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 مقدمه  .1

 ادا   ادا و شدا     با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندداا  اقتصداد  وردو اا بدا گرددگمرر ا،ا ادار داد       

المللدی  اا  بین ورو   اامیتی بیش از پیش گافته است. بر امین اساس بر ی ساز،انها  ،عتبدر بدین   ،قاگسه

 اا  بین ورو   ،ی نماگند.  اا  ،قاگسه اقدام به گرداو   و انترا  ا،ا اا و شا  

اقتصداد ر   ادا   اا ،ی تواند نقری به سزاء د  تصمیم گیدر   اطالع از ا رگن وضعیت ورو ،ان د  اگن شا  

گذا ان و فعالین تجا   و دگمر ذگنفعان داشته باشد. لذا د  جهت انترا  ،ستمر و فراگیر اگنمونه ا،ا ادا و   سر،اگه

از ا،ا ادا و   اداگی  داندد بدا انتردا  گدزا ش     فه  ود ،دی وظی وزا ت صنعتر ،عدن و تجا تاا د  ورو ر  شا  

شفافیت د  فضا  والن اقتصاد  ورو ر دسترسدی  اا  گاد شد  ضمن ومک د   استا  فراام او دن  شا  

نماگد. د  امین  استار ،عاونت طرح و برنا،ه با ادف شناساگی و  فعاالن اقتصاد   ا به اگنمونه نیازاا تسهیل ،ی

 اا  ،هم اقتصاد  ،رتبط بدا بشدش صدنعتر ،عددن و تجدا تر تهیده گدزا ش        باز نرر اقالم ا،ا   و شا  

 ا د  دستو  وا   ود قرا  داد  است. اگن گزا ش وه بصدو ت ادوا   ،نتردر   « المللی بین اا  ا،ا اا و شا  »

المللی بود  و فا غ از ار گونده تللیدل تشصصدیر     اا  اطالعاتی ،عتبر بین  وااد شدر شا،ل ا،ا  و اقالم پاگما 

ت نقادانه ،و د بلثر بر سدی و   ود وه اگن ا،ا اا بصو  شود. انتظا  ،ی صرفاً د  قالب ا،ا اا  توصیفی ا ائه ،ی

از طرگد  پو تداو وزا تشانده نیدز قابدل       ادا  اا  تشصصی )وا شناسانه( قرا  گیرد. اگدن سلسدله گدزا ش    تللیل

 بردا   ،ی باشد. بهر 

ز،ینه بهبود تصمیمات و سیاستمذا   ،رتبط با فضا  وسب وا   ا فراام سازد.  اا ا،ید است اگن سر  گزا ش 

توانند نظرات  ود د  ز،ینه ،وضوعات گدزا ش و سدا تا  ان  ا بده دفتدر ا،دا  و فدراو         امرا ان ،لترم ،ی 

 اا ا ائه نماگند. داد 
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 1ماليبازار توسعهمعرفي شاخص  .2
 

                             ورددددو اا  جهددددان پددددذگر   قابددددت د  صددددو  اقتصدددداد جهددددانی ،جمدددد  گددددزا ش سدددداالنه

(Global Competitiveness Report ) ورو اا  بین   ونر  11 د  ،تغیر 111 از بیش ا زگابی واق  د 

 :از وه به انها  ون اطالق شد ر عبا تند گانه دوازد  ،تغیراا  اگن .است ،شتلف

 و وسب بازا ر پیررفتمی وا اگی ،ها تر و عالی ا،وزش والنر اقتصاد ،لیط اار اقتصاد ر زگرسا ت نهاداا  

 وا  بازا  وا اگی و ،الی بازا  توسعه فناو  ر ا،ادگی ،قد،اتیر نواو  ر ا،وزش و بهداشت بازا ر انداز  وا ر

ا وان فوق د  سه گرو  اقتصاد  وا اگی ،لو ر عمل ،لو  و نواو  ،لو  طبقه بند  ،ی گردند و د جه 

 پیررفتمی ورو اا بر اساس اگن گرو  اا سنجید  ،ی شود. 

ر وا اگی بازا  ،ها تنظیر ا،وزش عالی و  رؤثر بر افزاگش وا اگیر عوا،ل ،،لو  اا  اقتصاد  وا اگی د  نظام

و انداز  بازا ر ،و د ا زگابی قرا   فناو  ا،ادگی  بازا  نیرو  وا ر پیررفته بودن بازا اا  ،الیر اگیواالر وا 

 د  اگن گزا ش توسعه بازا  ،الی ،و د بر سی قرا  گرفته است. گیرد. ،ی

از ثروت  ،ناب  ،الی حاصل روه گک اقتصاد وا ا،د استادف از شا   توسعه بازا  ،الی اطمینان از اگن ا،ر 

،لی و انچه وه از  ا ج ،رزاا وا د ورو  ،ی شود  ا به وا افرگنی گا  پروژ  اا  سر،اگه گذا   با باالترگن نرخ 

ا،ر  اساسی    وسب و وا  د  گذا  ر،اگهس رو  بازگرت سر،اگه ،و د انتظا ر ا تصا  داد. برا  بهر 

است وه بتواند سر،اگه الزم  ا برا   پیررفته با عم  و ظرفیت وافیاست. بنابراگن اقتصاد نیاز،ند بازا  ،الی 

ر او اق بهادا  و دگمر ،ناب  ،الی فراام نماگد.  ،نسجمبشش  صوصی از ،نابعی ،انند بشش بانری اا  فعالیت

برا  حماگت بتواند لی بازا  ،او  بود سیستم بانری قابل اطمینان و شفاف الزم است ورداار اگن وا  تلق برا  

به زگر شا    8جهت انداز  گیر  توسعه بازا  ،الی از  اگجاد نماگد. ی  ا،ناسب اا ظرفیتگذا ان از سر،اگه

 شود.استفاد  ،ی 1شرح جدوو 
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 شاخص توسعه  بازار مالی و اجزای آن .1 جدول

 

 شاخصتوضیح 
 شوند(ها اندازه گیری میی که بر مبنای آن مولفهت)سواال

 عنوان شاخص
 

 د،ات و   ا تلت پوششوسب و وا  تا چه انداز  بشش ،الی  رد  ورو  شما

  داد؟ ود قرا  ،یا،رانات ،الی 

 د  دسترس بودن  د،ات ،الی

)Availability of financial services( 

 د  ورو  شما تا چه انداز   د،ات ،الی برا  وسب و وا  قابل تا،ین است؟ 
 قابل تا،ین بودن استفاد  از  د،ات ،الی

)Affordability of financial services( 

د  ورو  شما تا چه انداز  شروت اا  ،ی توانند از طرگ  انترا  سهام و گا قرضه د  

 پوو  ود  ا افزاگش داند؟ ربازا  سر،اگه

 تا،ین ،الی از طرگ  بازا  دا لی سهام

)Financing through local equity market( 

گک طرح  وب ا اگه دستیابی به وام بانری تنها با ا،ران د  ورو  شمار تا چه انداز  

 وسب و وا  و بدون وثیقه ا،ران پذگر است؟

 سهولت دسترسی به وام

)Ease of access to loans( 

د  ورو  شما تا چه انداز  شروع گک وسب و وا  وا افرگنانه امرا  با نواو   ا،ا 

 سادگی ا،ران پذگر است؟ ه  گسک باال با  اعتبا  ،نصفانه ب

 دسترسی به سر،اگه اا  ،شاطر  ا،یز

)Venture capital availability( 

 استلرام ،الی بانک اا  ا  چمونه ا زگابی ،ی ونید؟  رد  ورو  شما
 استلرام ،الی بانک اا

)Soundness of banks( 

 ،ی نماگند؟        د  ورو  شمار تا چه انداز  ،قر ات رثبات بازا  ،الی  ا تضمین
 ،قر ات او اق بهادا  ،بادالت

)Regulation of securities exchanges  (  

) 11تا 1قانون از وام گیرندگان و حقوق وام داندگان  و  گک ،لو  د جه حماگت 

ه ا  و و شرستمی وام وثیق ن. اگن شا   ،یزان حماگت قوانیا زگابی ونید بهترگن(

 وام  داندگان و تسهیالت اعطا  وام  ا ،ی سنجد. گیرندگان و 

 و وام گیرند (  شا   حقوق قانونی)وام داند

)Legal rights index, (0–21  ( best *(  
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 عرفي مرجعم .3

شود.  توسط ،جم  جهانی اقتصاد تهیه و به صو ت سالیانه ،نترر ،ی ا،ا اا  ،و د استفاد  د  اگن گزا شر 

و  شد استشراج  http://www.weforum.org ولیه جداوو اگن گزا ش از ساگت اگن ساز،ان به اد س

 .پذگراستعات از طرگ  ،راجعه به ساگت برا  عموم ا،ران الدسترسی به اط

 توسعه بازار ماليدر شاخص  ایران جایگاه .4

داد  شد  نران  1د  جدوو  1112لغاگت  1111طی سالها   بر سی  وند تغییرات  تبه اگران د  اگن شا  

 111د  نوسان بود  و بهترگن  تبه وه 143تا  111ر  تبه اگران بین دادطو  وه اگن جدوو نران ،یاست. امان

د د  طی شش ساو ،و د وحد   بدتربناگن  تبه به  1112وسب شد  است. د  ساو  1111بود  د  ساو 

ورو  ،و د بر سی ،بین ان است  131قرا  گرفتن ورو ،ان د  اگن  تبه د  ،یان .   است سید 143به  ر،طالعه

 وه فراام او دن فضا   قابتی د  ورو ،ان ا تباط تنماتنمی به گراگش بیرتر د  بازا اا  ،الی دا د. 

 تا،ین ،الی از» د  زگرشا    تبهبهترگن  تعیین ونند  شا   توسعه بازا  ،الیراا  د  ،یان زگرشا  

بود  ا،ا د  ساو  52.  تبه اگران د  اگن زگر شا   د  بهترگن حالت شود،رااد  ،ی «طرگ  بازا  دا لی سهام

سهولت دسترسی به  »ترگن زگرشا   ،ربوط به زگرشا    سید  است. د  عین حاو نا،ناسب 113به  1112

شراگط دسترسی  وهبیانمر ان است  اگن ا،ر سید  است.  148د  ان به  1112بود  و  تبه اگران د  ساو  «وام

اگرچه نسبت به دو اا  ،شتلف اقتصاد  نظیر بشش صنعتر ،عدن و باز گانی به  د،ات ،الی برا  بشش

ا،ا امچنان بازنمر  و اصالح شراگط برا  ،لق  شدن فضا   قابتی تولید  رساو قبل از ان اندوی بهبود گافته

  ناپذگر  وااد بود.اجتناب

 

 

 



 

7 
 

 

 

 2212لغایت  2212طی دور  توسعه بازار مالیایران دررتبه  .2 جدول

 

ف
ردی

 

توسعه بازار درشاخص 

 مالی

 2212سال  2211سال  2212سال 
سال 

2213 

سال 

2214 

سال 

2212 

 131) از 

 کشور(
 142) از 

 کشور(
 144) از 

 کشور(
 141) از 

 کشور(
 144) از 

 کشور(
 142) از 

 کشور(

 134 121 132 123 123 122 توسعه بازار مالی

 132 132 131 132 134 133 در دسترس بودن خدمات مالی 1

2 
قابل تامین بودن استفاده از 

 خدمات مالی
121 132 121 132 132 132 

3 
تامین مالی از طریق بازار داخلی 

 سهام
12 12 52 15 11 124 

 131 141 141 141 131 135 سهولت دسترسی به وام 4

5 
های دسترسی به سرمایه 

 مخاطره آمیز
133 133 121 131 133 122 

 121 122 121 124 113 113 استحكام مالی بانك ها 6

 122 122 12 14 11 11 مقررات اوراق بهادار مبادالت 7

8 
شاخص حقوق قانونی)وام دهند 

 و وام گیرنده(
15 11 11 121 15 125 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 

 با کشورهای منطقه در مقایسه توسعه بازار مالي شاخصایران در  وضعیت .4.1
 

 توسعه بازار مالی رتبه ایران و کشورهای منطقه در شاخص .3 جدول

 2212لغایت  2212طی دوره 

ف
دی

ر
 

 طقهکشورهای من

 2212سال  2214سال  2213سال  2212سال  2211سال  2212سال 

 کشور( 142) از  کشور( 144) از  کشور( 141) از  کشور( 144) از  کشور( 142) از  کشور( 131) از 

 13 13 13 14 11 11 قطر 1

 22 11 24 22 33 33 امارات  2

 25 22 22 11 12 14 فلسطین اشغالی 3

 33 31 22 11 14 22 بحرین 4

 41 32 21 22 15 22 عربستان  2

 42 21 21 25 32 32 عمان 5

 54 21 21 44 22 51 ترکیه 1

 51 15 12 13 11 121 گرجستان 1

 11 55 11 52 52 24 اردن 1

 13 11 12 15 21 53 کویت 12

 11 122 122 55 21 23 لبنان 11

 11 11 123 112 121 111 قزاقستان 12

 14 11 15 11 12 112 ارمنستان 13

 11 12 51 13 12 13 پاکستان 14

 122 12 112 111 113 111 قرقیزستان 12

 na  113 112 124 111 121 تاجیكستان 15

 114 11 11 11 14 11 آذربایجان 11

 111 122 111 122 12 12 مصر 11

11 
 134 121 132 123 123 122 ایران
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 2212در سال  توسعه بازار مالی هایشاخصزیر در و کشورهای منطقه تبه ایران ر .4 جدول

 کشورهای منطقه ردیف

در دسترس 

بودن خدمات 

 مالی

قابل تامین 

بودن استفاده 

از خدمات 

 مالی

تامین مالی از 

بازار طریق 

 داخلی سهام

سهولت 

دسترسی 

 به وام

دسترسی به 

سرمایه های 

 مخاطره آمیز

استحكام 

مالی 

 بانك ها

مقررات 

اوراق 

بهادار 

 مبادالت

شاخص 

 قانونی حقوق

)وام دهند و 

 وام گیرنده(

 121 1 12 1 1 4 5 13 قطر 1

 125 15 21 1 3 21 22 22 امارات 2

 44 31 11 4 22 35 21 35 فلسطین اشغالی 3

 121 13 21 23 1 21 12 12 بحرین 4

 125 32 11 21 21 22 21 41 عربستان 2

 121 22 31 35 1 21 25 45 عمان 5

 13 52 21 13 52 52 35 34 ترکیه 1

 11 112 21 111 121 133 13 11 گرجستان 1

 131 41 52 11 22 32 45 25 اردن 1

 125 12 31 21 45 31 22 55 کویت 12

 125 54 23 42 15 121 12 21 لبنان 11

 13 11 112 21 44 11 23 53 قزاقستان 12

 53 112 13 12 11 122 11 13 ارمنستان 13

 13 13 11 11 12 51 13 12 پاکستان 14

 11 125 122 14 113 121 121 121 قرقیزستان 12

 121 113 11 32 22 121 12 15 تاجیكستان 15

 125 11 123 11 11 15 12 11 آذربایجان 11

 125 122 12 11 121 22 125 121 مصر 11

 125 122 121 122 131 124 132 132 ایران 11
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 با  کشورهای منتخبدر مقایسه  توسعه بازار مالي شاخصایران در  وضعیت .4.2

 تبه ورو ،ان   5و  2جدوو د   توسعه بازار ماليشاخص  تر از جایگاه کشورمان دره تصویری دقیقئبرای ارا

د  اگن شا   با بر ی ورو اا  پیررفته صنعتی و ورو اا  تاز  صنعتی شد  ،و د ،قاگسه قرا  گرفته 

  است.

 توسعه بازار مالی در شاخصو کشورهای منتخب رتبه ایران    .2 جدول

 2212 لغایت 2212 هطی دور 

ف
دی

ر
 

 کشورهای منتخب

 2212سال  2214سال  2213سال  2212سال  2211سال  2212سال 

 کشور( 142) از  کشور( 144) از  کشور( 141) از  کشور( 144) از  کشور( 142) از  کشور( 131) از 

 2 1 12 15 22 31 آمریكا 1

 1 4 5 5 3 1 مالزی 2

 11 22 21 32 31 35 آلمان 3

 11 15 23 35 32 31 ژاپن 4

 21 23 33 21 1 15 فرانسه 2

 23 21 11 21 21 11 هندوستان 5

 24 24 24 24 41 21 چین 1

 11 12 112 11 12 13 کره جنوبی 1

 12 112 121 132 121 122 روسیه 1

 111 111 124 111 11 121 ایتالیا 12

 134 121 132 123 123 122 ایران 11

 

 ورو  و 1111 ساو د  سنماپو  ورو  و 1113 و 1114 ر1111 ر 1111 سالها  د  ونگ انگ ورو  ضمنا  

 .اند نمود  وسب  ا ،الی بازا  توسعه شا   د  گک  تبه 1112 ساو د  نیوزلند
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  2212در سال توسعه بازار مالی هایشاخصزیر در و کشورهای منتخب رتبه ایران   .5 جدول

ف
دی

ر
 

کشورهای 

 منتخب

در دسترس 

بودن 

خدمات 

 مالی

قابل تامین 

بودن 

استفاده از 

خدمات 

 مالی

تامین مالی 

از طریق 

بازار داخلی 

 سهام

سهولت 

دسترسی 

 به وام

دسترسی 

به 

های  سرمایه

 آمیز مخاطره

استحكام 

 مالی 

 بانك ها

مقررات 

اوراق 

بهادار 

 مبادالت

شاخص 

حقوق 

قانونی)وام 

دهند و وام 

 گیرنده(

 4 24 31 2 14 2 12 4 آمریكا 1

 24 22 43 2 2 13 12 11 مالزی 2

 44 25 45 22 32 11 14 11 آلمان 3

 12 11 21 21 11 12 21 25 ژاپن   4

 12 23 42 21 11 11 21 21 فرانسه 2

 44 51 122 13 21 42 11 11 هندوستان 5

 12 22 11 15 21 44 41 51 چین 1

 53 11 113 15 111 41 11 11 کره جنوبی 1

 12 11 112 55 21 11 51 51 روسیه 1

 125 11 15 124 135 15 11 12 ایتالیا 12

 125 122 121 122 131 124 132 132 ایران 11


