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چكیده
فرآیند اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد همواره برای سیاستگذاران پولی از اهمیت
ویژهای برخوردار بوده است .به این جهت تاکنون کانالهای مختلفی تحت عنوان مکانیزم انتقال پولی مطرح
گشته اند .کانال ارزش خالص و جریان نقدی از زیرمجموعههای کانال ترازنامه بوده و جدیدترین کانالهای مطرح
شده در ادبیات مکانیزم انتقال پولی میباشند؛ بنابراین بررسی نقش شرکتها در مکانیزم انتقال پولی برای اولین
بار در ایران ضرورت انجام این مطالعه میباشد .از طرفی هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرمستقیم و غیرخطی
سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان نقدی شرکتها بر میزان تسهیالت دریافتی در دهکهای مختلف
میباشد .به این منظور صورتهای مالی پنجاه شرکت غیرمالی در ایران برای دوره زمانی  6838-6831با
استفاده از روش پنل کو انتایل مورد مطالعه قرار گرفته است .به طور خالصه نتایج بیانگر اثرات قویتر سیاست
پولی از طریق ارزش خالص در دهک نود و پنجم تسهیالت و همچنین اثرات قویتر سیاست پولی از طریق
جریان نقدی در دهکهای میانی تسهیالت میباشد.
واژههاي کلیدي :کانال ترازنامه ،ارزش خالص ،جریان نقدی ،تسهیالت ،پنل کوانتایل.
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 -1مقدمه
مطالعات بسیاری تاکنون در ایران به بررسی کانالهای مختلف مکانیزم انتقال پولی پرداختهاند .در سالهای
اخیر محققان بسیاری در ایران به بررسی کانال وامدهی پرداخته اند .حال آنکه پس از بحران مالی آمریکا به علت
عدم توانایی کانال وامدهی در تحلیل اتفاقات روز ،کانالهای ترازنامهای مطرح گشتند .کانال ارزش خالص و
جریان نقدی دو زیرمجموعه از کانال ترازنامه میباشند .کانال ترازنامه نقش شرکتها در انتقال اثرات سیاست
پولی را پررنگ مینماید .ضرورت انجام این مطالعه توجه به نقش شرکتها در انتقال اثرات سیاستهای پولی
برای اولین بار در ایران و در چارچوب کانال ترازنامه میباشد .به عالوه این مطالعه به بررسی اثرات غیرمستقیم و
غیرخطی سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان نقدی شرکتها بر میزان تسهیالت دریافتی در دهکهای
مختلف میپردازد؛ بنابراین سیاستگذاران می توانند با استفاده از نتایج این مطالعه شدت اثرات غیرمستقیم
سیاست پولی در دهکهای مختلف تسهیالت را در نظر بگیرند .به بیان دیگر یافتههای این مطالعه کمک
مینماید تا اهمیت هر یک از کانالهای ارزش خالص و جریان نقدی با توجه به دهکهای مختلف تسهیالت
ارزیابی گردد.
این مقاله شامل شش بخش میباشد .در بخش اول مقدمه مطرح میگردد .بخش دوم به بررسی مبانی
نظری و پیشینه مطالعات تجربی پرداخته میشود .بخش سوم روششناسی تحقیق ارائه میگردد .بخش چهارم
سؤاالت تحقیق مطرح شده و یافتههای مطالعه در بخش پنجم آورده شده است .در نهایت نتیجهگیری در بخش
ششم بیان میگردد.
 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
 1-2مبانی نظري
سیاست پولی امروزه در مرکز توجه اقتصاددانان جهت دستیابی به رشد پایدار و تورم پایین در اقتصاد است.
این در حالی است که اهمیت سیاست مالی به عنوان ابزاری برای ایجاد ثبات در اقتصاد کاهش یافته است.
کسری بودجه دولت در کشورها را میتوان یکی از علل عدم موفقیت سیاستهای مالی در ایجاد ثبات در اقتصاد
دانست .ارزیابی دقیق و زمانی اثرات سیاست پولی در اقتصاد نیازمند درک درست از مکانیزم هایی است که
سیاست پولی از آن طریق بر اقتصاد اثر میگذارد .ادبیات مکانیزم انتقال پولی به منظور بررسی چگونگی
اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مطرح گشته است .تاکنون کانالهای بسیاری همچون نرخ
بهره ،نرخ ارز ،داراییها و غیره مطرح شدهاند .در یک طبقهبندی کلی میتوان کانالهای مطرح شده را به کانال
اعتباری و غیر اعتباری تقسیم نمود .کانال اعتباری مبتنی بر فرض نقص و ناکارآمدی بازارها به علت وجود
اطالعات نامتقارن میباشند .در سالهای اخیر کانال اعتباری توجه ویژهای به خود جلب کرده است.
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 -1-1-2کانال اعتباري
کانال اعتباری شامل کانالهایی همچون کانال وامدهی و ترازنامه میباشد .کانال ترازنامه نیز خود شامل
کانال ارزش خالص 2و کانال جریان نقدی 8میباشد .مطالعات انجام گرفته نشان میدهد که اثرات اجرا سیاست
پولی و عملکرد کانالهای انتقال پولی در کشورها متفاوت میباشد .به عنوان مثال در کشورهای نوظهور و در
حال توسعه با بخش مالی غیر بانکی کمتر توسعه یافته ،سیستم بانکی نقش برجسته تری در تامین مالی اقتصاد
بر عهده دارد .در این کشورها بازار انواع داراییهای مالی به طور ناقص عمل مینماید و لذا کانالهای انتقال پولی
مرتبط با داراییها نظیر سهام و ارز نقش چندان مؤثری در انتقال شوکهای پولی بر تولید و تورم ندارند .یکی از
دالیل این امر را میتوان تسلط زیاد دولت بر اعتبار دهی سیستم بانکی و البته نقش فعال سیستم بانکی به علت
فقدان بازار سرمایه فعال در این کشورها دانست؛ به عبارت دیگر میتوان اینگونه عنوان نمود که با افزایش
مداخله دولت در فرآیند ارائه تسهیالت توسط بانکها ،کانالها ی مبتنی بر بازار نظیر کانال نرخ بهره اثرگذاری
کمتری نسبت به کانالهای اعتباری خواهند داشت (واشقانی .)6833
پایههای نظری کانالهای اعتباری ساله ا قبل در مقاالت مربوط به جیره بندی اعتباری مطرح شدهاند .به
عنوان مثال استیگلز و وایس )6336( 4با استفاده از بحث مخاطره اخالقی استدالل میکنند که افزایش نرخ بهره،
بانکها را به سمت سرمایهگذاری در پروژههای پر مخاطره همراه با ریسک بیشتر هدایت میکند .در نتیجه
بانکها ترجیح خواهند داد که ارائه تسهیالت را کاهش دهند .برنانک و گرتلر ( )6333معتقدند که در این حالت
هزینه نمایندگی میان اعتباردهندگان و اعتبار گیرندگان مطرح میشود (بهامیک و دیگران.)2266 9
 -2-1-2کانال ترازنامه (کانال ارزش خالص و جریان نقدي)
کانال ترازنامه و کانال وامدهی دو کانال از کانالهای اعتباری معرفی شده میباشند .کانال وامدهی به
چگونگی انتقال اثرات سیاست پولی از طریق بانکها میپردازد .حال آنکه کانال ترازنامه نقش شرکتها در انتقال
اثرات سیاست پولی را مطرح میکند .کانال ترازنامه که کانال "تسریعکننده مالی "1و یا کانال اعتباری وسیع"7
نیز نامیده میشود ،خود شامل دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی میباشد .در کانال ترازنامه تمرکز بر اثرات
تغییرات در سیاست پولی بر ترازنامه و حسابهای درآمدی قرض گیرندهها میباشد .از جمله این متغیرها
میتوان به ارزش خالص و جریان نقدی شرکتها اشاره نمود (برنانک و دیگران .)6339،در این دیدگاه وضعیت
مالی شرکتها نقش مهمی در انتقال اثرات سیاست پولی ایفا میکند .تغییرات نرخ بهره بر ارزش خالص
شرکتها اثر می گذارد .این امر موجب تغییر وضعیت مالی و اعتباری شرکت میشود؛ بنابراین توانایی شرکتها
در دریافت تسهیالت و در نتیجه سرمایهگذاری تغییر میکند.
3
توانایی شرکتها در دریافت تسهیالت مستقیماً با "نرخ تأمین مالی خارجی " مرتبط است .با کاهش ارزش
خالص شرکت دو مسئله "مخاطره اخالقی "3و"گزینش نامناسب "62پررنگ میگردد .به این صورت که سیاست
پولی (افزایش نرخ بهره) موجب کاهش ارزش خالص (ارزش اعتباری )66شرکت و افزایش نرخ تأمین مالی خارجی
میشود؛ بنابراین شرکت مجبور به کاهش سرمایهگذاری میشود .این مسئله گزینش نامناسب نامیده میشود .از
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طرفی کاهش ارزش شرکت موجب تشویق آن برای انجام سرمایهگذاری با ریسک باالتر میگردد .این مسئله
مخاطره اخالقی نامیده می شود .دو مسئله گزینش نامناسب و مخاطره اخالقی مطرح شده در کانال اعتباری و
شرایط اطالعات نامتقارن باعث افزایش نرخ تأمین مالی خارجی و کاهش سرمایهگذاری شرکتها خواهد شد
(برنانک.)6339،
به طور خالصه مکانیزم دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی را میتوان اینگونه بیان نمود:
کانال ارزش خالص:

سیاست پولی انبساطی موجب افزایش ارزش خالص میشود .این افزایش گزینش نامناسب و مخاطره اخالقی را
کاهش داده و به دنبال افزایش تسهیالت ،سرمایهگذاری و تولید افزایش مییابد.
کانال جریان نقدي:

در این کانال فرض بر آن است که سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ بهره اسمی ،با افزایش جریان نقدی
شرکتها وضعیت ترازنامه آنها را بهبود میبخشد .افزایش جریان نقدی شرکتها موجب افزایش نقدینگی آنها
میشود .در نتیجه ارائهکنندگان تسهیالت راحتتر میتوانند توانایی شرکتها را جهت بازپرداخت بدهی ارزیابی
نمایند؛ بنابراین مسئله گزینش نامناسب و مخاطره اخالقی اهمیت کمتری مییابد و ارائه تسهیالت و به طبع آن
سرمایهگذاری و تولید افزایش مییابد (میشکین.)2268 ،
 -3-1-2اطالعات نامتقارن (گزینش نامناسب و مخاطره اخالقی)
همانطور که قبال اشاره شد ،کانالهای اعتباری مبتنی بر فرض اطالعات نامتقارن میباشد .ناآگاهی و نابرابری
در اطالعات را اطالعات نامتقارن مینامند .اطالعات نامتقارن دو مسئله گزینش نامناسب و مخاطره اخالقی را
پدید می آورد .در دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی اشاره شد که دو مسئله گزینش نامناسب و مخاطره
اخالقی موجب کاهش ارائه تسهیالت خواهد شد .مواردی که میتوانند شفافیت بیشتر اطالعات را بوجود آورند و
عواقب گزینش نامناسب و مخاطره اخالقی را کاهش دهند عبارتند از:
 )6وجود مؤسسات خصوصی که اطالعات مالی را جمعآوری و عرضه نمایند؛
 )2وضع قوانین و مقررات دولتی جهت شفافیت اطالعات در بازارهای مالی؛
 )8دریافت وثیقه از دریافتکنندگان تسهیالت و افزایش ارزش خالص شرکتهای دریافتکننده تسهیالت.
بنابراین تصور بر این است که دریافت وثیقه و افزایش ارزش خالص شرکت راه حلی به جهت کاهش مشکل
گزینش نامناسب باشد .وثیقه در صورت عدم توانایی دریافتکننده تسهیالت به بازپرداخت بدهی ،میتواند
ضررهای ناشی از گزینش نامناسب را برای ارائهدهندگان تسهیالت کاهش دهد؛ در این حالت ارائهکننده
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تسهیالت میتواند از طریق وصول وثیقه نقدینگی کسب نموده و زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت بدهی را
کاهش دهد .این امر خود میتواند باعث تمایل بیشتر ارائهکنندگان تسهیالت به ارائه منابع مالی با شرط وثیقه
شود .از طرف دیگر دریافتکنندگان تسهیالت نیز به جهت دریافت تسهیالت با نرخ کمتر ،خود مایل به سپردن
داراییهای خود به صورت وثیقه نزد ارائهدهندگان تسهیالت میباشند .به عالوه تصور بر آن است که هر چه
ارزش خالص شرکت بیشتر باشد ،عدم توانایی بازپرداخت بدهی کمتر بوده و شرکت از دارایی کافی جهت
بازپرداخت بدهیها برخوردار است؛ بنابراین در مورد شرکت با ارزش خالص بیشتر ،مسئله گزینش نامناسب
اهمیت کمتری مییابد و تمایل به ارائه تسهیالت به چنین شرکتهایی بیشتر است.
مخاطره اخالقی یکی دیگر از جنبههای اطالعات نامتقارن بوده و مربوط به زمان بعد از انجام عملیات مالی
میباشد .مسئله نمایندگی زمانی اهمیت بیشتری مییابد که مدیران یک شرکت مالکیت کمتری داشته باشند و
به عنوان نماینده سهامداران و مالکین شرکت عمل نمایند .تفاوت مالکیت و مدیریت شرکت موجب بروز مسئله
مخاطره اخالقی میشود .علت آن است که مدیریت در کنترل امور و انجام وظایف خود میتواند لزوماً منافع
سهامداران و مالکان شرکت را نسبت به منافع شخصی خود ارجحیت ندهد؛ بنابراین به جهت رفع مسئله مخاطره
اخالقی نیز پیشنهاد میگردد .6 :شرکتها دارای ارزش خالص باالتری باشند .هنگامی که منافع سهامداران در
شرکت زیاد بوده و ارزش خالص شرکت (تفاوت بین داراییها و بدهیها) بیشتر باشد ،ریسک مسئله مخاطره
اخالقی کاهش میابد .علت آن است که دریافتکننده تسهیالت خود ذینفع بوده و در صورت عدم موفقیت
متحمل زیانهای سنگینی خواهد شد .2 .تنظیم مفاد قرارداد ارائه تسهیالت به گونهای که رفتارهای شرکت
دریافتکننده تسهیالت قابل کنترل باشد .در تنظیم قرارداد باید به همراستا بودن منافع دریافتکنندگان و
ارائهکنندگان تسهیالت دقت ویژهای شود .تصور بر آن است که مقدار باالی ارزش خالص شرکت متقاضی
تسهیالت ،موجب تالش بیشتر آن شرکت جهت دستیابی به منافع مشترک و مورد انتظار باشد؛ بنابراین هنگامی
که ارزش خالص شرکت متقاضی تسهیالت کم باشد ،مسئله مخاطره اخالقی اهمیت بیشتری یافته و توانایی
شرکت جهت دریافت تسهیالت به دالیل مطرح شده کاهش مییابد .موارد ذکر شده در باال برای جریان نقدی
شرکتها نیز به همین صورت قابل توضیح است.
 2-2پیشینه پژوهش
در این بخش مروری بر مطالعات مرتبط با کانال ترازنامه در مکانیزم انتقال پولی ارائه میگردد.
روسلن و دیگران )2269( 62دادههای خرد شرکتها را برای دوره  2266-2228برای کشور چکوسلواکی و
با استفاده از روش پنل دیتا مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج حاکی از وجود رابطه میان افزایش نرخ بهره و افزایش
تسهیالت کوتاهمدت بانکی برای شرکتها میباشد.
ژیچین و دیگران ( 68)2262در مطالعهای برای دادههای فصلی ترازنامه  181شرکت برای دوره زمانی 2229
 2262-و برای کشور چین با استفاده از پنل دیتا ،به یافتههایی به این شرح دست مییابند .نتایج مطالعه آنها
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نشان میدهد که کیفیت ترازنامه شرکتها در زمان سیاستهای انقباضی نسبت به زمان سیاستهای انبساطی
بدتر است و همچنین اثرات تغییرات سیاست پولی بر کیفیت ترازنامه شرکتها در طول زمان نامتقارن است.
شبیر )2262( 64دادههای خرد شرکتهای غیرمالی پاکستان را برای سالهای  2262-2222بررسی میکند.
نتایج بیانگر آن است که سیاستهای پولی انقباضی باعث کاهش ارزش خالص و همچنین کاهش جریان نقدی
شرکتها شده و این اثر بر ترازنامه شرکتها تا  8سال باقی خواهد ماند.
مطالعه دیگری توسط شبیر ( )2262جهت بررسی دادههای شرکتهای غیرمالی در پاکستان برای سالهای
 2262-6333انجامشده است .در این مطالعه شرکتها به دو گروه شرکتهای کوچک و متوسط ( )SMEها و
شرکتهای بزرگ تقسیم میشوند .نتایج ،وجود کانال ارزش خالص را تائید مینماید .همچنین جریان نقدی،
تسهیالت دریافتی کوتاهمدت و سود شرکتهای کوچک و متوسط را بیشتر متأثر مینماید.
اولوک و دیگران )2266( 69دادههای خرد تسهیالت برای آمریکا و برای دوره زمانی  2223:4-6339:6را
مطالعه میکنند .در این مطالعه نرخهای بهره واقعی و اسمی فدرال به عنوان سیاست پولی انتخابشدهاند و
اثرگذاری کانالهای وامدهی و ترازنامه مکانیزم انتقال پولی مقایسه میشوند .نتایج بیان میکند که مهمترین
کانالی که از آن طریق شوکهای سیاستهای پولی به اقتصاد منتقل میشوند کانال ترازنامه بوده و وامدهی
بانکها نقش معناداری را ندارد .رابطه مثبت میان توانایی مالی دریافتکننده تسهیالت و عرضه تسهیالت وجود
دارد.
61
چاتلین و دیگران ( )2228دادههای خرد شرکتها و بانکها را برای دوره زمانی  6332 – 6332و با
استفاده از روش  GMMبررسی نمودهاند .نتایج مطالعه آنها برای کشورهای منطقه یورو بیانگر آن است که نرخ
بهره به عنوان سیاست پولی بر سرمایهگذاری شرکت های منطقه یورو مؤثر است .نتایج مطالعه آنها در خصوص
سرمایهگذاری شرکتها و وامدهی بانکها وجود کانال اعتبار در منطقه یورو را تائید میکند.
نمازی و دیگران ( )6839در مطالعه " بررسی رابطه بین داراییهای نامشهود و عملکرد مالی در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران" 684 ،شرکت را برای دوره زمانی  6836-6832مورد مطالعه قرار
دادهاند .نتایج حاصل از آز مون ضریب همبستگی جزئی و رگرسیون سلسله مراتبی بیانگر وجود رابطه معنادار
میان داراییهای نامشهود و عملکرد مالی شرکتها را بیان میکند.
هزارخوانی و دیگران ( )6838در مطالعه با عنوان "تحلیل حساسیت تأثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی بر
اساس مدل بائو" حساسیت جریان نقدی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی میکنند.
در این مطالعه اطالعات  124شرکت طی سالهای  1386تا 1391در نظر گرفته میشود .نتایج تحقیق با استفاده
از روش  spssنشان داد که الگوی حساسیت جریان نقدی در شرکتهای با جریان نقدی منفی به نسبت سایر
شرکتها متفاوت است .بنابراین اهمیت حساسیت جریان نقدی در شرکتهای با محدودیت مالی باالتر کمتر از
شرکتهای با محدودیت مالی پایین است.
حاجیها و دیگران ( )6838در مطالعهای با عنوان "بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعات و ارزش شرکت بر
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی رابطه میان ارزش شرکت و سرمایهگذاری در صورت وجود
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عدم تقارن اطالعات با استفاده از تجزیه و تحلیل پانل ورگرسیون حداقل مربعات معمولی برای  33شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای دوره زمانی  6832-6839میپردازد .در این تحقیق ابتدا رابطه مستقیم
بین ارزش شرکت و سرمایهگذاری و سپس اثر متقابل عدم تقارن اطالعات و ارزش شرکت بر سرمایهگذاری بررسی
شده است .نتایج نشان میدهد که عدم تقارن اطالعات ،موجب کاهش تأثیر ارزش شرکت بر سرمایهگذاری شده
است.
جمعبندی مطالعات نشان میدهد که مطالعاتی همچون اولوک و دیگران ( )2266اهمیت کانال ترازنامه را
مطرح نموده و کانال وامدهی را بی اثر می دانند .برخی مطالعات اثرات سیاست پولی را بر تسهیالت دریافتی
شرکتها بررسی و تائید مینمایند (روسلن و دیگران .)2269،برخی اثرات سیاست پولی بر جریان نقدی و ارزش
خالص را مورد مطالعه قرار دادهاند (شبیر .)2262،مطالعات دیگری همچون چاتلین و دیگران ( )2228اثرات
سیاست پولی را بر سرمایهگذاری مورد بررسی قرار داده اند .در سایر مطالعات اثرات نامتقارن سیاست پولی به
تفکیک اندازه شرکتها (شبیر )2262،و یا نوع سیاست پولی (انقباضی یا انبساطی) پرداخته شده است (ژیچین و
دیگران .)2262،در این مطالعه با در نظر گرفتن مطالعات تجربی انجام شده و مبانی نظری ،هدف بررسی اثرات
غیرخطی سیاست پولی بر تسهیالت دریافتی شرکتها در چارچوب دو کانال ارزش خالص و جریان نقدی می
باشد.
 -3روششناسی پژوهش
 -1-3تعریف جامعه آماري
این پژوهش از نوع کاربردی است .در این مطالعه اطالعات ترازنامه و حسابهای سود و زیان پنجاه شرکت
غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای  6831-6838در نظر گرفته شدهاند .شایان ذکر است
که جامعه آماری مورد مطالعه به شرکتهایی محدود میشود که در تمام بازه زمانی تحقیق به طور مداوم هر دو
تسهیالت بلندمدت و کوتاهمدت را دریافت نمودهاند .اطالعات مربوط به نسبتهای مالی شرکتها از سازمان
بورس اوراق بهادار تهران تهیه شده است .مقدار ذخایر قانونی و کل سپردهها از وبسایت بانک مرکزی جمهوری
اسالمی استخراج شده است .در این مطالعه جهت بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی برای دهکهای مختلف
تسهیالت ،از روش پنل کوانتایل و نرمافزار  Stata 14استفاده شده است.
 2-3مدل اقتصادسنجی
در این بخش جهت بررسی اثرات سیاست پولی بر تسهیالت دریافتی شرکتها در چارچوب دو کانال ارزش
خالص و جریان نقدی شرکتها مدل ( )6معرفی میگردد .این مدل بر اساس مدلهای مطالعه شده توسط شبیر
( )2262و روسلن و دیگران ( )2269معرفی شده است .بنا بر مبانی نظری متغیرهای ارزش خالص و جریان
نقدی به عنوان متغیرهای مستقل در این مدل آورده شدهاند .همچنین به منظور بررسی اثرات غیرمستقیم
سیاست پولی بر تسهیالت دریافتی ،متغیرهای تقاطعی سیاست پولی با متغیر ارزش خالص و جریان نقدی نیز در
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مندل گنجانده شدهاند .متغیر سیاست پولی نیز به جه ت بررسی اثرات مستقیم سیاست پولی در مدل قرار گرفته
است.
() 6
i=1,2,3…,n
t= 1386,…,1393

 :بیانگر اثر شرکتها
 :میزان تسهیالت دریافتی شرکت  iدر سال t
 :متغیر سیاست پولی در سال t
 :نسبت ارزش خالص شرکت  iام در سال t
 :نسبت جریان نقدی به داراییهای شرکت  iام در سال t
 :متغیر تقاطعی نسبت ارزش خالص با سیاست پولی
 :متغیر تقاطعی نسبت جریان نقدی با سیاست پولی
جزء خطا
 -3-3تعریف عملیاتی متغیرها
 :Lمتغیر تسهیالت دریافتی شرکتها به صورت نسبت کل تسهیالت دریافتی شرکتها بر کل داراییها تعریف
میگردد.
 :MPمتغیر سیاست پولی بوده که در این مطالعه بهصورت نسبت ذخایر قانونی بهکل سپردهها در نظر گرفته
میشود.
 :NWارزش خالص شرکت میباشد .در این مطالعه ارزش خالص شرکت به صورت نسبت مجموع داراییها منهای
بدهیها تقسیم بر کل داراییهای تعریف شده است.
 :CFجریان نقدی شرکت میباشد .در این مطالعه نسبت سود و زیان شرکت تقسیم بر کل داراییها به عنوان
شاخص جریان نقدی شرکتها در نظر گرفتهشده است.
 :متغیر تقاطعی سیاست پولی با ارزش خالص میباشد که به صورت حاصلضرب سیاست پولی در ارزش
خالص تعریف میگردد.
 :متغیر تقاطعی سیاست پولی با جریان نقدی شرکت میباشد که به صورت حاصلضرب سیاست پولی در
جریان نقدی تعریف میگردد.
 -4-3روش پنل کوانتایل
در این مطالعه مطابق برخی از مطالعات تجربی به بررسی اثرات نامتقارن و غیرخطی سیاست پولی در
چارچوب کانال ترازنامه پرداختهایم .جهت بررسی اثرات غیرخطی سیاست پولی روش پنل کوانتایل مورد استفاده
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 i=1,2,…,N ،جامعه مورد مطالعه برای نمونه  nشرکت
قرار گرفته است .در روش کوانتایل فرض میکنیم
برای دوره زمانی ) t (t=1,2,…Tباشد .بردار متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق است .اگر وضعیت
توزیعی کوانتایل ام سبت به خطی باشد ،معادله کوانتایل به صورت زیر خواهد بود:
́

)(1
]

)(2

́

[

)(3

بیانگر کوانتایل ام از بر حسب است .برداری از پارامترهای نامعلوم که برای مقادیر
تابع تجمعی توزیعی بر حسب  xمیباشد .با تغییر مقادیر
جزء خطا و
مختلف باید محاسبه شود.
بین ( )0,1میتوان به توزیعی کامل  yبر حسب  xدست یافت .تخمین زننده از رابطه زیر بدست میآید:
́

)(4

∑

تابع زیان بوده و به این صورت بیان میشود:
{

)(5

معادله ( )4مقادیر خطا را محاسبه کرده و در مقادیر معادله ( )9ضرب مینماید.
روش استاندارد جهت برآورد ماتریس کواریانس برآوردگرها روش بوت استرپ میباشد .در این مطالعه نیزاز روش
بوت استرپ استفاده شده است.
 -4سؤاالت پژوهش
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات غیرمستقیم و غیرخطی سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان
نقدی شرکتها بر میزان تسهیالت دریافتی در دهکهای مختلف تسهیالتی میباشد؛ بنابراین سؤاالت این
تحقیق اینگونه مطرح میگردد:
(ارزش خالص شرکت) بر تسهیالت دریافتی برای دهکهای مختلف تسهیالت چگونه
 )6اثرات
میباشد؟
(ارزش خالص شرکت) برای دهکهای مختلف
 )2اثرات غیرمستقیم سیاست پولی از طریق
تسهیالت چگونه میباشد؟
(جریان نقدی شرکتها) بر تسهیالت دریافتی برای دهکهای مختلف تسهیالت چگونه
 )8اثرات
میباشد؟
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 )4اثرات غیرمستقیم سیاست پولی از طریق
تسهیالت چگونه میباشد؟

(جریان نقدی شرکتها) برای دهکهای مختلف

 -5یافتههاي پژوهش
بنابراین به طور خالصه در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤاالت هستیم که آیا اثرگذاری ارزش خالص و
جریان نقدی شرکتها در دهک های مختلف تسهیالت متفاوت است؟ آیا اثرگذاری غیرمستقیم سیاست پولی از
طریق ارزش خالص و جریان نقدی شرکتها بر میزان تسهیالت دریافتی در دهکهای مختلف تسهیالت متفاوت
میباشد؟
به این منظور ابتدا مطابق جدول ( ) 6وجود ریشه واحد برای متغیرهای مورد مطالعه را بررسی میکنیم.
نتایج آزمونها ی ریشه واحد لوین ،پسران شین و فیلیپس پرون بیانگر وجود ریشه واحد و نامانا بودن برخی
متغیرها از جمله متغیر سیاست پولی در سطح می باشد .بنابراین برای اینکه بتوانیم از مقدار سطح متغیرها در
تخمین استفاده نماییم باید با استفاده از آزمون هم انباشتگی وجود حداقل یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای
مورد مطالعه تائید شود .نتایج آزمون هم انباشتگی کائو با مقدار آماره  -12/5 ،tو احتمال صفر وجود حداقل یک
رابطه بلندمدت میان متغیرهای را تائید میکند.
جدول ( )1آزمونهاي ریشه واحد
PP - Fisher Chi-square

Im, Pesaran and Shin

Levin, Lin & Chu t

*152/855
)(0/0005
114/358
)(0/154
119/645
)(0/087
*141/095
)( 0/004
0/01
)(1/000

1/708
)( 0/956
-0/253
)(0/4
2/643
)(0/995
2/487
)(0/993
4/327
)( 1/000

*-6/617
)( 0/000
*14/591
)( 0/000
*-3/112
)(0/0009
3/404
)(0/999
24/398
)(1/000

متغیرها
NW
CF
MPNW
MPCF
MP

مأخذ :یافتههای محقق

در مرحله بعد با استفاده از روش پنل کوانتایل و بوت استرپ جهت پاسخ دادن به فرضیات و سؤاالت تحقیق به
نتایج ارائه شده در جدول ( )2دست مییابیم.
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جدول ( )2نتایج تخمین پنل کوانتایل
متغیرها

95

80

60

40

20

***-1/690
)(-246/0
***0/659
)(59/32
***6/800
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مأخذ :یافتههای محقق

یافتههای مطالعه با توجه به جدول ( )2حاکی از وجود اثر منفی و معنادار ارزش خالص در تمامی دهکهای
تسهیالت می باشد .نتایج بدست آمده در مورد ضرایب مربوط به متغیر ارزش خالص شرکتها مطابق با انتظار و
مبانی نظری نمیباشد .بنا بر مبانی نظری و نتایج برخی مطالعات تجربی همچون شبیر ( ،)2262انتظار بر این
است که با افزایش ارزش خالص شرکت میزان تسهیالت دریافتی شرکت افزایش یابد .دلیل این امر افزایش
وضعیت اعتباری شرکت و ارزیابی بهتر تأمینکنندگان مالی از وضعیت مالی شرکت میباشد .حال آنکه نتایج
مطالعه انجام گرفته در ایران رابطه منفی میان ارزش خالص و تسهیالت را نشان میدهد؛ بنابراین افزایش در
ارزش خالص شرکت نه تنها ارزیابی تأمینکنندگان منابع مالی از وضعیت شرکت را بهبود نمیبخشد بلکه موجب
کاهش اعتبار مالی شرکت در دید تأمینکنندگان مالی گشته است .فرآیند پیچیده و زمان بر وصول وثایق در
ایران را میتوان یکی از علل این امر دانست .همچنین تأمینکنندگان منابع مالی افزایش ارزش خالص شرکت را
به منزله عملکرد ضعیف شرکت تلقی می نمایند و افزایش ارزش خالص را به منزله ساختار نامناسب مالی شرکت
و سهم بیشتر داراییهای غیرنقدشونده شرکت میدانند .بر اساس نمودار ( )6بیشترین اثر مربوط به متغیر ارزش
خالص در دهک  39بوده است .اثرات این متغیر در سایر دهکهای مورد مطالعه تقریباً یکسان میباشد.
ضرایب مثبت و معنادار جریان نقدی ( )CFبه این معنا است که تأمینکنندگان منابع مالی در ایران توجه
ویژهای به جریان نقدی شرکتها جهت ارائه تسهیالت دارند .تصور بر این است که سود باالتر شرکتها به معنای
وضعیت مالی بهتر شرکت و عملکرد بهتر آن بوده و در نتیجه ارائه تسهیالت به شرکت افزایش مییابد؛ ضریب
بدست آمده برای متغیر جریان نقدی کامالً مطابق با مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده میباشد .اثر
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جریان نقدی بر تسهیالت دریافتی شرکتها به جز دهک  12ام ،در سایر دهکهای مورد مطالعه معنادار
میباشد .همچنین بیشترین اثر جریان نقدی بر تسهیالت در دهکهای  42و  32قابل مشاهده است.
نتایج تخمین در رابطه با اثرات غیرمستقیم سیاست پولی بر تسهیالت دریافتی شرکتها نیز بیانگر اثر مثبت
ضریب تقاطعی سیاست پولی با ارزش خالص شرکتها در همه دهکهای تسهیالت میباشد .این یافته نیز
هم راستا با نتایج بدست آمده برای اثرات ارزش خالص بر تسهیالت میباشد .به این صورت که سیاست پولی از
طریق اث رگذاری بر ارزش خالص شرکت موجب افزایش میزان تسهیالت دریافتی شرکت شده است و بنابراین اثر
غیرمستقیم سیاست پولی از طریق ارزش خالص شرکتها ،از شدت اثر منفی و مستقیم سیاست پولی کاسته
است .بنا بر نمودار ( )2بیشترین مقدار این اثر در دهک  39قابل مشاهده بوده است؛ بنابراین در دهکهای
مربوط به مقادیر باالی تسهیالت انتظار بر آن است که اثرات غیرمستقیم سیاست پولی از طریق ارزش خالص بر
تسهیالت افزایش یابد.
ضریب تقاطعی سیاست پولی با جریان نقدی شرکتها در همه دهکهای تسهیالت ،منفی و معنادار
میباشد .این نتیجه همراستا با ضرایب بدست آمده برای جریان نقدی میباشد؛ بنابراین سیاست پولی از طریق
اثرگذاری بر جریان نقدی شرکت ،میزان تسهیالت دریافتی شرکت را کاهش میدهد .این یافته مطابق مبانی
نظری و مطالعات تجربی انجام شده میباشد .در نتیجه اثر غیرمستقیم سیاست پولی از طریق جریان نقدی،
اثر ات مستقیم سیاست پولی بر تسهیالت دریافتی را شدت میبخشد .بیشترین اثر معنادار سیاست پولی از طریق
جریان نقدی به ترتیب در دهک  42و  32تسهیالت میباشد؛ بنابراین انتظار بر آن است که سیاست پولی از
طریق جریان نقدی در دهکهای میانی اثرگذاری بیشتری بر میزان تسهیالت داشته باشد .همچنین ضرایب
مربوط به اثرات مستقیم سیاست پولی در کلیه دهکهای تسهیالت منفی بوده است .به این معنا که اعمال
سیاست پولی به طور مستقیم موجب کاهش میزان تسهیالت دریافتی شرکتها میشود .این اثر در دهک  42و
 39معنادار میباشد.
به طور خالصه با توجه به اطالعات ترسیمی در نمودار ( )2و نتایج جدول ( )2میتوان در مجموع اثرات
منفی مستقیم و غیرمستقیم سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان نقدی را بر میزان تسهیالت دریافتی
شرکتها را قوی تر دانست؛ به این صورت که افزایش سیاست پولی از یک طرف به طور مستقیم مقدار تسهیالت
را کاهش می دهد .از طرف دیگر سیاست پولی به طور غیرمستقیم و از طریق جریان نقدی شرکتها موجب
کاهش تسهیالت دریافتی شده است.
در جمع بندی نتایج بدست آمده از دادههای پنجاه شرکت غیرمالی در ایران و برای دوره زمانی -6831
 6838که با روش پنل کوانتایل انجام شده است ،به طور خالصه میتوان اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیم
سیاست پولی بر تسهیالت را در دهکهای مختلف تسهیالت قوی تر ارزیابی نمود؛ بنابراین انتظار بر آن است که
سیاست پولی انقباضی به صورت افزایش نسبت ذخایر قانونی موجب کاهش تسهیالت دریافتی شرکتها گردد .به
عالوه یافتههای این مطالعه بیانگر اثرات مثبت جریان نقدی شرکت و اثرات مثبت متغیر تقاطعی سیاست پولی با

332

سال ششم /شماره بیستوسوم /پائیز 1231

بررسي اثرات غیرخطي سیاست پولي در چارچوب دو کانال ارزش  / ...تاناز صالحش ،علیرضا کازروني و حسین اصغرپور

ارزش خالص شرکت بر تسهیالت در دهکهای مختلف میباشد .همچنین اثرات مستقیم سیاست پولی و اثرات
ارزش خالص و متغیر تقاطعی سیاست پولی با جریان نقدی منفی بوده و در اغلب دهکها معنادار میباشند.
به طور کلی اثر غیرمستقیم سیاست پولی از طریق ارزش خالص را میتوان در دهک نود پنجم و اثر
غیرمستقیم سیاست پولی از طریق جریان نقدی را در دهکهای میانی قویتر دانست .اثرات مستقیم سیاست
پولی نیز در دهکهای باالیی قویتر بوده است.
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نمودار ( )2اثرات ارزش خالص و جریان نقدي بر تسهیالت دریافتی شرکتها در دهکهاي مختلف تسهیالت
مأخذ :یافتههای محقق
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نمودار ( )2اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست پولی بر تسهیالت دریافتی شرکتها در دهکهاي مختلف تسهیالت
مأخذ :یافتههای محقق

 -6نتیجهگیري و بحث
این مطالعه به بررسی کانال ارزش خالص و جریان نقدی (دو زیرمجموعه کانال ترازنامه) میپردازد .کانال
ترازنامه نقش شرکتها را در انتقال اثرات سیاست پولی مطرح مینماید .ضرورت انجام این مطالعه توجه به نقش
شرکتها در انتقال اثرات سیاستهای پولی برای اولین بار در ایران و در چارچوب کانال ترازنامه میباشد .در این
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مطالعه اثرات غیرمستقیم و غیرخطی سیاست پولی از طریق ارزش خالص و جریان نقدی شرکتها بر میزان
تسهیالت دریافتی در دهکهای مختلف بررسی میشود .هدف این مطالعه به طور خالصه پاسخگویی به سؤاالت
زیر میباشد:
(ارزش خالص شرکت) بر تسهیالت دریافتی برای دهکهای مختلف تسهیالت چگونه
 )6اثرات
میباشد؟
(ارزش خالص شرکت) برای دهکهای مختلف
 )2اثرات غیرمستقیم سیاست پولی از طریق
تسهیالت چگونه میباشد؟
(جریان نقدی شرکتها) بر تسهیالت دریافتی برای دهکهای مختلف تسهیالت چگونه
 )8اثرات
میباشد؟
(جریان نقدی شرکتها) برای دهکهای مختلف
 )4اثرات غیرمستقیم سیاست پولی از طریق
تسهیالت چگونه میباشد؟
جهت پاسخ به سؤاالت مطرح شده با استفاده از روش پنل کوانتایل ،دادههای مربوط به صورتهای مالی
(شامل ترازنامهها و صورتهای سود و زیان) پنجاه شرکت غیرمالی برای دوره زمانی  6831تا  6838بررسی شده
است .نتایج این مطالعه برای کشور ایران ،اثرات مستقیم و منفی سیاست پولی برای کلیه دهکهای تسهیالت را
نشان میدهد .همچنین بنا بر یافته های تحقیق رابطه منفی میان ارزش خالص و تسهیالت مشاهده میشود؛
بنابراین افزایش در ارزش خالص شرکت نه تنها ارزیابی تأمینکنندگان منابع مالی از وضعیت شرکت را بهبود
نداده است ،بلکه موجب کاهش اعتبار مالی شرکت در نظر تأمینکنندگان مالی گشته است .فرآیند پیچیده و
زمان بر وصول وثایق در ایران را میتوان یکی از علل این امر دانست .همچنین به نظر میرسد که تأمینکنندگان
منابع مالی افزایش ارزش خالص شرکت را به منزله عملکرد ضعیف شرکت تلقی و افزایش ارزش خالص را به
منزله ساختار نامناسب مالی شرکت و سهم بیشتر داراییهای غیرنقدشونده شرکت دانستهاند .بیشترین اثر مربوط
به متغیر ارزش خالص در دهک  39بوده است .ضرایب مثبت و معنادار بدست آمده برای جریان نقدی ()CF
شرکتها نیز به این معنا است که تأمینکنندگان منابع مالی در ایران توجه ویژهای به جریان نقدی شرکتها
جهت ارائه تسهیالت دارند .تصور بر این که سود باالتر شرکتها به معنای وضعیت مالی بهتر بوده و عملکرد بهتر
آن شرکت تلقی میگردد .درنتیجه ارائه تسهیالت به شرکتهایی که از جریان نقدی باالتر برخوردارند ،افزایش
یافته است .بیشترین اثر جریان نقدی بر تسهیالت در دهکهای  42و  32قابل مشاهده بوده است.
نتایج تخمین در رابطه با اثرات غیرمستقیم سیاست پولی بر تسهیالت دریافتی شرکتها نیز بیانگر ضریب
مثبت متغیر تقاطعی سیاست پولی با ارزش خالص شرکتها در همه دهکهای تسهیالت میباشد .به این صورت
که سیاست پولی از طریق اثرگذاری بر ارزش خالص شرکت موجب افزایش میزان تسهیالت دریافتی شرکتها
شده است و این اثر غیرمستقیم از شدت اثر مستقیم و منفی سیاست پولی کاسته است .بیشترین ضریب مربوط
به اثر غیرمستقیم سیاست پولی از طریق ارزش خالص در دهک  39قابل مشاهده بوده است .به عالوه ضریب
تقاطعی سیاست پولی با جریان نقدی شرکتها نیز در همه دهکهای تسهیالت مورد مطالعه منفی و معنادار
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شناخته شده ا ست؛ بنابراین سیاست پولی از طریق اثرگذاری بر جریان نقدی شرکت ،میزان تسهیالت دریافتی
شرکت را کاهش داده است  .درنتیجه اثر غیرمستقیم سیاست پولی از طریق جریان نقدی ،اثرات مستقیم سیاست
پولی بر تسهیالت دریافتی را شدت بخشیده است .بیشترین اثر معنادار سیاست پولی از طریق جریان نقدی به
ترتیب در دهک  42و  32تسهیالت میباشد.
به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که اثر غیرمستقیم سیاست پولی از طریق ارزش خالص در دهک نود و
پنجم و اثر غیرمستقیم سیاست پولی از طریق جریان نقدی در دهکهای میانی قویتر است .همچنین اثرات
مستقیم سیاست پولی نیز در دهکهای باالیی قویتر بوده است.
سیاستگذاران می توانند با استفاده از نتایج این مطالعه شدت اثرات غیرمستقیم سیاست پولی در دهکهای
مختلف تسهیالت را در نظر بگیرند .به بیان دیگر یافتههای این مطالعه کمک مینماید تا اهمیت هر یک از
کانالهای ارزش خالص و جریان نقدی با توجه به دهکهای مختلف تسهیالت ارزیابی گردد.
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