مستقیم 

 خارجی

نرخ 

نقدینگی 

 بازار

نرخ ارزش 

سهام 

 مبادله شده

نسبت 

 گردش

اعتبارات 

اعطایی به 

بخش 

 خصوصی

  آلمان
7/1  

)56/1(**  

01/1  

)02/2(  

14/1  

)56/2(  

05/1  

)04/3(  

21/3  

)78/1(  

96/2  

)72/1(  

45/32  

)50/2(  

85/1  

)58/2(  

 انگلستان
48/1  

)55/1(  

57/1  

)05/2(  

20/1  

)65/3(  

21/1  

)31/3(  

43/1  

)84/1(  

02/2  

)76/1(  

30/9  

)08/2(  

05/2  

)01/3(  

  آمریکا
76/1  

)08/1(  

28/1  

)55/2(  

21/1  

)95/3(  

95/1  

)95/2(  

12/1  

)12/14(  

41/1  

)82/1(  

22/8  

)83/1(  

1/2  

)03/2(  

 کره
53/1  

)63/1(  

86/1  

)89/1(  

16/1  

)34/3(  

34/1  

)82/2(  

18/1  

)81/2(  

17/1  

)88/1(  

21/2  

)84/1(  

85/0  

)98/1(  

 مالزي
65/1  

)56/1(  

25/1  

)51/2(  

09/1  

)48/1(  

24/1  

)61/2(  

95/0  

)09/4(  

05/1  

)24/2(  

13/1  

)12/2(  

02/1  

)24/2(  

 آرژانتین
35/1  

)51/1(  

66/1  

)07/2(  

13/1  

)15/2(  

05/1  

)79/2(  

25/1  

46/2(  

70/1  

)88/3(  

11/2  

)85/1(  

52/0  

)85/1(  

 ایران
66/1  

)87/1(  

47/0  

)62/1(  

11/1  

)81/1(  

03/0  

)20/2(  

01/0  

)95/1(  

07/0  

)42/2(  

11/0  

)90/1(  

65/0  

)51/2(  

  .هاي تحقیق یافته* 

  .هستند tاعداد داخل پرانتز بیانگر آماره ** 

تک کشورها بیـانگر   هاي بورس بر رشد اقتصادي تک اثر مستقیم شاخص بررسی

این است که در اکثـر کشـورها شـاخص نسـبت گـردش بیشـترین اثـر را بـر رشـد          
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هـاي   دهـد، اثـر شـاخص    طور که نتایج برآورد مـدل نشـان مـی    همان. اقتصادي دارد

اسـت کـه   توسعه بورس بر رشد اقتصادي ایران نسبت به سایر کشورها بسیار انـدك  

  .یافتگی بورس تهران دارد این امر نشان از عدم توسعه

هاي اقتصاد کالن، انباشت سرمایه یکی از عوامل مفید و مؤثر بـر   بر اساس نظریه

باشند  هاي تشکیل سرمایه می بازارهاي مالی یکی از محل. باشد رشد اقتصاد ملی می

سـازي گـردش منـابع مـالی و      گ، بهینهاندازهاي کوچک و بزر آوري پس که در جمع

هاي مولـد اقتصـادي    گذاري در بخش هدایت آنها به سوي مصارف و نیازهاي سرمایه

بازار بورس با کاهش ریسک و تجهیز و تخصیص مناسب منـابع،  . نقش بسزایی دارند

کشـورهایی  . گذاري و رشد اقتصادي کمک نماید تواند به افزایش سرمایه به خوبی می

گذاري و دستیابی به  مند هستند، در انجام سرمایه یافته بهره زار بورس توسعهکه از با

  .نمایند تر عمل می رشد اقتصادي باال نیز موفق

یـافتگی بـورس    ها حاکی از آن است که با توجه به عدم توسعه نتایج برآورد مدل

چیز گذاري و رشد اقتصادي بسـیار نـا   هاي توسعه بورس بر سرمایه تهران، اثر شاخص

. باشد ها می گذاري، اعتبارات اعطایی بانک در واقع در ایران عمده منابع سرمایه. است

هـاي مشـارکت    لذا، توجه به گسترش حجم بازار سرمایه کشور، از طریق ایجاد زمینه

وسیله گسـترش فیزیکـی و الکترونیکـی بـازار سـهام کشـور و        هر چه بیشتر مردم به

گذاري در بـورس اوراق بهـادار و تسـریع در     سرمایهتعریف و طراحی ابزارهاي متنوع 

  .رسد سازي، ضروري به نظر می امر خصوصی

تـرین   ها حاکی از آن است که نسبت گردش نقدینگی مهم هاي برآورد مدل یافته

باشـد و از آنجـا کـه طبـق نتـایج بـرآورد مـدل         گذاري می شاخص اثرگذار بر سرمایه

رسد هر چـه بـازار    اقتصادي دارد لذا به نظر میداري بر رشد  گذاري اثر معنی سرمایه

در . گـردد  تر باشد این امر منجر به افزایش رشد اقتصادي بیشتر مـی  بورس پیشرفته

هاي برآورد مدل حاکی از رابطه مثبـت بـین توسـعه بـازار بـورس و رشـد        کل یافته

  .باشد اقتصادي می
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  فصل چهارم

  بندي و ارایه پیشنهاد جمع

مدت و مداوم اقتصادي نیازمند تجهیز و تخصـیص بهینـه    بلند دستیابی به رشد

گذاري در اقتصاد ملی است و این مهـم بـدون کمـک بازارهـاي مـالی       منابع سرمایه

بـورس اوراق  . باشـد  پذیر نمی گسترده، به ویژه بازار سرمایه کارآمد، به سهولت امکان

یـز امکانـات مـالی و    بهادار به معنی یک بازار متشکل سرمایه، نقش مـؤثري در تجه 

اي در روند رشد اقتصادي کشورها داشـته و هـم اکنـون نیـز، در بسـیاري از       سرمایه

هـاي اقتصـادي را بـر عهـده      کشورهاي جهان، تأمین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگـاه 

  1:گردد نقش بورس اوراق بهادار در دو وظیفه عمده آن متبلور می. دارد

  .ه اوراق بهادارجذب نقدینگی از طریق عرض) الف

  .هاي اقتصادي و دولت تأمین مالی بنگاه) ب

بایسـت در دو عامـل ریسـک تولیـدي و      گیري بازارهاي سهام را می فلسفه شکل

گیرد کـه در معـرض    هایی نشأت می ریسک تولیدي از بنگاه. نقدینگی جستجو نمود

ان گـذار  ایـن ریسـک موجـب دلسـرد نمـودن سـرمایه      . هاي تولیدي قرار دارند شوك

  .گذاري کنند هاي تولیدي سرمایه خواهند در بنگاه شود که می گریز می ریسک

هـا، بـه دلیـل عـدم      ریسک نقدینگی، خطر انحالل یا ورشکستگی مالکان بنگـاه 

با ایـن حـال، ایـن بازارهـاي سـهام از عهـده دو       . باشد دسترسی آنها به پول نقد می

گـذاري در   بـه افـراد، اجـازه سـرمایه     آیند، زیرا اوالً بازارهاي سهام، ریسک خود برمی

نماینـد؛   هاي تولیـدي را متنـوع مـی    ها را داده و لذا مرتباً شوك تعداد زیادي از بنگاه

                                                        

 ).1378. (سعید نیکزاد الریجانی میر. 1
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هـا را بـه    ثانیاً بازارهاي سهام، اجـازه فـروش سـهام متعلـق بـه مالکـان اولیـه بنگـاه        

از عهـده   هاي بزرگی را کـه  ها و پروژه گذاران دیگر داده و تأمین مالی شرکت سرمایه

هـاي نقـدي    سازند و بدین ترتیب از عهده شـوك  پذیر می یک فرد خارج است، امکان

بر این اساس، بازارهاي سـهام، رقـابتی بـراي تخصـیص دادن ریسـک بـه       . آیند برمی

بـدیهی  . نماینـد  هاي تولید و نقدینگی را گسترده مـی  آورند و دامنه ریسک وجود می

شـود کـه بـازار سـهام در تعـادل       یسر میاست که تخصیص بهینه ریسک هنگامی م

ترین سطح آن خواهـد   باشد، بنابراین تعادل بازار سهام موجب تنزل ریسک به پایین

کننـد،   در واقع بازارهاي سهام از دو طریق به تسریع رشد اقتصادي کمک می. گردید

ه هـاـ بدون ایجاد هر گونـه وقفـ   نخست از طریق تسهیل توانایی مبادله مالکیت بنگاه

افتدـ که این امر موجب کاهش  ها اتفاق می هاي تولیدي که در داخل بنگاه در فرایند

دوم ایـن  . شود ها و نرخ رشد ستانده سرانه می ریسک تولیدي و افزایش کارآیی بنگاه

هـاي خـود را    دهد که ترکیب مطلوب دارایی گذاران می فرصت را به مالکان و سرمایه

ها شده و لذا ریسک نقدینگی را  زایش نقدینگی بنگاهتنوع بخشند، این امر موجب اف

هـا   کاهش ریسک تولیدي و نقدینگی به همراه بهبود کارآیی بنگـاه . نماید تعدیل می

ها شده و در نتیجـه رشـد اقتصـادي را     گذاري بنگاه موجب تشویق و افزایش سرمایه

ی تـأمین  هـاي اساسـ   پس بازار بورس عـالوه بـر اینکـه یکـی از راه    . بخشد شتاب می

هاي جدید است، عمالً نقـش اصـالح سـاختار تولیـدي      گذاري نقدینگی براي سرمایه

  .اقتصاد را نیز بر عهده دارد

دهـد بـازار    شواهد تجربی در کشورهاي پیشرفته و در حـال توسـعه نشـان مـی    

ها  بورس به عنوان یک ابزار کارآمد نقش مؤثري در تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه

هاي  ده است، از سوي دیگر با توجه با مسائل اقتصادي کشورها، بورس تواناییایفا کر

  :هاي بسزایی نماید تواند در موارد زیر کمک قابل توجهی دارد که استفاده از آن می

 سـازوکار بـورس اوراق   : هاي جدیـد عمرانـی و صـنعتی    کمک به اجراي پروژه

هاي تولیـدي،   ها و واحد نگاهتواند با پیوستگی جریان مالی به سوي ب بهادار می
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هـا را تسـریع    اتکاي صرف به درآمدهاي نفتی را کاهش داده و اجـراي پـروژه  

  .نماید

 ها در  انجام معامالت سهام شرکت :هاي دولتی اصالح ساختار مدیریتی شرکت

بازار بورس، به عنوان یک ابزار نظـارتی کارآمـد و پویـا، در تقویـت مـدیریت      

  .برد آیی را در شرکت باال میبهینه مؤثر بوده و کار

 تواند از طریق نشر انـواع اوراق بهـادار،    دولت می: کمک به تأمین درآمد دولت

از جمله اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و اوراق مشارکت، بخـش مهمـی از   

  .منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کند

 یـک ابـزار تـأمین     بورس اوراق بهادار بـه عنـوان  : اصالح ساختار مالی و پولی

  .هاي پولی کشور مؤثر باشد تواند در اجراي بهتر سیاست سرمایه می

 دولت معموالً کسري بودجه خود را از طریق اسـتقراض  : تأمین کسري بودجه

هـاي   در حالی کـه واگـذاري سـهام شـرکت    . کند از سیستم بانکی تأمین می

مـورد نیـاز    توانـد در تـأمین سـرمایه    وابسته به دولت به بخش خصوصی مـی 

هـاي تـورمی    بسیار مؤثر باشد، نکته اینکه این شیوه تـأمین سـرمایه، بازتـاب   

ذکر این نکته نیـز ضـروري   . استقراض از سیستم بانکی را نیز به همراه ندارد

است که تأمین منابع مالی مورد نیاز بخـش خصوصـی از طریـق بـورس، بـه      

افـزایش کـارآیی،    دلیل شفافیت اطالعات و نیز کمک بـه اطـالع مـدیریت و   

هاي بسیاري نسـبت بـه تـأمین منـابع      ها برتري وري و سوددهی شرکت بهره

  .ها دارد مالی از طریق بانک

 ها در آن، موجب ایجـاد رقابـت گردیـده و     وجود بورس و نیز پذیرش شرکت

ها در  هاي سهام شرکت دهد زیرا قیمت کارآیی آنها را افزایش می وري و بهره

بازده سهام آنها ارتباط مستقیم دارد و همین امـر زمینـه   بورس با عملکرد و 

  .آورد بهبود کیفی و کمی تولیدات را فراهم می

 هاي پذیرفته شده در بورس به منـابع مـالی ارزان قیمتـی دسترسـی      شرکت

هاي باال از سیستم بانکی، منـابع   توانند به جاي اخذ وام با نرخ یابند و می می
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افزایش سـرمایه و فـروش سـهام ناشـی از افـزایش       مالی مورد نیاز خود را با

  .دست آورند سرمایه به مردم از طریق بورس به

 ها در تأمین منابع مـالی ایـن اسـت     هاي بورس نسبت به بانک از دیگر برتري

هـا و اخـذ    هاي اقتصادي براي تـأمین منـابع مـالی از طریـق بانـک      که بنگاه

اري و حقـوقی، خـود را بـا    تسهیالت، مجبورند پس از طی مراحل مختلف اد

هاي آنها نیز ـ غالباً چند   هاي مورد نظر بانک تطبیق داده و دارایی چهارچوب

گیرد، در  ها قرار می برابر مقدار وام و استقراض ـ به عنوان وثیقه در گرو بانک 

که در تأمین منابع مالی از طریق بـورس، ضـمن حفـظ مالکیـت بنگـاه       حالی

ا استقالل حقوقی خود را حفـظ نمـوده و بـا شـرایط     ه براي سهامداران، بنگاه

  .پردازند تري به تأمین منابع مالی می آسان

 هـا و   وري و کـارآیی شـرکت   ها در بورس موجب افزایش بهره پذیرفتن شرکت

یابـد و بـا    گذاري افزایش مـی  در واقع بازده سرمایه. افزایش تولید خواهد شد

هاي پذیرفته شده با سـهولت انجـام    توجه به اینکه نقل و انتقال سهام شرکت

گیرد، این سرمایه داراي نقـدینگی بـالقوه بـوده و قیمـت واقعـی آنهـا در        می

اندازهاي خـود   شود، لذا سهامداران جزء با رغبت زیادي پس بورس تعیین می

دهند کـه موجـب رونـق بـورس بـه       را به خرید این قبیل سهام اختصاص می

ر سرمایه شده و طبعـاً موجـب رشـد و رونـق     عنوان یکی از ابزارهاي مهم بازا

  .گردد اقتصادي می

ها و محورهـاي   شواهد متعدد حاکی از آن است که سازوکار اوراق بهادار از بنیان

اساسی بازار سرمایه در بسیاري از کشورها بـوده و تعـداد زیـادي از کشـورها، نظیـر      

از بـورس اوراق  ... و کنـگ، مـالزي، ترکیـه     آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، هنگ

  .اند هاي بسیار کرده بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادي استفاده

کـار   هاي گوناگونی که معموالً به عنوان معیار ارزیابی فعالیت بـورس بـه   شاخص

دهند نقش بورس اوراق بهادار در کشور ما بسیار ناچیز و  روند به وضوح نشان می می

هـاي عضـو    حاکی از این است کـه تعـداد شـرکت    اطالعات. حتی قابل اغماض است
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، و در کشورهاي در حال توسعه بـه طـور   359حدود  2007بورس در ایران در سال 

 1201یافته به طور متوسط در حـدود   و در کشورهاي توسعه 5/558متوسط معادل 

ــی ــادار در ســال  . باشــد م ــامالت اوراق به ــادل  2007ارزش حجــم مع ــران مع در ای

و در کشـورهاي در حـال توسـعه بـه طـور متوسـط معـادل        ن دالر میلیو 71/8242

یافتــه بــه طــور متوســط معــادل   و در کشــورهاي توســعهمیلیــون دالر  9/417918

 2007شاخص اصلی بازار سهام در ایـران در سـال   . باشد میمیلیون دالر  6102034

و در کشــورهاي در حــال توســعه بــه طــور متوســط معــادل دالر  57/9736معــادل 

دالر  82/8728یافته به طور متوسط معـادل   و در کشورهاي توسعهدالر  27/25157

میلیـون   01/43885در ایران معادل  2007 کل ارزش جاري سهام در سال. باشد می

میلیـون دالر   4/364111در کشورهاي در حال توسعه به طور متوسط معادل  دالر و

میلیــون دالر  3074957و در کشــورهاي توســعه یافتــه بــه طــور متوســط معــادل  

 در 09/0معـادل   2007نسبت ارزش جاري سهام در بورس ایران در سـال  . باشد می

ــادل     ــط مع ــور متوس ــه ط ــعه ب ــال توس ــورهاي درح ــورهاي  66/755کش و در کش

نسـبت نقـدینگی در سـال    . باشـد  مـی  61/1180یافته به طور متوسط معادل  توسعه

طور متوسـط معـادل    ل توسعه به، و در کشورهاي در حا01/0در ایران معادل  2007

  .باشد می 3/2180طور متوسط معادل  یافته به و در کشورهاي توسعه 60/512

و در کشـورهاي در حـال    02/0در ایـران معـادل    2007نسبت فعالیت در سال 

 16/0یافتـه معــادل   و در کشـورهاي توســعه  09/0طــور متوسـط معــادل   توسـعه بـه  

  .باشد نیافتگی بورس تهران می کننده توسعه ها بازگو باشد که همه این شاخص می

هاي اقتصادي، بـورس را   هاي مالی و بحران شرایط خاص کشور نظیر بروز تحریم

هـا و   دار شاخص قیمـت  نوسانات سریع و دامنه. است  با خطرات بسیاري مواجه کرده

تـرین پیامـدهاي آن    گـذاري در درجـات بـاال مهـم     پـذیري سـرمایه   در نتیجه ریسک

، که نهایتاً منجر به عدم تمایـل بخـش خصوصـی بـه شـرکت در بـازار اوراق       هستند
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و وجـود تـورم بـاال    . گـردد  بهادار و نقش ناچیز بورس در تـأمین مـالی سـرمایه مـی    

  .باشد گذار بر تشدید رکود معامالت می ثباتی ارزش پول از عوامل تأثیر بی

یـن بـوده اسـت کـه     هاي بنیادي ا گذاري در کشور ما برداشت عمومی از سرمایه

ها یا به درآمد نفت وابسته هستند و یـا اینکـه بودجـه دولـت      گذاري گونه سرمایه این

هایی را فراهم سازد و ایـن در حـالی اسـت     باید به طریقی امکان اجراي چنین پروژه

چنان نیازهاي مالی باالیی برخوردارنـد کـه معمـوالً     هاي زیربنایی از  که اجراي پروژه

تـر   توجه به امکانات مالی اندك خـود، قـادر بـه اجـراي آن و از آن مهـم     ها، با  دولت

بنابراین درآمد نفت و توان اجرایی بودجه دولـت، کـه   . باشند اجراي به موقع آن، نمی

ــی      ــت م ــد نف ــأثر از درآم ــیعی مت ــاس وس ــود در مقی ــراي    خ ــت اج ــد، قابلی باش

آبیاري و غیره را از نظر  هاي ها، سدها و شبکه هاي کالن، مانند بزرگراه گذاري سرمایه

از این لحاظ یکـی از مشـکالت موجـود در بـورس، عـدم وجـود       . مالی و زمانی ندارد

هـاي   لـذا ضـروري اسـت بـا ارائـه برنامـه      . باشـد  می  گذاري فرهنگ تولیدي و سرمایه

  .گذاري در امور تولیدي آشنا نمود آموزشی مناسب، مردم را با فرهنگ سرمایه

تـرین مراحـل    تـرین و در عـین حـال پیچیـده     از مهـم  گذاري سهام یکـی  قیمت

گذاري،  هاي سرمایه در ایران به علت عدم وجود بانک. باشد عملیاتی در هر بورس می

هـر  . عمالً مسئولیت تهیه قیمت پایه بر عهده سازمان بورس اوراق بهادار تهران است

یکـی  . ل داشته باشدتواند نتایج زیانباري را به دنبا گونه عدم دقت در این مرحله می

گـذاري سـهام، عـدم وجـود      از معضالت عمده در بـورس تهـران در راسـتاي قیمـت    

بایستی به شکلی برطرف گردد، زیرا یک بـازار کـارا بایـد     اطالعات کافی است که می

این امکان را فراهم آورد که بر اساس اطالعـات منتشـر شـده در بـازار، اوراق بهـادار      

ابی قـرار گیـرد و آثـار آن در قیمـت اوراق بهـادار مـنعکس       طور پیوسته مورد ارزی به

به عبارت دیگر در بورس اوراق بهادار، قیمت اوراق بهادار نسبت به تحـوالت و  . گردد

هـاي اطالعـاتی کـه     تـرین حـوزه   مهـم . دهـد  رویدادهاي مختلف حساسیت نشان می

  :اند از رتبایستی به صورت بانک اطالعاتی در اختیار تحلیلگران قرار گیرد عبا
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 .هاي پذیرفته شده بورس اطالعات مالی در مورد شرکت .1

اطالعات فنی اقتصادي، هم از بعد خرد و هم بعد کـالن، بـه عنـوان عوامـل      .2

 .محیطی مؤثر بر عملیات شرکت

 .اطالعات فنی که معموالً بایستی طبق نظر کارشناسان فنی تهیه گردد .3

گـذاران   از حضـور مـؤثر سـرمایه   در بورس تهران مشکالتی وجود دارد که مـانع  

از دیـد  . تـوان بـه چنـد دسـته تقسـیم کـرد       موانع اصـلی را مـی  . خارجی شده است

. سیاسـی اسـت   ریسـک   گـذاري در ایـران،   گذاران خارجی،  مانع اول سرمایه سرمایه

در حـال حاضـر   . گذاري خارجی، موانـع قـانونی اسـت    دومین مانع در جذب سرمایه

گـذاران خـارجی سـد     ی است که به نوعی در مقابل سرمایهبورس تهران داراي قوانین

هـا و   گـذاري خـارجی در بـورس    سـرمایه «نامـه   آیین) 7(مطابق ماده . کند ایجاد می

گـذاران خـارجی    تعداد سهام در مالکیت مجمـوع سـرمایه  » بازارهاي خارج از بورس

بـازار   هاي پذیرفته شده در بـورس یـا   درصد مجموع تعداد سهام شرکت 20ز نباید ا

درصد تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بـورس یـا بـازار     20خارج از بورس یا 

گـذار   لکیـت هـر سـرمایه   همچنـین تعـداد سـهام در ما    .خارج از بورس بیشتر باشـد 

 10تواند از  خارجی در هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس نمی

گـذار   هر چنـد ایـن سـقف بـراي سـرمایه      .آن شرکت بیشتر باشد امدرصد تعداد سه

تواند با پول کم وارد بازار  زیرا می. باشد خارجی محدودکننده است، اما قابل درك می

نامـه   همان آیین 8بر اساس ماده اما درك این مسأله که . شود تا بازار را ارزیابی کند

م خریـداري  مجوز سازمان، اصل سـها  بدونتا دو سال تواند  گذار خارجی نمی سرمایه

براي آنها دشوار است، زیرا آنها شـرایط ایـران را بـا کشـورهایی کـه       شده را بفروشد

دهند، مقایسـه نمـوده و از آوردن    گذاري اختصاص می اي براي سرمایه تسهیالت ویژه

سومین مانع، مربوط به پیچیدگی قوانین بورس تهـران  . کنند سرمایه خود امتناع می

فروش براي خارجیان بسیار دشوار اسـت بـه طـوري کـه     هاي خرید و  صف .باشد می

گذاري و سود آفرینی در بازاري بـا   هاي الزم براي سرمایه کنند، مهارت آنها حس می
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. باشد رسانی ناکافی بورس تهران می چهارمین مانع، اطالع. ها را ندارند این پیچیدگی

ن نیـاز بـه   گـذاري بـراي بـورس تهـرا     رسانی در خصوص جـذب سـرمایه   براي اطالع

در . اي در خارج از کشور است تا بتواند این ارتباط مؤثر را برقرار کنـد  اي حرفه شبکه

هـاي تـأمین    صورتی که در حـال حاضـر بـین شـرکت بـورس، کـارگزاران و شـرکت       

  در ایـن ترتیـب    اي خارجی وجود ندارد بـه   گذاران حرفه سرمایه، دسترسی به سرمایه

  .گذار خارجی وجود ندارد بین بازار ایران و سرمایهحاضر هیچ تماس مستقیمی   حال

  :گردد با توجه به مشکالت ذکر شده در ادامه پیشنهادهایی ارائه می

     آموزش، امري مهم براي کارگزاران و سهامداران و سـایر عناصـر و اجـزاي

وابسته به بورس جهت اعتالي ذهنیت و تلقی از بازار سرمایه و نقش مؤثر 

  .هاي مربوط به بازار سهام است آیی و گسترش فعالیتآن در افزایش کار

    هـاي   اجازه انتشار اوراق قرضه دولتی قابل تبدیل بـه اوراق سـهام شـرکت

 .دولتی

 هاي خارجی تالش در جهت جذب سرمایه. 

 سازي اطالعات زدایی در زمینه اطالعات وشفافیت انحصار. 

 رس ایران باید توجـه  المللی کردن بو براي بین: المللی اندازي بورس بین راه

. گذار خارجی موفق بـوده اسـت   نمود که کشور چه مقدار در جذب سرمایه

توان بـه مقـررات    گذار خارجی در بورس می از دالیل عدم موفقیت سرمایه

ــرد  ــاره ک ــاط اش ــن ارتب ــاده  . موجــود در ای ــاس م ــر اس ــین) 8(ب ــه  آی نام

ــورس  ســرمایه« ــارجی در ب ــذاري خ ــور  گ ــارج از ب ــاي خ ــا و بازاره » سه

. تواند سهم خریداري شـده را بفروشـد   سال نمی دوگذار خارجی تا  سرمایه

اي بـراي تسـهیل شـرایط     نامـه  ضروري است که شوراي عالی بورس آئـین 

 .گذار خارجی فراهم نماید حضور سرمایه

 اندازي بورس اسـالمی داراي   باید اذعان نمود، راه: اندازي بورس اسالمی راه

بازار بورس تهـران و طـرف دیگـر کشـورهاي     یک طرف . باشد دو طرف می



  93                                                                                                      بندي و ارایه پیشنهاد                 جمع

ممکن است کشورهاي اسالمی از این طرح استقبال نکننـد ولـی   . اسالمی

اندازي بورس اسالمی باید ابعاد مختلفی، از جمله محل تأسـیس   جهت راه

ها، سهامداران، سـامانه معـامالتی،    آن، واحد پول، چگونگی پذیرش شرکت

نظـر قـرار    را مدبر اساس موازین شریعت ، ...قوانین مقرراتی و نهاد ناظر و 

 .باشد میاد که به نوبه خود کار درخور توجهی د

 انتشار اوراق مشارکت نیز مانند سهام از پرداخت مالیات معاف شود. 

    ــار ــدینگی را در اختی ــر اســت، نق ــونی بهت ــالی کن در وضــعیت بحــران م

د و مـطابــق بــا   ـ به منظــور بـازارگـردانــی استانــدار      1هـا بازارگـردان

استـانـداردهـاي جهـانی ـ بگـذارند، در این صورت، نه تنها بحـران بـازار     

 .ماند شود، بلکه نقدینگی تزریق شده اولیه نیز باقی می سرمایه مرتفع می

    ــم ــتن چش ــران، نداش ــهام ای ــازار س ــالت ب ــی از معض ــازدهی   یک ــداز ب ان

ز هـر چیـز بـه    سـهامداران بـیش ا  . گذاري براي سـهامداران اسـت   سرمایه

 .گذاري نیاز دارند ها و کاهش ریسک سرمایه شفافیت اطالعات شرکت

 گذاران خارجی نسـبت بـه ریسـک سیاسـی      با توجه به تصوري که سرمایه

 يهـا  ایران دارند، بهتـر اسـت بـورس تهـران تصـویر درسـتی از موقعیـت       

 .کشور ارایه نمایددر  گذاري سرمایه

 توانـد در جـذب آنهـا بـه      ن خارجی میگذارا رسانی شفاف به سرمایه اطالع

با توجه به عدم وجود ارتباط مستقیم بین بازار ایران و . بورس کمک نماید

گذاران خارجی ضروري است اقدامات الزم در ایـن ارتبـاط صـورت     سرمایه

 .پذیرد

                                                        

اي است که تمایل آمادگی براي خرید و فروش اوراق بهادار با یـک   بازارساز یا بازارگردان واسطه  .1

هاي وي براي خرید به قیمت پایین و فروش بـه   سود و منافع او از تالش. ده را دارد قیمت سود

 ها را بـه وسـیله قیمـت پیشـنهادي     آید و مظنه معامالتی خود در بورس قیمت باال به دست می

ها کمتر و از قیمت پیشـنهادي فـروش بیشـتر اسـت،      خرید، که از قیمت تابلو و فهرست قیمت

  .دهد براي کسب یک حاشیه سود انجام می
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با توجه به وضعیت بحران مالی چنـد سـال اخیـر در بـازار مـالی دنیـا و تنـزل        

هش قیمت فلزات پایه نظیر فوالد، مـس، آلـومینیم، روي،   شاخص بورس ناشی از کا

شود سـهامداران سـبد سـهام خـود را متنـوع نماینـد و بـا شناسـایی و          پیشنهاد می

هایی که وابسـتگی کمتـري بـه فلـزات اساسـی، نفـت و دالر        خریداري سهام شرکت

  .دارند، میزان سهم خود را از سهام پرریسک کاهش دهند
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