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 علي ديًاودري
 

 ضريرت تعميق ابزارهاي تاميه مالي
 در بروامه پىجم تًسعه 

 مدل مفهًمي 

 سٍش ّاي تاهيي هالي دس التصاد

ضٌاخت ًياصّاي تاهيي هالي دس التصاد 
 ايشاى

 اسايِ ساّىاس 
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 اركان تاميه مالي در اقتصاد

تاهيي 
 هالي

تَدجِ 
ساالًِ 
 دٍلت

 تاصاس پَل 

تاصاس 
 سشهايِ 

سشهايِ 
گزاسي 
 خاسجي

  اسواى ايي وِ چٌذ ّش .است ضذُ تعشيف هالي تاهيي تشاي سوي چْاس التصادي ادتيات دس
  ٍ خصَصي ّاي تخص سْن ٍ حاون التصادي ًظام ًَع تشحسة اها داسد، ٍجَد تااليي ّوثستگي

  هالي تاهيي دس هختلف التصادّاي دس فَق اسواى اص يه ّش سْن التصاد تَدى تاص دسجِ ٍ دٍلتي
   .است هتفاٍت

 وياس بزوامه پىجم به تاميه مالي 

 درصدي برنامه 8جهت تحقق رشد  شرح
 ٍسي تا فشض سضذ تْشُ

 1.6 2.4 (دسصذ) 

 ًياص تاهيي هالي ساالًِ 
 300 240 ( هيلياسد دالس)

 ًياص تاهيي هالي طي تشًاهِ 
 1500 1200 (هيلياسد دالس)

 تِ ًسثت وِ ضشٍسيست ايشاى التصاد دس دالسي هيلياسد 112 حذٍد هالي تاهيي تِ تَجِ تا
 .پزيشد اًجام همتضي الذام وطَس هالي تاهيي ًظام اسواى ٍ هحصَالت ساختاس، دس تاصًگشي

 ضشٍسيست دسصذ 8 التصادي سضذ تحمك هٌظَس تِ ٍ تَسعِ پٌجن تشًاهِ سٌذ تشاساس•
 هالي تاهيي ريل جذٍل هطاتك تَليذ؛ ول عَاهل ٍسي تْشُ سضذ هيضاى حسة تش ايشاى التصاد
 :ًوايذ



7/21/2013 

3 

 تاميه در اقتصاد ايران 

 تاميه مالي اس طزيق بًدجه عمزاوي  
 1386-89طي سال هاي 

14 

22 
20 

32 

1386 1387 1388 1389

 هيلياسد دالس تَدجِ عوشاًي دٍلت

  44 اصل ولي ّاي سياست اجشاي ٍ ًفتي دسآهذّاي تِ وطَس تَدجِ ٍاتستگي واّص تِ تَجِ تا
 هٌظَس تِ  سا تَدجِ دسآهذي اسواى سايش تايذ سسذ هي ًظش تِ دٍلت ساصي وَچه ٍ اساسي لاًَى
  .ًوَد تمَيت وطَس عوشاًي تَدجِ هالي تاهيي
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 تاميه مالي اس طزيق سيستم باوكي 
 1386-89طي سال هاي 

161.6 

181.3 

210.4 

261.4 

43.6 

19.7 
29.1 

51.0 

1386 1387 1388 1389

 هيلياسد دالس تامين مالي   مانده كل تسهيالت   

 تاميه مالي اس طزيق باسار سزمايه  
 1386-89طي سال هاي 

افسايش  سال
سرمايه

بورسي )
و غير 

 (بورسي

سهامي 
عام در 
شرف 

 تاسيس

 اوراق
 مشاركت 

 صكوك
 اجاره 

 گواهي
 سپرده

 سلف 
 و
 نسيه 

 عرضه 
 اوليه 

 بورس )
 و
 ( فرابورس 

بازار  
سوم  

فرا 
 بورس

 (عرضه)

 جمع
 كل 

1386 1.8 0.3 3.9 2.8 8.9 

1387 3.5 0.1 4.5 6 14.1 

1388 1.6 1.1 0.7 0.1 5.2 10.8 19.6 

1389 9.8 0.7 1.4 0.02 0.1 7.4 4.9 1.8 26.3 

 هيلياسد دالس

 .اًذ دادُ اختصاظ خَد تِ سا سشهايِ تاصاس دس هالي تاهيي سْن تيطتشيي اٍليِ، عشضِ ٍ سشهايِ افضايص
 .ًوايٌذ ايفا تشي فعال ًمص تَاًٌذ هي وِ ّستٌذ ّايي هضيت داساي سَم تاصاس دس عشضِ ٍ صىَن اها
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 تاميه مالي اس طزيق سزمايه گذاري خارجي
 1386-89طي سال هاي  

1.67 1.61 

3.02 

2.76 

1386 1387 1388 1389

 هيلياسد دالس سشهايِ گزاسي خاسجي

 تاميه مالي اقتصاد ايزان 
 1386-89طي سال هاي 

68.6 

57.7 

71.6 

112.1 

1386 1387 1388 1389

 ميليارد دالر

 112 اص تيص تِ 1386 سال دس دالس هيلياسد 69 حذٍد اص ايشاى التصاد دس هالي تاهيي
 .است يافتِ افضايص 1389 سال دس دالس هيلياسد
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 عملكزد اقتصاد ايزان در تاميه سزمايه

 1389 1388 1387 1386 شرح
 2.76 3.02 1.61 1.67 سزمايه گذاري خارجي

 32 20 22 14 بودجه عمزاني 
 51 29 20 44 تسهيالت بانكي 

 26.3 19.6 14.1 8.9 سزمايه باسار
 112.1 71.6 57.7 68.6 ظزفيت كشور

 ميليارد دالر

 ايشاى التصاد هالي تاهيي دس اصلي سوي يه عٌَاى تِ سشهايِ تاصاس اخيش سالْاي دس
   .است ضذُ هطشح

سهم اركان تاميه مالي در اقتصاد ايزان                     
 1386-89طي سال هاي 

2.4 2.8 4.2 
2.5 

20.4 

38.1 

27.9 28.6 

64.2 

34.7 

40.5 

45.5 

13.0 

24.4 
27.4 

23.5 

1386 1387 1388 1389

 تَسس اٍساق تْاداس تسْيالت تاًىي تَدجِ عوشاًي دٍلت سشهايِ گزاسي خاسجي

 در صد

  .است ضذُ هطشح هالي تاهيي دس تاًىي سيستن جذي سلية عٌَاى تِ سشهايِ تاصاس اخيش سٌَات دس
 .است داضتِ عْذُ تِ ايشاى التصاد هالي تاهيي دس سا سْن تيطتشيي ٌَّص تاًىي سيستن اها
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 جهت گيزي ها ي راهكارها

 تَدجِ دٍلت -1
ُّاي سياست اجشاي اص ًاضي ضذُ ايجادُ ّاي فشصت اص هٌاسة استفاد 

 اساسي لاًَى 44 اصل ولي
 

 

 جزب سشهايِ گزاسي خاسجي   -2
  تشاي اسالم جْاى دس هَجَد ّاي فشصت ٍ ّا ظشفيت اص استفادُ (الف

   هالي تاهيي
  گزاسي سشهايِ جزب تشاي اسالهي اتضاسّاي ّاي ظشفيت اص استفادُ (ب

   خاسجي

 جهت گيزي ها ي راهكارها

 سيستن تاًىي   -3
 ٍ ووي تَسعِ طشيك اص هالي تاهيي دس تاًىي سيستن ًمص تعشيف تاص (الف

  تْثَد پشٍطُ، هالي تاهيي جذيذ ّاي سٍش هعشفي جذيذ،  اتضاسّاي ويفي
  سشهايِ تاصاس تا هَثش استثاط ٍ اعتثاسي فشايٌذّاي

 اسالهي هالي تاهيي اتضاسّاي اص استفادُ (ب

 تاصاس سشهايِ  -4
  ٍسٍد صهيٌِ دس تَسعِ پٌجن تشًاهِ ّاي ظشفيت اص استفادُ (الف

   تَسس تِ عام سْاهي ضشوتْاي
  ٍ تَسعِ سشهايِ، تاهيي ضشوتْاي تش پشسًگ حضَس تشاي ساصي تستش (ب

   سَم تاصاس ٍ صىَن اًَاع اًتطاس تعويك
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 با تشكز اس تًجه شما 


