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اثر توسعة بازارهای مالی بر توسعة بخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد
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یعقوب انصاری ،1سیدعلی حسینی یکانی
 .1دکتری مدیریت کسبوکار ،دانشگاه آگراریان ارمنستان
*

 .2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
(تاریخ دریافت -92/2/31 :تاریخ تصویب)92/8/5 :

چکیده
بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پساندازهای کوچک و بزرگ موجود در
اقتصاد ملی ،بهینهسازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایهگذاری در
بخشهای مولد اقتصادی مورد توجهاند .با توجه به خصوصیت منحصربهفرد بخش کشاورزی استان
کهگیلویه و بویراحمد و گسترش و توسعة بازارهای مالی در این استان ،مطالعة حاضر با هدف بررسی اثر
توسعة بازارهای مالی بر توسعة بخش کشاورزی در این استان و با بهرهگیری از الگوی  VARصورت
گرفته است .نتایج این پژوهش نشان داد اثر توسعة بازارهای مالی بر توسعة بخش کشاورزی مثبت است و
متغیرهای بازار مالی تأثیر شایان توجهی در تغییرات آن دارند؛ بنابراین گسترش بازارهای مالی این استان از
طریق توسعة اعتبارات بانکی و توانمندساختن بورس محصوالت کشاورزی گامی مؤثر در توسعة بخش
کشاورزی است.
واژههایکلیدی :بخش کشاورزی ،توسعة بازارهای مالی ،مدل .VAR

مقدمه
يکی از راهکارهای پیش روی کشورهای در حال توسعه به
منظور فراهمآوردن بسترهای مناسب برای عبور از مرحلة
توسعهنیافتگی ،بست و تعمیق بازارهای مالی است .بازارهای
مالی از آن جهت اهمیت دارند که هزينههای مبادله در
اقتصاد را از طريق تجهیز و تخصیص منابع مالی به حداقل
رساندهاند و به تسريع فرايند پسانداز ملی منجر میشوند .از
طريق ابزارها و نهادهای مالی میتوان منابع مالی خرد و کالن
در سطح جامعه را جمعآوری و با هدايت هدفمند آنها به
سمت سرمايهگذاری در بخشهای اولويتدار ،موجبات رشد و
توسعة اقتصادی کشور را فراهم کرد ( & Nazarpour
 .)Khazaei, 2012بخش مالی مکمل بخش حقیقی اقتصاد
است و عملکرد بهینة نظام اقتصادی در جامعه ،منوط به
* نويسندة مسئول:

وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا ،مکمل ،قدرتمند و تحت
نظارت است .فعالیت اين دو بخش در کنار يکديگر شرط الزم
و کافی برای يک نظام اقتصادی مطلوب محسوب میشود
(.)Falahati et al., 2010
با توجه به اينکه انباشت سرمايه يکی از مهمترين منابع
رشد مداوم اقتصادی يک کشور به شمار میرود ،از طريق
توسعة بازارهای مالی میتوان فرايند تشکیل سرمايه را تسريع
کرد ( .)Samadi et al., 2007توسعة مالی يک مفهوم
چندوجهی است که افزون بر توسعة بخش بانکی ،ابعاد
ديگری چون توسعة بخش مالی غیر بانکی ،توسعة بخش پولی
و سیاستگذاری پولی ،مقررات و نظارت بانکی ،بازبودن بخش
مالی و محیط نهادی را نیز در بر میگیرد ( & Jahangard
 .)Asghari, 2011هدف از توسعة بازارهای مالی که اکثر
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کشورهای در حال توسعه در دهههای اخیر آن را دنبال
کردهاند ،تحرکبخشیدن به بازارهای مالی و بهبود کارايی
استفاده از منابع مالی بوده است .تجربة بسیاری از کشورهای
صنعتی نشان میدهد که بازارهای مالی اين کشورها همپای
رشد و توسعة اقتصادی آنها تکامل و گسترش يافته است و
اين امر به نوبة خود ،بر روند رشد بلندمدت آنها آثار مثبتی
داشته است (.)Mousavi & Nematpour, 2012
آثار توسعة بازارهای مالی بر سرمايهگذاری و توسعه در
بخش کشاورزی يکی از مهمترين مباحثی است که به توجه
ويژه نیازمند است و به پیشرفت اقتصاد ،افزايش
سرمايهگذاری ،توسعة کشاورزی و افزايش سطح رفاه
کشاورزان و سطح درآمد آنها منجر میشود .بخش کشاورزی
در ايران ،بخشی بنیادی است و سهم بااليی در تولید ناخالص
داخلی کشور دارد .واضح است که سرعت و سهولت دسترسی
به منابع مالی يکی از ملزومات سرمايهگذاری و توسعة اين
بخش است ( .)Ansari et al., 2012با توجه به خصوصیت
منحصربهفرد بخش کشاورزی استان کهگیلويه و بويراحمد و
گسترش و توسعة بازارهای مالی در اين استان ،مطالعة حاضر
با هدف بررسی آثار توسعة بازارهای مالی بر بخش کشاورزی
در استان کهگیلويه و بوير احمد صورت گرفته است.
مطالعات زيادی در زمینة اثر توسعة بازارهای مالی بر
برخی از متغیرهای اقتصادی مانند رشد اقتصادی ،انرژی و
سرمايه انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود.
 (2010) Falahati et al.رابطة توسعة بازار مالی و تورم را
با استفاده از دادههای سالیانه در دورة زمانی 1386 -1357
برای بازار پول و بازار سرمايه و با استفاده از مدل
اقتصادسنجی طراحیشده از سوی لوين و اسمیت بررسی
کردهاند .نتايج آنها نشان داد که رابطهای منفی بین تورم و
توسعة شاخصهای مالی در بازار پول و يک رابطة مثبت بین
اين دو در بازار سهام وجود دارد.
 (2008) Khataee & Mousaviمؤثربودن سطح توسعة
بازارهای مالی کشورها را در اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر رشد
اقتصادی با بهکارگیری میانگینهای پنجسالة دادههای مربوط
به  69کشور و مدلسازی آن در قالب  Panel Dataبررسی
کردهاند .نتايج اين پژوهش نشان داده است که در سطوح
پايین توسعة بازارهای مالی ،اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد
اقتصادی منفی بوده است و در سطوح باال اين اثر حتی می
تواند مثبت باشد.
 (2007) Samadi et al.به بررسی رابطه بین توسعة

بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ايران و سیزده کشور
منتخب در سالهای  2003 -1998با استفاده از روش علیت
گرنجر ،آزمون  ARDLو روش برآورد Panel Data
پرداختهاند .در مجموع ،نتايج آنها نشان داد که رابطة
بلندمدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین
بازار سرمايه و رشد اقتصادی کشور ،هیچ رابطة بلندمدت
معناداری وجود ندارد.
 (2012) Shahbaz & Leanنقش توسعة بازار مالی را به
همراه متغیرهای صنعتیشدن و شهرنشینی ،در افزايش
مصرف انرژی در کشور تونس در دورههای  2008 -1971با
بهکارگیری تکنیک الگوی خود رگرسیونی مطالعه کردهاند.
نتايج نشان داد يک رابطة علیت بلندمدت بین توسعة بازار
مالی و مصرف انرژی ،مصرف انرژی و رشد اقتصادی،
صنعتیشدن و شهرنشینی وجود دارد.
 (2010) Sadroskyدر مطالعهای ،اثر توسعة بازارهای
مالی بر رشد تقاضای انرژی را با استفاده از دادههای ترکیبی و
روش گشتاورهای تعمیميافته ( )GMMبرای  22اقتصاد در
حال ظهور در بازة زمانی  2008 -1990مطالعه کرده است.
نتايج بیانگر آن بود که يک رابطة علیت يکسويه از شاخص
توسعة بازار مالی به مصرف انرژی وجود دارد و مصرف انرژی
در بلندمدت از توسعة بازار مالی تأثیر میپذيرد ،اما
تأثیرگذاری آن در کوتاهمدت ناچیز است.
 (2009) Lee and Changدر پژوهشی با استفاده از
دادههای  37کشور در دورة زمانی  ،2002 -1970نقش بازار
مالی را در تأثیرگذاری سرمايهگذاری مستقیم خارجی بر رشد
اقتصادی بررسی کردند .در اين تحقیق ،آنها با استفاده از
روش تصحیح خطا و همجمعی به اين نتیجه رسیدند که در
بلندمدت تأثیر توسعة بازار مالی بر رشد اقتصادی بیشتر از
سرمايهگذاری مستقیم خارجی است.
 (2003) Howells & Solimanرابطة بین توسعة بازار
سهام و رشد اقتصادی را برای چهار کشور شیلی ،کره ،مالزی
و فیلیپین با استفاده از مدل  VARبررسی کردند و دريافتند
که گسترش بازار سهام با باالترين کارايی و بهرهوری
سرمايهگذاری ،سبب افزايش رشد اقتصادی در اين چهار
کشور شده است.
 (1993) King & Levineاثر سطح توسعة مالی بر رشد
اقتصادی ،انباشت سرمايه و رشد بهرهوری را برای هشتاد
کشور و در سالهای  1989 -1960بررسی کردند .نتايج
آنها بیانگر آن است که در حرکت از کشورهای با میزان رشد
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پايینتر به کشورهای با میزان رشد باالتر ،اهمیت بانکهای
تجاری از بانک مرکزی بیشتر است و سهم بخش خصوصی از
اعتبارات بیشتر است .همچنین ،دريافتند ارتباط قوی بین
شاخصهای توسعة اقتصادی و سه شاخص اقتصادی وجود
دارد.
مواد و روشها
مدل استفادهشده در اين مطالعه الگوی خودرگرسیونبرداری
است .در واقع ،يکی از مشهورترين مدلهای غیر ساختاری
)Vector
چندمتغیره ،الگوی خودتوضیحبرداری يا
 (autoregressive mode VARاست .در مدل  VARمتغیر
سمت چپ ،برداری از متغیرهای سری زمانی است که هريک از
آنها بر حسب وقفههای خود و وقفههای ساير متغیرهای الگو
تعريف شدهاند .مدل خودتوضیحبرداری در حالت کلی به شکل
زير نمايش داده میشود:
(Yt  A1Yt 1  A2Yt 2  A p Yt  p  ε t )1
در رابطة باال ،ماتريسهای مربع  A1تا  Apماتريسهای
ضرايب Yt ،بردار متغیرها p ،تعداد وقفه و 𝑡𝜀 بردار جمالت
اخالل است ( Sims (1980) .)Noferesti, 2006پس از انتقاد
از سیستم معادالت همزمان ،مدل خودتوضیحبرداری را
معرفی کرد .در برآورد سیستم معادالت همزمان ،متغیرهای
()2
()3
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الگو به دو دستة درونزا و برونزا طبقهبندی میشوند .وی
منتقد دستهبندی متغیرها به برونزا و درونزا بود و اظهار کرد
در سیستم معادالت همزمان ،همة متغیرها بهطور همزمان
تعیین نمیشوند و قضاوت در زمینة برونزا يا درونزابودن آنها
صحیح نیست .برای رفع اين نقیصة سیستم معادالت همزمان،
همانگونه که اشاره شد Sims ،مدل خودتوضیحبرداری را
معرفی کرد .در مدل خودتوضیحبرداری تمامی متغیرها به جز
متغیرهای عرض از مبدأ و روند و مجازی ،درونزا هستند؛
بنابراين مشکل تفکیک متغیرهای درونزا و برونزا در اين
مدلها مرتفع میشود .اينگونه مدلها به دلیل آنکه تمامی
متغیرهای سمت راست از پیش تعیین شدهاند ،با روش OLS
قابل برآورد هستند .بهويژه در مواردی که تعداد متغیرهای با
وقفه مساوی باشند ،روش  OLSدر تخمین ضرايب بهخوبی
روشهای برآورد سیستمی ،همانند روش  OLSدو مرحلهای و
روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط ((Seemingly )SUR
) Unrelated Regressionاست ( .)Soheili, 2012برای
بررسی روابط ممکن میان توسعة بازارهای مالی و توسعة
اقتصادی بخش کشاورزی در استان کهگیلويه و بويراحمد از
مدلی به شکل زير استفاده میشود ( & Parivash
.)Torkamani, 2007
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Yt  A0  A1Yt i  A2 Z t i  A 3 k t i  A 4 N t i  ε1
Zt  B0  B1Zt i  B2Yt i  B3 k t i  B4 N t i  ε2

در روابط باال Yt ،ارزش افزودة بخش کشاورزی استان (به
عنوان متغیر توسعة کشاورزی) Zt ،شاخص توسعة بازارهای
مالی (شامل اعتبارات پرداختشدة بانک کشاورزی به بخش
کشاورزی و ارزش معامالت بازار بورس مربوط به استان)
است 𝑁𝑡 .و 𝑡𝑘 نیز به ترتیب نیروی کار و موجودی سرمايه
در بخش کشاورزی هستند (از آنجا که متغیرهای نیروی کار
و موجودی سرمايه در بخش کشاورزی در توسعة اين بخش
نقش مهمی ايفا میکنند ،اين دو متغیر نیز در مدل وارد
شدهاند).
هدف از تخمین اين نوع مدلها ،حصول روابط متقابل
اساسی موجود میان متغیرهاست و در عمل هیچگونه مانعی
برای واردکردن تعداد زيادی از متغیرها و همچنین حذف يا
کاهش پارامترهای موجود صورت نمیگیرد؛ بنابراين تعداد

پارامترهای يک مدل  VARبیش از اندازه است و بسیاری از
آنها از لحاظ آماری معنادار نیستند و آمارة  tمربوط به تک
تک ضرايب ابزار مناسبی برای حذف يا کاهش متغیرها به
شمار نمیآيد (1980) Sims .معتقد است اگر متغیرها ريشة
واحد داشته باشند ،نبايد تفاضل آنها را در سیستم وارد کرد.
در واقع ،استدالل وی اين است که با تفاضلگیری ،اطالعاتی
را که نشانگر وجود همجمعی میان متغیرهاست از دست
میدهیم؛ بنابراين نیازی به روند زدايی نیست ( Enders,
 .)1995هاروی نیز اشاره میکند که بايد متغیرهای مدل
 VARرا در سطح برآورد کرد ،اگرچه اين سریها ساکن
نباشند؛ زيرا نتايج دادههای تبديلی (مثل تفاضلگیری مرتبة
اول) رضايتبخش نیست (.)Gujarati, 1998
در اين مدلها ،انتخاب درست تعداد وقفهها مسئلهای
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بسیار اساسی است؛ زيرا اگر تعداد وقفهها کم باشد ،مدل
دارای خطای تصريحشده است و اگر تعداد اين وقفهها بیش از
انداره بزرگ باشد ،درجة آزادی کاهش میيابد .همانند
مدلهای تکمتغیره ،مدلی انتخاب میشود که کمترين مقدار
آمارههای  AICو  SBCرا داشته باشد .برای اطمینان از اينکه
مقايسة مدلها بهدرستی صورت پذيرفته است ،بايد از تعداد
مشاهدههای يکسانی برای تخمین تکتک معادالت استفاده
شود (.)Shirin Bakhsh & Khansari, 2005
تابع عکسالعمل آنی و تجزية واريانس ،ابزار مؤثری برای
بررسی روابط بین متغیرهای اقتصادی به شمار میروند .از
آنجا که تعبیر و تفسیر ضرايب تکی در مدلهای تخمینی
()4
()5

 VARغالبا دشوار است ،در عمل تابع عکسالعمل ضربه
( (Implus Response Function) )IRFتخمین زده میشود.
در واقع ،از تابع عکسالعمل برای بررسی چگونگی واکنش
متغیر وابسته توسط شوک واردشده به هريک از معادالت
مدل استفاده میشود و مهمترين بخش تحلیل  VARرا
تشکیل میدهد ( .)Gujarati, 1998در اين روش ،در يک
لحظه به يکی از متغیرهای مورد نظر در مدل ،شوکی -به
اندازة خطای معیار آن متغیر -وارد میشود و سپس تأثیر آن
بر روی ساير متغیرهای درون سیستم تا رسیدن به وضعیت
تعادلی تعقیب میشود .برای تشريح بهتر اين مطلب ،مدل زير
را در نظر بگیريد:

Yt  10  11Yt 1  12Yt 2  13 X t 1  14X t 2  1
X t  20  21Yt 1  22Yt 2  23 X t 1  24X t 2  2
ε1

حال اگر جملههای اخالل  ε1و  ε2ناهمبسته باشند،
نشانگر تغییرات ناگهانی Ytو  ε2نشانگر تغییرات ناگهانی Xt
است .در اين صورت ،تابع واکنش نسبت به تغییرات مربوط
به  ،ε2نشانگر اثر شوک به اندازة يک انحراف معیار در  Xtبر
روی مقادير جاری و آيندة  Xtو  Ytاست .تجزية واريانس
( )Variance Decompositionنیز روشی برای تجزيه و تحلیل
آثار متقابل پويای شوکهای ايجادشده ارائه میدهد .از تجزية
واريانس به عنوان ابزاری برای تحلیل عملکرد پويای
کوتاهمدت استفاده میشود .با اين ابزار میتوان سهم بیثباتی
هر متغیر در مقابل شوک وارده به هريک از متغیرهای ديگر
الگو را مشخص کرد .اين روش قدرت نسبی زنجیرة علیت
گرنجر يا درجة برونزايی متغیرها را ماورای دورة نمونه
اندازهگیری میکند (.)Lotfalipour et al., 2010
در مطالعة حاضر ،دادههای شاخص توسعة بازار مالی،
شامل اعتبارات (پرداختشده به بخش کشاورزی) و ارزش

معامالت بورس هستند که به ترتیب از بانک کشاورزی استان
کهگیلويه و بويراحمد و سازمان بورس اخذ شده است.
همچنین ،دادههای مربوط به ارزش افزودة بخش کشاورزی و
نیروی کار و موجودی سرمايه از سازمان جهاد کشاورزی به
دست آمده است .دورة زمانی اين مطالعه سالهای -1353
 1386است و برای تحلیل از نرمافزار  Eviews 7استفاده شده
است.
نتایج و بحث
بررسی مانايی سریها يکی از مراحل مهم مطالعات مربوط به
سریهای زمانی است .در اين پژوهش ،برای بررسی مانايی از
آزمون ديکی -فولر تعمیميافته ( )ADFاستفاده شده است.
نتايج آزمون بیانگر مانايی همة متغیرها در سطح است
(جدول )1؛ بنابراين میتوان از الگوی  VARاستفاده کرد.

جدول  .1نتایج آزمون  ADFدر سطح متغیرها
*

وضعیت

مقدار بحرانی مککینون

بدون عرض از مبدأ
بدون عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ
بدون عرض از مبدأ
با عرض از مبدأ

-1/95
-1/61
-2/95
-1/95
-2/95

مأخذ :یافتههای تحقیق

* معنیداری در سطح  5درصد

آمارة ADF
در سطح دادهها

-2/55
-2/52
-5/64
-2/55
-5/72

عالمت

نام متغیر

FP
E
N
K
GDP

پرداخت اعتبارات
ارزش معامالت
نیروی کار
سرمایه
ارزش افزودة بخش کشاورزی

انصاری و حسینی یکانی :اثر توسعة بازارهای مالی بر توسعة بخش کشاورزی در...

قبل از برآورد مدل ،الزم است طول وقفههايی که در الگو
وارد میشوند ،مشخص شود تا بتوان اطمینان حاصل کرد که
جمالت خطا خصوصیات کالسیک را دارند؛ به عبارتی
همبستگی پیاپی نداشته باشند ،دارای توزيع نرمال با میانگین
صفر و واريانس  𝛿 2باشند و مستقل از يکديگر توزيع شده
باشند .برای تعیین وقفة مناسب از معیارهای مختلفی استفاده
میشود ،که از متداولترين آنها معیار آکائیک ( )AICدر
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نمونههای با حجم زياد و شوارتز -بیزين ( )SBCدر نمونههای
با حجم کم هستند .در مطالعة حاضر ،با توجه به اينکه حجم
نمونة دادهها کم است ،با استفاده از معیار شوارتز -بیزين وقفة
بهینه  1انتخاب شده است .نتايج برآورد معادلة مربوط به
ارزش افزودة بخش کشاورزی (معادلة  )2در جدول  2نشان
داده شده است.

جدول  .2نتایج تخمین معادلة مربوط به ارزش افزودة بخش کشاورزی (معادلة )2
متغیرهای توضیحی

ضرایب

)FP(-1

0/83

*

()-0/11

)E(-1

0/19

*

()-0/05

)N(-1

0/27

()-0/04

)K(-1

0/12

*

()-0/23

)GDP(-1

0/34

*

()-0/39

C

-99/41

()81/75

F =965/60

R2 =0/81

SBC = 15/82
مأخذ :یافتههای تحقیق

*

خطای معیار

معنیداری در سطح  5درصد

مقدار ضريب تعیین تعديلشده در جدول  ،2نشانگر
برازش خوب مدل و همچنین آمارة  Fبیانگر معنیداری کل
مدل است .واکنش تابع عکسالعمل ارزش افزودة بخش

کشاورزی نسبت به تکانههای پرداخت اعتبارات و ارزش
معامالت ،در نمودارهای 1و  2نشان داده شده است.

نمودار  .1واکنش تابع عکسالعمل ارزش افزودة کشاورزی به تکانههای ارزش معامالت
مأخذ :یافتههای تحقیق

واکنش و عکسالعمل ارزش افزودة بخش کشاورزی به
تکانههای ارزش معامالت در طول يک دورة ده ساله (نمودار
 ،)1مثبت و در بلندمدت ثابت است .از لحاظ آماری نیز تا

دورة پنجم مثبت و بعد از آن معنادار نیست .براساس نمودار
 ،2واکنش ارزش افزودة بخش کشاورزی به پرداخت اعتبارات
در بلندمدت مثبت و از لحاظ آماری نیز معنیدار است.
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نمودار  .2واکنش تابع عکسالعمل ارزش افزودة کشاورزی به تکانههای پرداخت اعتبارات
مأخذ :یافتههای تحقیق

دورة ده و سهم مربوط به ارزش معامالت ،از  98درصد در
دورة يک به  50درصد در دورة ده کاهش يافته است؛ بنابراين
بیشترين تغییرات مربوط به پرداخت اعتبارات است.

نتايج تجزية واريانس مربوط به ارزش افزودة بخش
کشاورزی ،در جدول  3نشان داده شده است .نتايج بیانگر آن
است که تغییرات سهم تسهیالت پرداختی در ارزش افزودة
بخش کشاورزی از  96درصد در دورة يک به  4درصد در

جدول  .3نتایج تجزیة واریانس مربوط به ارزش افزودة کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد
دوره

FP

E

1
3
5
7
9
10

96/74
75/65
34/18
13/88
6/01
4/07

98/70
95/71
89/14
87/20
59/75
49/94

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادات
مطالعة حاضر با هدف بررسی اثر توسعة بازارهای مالی بر
توسعة بخش کشاورزی ،در استان کهگیلويه و بويراحمد صورت
گرفته است .در اين راستا ،از مدل  VARاستفاده شده است.
نتايج توابع عکسالعمل متحرک ،نشان داد واکنش و
عکسالعمل متغیرهای ارزش افزودة بخش کشاورزی به
شوکهای بازار مالی مثبت است؛ به عبارت ديگر ،عکسالعمل
ارزش افزودة بخش کشاورزی به تکانههای ارزش معامالت
بورس و اعتبارات پرداختشده به بخش کشاورزی در طول يک
دورة بلندمدت مثبت است .نتايج تجزية واريانس نیز حکايت از
اين دارد که متغیرهای بازار مالی تأثیر شايان توجهی در

تغییرات کوتاهمدت ارزش افزودة بخش کشاورزی دارند .با توجه
به وجود آثار مثبت بازارهای مالی بر رشد ارزش افزودة بخش
کشاورزی ،برای گسترش بازارهای مالی کشور توصیه میشود
تصدی دولت بر بانکها کاهش يابد و با ايجاد فضای رقابتی در
سیستم بانکی کشور و کارآمدکردن میزان بهره ،زمینة توسعة
اعتبارات بانکی به بخش کشاورزی فراهم شود .با توجه به اينکه
بورس يکی از اجزای اصلی بازار مالی کشور است ،توسعة
بازارهای سهام میتواند در توانمندساختن بازارهای مالی کشور و
به تبع آن رشد اقتصادی نقش مؤثری ايفا کند .بهعالوه،
شناسايی مشکالت موجود در بورس و اقدام برای رفع آنها،
گام ديگری برای توسعة بازار مالی به شمار میرود.
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