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 مقدمه -1

و  به بخش تولید غیرمولدکننده منابع مالی از بخش  های هدایت ، بازارهای مالی به عنوان جریاندر ادبیات اقتصادی

تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع  گذاری، سرمایه زایی، دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال مولد

های اصلی اقتصاد یاد  ه حدی باال است که از آنها به عنوان شریانبهبود رفاه جامعه دارند. اهمیت این بازارها ب

ادبیات کرد. در  بندی دسته( سرمایه 2( پول و 1توان بازارهای مالی را به دو بازار  بندی کلی می شود. در یک طبقه می

مالی  ینتأم(تسهیل 1بازار سرمایه نقش اساسی در رشد اقتصادی از طریق:  ،ادبیات اقتصاد مالی یژهو به اقتصادی

( افزایش شفافیت در 5بهبود راهبری شرکتی و  (4ها  ( بهبود نقدشوندگی دارایی3( تخصیص بهینه منابع، 2ها،  بنگاه

ی منسجمی در این های نظر اثبات شده و تئوری یدانشگاهتحقیقات  مذکور در بسیاری از های ویژگی .دارداقتصاد 

 باره ارایه شده است.

 نقش بازار سرمایه در افزایش رشد اقتصادی(: 1شکل)

 
های اخیر به بررسی نقش  مروری بر نمای کلی  عملکرد بورس اوراق بهادار تهران طی سالدر گزارش حاضر پس 

های تجربی پرداخته خواهد  فتههای نظری و همچنین یا زایی براساس تئوری بازار سرمایه در رشد اقتصادی و اشتغال

المللی به بررسی  های نهادهای بین پس از بررسی کلی جایگاه بازار سرمایه کشور در برخی گزارشدر ادامه شد. 

طی براساس آمارهای موجود زایی در کشور  مالی، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال ینتأمجایگاه بازار سرمایه کشور در 

 هد شد.پرداخته خوا های اخیر سال

 

  

 نقش بازار سرمایه

تسهیل تامین 
 مالی بنگاه ها

تخصیص بهینه 
 منابع

بهبود 
 نقدشوندگی

بهبود راهبری 
 شرکتی

 افزایش شفافیت
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 مروری بر نمای کلی بورس اوراق بهادار -2

درصدی ارزش  6/88بیانگر رشد  1395تا  1391های  اوراق بهادار تهران طی سال بازاری بورس بررسی ارزش

هزار میلیارد تومان  7/171ارزش جاری بازار از  ،(1درصدی ارزش اسمی است. براساس جدول ) 172جاری و رشد 

. طی این دوره ارزش اسمی بازار نیز از بالغ گشت 1395هزار میلیارد تومان در پایان سال  322به  1391در سال 

افزایش یافت. طی این  1395هزار میلیارد تومان در پایان سال  8/137به  1391هزار میلیارد تومان در سال  6/51

واحد در پایان سال  84/6به  1391واحد در سال  35/5بازار نیز با افزایش بیش از یک واحدی از  P/Eسط دوره متو

درصدی از  1/111های اصلی بورس با رشد  با سایر نشانگر راستا هموزنی( نیز -رسید. شاخص کل )ارزش 1395

 رسید. 1395واحد در پایان سال  77231به  1391واحد در سال  38418

 1931تا  1931های  (: ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران طی سال1جدول )

 1932سال  1931سال  واحد شرح
سال 

1939 

سال 

1931 

سال 

1931 

درصد 

تغییرات 

 ساله 1

 6/88 3،221،373 3،448،391 2،813،156 3،865،971 1،717،498 میلیارد ریال ارزش جاری بازار

 172 1،377،882 1،171،812 954،198 725،811 516،498 میلیارد ریال ارزش اسمی بازار

 - 84/6 45/7 43/5 11/7 35/5 مرتبه بازار P/Eمتوسط 

 -شاخص کل )ارزش

 وزنی(
 1/111 77،231 81،219 62،532 79،115 38،418 واحد

 منبع: بورس اوراق بهادار

با بررسی دهد.  نشان می 1395سال پایان  دررا بورس اوراق بهادار تهران  ارزش بازاری از صنایعسهم ( 1نمودار )

درصد از کل ارزش  21در حدود « محصوالت شیمیایی »  شود رزش کل بازار بورس مشاهده میسهم صنایع از ا

 ینهادها ریسا و اعتباری مؤسسات ،ها بانک»دهند. پس از این صنعت، سه صنعت  را تشکیل می بورس تهران بازاری

 دارند قرار یبعد یها رتبه در درصد 9و   11، 11 سهم با بیترت به« خابراتم»و « فلزات اساسی»، «یپول
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 1931 سالدر  صنایعسهم ارزش کل بورس به تفکیک (: 1نمودار )

 
 منبع: بورس اوراق بهادار

هزار  4/26درصد از  5/141با رشد  1395تا  1391های  ارزش کل معامالت بازار طی سال (2براساس جدول )

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در این بین، ارزش معامالت خرد و بلوک سهام با رشد  8/63به تومان میلیارد 

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین  8/53هزار میلیارد تومان به  7/25درصدی طی این دوره از  3/119

 1395هزار میلیارد تومان در پایان سال  3/9ه ب 1392ارزش معامالت اوراق بدهی پس از رشد چشمگیر در سال 

 رسید.

با  1391میلیارد سهم در سال  81، حجم کل معامالت بازار نیز از عالوه بر رشد ارزشی معامالت بورس اوراق بهادار

. عالوه بر افزایش معامالت تعداد سهام، طی این بالغ گشت 1395رد سهم در سال میلیا 257درصدی به  221رشد 

میلیون دفعه افزایش یافته است که این امر بیانگر افزایش  15میلیون دفعه به  5تعداد دفعات معامالت بازار از دوره 

 باشد. عمق بازار سهام طی این دوره می

 

 

 

 

 

 

 

 

  ;محصوالت شیمیایی

664،472 ; 21 % 

بانکها، موسسات اعتباری و 

  ;سایر نهادهای پولی

331،557 ; 11 % 

 ; 315،176 ;فلزات اساسی

11% 

9 ; 285،164 ;مخابرات % 
شرکتهای چند رشته ای 

7 ; 212،811 ;صنعتی % 

فراورده های نفتی، کک و 

  ;سوخت هسته ای

217،632 ; 6 % 

  ;استخراج کانه های فلزی

183،811 ; 6 % 

  ;خودرو و ساخت قطعات

155،927 ; 5 % 

  ;مواد و محصوالت دارویی

141،517 ; 4 % 

عرضه برق، گاز، بخاروآب  

3 ; 99،531 ;گرم % 

  ;622،896 ;سایر صنایع

19% 
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 1931تا  1931های  (: ارزش معامالت بورس اوراق بهادار تهران طی سال2جدول )

 1931سال  1931سال  1939سال  1932سال  1931سال  واحد نماگر

درصد 

 1تغییرات 

 ساله

ارزش کل 

 معامالت بازار

میلیارد 

 ریال
264،371 975،715 559،331 561،231 638،541 14145 

ارزش معامالت 

 خرد و بلوک سهام

 

میلیارد 

 ریال

 

257،172 711،846 377،119 425،537 537،936 11943 

درصد  97)

 کل معامالت(

درصد  71)

 کل معامالت(

درصد 67)

 کل معامالت(

درصد 75)

 کل معامالت(

درصد 96)

  کل معامالت(

ارزش معامالت 

 اوراق بدهی

میلیارد 

 ریال
37 11،747 15،676 86،262 93،132 251،619 

حجم کل 

 معامالت بازار

میلیارد 

 سهم
81 189 165 228 257 22143 

دفعات کل 

 معامالت بازار

میلیون 

 دفعه
5 17 13 14 15 21141 

 منبع: بورس اوراق بهادار

 های اقتصادی نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از منظر تئوری -9

های اخیر به عنوان یکی از محورهای اصلی در ادبیات توسعه  گری مالی و رشد اقتصادی در دهه رابطه بین واسطه

و به دلیل ایفای  دارددر توسعه و رشد اقتصادی  اساسیمالی مطرح شده است. براساس این ادبیات، بخش مالی نقش 

مالی و نیز تشویق  تأمینهای اقتصادی از طریق کاهش هزینه  ای در تخصیص منابع به همه بخش نقش واسطه

ای در رشد بلندمدت اقتصادی دارد. عالوه بر ادبیات توسعه مالی،  و استفاده کارا از آنها، سهم عمده اندازها پس

بر اهمیت تأثیر ضمنی  صورت بهنیز هلپمن(  جدید )لوکاس، رومر، ریبلو، گراسمن و های کالسیکهای رشد  نظریه

کارکردهای مالی از دو کانال، انباشت سرمایه و ابداعات  توسعه مالی بر رشد اقتصادی تأکید کرده و معتقدند که

های اقتصادی، رشد اقتصادی با  نظریهاز سوی دیگر، براساس تئوری و  .گذارند تکنولوژی بر رشد اقتصادی تأثیر می

گذاری بر افزایش اشتغال تاثیرگذار است. بنابراین براساس مبانی نظری موجود، توسعه  افزایش ظرفیت تولید و سرمایه

 گذارد.  می یرتأثغیرمستقیم بر افزایش اشتغال  صورت بهمستقیم بر رشد اقتصادی و  صورت بهمالی 

که  دهد این ادبیات نشان می تأییدبا اجماع کلی اقتصاددانان در این زمینه نیز  در مطالعات تجربی صورت گرفته

دهد و سبب  هزینه اطالعات و مبـادالت را در اقتصاد کاهش می ،افزایش دسترسی به ابزارهای مالی و نهادهای مالی

عالوه بر ادبیات  اهد شد.خو گذاری، بهبود اشتغال و در مجموع افزایش رفاه جامعه ، افزایش سرمایهرشد اقتصادی

هیکس (، 1912) نظیـر شومپیتر) های دور در سال بسیاری از اقتصاددانان های رشد کالسیک، توسعه مالی و نظریه

و نقش کلیدی آن در بازار سرمایه  یژهو بهبر اهمیـت بازارهـای مالی (( 1995فرای )(، 1973کینون ) مک(، 1969)

انجام شده است نیز بر محققین توسط در سطح جهانی تجربی که  مطالعاتو  اند داشتهتوسعه و رشد اقتصادی تأکید 
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جهانی، در داخل  سطحعالوه بر مطالعات گسترده در . 1دارند یدتأکارتباط مثبت توسـعه مـالی بـر رشد اقتصادی 

و رشد اقتصادی  وکار کسب بازار سرمایه در بهبود فضای ویژه بهبر اهمیت بازارهای مالی  2برخی مطالعاتکشور نیز 

مثبت بازار سرمایه بر رشد  تأثیرداشتند. در مجموع با توجه به مطالعات داخلی صورت گرفته در این رابطه،  تأکید

 .استبدیهی  اقتصادی و اشتغال

 مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص نقش بازار سرمایه در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال  -1

های اخیر محققان خارجی در خصوص اثرگذاری بازار سرمایه بر رشد اقتصادی پرداخته  ررسی یافتهدر ادامه به ب 

 شود. می

به بررسی تاثیر شاخص توسعه بازار سهام بر تولید سرانه واقعی کشورهای ای  ( در مطالعه2117) 3رودرا و همکاران

واحد در دلتای )تغییر( شاخص  1. نتیجه این مطالعه نشان داد با افزایش پرداختند 1991-2111آ.س.آن طی دوره 

یابد. شاخص توسعه بازار سهام  درصد افزایش می 88/3توسعه بازار سهام، رشد تولید سرانه در این کشورها به اندازه 

الت سهام به ( نسبت ارزش معامGDP 2ها به  ( نسبت ارزش بازاری شرکت1شاخص  4در این مطالعه ترکیبی از 

GDP ،3نسبت گردش معامالت 4هزار نفر جمعیت و  11های پذیرفته شده در بورس به ازای هر  ( تعداد شرکت )

 .است

 1981-2118ها  بر رشد اقتصادی طی سال را اثر سه بازار سهام، بیمه و بانکای  ( در مطالعه2117) 4هو و چن

درصد ارزش  11دل رگرسیون حداقل مربعات، با افزایش . براساس نتایج مکردندکشور منتخب بررسی  31برای 

 یابد. درصد در میان کشورهای مورد مطالعه افزایش می 2/2معامالت سهام در بازار داخلی، رشد اقتصادی به میزان 

کشور با  45شاخص توسعه بازار سهام بر تولید سرانه واقعی  یرتأثبه بررسی ( در تحقیقی 2116) 5سون و یتکینر

 . نتایج این مطالعه نشان داد:پرداختند 1991-2111ی دوره کشور با درآمد متوسط  ط 77باال و  درآمد

در کشورهای با درآمد متوسط، با افزایش یک واحد در شاخص توسعه بازار سهام، لگاریتم  تولید سرانه واقعی  به  -

 یابد. واحد افزایش می 147/1اندازه 

افزایش یک واحد در شاخص توسعه بازار سهام، لگاریتم  تولید سرانه واقعی به در کشورهای با درآمد باال، با  -

 یابد. واحد افزایش می 164/1اندازه 

، با افزایش یک واحد در نسبت گردش معامالت سهام، لگاریتم  در کشورهای بادرآمد متوسط و با درآمد باال -

 .یابد واحد افزایش می 142/1تولید سرانه واقعی به اندازه 

( GDP 2ها به  ( نسبت ارزش بازاری شرکت1شاخص توسعه بازار سهام از ترکیب سه شاخص  در این مطالعه

 ( نسبت گردش معامالت به دست آمد.3و  GDPنسبت ارزش معامالت سهام به 

                                                      

 توان به موارد زیر اشاره داشت: از جمله این مطالعات  در سطح جهانی، می 1
Enisan et .al, 2009; Wu et .al, 2010; Jalil et .al, 2010; Kar et .al, 2011;  Chaiechi, 2012; Chen et .al, 2012; Hsueh et 

.al,2013; Lee et .al, 2013;  Matei , 2013; Alhassan and Fiador, 2014; Menyah, 2014; Pradhan et .al, 2014; Puente et .al, 2015 

 1388مازار و آهنگر،  عرب ؛1388؛ کرباسی و نوبخت، 1392؛ علیزاده، 1395پدرام و حافظیان،  :نظیر 2

3 Rudra et al.  

4  Hou and Cheng 

5 Seven and Yetkiner 
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 به بررسی رابطه بین پارامترهای توسعه مالی و رشد اقتصادی در میان کشورهای( 2114) 1دلتووایت و سینویسین

د. نتیجه این مطالعه نشان داد که همبستگی پایدار بین نسبت ارزش بازار پرداختن 2111-2111پایی طی دوره ارو

باشد. ضریب این همبستگی برای  دار می سهام به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی کشورها، مثبت و معنی

  درصد بود. 84کشورهای اروپایی در حدود 

بر رشد اقتصادی در میان کشورهای اتحادیه  را بازار سهام و بخش بانکی یرتأث( در پژوهشی 2111) 2وو و همکاران

. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش یک واحد در دادندمورد بررسی قرار  1976 -2115های  اروپا طی سال

 .یابد واحد افزایش می 441/1ندازه نقدشوندگی بازار سهام، دلتا )تغییرات( لگاریتم تولید سرانه واقعی به ا

بر رشد  را اثر اعتبارات بانکی، نقدینگی و نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی( 2117) 3نیلی و راستاد

 1992-2111های  خیز و غیر نفتی طی سال ی نفت تولید سرانه واقعی برای دو گروه از کشورهای در حال توسعه

اثر مثبت نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه  ییدتأین مطالعه ضمن . نتایج ابرآورد کردند

 :به دست آمدزیر  صورت بهاز کشورها 

درصد در نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، رشد تولید سرانه  1، با افزایش یزخ نفتدر کشورهای  -

 کند. یدا میدرصد افزایش پ 21/1 اندازه بهواقعی 

درصد در نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی، رشد تولید سرانه  1در کشورهای غیرنفتی، با افزایش  -

 کند. درصد افزایش پیدا می 26/1 اندازه بهواقعی 

ها  سال را طی کشور 41تاثیر اعتبارات بانکی و نسبت گردش معامالت سهام بر تولید سرانه  (2114) 4بک و لوین

درصد در نسبت گردش معامالت سهام،  1. نتیجه این مطالعه نشان داد که با افزایش ندبرآورد کرد 1998-1976

 یابد. درصد افزایش می 5/1تا  1تولید سرانه کشور پاکستان 

لّی بین رابطه ع ( اشاره کرد. در مقاله ایشان 1388نوبخت )کرباسی و  توان به تحقیقات در مطالعات داخلی نیز می

این مطالعه  یجنتابررسی شد.  1991-2115کشور طی دوره  15شاخص توسعه بازار سهام  و تولید سرانه واقعی برای 

مثبتی  یرتأثافزایش شاخص توسعه بازار سهام  درواقعحاکی از رابطه قوی بین بازار سهام و رشد اقتصادی است. 

 اثر برای برخی کشورها برجسته و برای برخی ملموس است رشد اقتصادی کشورها دارد، حال اینکه این یشبرافزا

 المللی  نهادهای بین های گزارشجایگاه بازار سرمایه کشور در  -1

ساز  زمینه ،المللی، بازار سرمایه کشور این ظرفیت را دارد تا با توسعه بیشتر های نهادهای بین گزارش براساس برخی

جهانی مکنزی، بازار سرمایه ایران با توجه به  مؤسسهتسریع در رشد اقتصادی شود. به عنوان نمونه براساس گزارش 

های استفاده نشده زیادی برای ادغام  فرصت بین دراینتوسعه بیشتر را دارد.  پتانسیلاندازه و ثروت این اقتصاد، 

کشور را قادر به جلب و جذب  ،ها وجود دارد که استفاده از این فرصتبازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی 

 مالی رشد اقتصادی کند.  تأمینهای سرمایه مورد نیاز برای  جریان

                                                      
1 Deltuvaitė and Sinevičienė 

2  Wu et al. 

3 Nili and Rastad 

4  Beck and Levine 
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 اصلی چالش 4های بخش بانکی از آن به عنوان یکی از  یکی از نکات جالب توجه این گزارش که در بخش چالش

شوند و این باعث کوچک  عمدتاً توسط سیستم بانکی توزیع می مالیتبارات که اع است نظام بانکی یاد شده است، این

 نظام بهبخشی  برای سامان مؤسسههای این  یکی از توصیه رو ینازاماندن بازار سرمایه ایران شده است.  متنوع یرغو 

نیاز به بازسازی سازی بازار سرمایه است. براساس این گزارش بازار سرمایه ایران  مالی کشور، توسعه و متنوع

یران نیز توسعه نیافته و تعداد کمی از گذاری ا چنین بخش بانکداری سرمایهدارند. هم خودهای حمایتی  زیرساخت

 کنند.  سرمایه در بازار سرمایه ایران فعالیت می تأمینهای  شرکت

کمتر از متوسط جهانی ، سهم بازار سرمایه ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی مؤسسههای این  براساس یافته

درصد است که این کمتر از  31است. به عنوان نمونه نسبت ارزش بازار سهام ایران از تولید ناخالص داخلی در حدود 

براین  بازار سهام ایران نسبتاً نامتنوع است و  و کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. عالوه 1نصف کشورهای بریکس

 در این بازار میلیارد دالر اوراق 9/2تنها  2115رصد بازار را در اختیار دارند. در سال د 41شرکت برتر، تقریباً  11

میلیارد دالر اوراق بدهی در ترکیه منتشر شده  311که در این سال قریب به  است. این در حالی است معامله شده

حدود تا زار سهام و اوراق باید سال آینده، با 21درصدی طی  6است. براساس گزارش این نهاد، برای رشد اقتصادی 

تنها یک درصد از سهام و اوراق  ، در بورس ایرانافزایش یابد. براساس این گزارش 2135یک تریلیون دالر تا سال 

  درصد است. از لحاظ شاخص 31شود، در حالی که میانگین جهانی این رقم  المللی نگهداری می قرضه بصورت بین

گردد،  ( مشاهده می2که در نمودار ) گونه هماناز وضعیت مناسبی برخوردار نیست و جایگاه ایران  مالی نیز عمق

 .های پایانی از این منظر قرار دارد ایران در رتبه

 2111(: شاخص عمق مالی کشورهای منتخب در سال 2نمودار )

 
 کنزی مک مؤسسهمنبع: 

                                                      

های اقتصادی نوظهور است که از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی کشورهای  ام گروهی به رهبری قدرتن 1

 .است تشکیل شده آفریقای جنوبی و چین ،هند ،روسیه،برزیل ضوع

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D9%82_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
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بازار سرمایه، فقدان بازار بدهی قدرتمند است که این امر عالوه بر کاهش سهم  یکی دیگر از نقدهای این نهاد به

های  پروژه کارآمدیموجب ایجاد وضعیت نامطلوب در شبکه بانکی کشور و کاهش تأمین مالی بازار سرمایه از کل، 

 ولتی کسری خود را یا ازدر غیاب بازارهای اولیه و ثانویه برای بدهی دولت، نهادهای د درواقعنیز شده است.  یدولت

کنند. این امر منجر به محدود شدن منابع  می تأمیندر پرداخت به پیمانکاران  تأخیرها و یا با  طریق اخذ وام از بانک

توانایی پیمانکاران دولت برای ایفای تعهدات مالی خود نیز  گردد و بر وام به بخش خصوصی می ها برای اعطای بانک

و هزینه اضافی برای  تأخیرامر به نوبه خود باعث تجمع استقراض بخش خصوصی و موجب گذارد. این  می تأثیر

کنند. بنابراین با ایجاد بازار اولیه و ثانویه بدهی در بازار  های دولت کار می روی پروژهبر شود که  هایی می شرکت

شود، بلکه موجب کاهش وضعیت  یمالی و تولید و اشتغال م تأمینتنها موجب بهبود افزایش   نهسرمایه، این امر 

 شود. دولت می کارآمدینامطلوب شبکه بانکی و افزایش 

 تأکیدپول نیز مورد  المللی بین صندوقاهمیت بازاری بدهی و نقش آن در بهبود رشد اقتصادی کشور از سوی 

منتشر کرد یکی از راهکارهای بهبود  1395پول در سال  المللی بین صندوقاست. براساس گزارشی که  قرارگرفته

 است. افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدتهای دولتی کشور،  وضعیت نامطلوب جاری بانک

 مالی  نیتأمنقش بازار سرمایه در  -6

مالی از طریق جذب منابع عمومی و انتقال آن به بخش واقعی اقتصاد  ینتأممحوری بازار سرمایه،  های یکی از نقش

سال  11مالی از بازار سرمایه طی  ینتأمشود، میزان  ( مشاهده می3( و نمودار )3باشد. همانگونه که جدول ) می

 522ه بیش از ب 1386میلیارد ریال در سال  هزار 42ای که از  دوازده برابر افزایش یافته است، بگونه بیش ازگذشته 

مالی از بازار سرمایه،  ینتأمافزایش یافته است. عالوه بر افزایش قابل توجه حجم  1395میلیارد ریال در سال  هزار

مالی کل کشور نیز طی این دوره رشد محسوسی داشته است. سهم بازار سرمایه در  ینتأمسهم بازار سرمایه از 

با  1386درصد در سال  6کل اقتصادی( طی دوره مورد مطالعه از گذاری  تشکیل سرمایه ثابت کل کشور )سرمایه

ین مالی کل اقتصاد در نه تأمافزایش یافت. سهم بازار سرمایه در  1394درصد در سال  21به  یبرابر 3بیش از رشد 

باشد، با این وجود با توجه به عدم رشد محسوس میزان تشکیل سرمایه  درصد می 15نیز  1395ماه نخست سال 

ین مالی از بازار سرمایه در سه ماه تأمریال( میزان  میلیارد 9/165درصدی ) 47از یکسو و رشد  1395ثابت در سال 

درصد  21به بیش از  1395ین مالی کل اقتصاد در پایان سال تأمم این بازار از رود سه ، انتظار می1395پایانی سال 

همراه  1389با یک روند صعود تا سال  1386از سال بازار سرمایه  (، تامین مالی از3براساس جدول )افزایش یابد. 

های  در سال .رسید 1389درصد در سال  12درصد به  6بود و سهم آن از میزان تشکیل سرمایه ثابت کل کشور از 

هزار میلیاردی تامین مالی از بازار سرمایه، سهم این بازار از تشکیل سرمایه ثابت  2با کاهش حدود  1391و  1391

برابری تامین مالی از این بازار، سهم آن از تشکیل  2با افزایش بیش از  1392درصد کاهش یافت. اما در سال  11به 

به دنبال افزایش تامین مالی از این بازار، سهم بازار سرمایه  1394و  تا سال یافت درصد افزایش  17سرمایه ثابت به 

 نائل گشت. 1395درصد در سال  21از تشکیل سرمایه ثابت به 
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 ریال میلیارد(: میزان تأمین مالی از بازار سرمایه و میزان تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصادی    9جدول)

  

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

نه ماهه 

1931 

1395 

میزان تامین مالی 

 از بازار سرمایه

41,969 83,892 128,612 136,674 134,177 134,515 287,067 314,999 469,684 356,209 522,146 

میزان تشکیل 

 سرمایه ثابت

691,893 947,460 1,077,198 1,142,473 1,358,153 1,395,833 1,729,905 1,988,749 2,362,891 2,432,877 
-

 

 نیتأمنسبت 

مالی به تشکیل 

 سرمایه

6% 9% 12% 12% 10% 10% 17% 16% 20% 15% - 

 منبع: بورس سازمان بورس، مرکز آمار ایران

 

 ریال میلیارد(: میزان تأمین مالی از بازار سرمایه و میزان تشکیل سرمایه ثابت کل اقتصادی           9نمودار )

 
 منبع: بورس سازمان بورس، مرکز آمار ایران

انواع ابزارهای انتشار ( 3عرضه اولیه و (2افزایش سرمایه، (1 :از سه کانال طورمعمول بهمالی از بازار سرمایه  ینتأم

در دو بازار بورس و  ها را کانالمالی از طریق هر یک از این  ینتأم( روند 4) جدولگیرد.  صورت می مالی ینتأم

مالی، افزایش سرمایه و عرضه اولیه به ترتیب  ینتأمانتشار انواع ابزار دهد. براساس این آمار  نشان می رسفرابو

مالی از طریق  ینتأم وجود ینبااند. ا هبه خود اختصاص داد 1395مالی در بازار سرمایه را در سال  ینتأمباالترین ارقام 

میزان افزایش  1395در سال بود.  1391بیش از دو تا سه برابر سال  1394تا  1392های  در سال افزایش سرمایه

مالی از طریق افزایش  ینتأمرغم افزایش محسوس  امی عام با کاهش همراه بوده است. علیها سه سرمایه شرکت

درصد در سال  66به  1394تا  1391های  درصد در سال 85های اخیر، سهم این روش از حدود  سرمایه در سال

کاهش یافته است که مهمترین دلیل کاهش سهم این روش، افزایش قابل توجه  1395درصد در سال  43و  1394

 باشد. مالی در دو سال پایانی مورد مطالعه می ینتأمانتشار ابزارهای 

 

0%

10%

20%

30%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 نه ماهه  

 میزان تشکیل سرمایه ثابت میزان تامین مالی از بازار سرمایه 1395
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 ریال( میلیارد)          1931تا  1931های در سال بازار سرمایه(: میزان تأمین مالی از طریق 1جدول)

 1931 1931 1939 1932 1931 عنوان

 ی)مجوزها عام یسهام یها شرکت هیسرما شیافزا

 ه شده(یارا

113،951 243،921 273،969 311،262 226،173 

 292،381 148،114 37،731 21،182 17،129 انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی

 3،593 11،418 3،311 21،965 3،536 در بورس و فرابورس ها شرکتعرضه اولیه سهام 

 522,146 469,684 314,999 287,067 134,515 جمع

 منبع: سازمان بورس

مالی از این کانال با رشد  ینتأم دهد که نشان میطی دوره مورد مطالعه  مالی ینتأمانتشار انواع ابزارهای بررسی 

بالغ گشته  1395در سال  ریال هزار میلیارد 292به بیش از  1391هزار میلیارد ریال در سال 17برابری از  18 حدود

 56به  1391درصد در سال  13مالی بازار سرمایه از  ینتأممالی از کل  ینتأمهمچنین سهم انتشار انواع ابزار  .است

مالیِ مبتنی  ینتأممالی، انتشار ابزارهای افزایش یافته است. از آنجایی که در ادبیات بازارهای  1395درصد در سال 

 1395 توان به این نتیجه دست یافت که بازار بدهی در سال شود می تلقی می« بازار بدهی»بر بدهی تحت عنوان 

 مالی بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. ینتأماز  بیش از نیمی

طی دوره مورد مطالعه داشت. طی این دوره عرضه اولیه  یپر نوساناولیه سهام نیز در بازار سرمایه روند  عرضه 

افزایش یافت، اما  1392در سال  ریالهزار میلیارد  9/21برابری به  6هزار میلیارد ریال با رشد بیش از  5/3سهام از 

 ینتأمنزدیک به سه برابر افزایش یافت.  1394و در سال  بازگشت 1391مجدداً به رقم نزدیک سال  1393در سال 

مالی کل بازار سرمایه در  ینتأمسهم این روش در  هزار میلیارد ریال بود. 6/3حدود  1395مالی از این کانال در سال 

درصد کاهش  2و  1به  1394و  1393های  درصد بود اما در سال 8و  3به ترتیب حدود   1392و  1391های  سال

توان بیان داشت،  بندی کلی می صد بود. در یک جمعدر 1کمتر از  1395سهم عرضه اولیه در سال همچنین یافت. 

با توجه به  .همراه بوده است یتوجه قابلبا رشد  از بازار سرمایهمالی  ینتأمدر دو سال اخیر سهم بازار بدهی در 

، 1396در قانون بودجه  قابل عرضه در بازار سرمایه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسالمی 295بینی انتشار  پیش

براساس قانون  نیز افزایش یابد. 1396مالی در سال  ینتأممالی حاصل از انتشار انواع ابزار  ینتأممیزان  رود انتظار می

شده که این  بینی هزار میلیارد ریال پیش 95حدود  1396اسالمی، در سال   تشار اسناد خزانهان، 1396بودجه سال 

اوراق مالی اسالمی، در سال  سایر نتشار. همچنین ادهد درصد را نشان می 67/26رشد  1395رقم در مقایسه با سال 

و متناظر با انتشار  1395شده که این رقم در مقایسه با سال  بینی هزار میلیارد ریال پیش 211در حدود  1396

 .ییر خاصی نداردهزار میلیارد ریال( تغ 151هزار میلیارد ریال( و انتشار صکوک اجاره ) 51اوراق مشارکت )به ارزش 

انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید »با بررسی مفاد عنوان  عالوه بر دو مورد فوق

قانون  5تبصره « ی»و « ح»شود که در بند  مشاهده می 1396در متن قانون بودجه « 1396شده در سال 

شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید  به دولت و شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می 1396بودجه

ریالی منتشر -میلیارد دالر اوراق اسالمی و اوراق مالی ارزی 3میلیارد ریال و  هزار 51شده به ترتیب اقدام به انتشار 
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ریالی و   هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسالمی 345رود در سال جاری  که در صورت انتشار این اوراق، انتظار می کنند

 ارزی در بازار سرمایه عرضه گردد. میلیارد دالر اوراق اسالمی 3

 1931تا  1931های در سال بازار سرمایه(: میزان تأمین مالی از طریق 1)نمودار 

 
 منبع: سازمانی بورس

دهد.  نشان می 1395تا سال  1391های  ( میزان انتشار انواع اوراق مالی را به تفکیک ناشر طی سال5جدول )

بررسی ترکیب انواع  است. 1395و  1394های  براساس این جدول بیشترین آمار انتشار اوراق مالی مربوط به سال

با مجوز  غیردولتی انتشار اوراق بهادار بدهیسهم  1393تا  1391های  دهد طی سال مالی نشان می ینتأمابزارهای 

درصد بود که باالترین سهم را در میان ابزارهای  43و  58، 32مالی به ترتیب  ینتأماز کل ابزارهای  سازمان بورس

درصدی در  31و  31، 26امتیاز تسهیالت مسکن با سهم  مالی به خود اختصاص داده بود. پس از این اوراق، ینتأم

درصد در  24و  12، 21با سهم  ها بانکها و  یشهرداراوراق مشارکت دولت، همچنین  جایگاه بعدی قرار داشت.

اوراق سلف موازی استاندارد برای  1393در سال  براین قرار داشت. عالوه جایگاه سوم بیشترین میزان انتشار ابزار مالی

و  3611ارزش  با عام و خاص گذاری یهسرماگواهی سپرده همچنین  میلیارد ریال عرضه شد. 833اولین بار به ارزش 

 منتشر شد. 1393و  1391های  میلیارد ریال در سال 511

و  51به ترتیب با ارزشی معادل « اسناد خزانه»انتشار اوراق جدید دولتی تحت عنوان  1394و  1394های  در سال

مالی موجود در بازار سرمایه ربود. سهم انتشار اسناد  ینتأمرا از سایر ابزارهای  تهزار میلیارد تومان گوی سبق 131

انتشار اوراق درصد بود. ارزش  44و  34به ترتیب  1395و  1394های  لی طی سالما ینتأمخزانه در میان ابزارهای 

 درصدی 72رشد با مجدداً  1394درصدی در سال  41رغم کاهش  علی بهادار بدهی غیردولتی با مجوز سازمان بورس

ابزارهای طی دو  افزایش یافت. با این وجود سهم این ابزار در میان کل 1395در سال  هزار میلیارد ریال 6/16به 

انتشار اوراق سلف میزان  1395و  1394درصد کاهش یافت. در دو سال  6و  7 ترتیب به به 1395و  1394سال 

هزار میلیارد ریال در سال  8/11برابری به  12موازی استاندارد به طور چشمگیری افزایش یافت و با رشد حدود 

هزار  38برابری به حدود  5/2نیز ادامه داشت و با رشد  1395سال انتشار این اوراق در  . روند روبه رشدرسید 1394

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام  

 (مجوزهای ارائه شده)

عرضه اولیه سهام شرکت ها در بورس و  انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی

 فرابورس
1391 1392 1393 1394 1395
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درصد افزایش  13و  7سهم این ابزار در میان کل ابزارها در دو سال مذکور به ترتیب به  میلیارد ریال افزایش یافت.

 یافت.

با  رصدی همراه بود.د 78و  51سال پایانی با رشد  نیز در دو ها بانکها و  یشهرداراوراق مشارکت دولت، انتشار 

گواهی سپرده . درصد از کل ابزار منتشره کاهش یافت 8و  9 بهسهم این گروه طی دو سال مذکور  این وجود

هزار میلیارد ریال عرضه شد.  31در حدود  1395انتشار نیافت اما در سال  1394در سال  گذاری عام و خاص یهسرما

 5برخی ابزار جدید از سوی دولت اعم از اوراق اجاره دولتی ) به ارزش  1394عالوه بر موارد ذکر شد در دو سال 

هزار  21مرابحه دولتی )به ارزش  ( و اوراق1395و  1394های  هزار میلیارد ریال طی سال 5/22و هزار میلیارد ریال 

امتیاز تسهیالت مسکن نیز طی این دو سال تغییر محسوسی ارزش ریالی  ( منتشر شد.1395میلیارد ریال در سال 

 نداشت.

 )میلیارد ریال(      1931تا  1931های  ( میزان انتشار انواع اوراق مالی را به تفکیک ناشر طی سال1جدول )

نوع 

 بازار
 1931 1931 1939 1932 1931 عنوان

ی
مال

ن 
می

 تأ
ی

ها
زار

ع اب
نوا

ر ا
شا

انت
 

با مجوز  غیردولتی انتشار اوراق بهادار بدهی

1سازمان بورس
 

5،389 12،312 16،157 9،675 16،598 

 37،989 11،827 833 1 1 انتشار اوراق سلف موازی استاندارد

2ها بانکو  ها یشهرداراوراق مشارکت دولت، 
 3،611 2،611 9،111 13،492 24،111 

2عام و خاص گذاری یهسرماگواهی سپرده 
 3،611 1 511 1 31،111 

 1 51،111 1 1 1 اوراق مشارکت شرکت ملی نفت

 22،511 5،111 1 1 1 اوراق اجاره دولتی

 21،111 1 1 1 1 اوراق مرابحه دولتی

 131،111 51،111 1 1 1 اسناد خزانه اسالمی

 11،293 9،121 11،341 6،271 4،441 مسکنامتیاز تسهیالت 

 383,292 1110111 920291 210112 120123 جمع

. ارایه شده است 1395و  1394های  مالی از طریق بورس اوراق بهادار برای سال ینتأم های ( نیز کانال6در جدول )

معادل  1395مالی از طریق بورس اوراق بهادار در سال  ینتأم، مجموع شود ( مشاهده می6که از جدول ) گونه همان

سهم بورس از  درصد داشته است. 5/13 در حدودافتی  1394هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال  37/238

 درصد بود. 46و  59به ترتیب  1395و  1394های  مالی بازار سرمایه طی سال ینتأم

                                                      
اوراق بهادار بدهی شامل اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه، سفارش ساخت و رهنی است که مجوز انتشار آن ها توسط سازمان بورس  1

 .ده استصادر ش

اطالعات اوراق مشارکت دولت، شهرداری ها و بانک ها و گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص مربوط به آغاز معامالت ثانویه  2
 .اوراق مذکور از طریق بورس و فرابورس می باشد که عرضه اولیه آن ها از طریق شبکه بانکی انجام شده است
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درصد  86 بر بالغ دهد نشان می 1395در سال طریق بورس اوراق بهادار  ازمالی  ینتأمهای مرتبط با  بررسی بخش 

از طریق انتشار سهام و مابقی از طریق انتشار اوراق مشارکت و صکوک انجام شده است. این در  ،شده ینتأماز منابع 

 درصد بود.   79در حدود  1394در سال  بورس مالی ینتأمحالی است که نسبت انتشار سهام به کل 

 1931و  1931های (: میزان تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران در سال6دول)ج

 شرح
 1931 سال

 )میلیارد ریال(

 1931 سال

 (الیر اردیلیم)

 افزایش سرمایه

 99،119 103,642 مطالبات و آورده نقدی

 ها اندوختهسود انباشته و 

 و صرف سهام
85,340 68،151 

 167,170 188,981 جمع

 39،211 28,302 عرضه اولیه در بورس

 206,370 217,283 جمع تأمین مالی از طریق سهام

 32،111 58,474 جمع تأمین مالی از طریق اوراق بهادار با درآمد ثابت

 238,370 275,757 مالی نیتأمجمع کل 

 5/38با رشد  1394هزار میلیارد ریال در سال  312/28مالی، عرضه اولیه در بورس از  ینتأمهای  در میان روش

ها در بورس اوراق بهادار  هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این امر بیانگر افزایش حضور شرکت 211/39درصدی به 

ها از  و انتقال سهام شرکت ()برای اولین بار ( شامل عرضه اولیه در بورس6عرضه اولیه مندرج در جدول )است. 

( طی دو سال مشارکت و صکوکبهادار با درآمد ثابت )شامل اوراق حجم انتشار اوراق  فرابورس به بورس بوده است.

مشارکت و صکوک از  اوراقکه ارزش انتشار  یا گونه بهدرصدی مواجه بوده است،  45با افت   1395و  1394

سهم انتشار این  کاهش یافت. 1395هزار میلیارد ریال در سال  32به  1394هزار میلیارد ریال در سال  474/58

 گونه هماندرصد بود.  11و  41به ترتیب  1395و  1394های  مالی در بازار سرمایه طی سال ینتأماوراق از کل ابزار 

سناد خزانه در که در فوق اشاره شده، دلیل مهم افت سهم ابزارهای مالی در بورس، افزایش قابل توجه انتشار ا

 فرابورس بود.

مالی حداقل از طریق یکی از  ینتأمصنعت اقدام به  38صنعت از  28در میان صنایع موجود در بورس اوراق بهادار، 

اند. با بررسی در  کردهصرف سهام ، ها سود انباشته و اندوختهمالی اعم از عرضه اولیه، انتشار اوراق،  ینتأمهای  روش

خودرو و مخابرات بیشترین افزایش سرمایه  گذاری غدیر، پارس گردد که سه شرکت سرمایه سطح شرکت مشاهده می

های  از مجموع افزایش سرمایه سوم یکمیلیارد ریال( را  در این سال به خود اختصاص دادند که در حدود  55993)

 را شامل شده است. 1395های بورسی در سال  شرکت
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 نقش بازار سرمایه در تولید  -2

در بورس اوراق  شده یرفتهپذهای  شرکت 1395ماه نخست سال  نه تولید )فروش(براساس آمارهای منتشر شده از 

تولید  اینکه که با توجه به اند فروش داشتههزار میلیارد تومان  265/213ها طی دوره جاری معادل  بهادار، این شرکت

درصد از  تولید ناخالص  1/21ها  این شرکت بود، ومانتهزار میلیارد  37/1118 کشور طی این دوره ناخالص داخلی

درصد از  9/22های بورسی در حدود  مجموع شرکت افزوده ارزشدهند. همچنین سهم  داخلی را به خود اختصاص می

شوند. تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت طی دوره  کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت را شامل می

 باشد. هزار میلیارد تومان می 353/931در حدود 1395سال نه ماه نخست 

دهد.  نشان می وراق بهادار را به تفکیک صنایعهای پذیرفته شده در بورس ا ( میزان فروش شرکت7جدول )

درصدی،  1/21با سهم  ای نفتی، کک و سوخت هسته یها فراورده، 1395براساس این جدول در نه ماه نخست سال 

در  1394فروش را در میان صنایع بورسی به خود اختصاص داده است. سهم این صنعت در سال بیشترین سهم از 

به  فلزات اساسیو  خودرو و ساخت قطعات، محصوالت شیمیاییدرصد از کل فروش صنایع بود. صنعت  3/14حدود 

 یها فراوردهبعدی قرار دارد. شایان ذکر است چهار صنعت  های رتبهدرصد در  6/11و  3/14، 5/17ترتیب با سهم 

 711/137با مجموع  شیمیایی محصوالتو  اساسی فلزات، قطعات ساخت و خودرو، یا هسته سوخت و کک نفتی،

 دهد.  درصد فروش کل صنایع بورسی را تشکیل می 65هزار میلیارد تومان حدود 

 (یلیون ریال)م  1931 سال نخست ماه 3  و 1931 سال در صنایع سهم و فروش میزان(: 2جدول )

 صنایع
بازار سرمایه 

 1931سال 

درصد از 

 کل

 بازار سرمایه

 1931سال ماهه 3
 درصد از کل

نفتی، کک و سوخت  یها فراورده

 یا هسته
511،731،883 1443 451،922،258 2141 

 1745 373،623،926 1941 681،463،714 محصوالت شیمیایی

 1443 314،778،866 1143 414،326،999 قطعاتخودرو و ساخت 

 1146 247،686،613 744 264،792،424 فلزات اساسی

 845 181،993،293 642 222،362،421 مخابرات

 448 111،412،588 1247 454،455،173 اعتباری مؤسساتو  ها بانک

 441 84،365،777 449 175،832،255 مواد و محصوالت دارویی

 243 48،263،896 144 48،976،424 بخاروآب گرمعرضه برق، گاز، 

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز 

 قند و شکر
95،637،589 247 47،177،211 242 

 241 42،122،751 142 43،812،686 فلزی یها کانهاستخراج 

 1147 251،319،457 1846 664،484،266 سایر صنایع

 111 2019206160621 111 9016601610129 جمع

 منبع: بورس اوراق بهادار
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 (میلیون ریال)  1931ماه نخست سال  3   صنایع درمیزان فروش و سهم (: 1) نمودار

 

 نقش بازار سرمایه در ایجاد اشتغال -1

 در بورس اوراق بهادار شده رفتهیپذ  های اشتغال در  شرکت 1-1

مشاهده  1394و  1393و سال اوراق بهادار در دپذیرفته شده در بورس   های با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت

درصدی همراه بود. نیروی شاغل طی دو سال اخیر به ترتیب  9/1نیروی شاغل در این مجموعه با افت  شود که می

و  1393های  ( تعداد نیروی شاغل به تفکیک صنایع برای سال8باشد. در جدول ) نفر می 557428و  568171

ها و  شود، صنعت خودرو و ساخت قطعات و بانک که از جدول زیر مشاهده می گونه همانارایه شده است.  1394

بیشترین جمعیت شاغل را در میان صنایع بورسی  96139و  116358اعتباری به ترتیب با نیروی شاغل  مؤسسات

در مجموع پنج  نیز در جایگاه بعدی قرار دارند. مخابراتو  فلزات اساسیدهند و محصوالت شیمیایی،  تشکیل می

در حدود  مخابراتو  فلزات اساسی، محصوالت شیمیایی، اعتباری مؤسساتو  ها بانک، خودرو وساخت قطعاتصنعت 

خودرو  دهند. در سطح شرکتی نیز شرکت ایران را تشکیل می موردمطالعهدرصد از جمعیت شاغل در مجموعه  13/71

 های بورسی دارند. ین آمار جمعیت شاغل را در بین شرکتنفر بیشتر 51427و   56421و  مخابرات به ترتیب با 

  

فراورده های نفتی، کک و 

21/1 ;سوخت هسته ای  

17/5 ;محصوالت شیمیایی  

  ;خودرو و ساخت قطعات

11/6 ;فلزات اساسی 14/3  

8/5 ;مخابرات  

 ;بانکها و موسسات اعتباری

4/8 

  ;مواد و محصوالت دارویی

4/1 

عرضه برق، گاز، بخاروآب  

2/3 ;گرم  

محصوالت غذایی و 

آشامیدنی به جز قند و  

2/2 ;شکر  

  ;استخراج کانه های فلزی

2/1 
11/7 ;سایر صنایع  
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 1931و  1939های  (: تعداد نیروی شاغل به تفکیک صنایع برای سال1جدول )

 صنایع
اشتغال 

1939 

درصد از 

 کل

اشتغال 

1931 

درصد از 

 کل

 1941 116،358 1844 114،382 خودرو و ساخت قطعات

 1742 96،139 1949 112،817 اعتباری مؤسساتو  ها بانک

 1343 74،312 1242 69،297 محصوالت شیمیایی

 1146 59،145 1143 58،361 فلزات اساسی

 949 54،959 942 52،511 مخابرات

 548 32،338 541 29،177 صنعتی یا رشتهچند  یها شرکت

 445 25،148 442 23،797 مواد و محصوالت دارویی

 244 13،517 245 14،481 سیمان، آهک و گچ

 149 11،828 241 11،396 فلزی یها کانهاستخراج 

قند و  جز بهمحصوالت غذایی و آشامیدنی 

 شکر
14،163 245 11،429 149 

 1343 74،365 1347 78،111 سایر صنایع

 111 557،428 111 568،171 جمع

 منبع: بورس اوراق بهادار

 1931  (: سهم نیروی شاغل به تفکیک صنایع برای سال6نمودار )

 
 منبع: بورس اوراق بهادار

 

 

  ;خودرو و ساخت قطعات

19/1 

  ;بانکها و موسسات اعتباری

17/2 

  ;محصوالت شیمیایی

13/3 
11/6 ;فلزات اساسی  

9/9 ;مخابرات  

شرکتهای چند رشته ای 

5/8 ;صنعتی  

  ;مواد و محصوالت دارویی

4/5 

2/4 ;سیمان، آهک و گچ  

 ;استخراج کانه های فلزی

1/9 

محصوالت غذایی و 

آشامیدنی به جز قند و  

1/9 ;شکر  

13/3 ;سایر صنایع  
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های  نیروی شاغل در کلیه بخش ،از سوی مرکز آمار ایران منتشرشدهدر مقیاس کالن بر اساس آمار نیروی شاغل 

باشد )از این بین سهم بخش کشاورزی،  نفر می 617هزار  573میلیون و  21معادل  1394اقتصادی در پایان سال 

سهم مجموعه نیروی شاغل در بنابراین . 1باشد( درصد می 5/51و  4/32، 1/16صنعت و خدمات به تفکیک 

 باشد.  درصد می 3در حدود  1394پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از کل نیروی شاغل در سال   های شرکت

و  1393های  برای سال های اصلی اقتصاد به تفکیک بخش بورسی به کل یها شرکتنسبت اشتغال در  (7جدول )

های بورسی در بخش صنعت در حدود  جمعیت شاغل در شرکت 1394اساس در سال  دهد. براین نشان می را 1394

درصد و  2دهند. این سهم برای بخش خدمات  درصد از نیروی کار شاغل در بخش صنعت کل کشور را تشکیل می 6

 باشد. درصد می 1برای بخش کشاورزی کمتر از 

  های اصلی اقتصاد  بخشبه تفکیک  کل بهبورسی  یها شرکتدر نسبت اشتغال (: 3جدول )

 کل بهنسبت  1931 نسبت به کل 1939 بورسی

 %141 143 %141 138 کشاورزی

 %6 387،922 %5 386،271 صنعت

 %2 171،159 %2 182،297 خدمات

 %9 1110121 %9 1610211 جمع

 منبع: سازمان بورس و مرکز آمار ایران

 اشتغال در نهادهای فعال در بازار سرمایه 1-2

درصدی همراه بود،  2/5با رشد  1394و  1393های  نهادهای فعال در بازار سرمایه طی سال جمعیت شاغل در 

افزایش یافت. در  1394نفر در سال  8137به  1393نفر در سال  7639که جمعیت شاغل در این حوزه از  یا گونه به

درصد از کل جمعیت شاغل در  83بازار سرمایه، نیروی کار شاغل در نهادهای مالی بیش از  میان نهادهای فعال در

 3/5با رشد  1393نفر در سال  6359که تعداد شاغلین در این نهادهای از  یا گونه بهدهد،  بازار سرمایه را تشکیل می

نفر در سال  1281است. جمعیت شاغل در ارکان بازار سرمایه از  یافته یشافزا 1393نفر در سال  6695درصد به 

درصدی جمعیت  2/5توان بیان داشت که رشد  است. در مجموع می یافته یشافزا 1394نفر در سال  1342به  1393

 کرده یلتحصبیانگر موفقیت این بازار در جذب نیرو کار عموماً  1394و  1393های  شاغل در بازار سرمایه طی سال

 باشد. در این بخش می

  

                                                      

های اقتصادی در پایان سال  یی شاغل از سوی مرکز آمار ایران، نیروی شاغل در کلیه بخشبر اساس آخرین آمار منتشر شده نیرو 1

و  5/32، 1/16باشد )از این بین سهم بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به تفکیک  نفر می 198هزار  339میلیون و  22معادل  1395

 باشد( درصد می 4/51
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 1931و  1939های  جمعیت شاغل در  نهادهای فعال در بازار سرمایه برای سال(: 11جدول )

 1939سال  شرح
سال 

1931 

 نهادهای مالی

 351 255 سرمایه ینتأم یها شرکت 

 248 196 گذاری یهسرمامشاور  یها شرکت 

 98 83 یسبد گردان یها شرکت

 5999 5825 کارگزاری یها شرکت

 6631 6913 جمع

 ارکان

 271 265 سازمان بورس و اوراق بهادار

 181 161 مرکزی یگذار سپرده

 115 113 یآور فنمدیریت 

 221 211 رسان اطالع

 166 161 بورس کاال

 22 27 بورس انرژی

 111 86 فرابورس

 278 267 شرکت بورس

 1912 1211 جمع

  10192  20693 جمع کل

 منبع: نهادهای فعال در بازار سرمایه
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1931 در سالجمعیت شاغل در  نهادهای فعال در بازار سرمایه (: نسبت 11نمودار )

 
 

 
 

 
 منبع: نهادهای فعال در بازار سرمایه   

  ;6695 ;نهادهای مالی

83% 

 %17 ;1342 ;ارکان

 بازار سرمایه

 ;شرکتهای تامین سرمایه 

351; 51 % 
شرکتهای مشاور سرمایه  

36 ;248 ;گذاری % 

  ;شرکت های سبدگردانی

98; 14 % 

 نهاد های مالی به غیر از کارگزاران

  ;سازمان بورس و اوراق بهادار

271; 21%  

  ;181 ;سپرده گذاری مرکزی

13%  

%8 ;115 ;مدیریت فن آوری  
%16 ;221 ;اطالع رسان  

12 ;166 ;بورس کاال % 

2 ;22 ;بورس انرژی % 

8 ;111 ;فرابورس % 

%21 ;278 ;شرکت بورس  

 ارکان بازار سرمایه
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 بندی جمع -3

ای در تقویت رشد اقتصادی،  در اقتصادها، نقش برجسته یکی از نهادهای مالی فعال عنوان بهبازار سرمایه 

مبسوط  صورت بههای نظری  گذاری و ... دارد. اهمیت این بازار در اقتصاد کشورها در غالب تئوری زایی، سرمایه اشتغال

ها را تایید کرده است. بررسی وضعیت  های علمی شده و تحقیقات تجربی نیز این نظریه منجر به ارایه نظریه

و ارزش بازاری، حجم  روند رو به رشدطی پنج سال گذشته حاکی از  بورس اوراق بهادار تهرانهای اصلی  اخصش

های  گزارش بر اساس وجود ینباادر این بازار بوده است.  های اقتصادی پروژه مالی کمک به تأمینمعامالت و ارزش 

مالی داخلی را  ینتأموسعه و افزایش سهم خود در بازار سرمایه کشور ظرفیت بیشتری برای ت ،المللی نهادهای بین

سهم بازار که  یا گونه به رشد یافتهگذاری  های سرمایه مالی پروژه ینتأمسهم بازار سرمایه در  ساله پنجدارد. طی دوره 

درصد در سال  6گذاری کل اقتصادی( طی دوره مورد مطالعه از  سرمایه در تشکیل سرمایه ثابت کل کشور )سرمایه

های پذیرفته  شرکت تولیدبا بررسی سهم  افزایش یافت. 1394درصد در سال  21به  یبرابر 3بیش از با رشد  1386

درصد  9/22های بورسی در حدود  مجموع شرکت تولیدسهم شود که  شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده می

 شوند.  را شامل میولید ناخالص ملی، درصد از کل ت 1/21و از کل تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت 

مشاهده  1394و  1393در بورس اوراق بهادار در دو سال  شده یرفتهپذ  های با بررسی آمار نیروی شاغل در شرکت

باشد که  نفر می 557428و  568171تیب به تر ها ، نیروی شاغل فعال در این شرکتشود که طی دو سال اخیر می

جمعیت شاغل در نهادهای فعال در بازار دهند. همچنین  شاغل کل کشور را تشکیل میدرصد از جمعیت  3در حدود 

که جمعیت شاغل در این حوزه از  یا گونه بهدرصدی همراه بود،  2/5با رشد  1394و  1393های  سرمایه طی سال

 افزایش یافت. 1394نفر در سال  8137به  1393نفر در سال  7639

بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به  یلپتانستوان بیان داشت با توجه  در پایان می

داری بر بهبود وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی  مثبت و معنی یرتأثتواند  این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن می

 داشته باشد. بهبود وضعیت رفاه اقتصادی کشور یجهدرنتو 
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