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ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران
***

علی تحویلی *،بهرام سحابی **،کاظم یاوری*** و نادر مهرگان
تاریخ وصول3131/2/13 :
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چکیده
یکی از مهمترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایهگذاری ،نحوه اثر پذیری
سرمایهگذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده
مالی است .تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوکهای بخش پولی و
واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطالعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاهها،
دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر
به تشدید اثر شوکها و نوسانات اقتصادی گردد .به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران،
از دادههای مربوط به  892بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 4821
–  4891استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر
گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی ،اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار
نمیباشد .ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دورههای رکود و رونق مشخص گردید ،که این
اثر برای دورههای رکود برقرار است .به عبارت بهتر ،با وقوع رکود اقتصادی سرمایهگذاری
بنگاهها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش مییابد .همچنین با استفاده
از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دورههای رکود بنگاههای کوچکتر به دلیل
دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار
گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قویتر بوده است.
طبقهبندی E44 ،E32 ،E22 ،C22 :JEL

واژههای کلیدی :شتاب دهنده مالی ،نوسانات اقتصادی ،سرمایهگذاری ،نظام مالی ،اقتصاد ایران.

 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس .تهران .ایران.
 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس .تهران .ایران( .نویسنده مسئول)
)(Sahabi_h@modares.ac.ir
 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس .تهران .ایران.
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 -4مقدمه
اهمیت سرمایهگذاری در رشد و توسعه اقتصادی جوامع از یکسو و نقش آن در بروز
سیکلهای تجاری و نوسانات اقتصادی از سوی دیگر ،منجر به این مسئله شده است
که شناسایی عوامل موثر بر سرمایهگذاری همواره از اهمیت باالیی برخوردار باشد ،تا
با شناسایی عوامل موثر بر سرمایهگذاری شرایط الزم برای هدایت منابع سرمایهای
به مولدترین و کارآمدترین بخشها فراهم گردد( .عباسی نژاد و یاری)342 :3111 ،
در میان تمامی عوامل موثر و اثرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی ،ساختار
سرمایه بنگاه و منابع تأمین مالی هزینههای سرمایهگذاری از اهمیت دو چندانی
برخوردار است .به طور کلی منابع تأمین مالی برای بنگاه به دو دسته کلی منابع
داخلی و خارجی تقسیم می گردد .منابع داخلی از محل سود تقسیم نشده ،جریان
وجوه نقد عملیاتی و غیره حاصل میگردد .در مقابل ،رایجترین منابع تأمین مالی
خارجی شامل تسهیالت بانکی ،استقراض از بازارهای غیررسمی ،استفاده از منابع
اختصاص یافته در قالب طرحهای دولتی از قبیل وجوه اداره شده و صندوق توسعه
ملی و همچنین استفاده از ابزارهای مالی رایج در بازار سرمایه یعنی انتشار سهام و
اوراق بهادار میباشد (طیبی و همکاران.)11 :3133 ،
طیبی و همکاران بیان میدارند که از میان تمامی عوامل موثر بر سرمایهگذاری
بخش خصوصی در اقتصاد ایران ،منابع مالی ارایه شده از سوی بانکها و موسسات
مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است .ولی به علت وجود عدم تقارن اطالعاتی میان
بنگاههای اقتصادی و بانکهای تجاری ،بانکها اغلب ترجیح میدهند با صنایع بزرگ
که تولیدات آنها تضمین شده است ،وارد معامله و وامدهی شوند و تولیدکنندگان
کوچک که اغلب آینده قابل تضمینی نداشته و احتمال ورشکستگی باالیی دارند،
چندان از طرف بانکهای تجاری مورد حمایت قرار نمیگیرند و میزان وام پرداختی
به آنها بسیار پایین است.
میشکین )3331( 3در خصوص اهمیت عدم تقارن اطالعاتی در بازارهای مالی
معتقد است آن دسته از بازارهای مالی که در آنها وجود عدم تقارن اطالعاتی بسیار
حاد و شدید است ،نمیتوانند به صورت کارا منابع مالی را به پروژههای سرمایهگذاری
با فرصت سودآوری مناسب انتقال دهند و همین مسأله منجر به کاهش شدید در
Mishkin

1

ادوار تجاری و شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران

1

سطح فعالیتهای اقتصادی (کاهش مصرف و سرمایهگذاری) میگردد .برنانکه و
همکاران )3333( 2معتقدند که وجود عدم تقارن اطالعاتی منجر به ایجاد نقص در
بازارهای مالی شده و همین مسئله منجر به تشدید اثر شوکهای پولی و مالی بر
اقتصاد میگردد .به طور کلی ،آنها مکانیزمهایی که میتوانند نواقص سریع و
کوتاهمدت را به نوسانات شدید و طوالنی مدت در سمت حقیقی اقتصاد تبدیل کنند
را به عنوان مکانیزمهای شتاب دهنده مالی 1معرفی مینمایند.
گرتلر و گیلکریست )3334( 4معتقدند که وجود عدم تقارن اطالعاتی میان
بنگاههای اقتصادی در دوره های رکود و رونق و تفاوت میان اندازه و سطح فعالیت
بنگاه (کوچک یا بزرگ بودن آنها) منجر به افزایش اهمیت شتاب دهنده مالی در
اقتصاد میگردد؛ بدین صورت که شتاب دهنده مالی در دورههای رکود قویتر از
دورههای رونق عمل مینماید و همین مسئله برای بنگاههای کوچکتر نسبت به
بنگاههای بزرگتر قویتر میباشد؛ زیرا در دورههای رکود دسترسی بنگاههای کوچکتر
به علت پایین بودن میزان تولید ،ارزش وثیقه ،اندازه بنگاه و غیره کمتر از بنگاههای
بزرگ بوده و همین مسئله آنها را بیشتر تحت تاثیر خود قرار میدهد.
بر همین اساس در این مقاله فرضیات زیر مورد آزمون قرار میگیرد:
 نوسانات اقتصادی اثر مضاعف بر سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایراندارد؛ به عبارت بهتر ،اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران وجود دارد.
 شتاب دهنده مالی در دورههای رکود نسبت به دورههای رونق قویتر عملمیکند.
 شتاب دهنده مالی برای بنگاههای کوچکتر قویتر از بنگاههای بزرگتر است.در این مطالعه از دادههای مربوط به  231بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس
اوراق بهادار در طی دوره  3114-3134استفاده میشود.

 -8مبانی نظری
یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با بحث سرمایهگذاری و عوامل مرتبط با آن،
میزان ارتباط سرمایهگذاری با وضعیت ترازنامه و ساختار سرمایه بنگاه و در نهایت،
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بازار سرمایه است .اهمیت این موضوع به اندازهای است که مدلهای تجربی
سرمایهگذاری بنگاه را میتوان بر اساس اختالف آنها در فرض مربوط به وضعیت بازار
سرمایه و ارتباط آن با ساختار مالی بنگاه ،به دو دسته تقسیم کرد .بدین صورت که
اگر بازار سرمایه کامل باشد و تمامی بنگاهها به صورت یکسان به بازار سرمایه
دسترسی داشته باشند ،ساختار مالی بنگاه ارتباطی با تصمیمات سرمایهگذاری بنگاه
ن خواهد داشت؛ زیرا منابع مالی خارجی یک جانشین کامل برای منابع مالی داخلی
بشمار میآیند .به عبارت بهتر ،تصمیم در خصوص متغیرهای حقیقی تحت تأثیر
ساختار مالی بنگاه قرار نگرفته و این دو تصمیم مستقل از یکدیگر خواهند بود .در
واقع ،ساختار مالی بنگاه تأثیری بر ارزش بازاری 1بنگاه ندارد .بنابراین اگر فرض کامل
بودن بازار سرمایه برقرار باشد ،در این صورت تصمیمات حقیقی بنگاه (که در جهت
افزایش ارزش بنگاه صورت می گیرد) مستقل از عوامل مالی مانند نقدینگی داخلی،1
اهرم بدهی 1یا میزان سود تقسیم شده 1بوده و سرمایهگذاری بنگاهها در قبال
تغییرات هزینه سرمایه و مشوقهای سرمایهگذاری مالیات محور هیچگونه
عکسالعملی نخواهد داشت و تفاوت در میزان سرمایهگذاری تنها به دلیل تفاوت در
تقاضای بنگاهها خواهد بود( .هوشی و همکاران)11-14 :3333 ،3
مدلهای سرمایهگذاری مانند مدل شتاب ،مدل جریان نقدی ،مدل نئوکالسیک،
مدل نئوکالسیک اصالح شده و مدل -qتوبین همگی بر اساس فرض بازارهای
سرمایهای کامل بنا شدهاند .به عنوان مثال ،یافته کلی تئوری نئوکالسیک
سرمایهگذاری که توسط یورگنسون 32ارایه شد ،بر این اساس بود که مسئله
بهینهسازی بین زمانی 33را میتوان بدون توجه به عوامل مالی حل نمود .در این
تئوری فرض میگردد که بنگاهها با هزینه سرمایه ،که در بازار متمرکز اوراق بهادار
مشخص میشود ،مواجه بوده و این هزینه ارتباطی با ساختار مالی بنگاه ندارد .در
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این دسته از مدلها فرض میگردد که عواملی همچون مالیات ،اطالعات نامتقارن و
هزینه مبادله وجود ندارند( .فازاری و همکاران)341-342 :3311 ،32
در مقابل ،دیدگاه دیگر اعتقاد بر این دارد که عوامل نقص در بازار منجر به یک
بازار سرمایه ناقص شده و در نتیجه آن ،تصمیمات بنگاه در خصوص متغیرهای
حقیقی وابسته به نحوه تأمین مالی بنگاه گردیده و از آن تأثیر پذیرد .به عبارت بهتر،
با وجود یک بازار سرمایه ناقص ،دیگر سرمایه داخلی و خارجی جانشین کامل یکدیگر
نبوده و سرمایهگذاری به عوامل مالی از قبیل دسترسی به منابع داخلی ،دسترسی به
بدهی یا منابع سرمایهای جدید و عملکرد بازارهای مالی بستگی خواهد داشت .برای
مثال ،ممکن است جریان نقدی داخلی یک بنگاه به دلیل مزیت هزینهای نسبت به
بدهی و سهام ،بر روی سرمایهگذاری بنگاه اثرگذار باشد .این یافته برای نخستین بار
در مطالعه فازاری و همکاران تأیید گردید؛ مطالعه آنها بیانگر این است که وجود
عوامل نقص بازار منجر به این میشود که میزان سرمایهگذاری بنگاه تابعی از میزان
نقدینگی و قدرت ترازنامه وی گردد.
به طور کلی ،از منظر تأثیر بر رفتار سرمایهگذاری شرکتها ،عوامل نقص بازار را
میتوان به دو گروه طبقهبندی نمود :عوامل بنیادی و عوامل نهادی .عوامل بنیادی
شامل اطالعات نامتقارن ،مشکالت نمایندگی 31و هزینههای آشفتگی مالی 34بوده و
عوامل نهادی شامل متنوعسازی ،مالیاتها ،مقررات دولتی و یارانهها میگردد.
(گارمایز)141 -144 :2221 ،31
برای مثال ،وجود عدم تقارن اطالعاتی در مبادالت موجود در بازارهای مالی بدین
معنی است که یک گروه از تمامی اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیری درست و
مناسب ،آگاه نمیباشد .این عامل خود به دو صورت بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار
میدهد :پیش از انجام مبادله (انتخاب نادرست )31و پس از انجام مبادله (مخاطرات
اخالقی.)31
در آن دسته از بازارهای مالی که وجود عدم تقارن اطالعاتی بسیار حاد و شدید
باشد ،بازارهای مالی نمیتوانند به صورت کارا منابع مالی را به پروژههای
12
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سرمایه گذاری با فرصت سودآوری مناسب انتقال دهند و همین مسأله منجر به
کاهش شدید در سطح فعالیتهای اقتصادی (کاهش مصرف و سرمایهگذاری)
میگردد .به عبارت بهتر ،ناقص بودن بازارهای مالی منجر به تشدید اثر شوکهای
پولی و مالی بر اقتصاد میگردد (میشکین.)3331 ،
بر همین اساس  ،برنانکه و همکاران تئوری شتاب دهنده مالی را ارایه نموده و آن
را با حرکات ادواری سرمایهگذاری و محصول ارتباط دادند .اساس بحث تئوری شتاب
دهنده مالی این است که اثر شوکهای بخش پولی یا بخش واقعی اقتصاد میتواند
به دلیل ضعیف بودن ترازنامه بنگاهها تشدید گردد .به عبارت بهتر ،تئوری شتاب
دهنده مالی به طور ضمنی بیان کننده این مسئله است که تأثیر شوکهای اقتصادی
بر مخارج سرمایهگذاری بستگی به موقعیت ترازنامهای بنگاه دارد؛ مکانیزم بدین گونه
عمل میکند که اطالعات نامتقارن دسترسی بنگاه به منابع مالی جهت سرمایهگذاری
را تابعی از وضعیت ترازنامهای بنگاه قرار میدهد .به علت ضعیف بودن ترازنامه
بنگاهها ،دسترسی آنها به منابع مورد نیاز جهت تأمین مالی سرمایهگذاری محدود
گردیده و در نتیجه آن ،میزان سرمایهگذاری بنگاه تحت تأثیر قرار میگیرد .به همین
علت ضعیف بودن ترازنامه بنگاه میتواند منجر به تشدید اثر شوکها روی مخارج
سرمایهگذاری بنگاه گردد .لذا بازارهای مالی میتوانند به دلیل عدم تقارن اطالعاتی
میان قرضدهندگان و قرض گیرندگان از یکسو و ضعف ترازنامه بنگاهها از سوی
دیگر ،از طریق تغییرات درونزای اصطکاکهای بازار مالی ،31به صورت غیر قابل
اجتناب منجر به افزایش نوسانات اقتصادی گردند .از اینرو ،اصل شتاب دهنده به
عنوان یکی از مکانیزمهای انتقال شوکهای واقعی یا پولی شناخته میشود( .برنانکه
و همکاران)32-3 :3333 ،
اصطکاکهای مالی به عنوان عامل اصلی بوجود آمدن مکانیزم شتاب دهنده مالی
به دو دلیل در بازارهای مالی بروز مینماید :هزینه تأمین مالی بیرونی 33و وثیقهسازی
بدهی.22
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 -4-8هزینه تأمین مالی بیرونی

هزینه تأمین مالی بیرونی به عنوان یک مفهوم کلیدی در مدلهای شتاب دهنده
مالی نخستین بار توسط برنانکه و گرتلر )3331( 23معرفی گردید؛ اگر هیچگونه
اصطکاکی در بازارهای مالی وجود نداشته باشد ،در این صورت بنگاه یا کارآفرین
میتواند سرمایه مورد نیاز خود را از طریق منابع مالی بیرونی ،در قبال جریان درآمدی
آتی ناشی از سود فعالیت ،فراهم نماید  .ولی در دنیای واقعی آن دسته از عوامل
اقتصادی که به دنبال منابع مالی بیرونی هستند ،با محدودیتهای مشخصی مواجه
میباشند .این محدودیتها میتواند در نتیجه محدود بودن عرضه اعتبار (جیرهبندی
اعتبار )22یا جذاب نبودن پروژه سرمایهگذاری برای قرضدهندگان رخ دهد ،که علت
اصلی آن عدم تقارن اطالعاتی میان قرضدهندگان و قرضگیرندگان میباشد.
بنابراین قرض گیرنده برای استفاده از منابع مالی بیرونی میبایست یک حق بیمه را
پرداخت نماید  ،که به صورت تفاوت بین هزینه تأمین سرمایه از طریق منابع مالی
بیرونی و داخلی تعریف میگردد .این حق بیمه تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله
ریسک بنگاه و ثروت خالص آن باشد؛ بدین صورت که آن قرض گیرندهای که در
موقعیت مالی بهتری قرار دارد ،حق بیمه پایینتری را متحمل میشود( .برازدیک و
همکاران.)211 :2232 ،21
کلیدیترین ویژگی هزینه تأمین مالی بیرونی ،ماهیت غیر ادواری 24بودن آن
است؛ زیرا با وقوع رکود ،درآمد و سود قرض گیرنده کاهش مییابد .همین امر منجر
به افزایش هزینه تأمین مالی بیرونی شده و هزینه تأمین مالی منابع مورد نیاز
قرضگیرنده ،از طریق منابع بیرونی را افزایش میدهد و در نتیجه وی را در وضعیت
مالی نامناسبی قرار میدهد .بدتر شدن وضعیت مالی نیز به نوبه خود منجر به افزایش
مجدد در هزینه تأمین شده و تقاضا برای منابع را دوباره کاهش میدهد .کاهش
استفاده از منابع مالی بیرونی منجر به تضعیف پروژه سرمایهگذاری شده و در نتیجه
محصول و جریان سود آتی مورد انتظار را نیز کاهش میدهد .کاهش در سود
وابستگی سرمایهگذار به منابع مالی بیرونی را بیشتر کرده ولی کاهش ثروت خالص،
منجر به افزایش مجدد در هزینه تأمین مالی بیرونی شده است .بنابراین یک شوک
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کوچک میتواند به میزان قابل مالحظهای کل اقتصاد را برای یک دوره طوالنی از
طریق مکانیزم شتاب دهنده مالی تحت تأثیر قرار دهد (برازدیک و همکاران:2232 ،
.)211
 -8-8وثیقهسازی بدهی

نوع دیگری از نواقص بازار مالی که منجر به مکانیزم شتاب دهنده مالی میشود،
وضع محدودیت برای مقادیر سرمایه در دسترس میباشد ،که توسط کییوتاکی و
مور )3331( 21بیان گردیده است :اگر قرضدهندگان نتوانند به هیچ صورت
قرضگیرندگان را مجبور به بازپرداخت بدهیهای خود نمایند ،در این صورت ممکن
است که سعی نمایند تا بدهیهای خود را مصون سازند .در چنین اقتصادی،
داراییهای بادوام مانند زمین ،ساختمان و ماشین آالت یک نقش دوگانه دارند؛ آنها
هم عوامل تولید و هم وثیقه وام بشمار میآیند .از اینرو میزان وامی که افراد دریافت
مینمایند ،محدود به ترازنامه و میزان ارزش اعتباری 21شان خواهد بود .عالوه بر
این ،قیمت این گونه داراییها نیز تحت تأثیر میزان اعتبار در دسترس قرار خواهد
گرفت .تقابل پویا میان محدودیتهای اعتباری و قیمت داراییها میتواند به یک
مکانیسم انتقال قوی تبدیل شود که بر اساس آن اثر شوکها بر بخش حقیقی اقتصاد
تشدید و طوالنیتر گردد.
اگرچه هدف اصلی این مقاله از آغاز آزمودن اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد
ایران بیان گردید ولی باید توجه داشت که اکثر مطالعات انجام شده این اثر را در
شرایطی بررسی کردهاند که اقتصاد کشور مورد نظر از یک بازار سرمایه پیشرفته
بهرهمند بوده و شرکتها در آن بازار بر اساس رتبه مالی و ریسک اعتباریشان اقدام
به انتشار اوراق قرضه نمودهاند .بر همین اساس ،هزینه تامین مالی بیرونی قابل
محاسبه بوده و آزمودن اثر شتاب دهنده مالی بر اساس نظریه برنانکه و همکاران
امکان پذیر بوده است .ولی در اقتصاد ایران با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه ،امکان
انتشار اوراق بدهی برای تمامی بنگاهها وجود نداشته و اکثر بنگاهها برای تامین منابع
مالی مورد نیاز خود وابسته به بازار پول و منابع اختصاص یافته از سوی نهادها و
موسسات مالی میباشند؛ بگونهای که در این کشورها یکی از عمدهترین منبع تأمین
Kiyotaki & Moore
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مالی کوتاه مدت در سطح خرد ،استقراض و دریافت تسهیالت از بانکهای تجاری
بشمار میآید .این مسئله در مطالعات انجام شده داخلی نیز مورد تأکید واقع شده
است؛ مطالعه سلیمیفر و قوی ( )3113نشان میدهد که به دلیل سیاستهای پولی
و اعتباری (هدف سیاست گذاران اقتصادی به نیل دادن منابع و اعتبارات به سمت
فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری از طریق نظام بانکی) ،مشکالت ساختاری (نبود
یک بازار سرمایه قوی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذار بخش
خصوصی و ناتوانی بنگاهها در انتشار سهام و اوراق مشارکت به منظور تامین سرمایه)
و جانشین کامل نبودن پول و سرمایه (تامین مالی پروژهها از منابع داخلی بنگاه و
منابع خارج از بنگاه جانشین کاملی برای یکدیگر نیستند و منابع خارج از بنگاه خود،
مجرایی برای انباشت سرمایه میباشد) منجر به این میگردد که اعتبارات شبکه
بانکی تاثیرات قابل مالحظهای بر سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته باشد.
همچنین مطالعه ضیائی بیدگلی و کشاورزیان پیوستی ( )3111نشان دهنده این
است که تسهیالت اعطایی بانکها بیشترین تاثیر مثبت را بر سرمایهگذاری بخش
خصوصی دارد .این مهم بدین معنی است که سرمایهگذاران و صنعتگران کشور در
اقدام به سرمایهگذاری ،به تسهیالت بانک نیز به عنوان عامل انگیزشی مینگرند.
بگونهای که با افزایش میزان تسهیالت اعطایی بانکها به بخش صنعت ،انباشت
سرمایه و به تبع آن تولید و اشتغال آنها نیز افزایش یافته است.
بنابراین با توجه به نقش کلیدی بانکها و موسسات مالی در تامین منابع مالی
میبایست به منظور آزمودن اثر شتاب دهنده مالی از متغیری استفاده کرد که بتواند
تا حدودی بیانگر ریسک اعتباری بنگاهها باشد .به همین منظور در این مقاله از اهرم
مالی به عنوان یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده ساختار مالی بنگاه برای آزمودن
اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران استفاده گردیده است .علت در نظر گرفتن
اهرم مالی به دو دلیل است؛ نخست اینکه ،تغییر در اهرمها در طی ادوار تجاری
مهمترین مکانیسم برای تشدید شوکهای اقتصادی بشمار میآید( .ریستی و
همکاران.)2231 ،21
دوم اینکه ،آن دسته از بنگاههایی که به میزان زیاد از اهرمهای مالی استفاده
مینمایند ،با نوسانات زیاد در سرمایهگذاری و اشتغال روبرو میگردند؛ زیرا در دورهای
که تقاضا با یک شوک منفی مواجه میگردد ،بنگاهها به دلیل کاهش تقاضا ،با افت
Riccetti, et al.
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فروش و در نتیجه آن جریان وجوه نقد داخلی روبرو خواهند شد و مجبور خواهند
گردید تا منابع مالی جدیدی را برای تأمین هزینه نهادهای متغیر خود فراهم کنند.
در این وضعیت بنگاههایی که ترازنامهشان در وضعیت مناسب قرار دارد ،به راحتی
میتوانند به منابع مالی خارجی دسترسی داشته باشند و با استفاده از موجودی انبار
تولید خود را یکنواخت کنند .در طرف مقابل ،این امکان وجود دارد که بنگاهها به
دلیل نامناسب بودن وضعیت ترازنامه و باال بودن نسبت اهرمهای مالی ،دسترسیشان
به منابع خارجی سخت باشد؛ در این صورت میزان سرمایهگذاری و اشتغال وی
نسبت به منابع داخلی بسیار حساستر خواهد بود .در این دسته از بنگاهها جریانات
نقدی به پرداخت اصل و بهره بدهی تعلق میگیرد و قرضدهندگان بر این باور
خواهند بود که بنگاه به حداکثر ظرفیت استقراضی خود رسیده است .بر همین
اساس ،هزینه بدهی اضافی برای یک چنین بنگاههایی باالتر خواهد بود .در نهایت،
کاهش میزان اعتبار در دسترس برای این دسته از بنگاهها منجر به تشدید مشکل
بوجود آمده به دلیل شوکهای اقتصادی گردیده و در نتیجه میزان کاهش در
سرمایهگذاری و محصول بیشتر از کاهش بوجود آمده در تقاضا و شوک اولیه خواهد
بود .این کاهش در مخارج و تولید بنگاههای مقید به سایر بنگاهها انتقال یافته و در
نتیجه مشکل رکود تشدید میگردد .به طور خالصه میتوان اینگونه بیان کرد که
شوکهای اقتصادی و باال بودن اهرم مالی در برخی از شرکتها منجر به مسیری
میگردد که در نهایت به بیثباتی اقتصادی ختم میگردد( .هایسز و الراچلکات،21
)332 :2224
مطالعات انجام شده توسط کانتور )3332( 23و کاالمیریس و همکاران)3334( 12
بیانگر این است که افزایش در اهرم مالی منجر به نوسانات در مخارج سرمایهگذاری
بنگاه میگردد .به عبارت بهتر ،بنگاههای با اهرمهای مالی باال مجبور خواهند بود که
مخارج سرمایهگذاری خود را به تعویق بیاندازند.
البته ارتباط میان اهرم مالی و سرمایهگذاری بنگاه محدود به مباحث مربوط به
ریسک اعتباری و محدودیت منابع مالی نیست؛ مادیگیلیانی و میلر)3311( 13
معتقدند که در اقتصادی که مالیات وجود ندارد ،ارزش بنگاه مستقل از ساختار
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سرمایهاش خواهد بود .ولی بعدها سایر اقتصاددانان نشان دادند که وقتی فرض نبود
مالیات در اقتصاد کنار گذاشته میشود ،دیگر ارزش بنگاه بیارتباط با ساختار سرمایه
آن نخواهد بود .این مسئله بدین علت رخ میدهد که دولت به بنگاههای تجاری اجازه
میدهد تا پرداختهای بهره ای خود را به عنوان هزینه در نظر گرفته و از درآمد
مشمول مالیات کسر کنند .به عبارت بهتر ،استفاده از ابزار بدهی جهت تأمین منابع
مالی منجر به مزیت سپر مالیاتی 12شده که این مسئله نیز به نوبه خود منجر به
افزایش ارزش بنگاه میگردد .بنابراین از لحاظ تئوریک این انتظار وجود دارد که
بنگاه به طور کامل متکی به ابزار بدهی بوده و از این ابزار جهت تأمین مالی استفاده
نماید .ولی وجود عواملی همچون هزینههای ورشکستگی ،11اطالعات نامتقارن 14و
هزینههای عاملی 11منجر به این میگردند که بنگاه برای تشکیل یک ساختار بهینه
سرمایه از سایر روشها نیز استفاده نمایند (اوموتلو.)3221-3221 :2232 ،11
در خصوص عوامل موثر اثر گذار بر نحوه شکلگیری ساختار سرمایه بنگاه،
هزینههای عاملی به دو صورت میتوانند بر ارتباط میان اهرم مالی و سرمایهگذاری
اثر بگذارند؛ هزینههای سرمایهگذاری بیش از حد 11و سرمایهگذاری کمتر از حد.11
نتیجه مستقیم هر دو نوع این هزینهها این است که یک ارتباط منفی میان
سرمایهگذاری و اهرم مالی وجود خواهد داشت.


سرمایهگذاری بیش از حد

مسئله سرمایهگذاری بیش از حد از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران شکل
میگیرد؛ مدیران به دلیل اینکه یکی از معیارهای قضاوت در خصوص عملکردشان
میزان اندازه بنگاه تحت مدیریتشان است ،انگیزه دارند تا بیش از حد سرمایهگذاری
نموده و اندازه بنگاه بیشتر از اندازه بهینه گردد .در نتیجه ،زمانی که جریان نقدی
آزاد 13به اندازه کافی در اختیار داشته باشند یا امکان استفاده از ابزار بدهی برایشان
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وجود داشته باشد ،عالوه بر سرمایهگذاری در تمامی پروژههای با ارزش خالص فعلی
مثبت ،به سراغ پروژههای با ارزش خالص فعلی منفی نیز می روند و این مسئله با
هدف سهامداران که همان حداکثر کردن ارزش بنگاه است مغایرت دارد .این سیاست
منجر به محدود شدن دسترسی به جریان نقدی و تالش مدیران جهت استفاده از
گزینه بدهی میگردد؛ ولی استالز )3332( 42معتقد است که استفاده از ابزار بدهی
برای سرمایهگذاری بیش از حد خود منجر به کاهش سرمایهگذاری میگردد؛ زیرا با
استفاده از ابزار بدهی ،مدیر مجبور به پرداخت اصل و بهره بدهی شده و با کاهش
جریان نقدی آزاد شده ،سرمایهگذاری بنگاه کاهش خواهد یافت .بنابراین استفاده از
ابزار بدهی و به تبع آن افزایش اهرم مالی منجر به افزایش تعهد پرداخت بهره و
امکان شکست بنگاه گردیده و به همین علت سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
 سرمایهگذاری کمتر از حد
میرز )3331( 43معتقد است که مدیران تمایل چندانی به تأمین مالی مخارج
سرمایهگذاری از محل بدهیها ندارند؛ زیرا استفاده از این روش منجر به این میشود
که اعتبار دهندگان نیز در خروجی سرمایهگذاری شریک گردند .بر همین اساس،
شرکتهای با اهرم باال ممکن است در تأمین مالی برای پروژههای با ارزش فعلی
خالص مثبت با مشکالت نقدینگی روبرو شده و این امر بر توانایی آنها در تأمین مالی
فرصتهای رشد اثر گذار باشد .تحت چنین شرایطی ،اهرم باال میتواند مشکل
سرمایهگذاری کمتر از اندازه را ایجاد کند .بنابراین شرکتهای با اهرم باال (در مقایسه
با شرکتهای با اهرم پایینتر) کمتر قادر به استفاده از فرصتهای رشد خواهند بود.
در خصوص مطالعات انجام شده در این زمینه اگرچه در کشور مطالعات متعددی
در خصوص عوامل موثر بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و ارتباط خطی میان اهرم
مالی و سرمایهگذاری 42صورت پذیرفته ولی اثر شتاب دهنده مالی مورد بررسی قرار
نگرفته است .در ادامه به برخی از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با این موضوع
اشاره میگردد.
40

Stulz
Myers
 42از مهمترین مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه میتوان به نوروش و یزدانی ( )3113و افشاری و
همکارن ( )3133اشاره کرد ،که برخی از آنها برای شرکتهای مورد بررسی به رابطه منفی و برخی دیگر به
عدم ارتباط میان اهرم مالی و سرمایهگذاری بخش خصوصی دست یافته اند.
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زنگنه ( )3111با افزودن نقصانهای بازار مالی به مدل  DSGEبه بررسی نقش
پول در شکلگیری ادوار تجاری پرداخته است .وی جهت آزمون تجربی نتایج مدل
از مطالعات انجام شده در خصوص اقتصاد آمریکا استفاده کرده است؛ زیرا معتقد
است با توجه به کم عمق بودن بازارهای مالی ،رشد نقدینگی ،وجود فشارهای تورمی،
فقدان سیاست های پولی مستقل و غیره ،بررسی اثر نقصان در بازارهای مالی نمی
تواند موضوع مهمی در مقوله شناسایی مکانیزمهای انتقال سیاست پولی در کشور
باشد .نتایج وی حاکی از اهمیت پول در شکلدهی ادوار تجاری در اقتصاد آمریکا
میباشد.
شاه حسینی و بهرامی ( )3133با در نظر گرفتن بخش بانکی به عنوان واسطه
مالی برای اقتصاد ایران ،یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی
را طراحی نموده اند .نتایج حاکی از موفقیت نسبی مدل و سازگاری الگو با انتظارات
تئوریک و واقعیات اقتصاد کالن ایران میباشد .بدین ترتیب وارد کردن بخش بانکی
در مدل  DSGEو ارزیابی تجربی آن ،قابلیت تبیین نوسانات ادوار تجاری ایران را در
برداشته است .همچنین نتایج آنها نشان دهنده این است که وجود مطالبات معوق
در سیستم بانکی منجر به کاهش اثر گذاری شوک پولی میشود که مبین کاهش
اثر بخشی سیاست پولی در جهت مقابله با نوسانات اقتصادی است.
پروین و همکاران ( )3131با در نظر گرفتن بخش بانکی در مدل  DSGEبه
عنوان واسطه مالی نشان می دهند که تکانه نرخ بهره به صورت افزایش نرخ سود
وام ،منجر به این میشود که بانکها عرضه اعتبارات را به عنوان یکی از داراییهای
درآمدزا ،افزایش داده و از این طریق سرمایهگذاری و تولید در اقتصاد افزایش یابد.
اسپالیرا )2221( 41با در نظر گرفتن دادههای مربوط به  31112بنگاه طی دوره
 3334- 2224به بررسی اثر شاخصهای ترازنامهای بنگاهها مانند اهرم مالی و جریان
نقدی بر روی نسبت سرمایه به نیروی کار پرداختهاند؛ نتایج مدل آنها حاکی از این
است که متغیرهایی همچون اهرم مالی و جریان نقدی اثر منفی و نسبت وثیقهای44
منجر به افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار میگردد.

Spaliara
Collateral ratio
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پوپو و آدل )2232( 41با بررسی حساسیت عرضه اعتبار نسبت به شرایط بازار
مالی در  31کشور اروپایی در قبل و بعد از بحران مالی به این نتیجه دست یافتهاند
که آن دسته از بنگاههایی که به منابع اعتباری بانک دسترسی دارند ،وضعیت
مالی شان تحت تأثیر شرایط بانک است .بنابراین در طی بحرانهای مالی ،بنگاهها با
محدودیت اعتباری بیشتری مواجه میباشند و این اثر برای بنگاههای با ریسک باال
و آن دسته از بنگاههایی که از داراییهای ملموس 41کمتری برخوردارند ،بیشتر
خواهد بود.
کالسنز و همکاران )2232( 41با بررسی ارتباط میان ادوار تجاری و سیکلهای
مالی در  44کشور برای دور  3312 – 2232به این نتیجه دست یافته اند که یک
ارتباط قوی میان ادوار تجاری و مالی وجود دارد .به طور خاص ،رکودهایی که به
دلیل آَشفتگی مالی 41رخ می دهند ،نسبت به سایر رکودها عمیق تر و طوالنی تر
می باشند .در مقابل ،بهبود در وضع بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی سریعتر
می شود .این محققان با استفاده از نتایج بدست آمده به اهمیت توسعه بازارهای مالی
در جهت دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی تاکید می نمایند.
ریستی و همکاران ( )2231با بررسی اثر اهرم مالی در کشورهای مورد نظر به
این نتایج دست یافتند -3 :با افزایش اهرم مالی ریسک در اقتصاد افزایش خواهد
یافت؛ به عبارت بهتر ،با افزایش نوسانات اقتصادی ،احتمال شکست بنگاهها و بانکها
نیز در اقتصاد افزایش مییابد -2 .وجود اهرم باالتر مطابق با دورههای تجاری دارای
اثر بی ثبات کننده است -1 .تغییرات با سرعت اهرم مالی منجر به افزایش نوسانات
کلی سیستم و تعداد شکست بنگاهها و بانکهای موجود در آن میگردد.
برزوز – بارززینا و همکاران )2231( 43با استفاده از یک چارچوب نئوکینزی که
اصطکاکهای مالی را در خود جای داده است ،به بررسی ادوار تجاری میپردازند.
آنها با در نظر گرفتن هر دو مورد قیدهای وثیقهای و هزینه تأمین مالی بیرونی نشان
میدهند که عامل دوم ،یعنی هزینه تأمین مالی بیرونی ،نقش مهمتری در ایجاد ادوار
تجاری داشته و با واقعیتهای مشاهده شده سازگاری بیشتری دارد.
45
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یاکاویلو )2231( 12با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی به
بررسی نقش بانک ها و نقش آنها بر نوسانات محصول می پردازد .مطالعه وی نشان
می دهد که با شروع یک شوک منفی کوچک در اقتصاد ،آن دسته از بانک هایی که
از میزان سرمایه اندکی برخوردارند مجبور خواهند بود در سیاست های اعطای وام
شان تجدید نظر کنند .همین مساله منجر به رخ دادن تنگنای اعتباری 13شده و با
اثر گذاری بر آن دسته از بنگاه هایی که حیات و ادامه فعالیت شان وابسته به اعتبارات
بانکی است ،بر بخش حقیقی اقتصاد اثر میگذارد .وی نشان میدهد که هر گونه
شوک ،بخصوص شوک های مالی ،می تواند نزدیک به دو سوم کاهش حصول در طی
رکود بزرگ را توضیح دهد.
گونای و کیلینک )2231( 12با بررسی نقش نواقص بازار مالی بر روی ادوار تجاری
در کشور ترکیه پرداخته اند .نتایج آنها نشان دهنده این است که نواقص بازار مالی
اثر نقش قابل توجهی در شکل گیری ادوار تجاری داشته اند .البته اثر این عامل در
میان بخش های اقتصادی نامتقارن بوده است .آنها با توجه به اینکه بخش های غیر
تجاری نسبت به بخش های تجاری با محدودیت بیشتری در تامین منابع مالی
(بخصوص از منابع بیرونی) مواجه هستند؛ معتقدند که در طی دورههای افزایش
اعتبار ،بنگاه های غیر تجاری سرمایهگذاری خود را به میزان قابل مالحظهای افزایش
داده و در نتیجه محصول آنها بیشتر از بخش تجاری میگردد( .عکس این مطلب
برای دوره رکود نیز صادق است) .بنابراین نوسان در بازارهای مالی منجر به نوسانات
محصول و ادوار تجاری در اقتصاد ترکیه گردیده است.
با توجه به مطالب ارایه شده در این قسمت ،بخش بعد به ارایه الگو و برآورد مدل
میپردازد.
 -8الگوی اقتصاد سنجی
با توجه به مطالب بیان شده در فوق و با در نظر گرفتن سه فرضیه مدنظر (برقراری
اثرات شتاب دهنده مالی ،تفاوت شدت رابطه در دورههای رکود و رونق و تاثیر اندازه
بنگاهها بر شدت رابطه) این قسمت به ارایه مدل و آزمودن فرضیهها میپردازد .بر
همین اساس ،دادههای مربوط به  231بنگاه عضو سازمان بورس و اوراق بهادار طی
50
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دوره  3114 – 3134جمعآوری و با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی و نرم افزار
 EVIEWSاین مهم صورت پذیرفت .برای آزمودن فرضیههای تحقیق  1مدل مجزا
برآورد گردید که نتایج مربوط به آن در جدول زیر آورده شده است.
جهت برآورد نمودن هر یک از سه مدل فوق ،ابتدا تمامی آزمونهای مورد نیاز
از جمله آزمون چاو 11و آزمون هاسمن 14صورت پذیرفت .که نتایج این دو آزمون بر
وجود دادههای پنل و اثرات ثابت داللت داشت.
در این مقاله شکاف تولید که فاصله بین تولید ناخالص داخلی و تولید بالقوه
است ،به عنوان شاخص نوسانات اقتصادی در نظر گرفته شده است .این متغیر در
کوتاه مدت از جمله ابزارهای مفید برای ارزیابی میزان نوسانات اقتصادی در بازار کاال
و خدمات محسوب میشود؛ به طوری که اگر سطح تولید ناخالص داخلی از سطح
تولید بالقوه فراتر رود ،نمایانگر رونق و فشارهای تورمی خواهد بود و بر عکس در
صورتی که سطح تولید ناخالص داخلی از سطح تولید بالقوه کمتر باشد ،به منزله
شرایط رکودی است .بدین منظور و برای محاسبه نوسانات اقتصادی از روش
فیلترینگ هودریک – پرسکات 11استفاده شده است.
در این مقاله سه مدل مورد بررسی و برآورد گردیده است:
مدل اول :بررسی برقراری فرضیه شتاب دهنده مالی در حالت کلی
()3

Iit =Cit +(α+βLEV)Vol+β(CFit )+φ (Saleit )+ϵit

 : I itسرمایهگذاری خالص شرکت  iدر سال t؛
 : CFitجریانهای نقدی شرکت  iدر سال t؛
 : LEV itاهرم مالی شرکت در پایان سال t؛
 : Sale itفروش شرکت در دوره t
 :Vol itنوسانات اقتصادی در دوره t

در هر سه مدل وجوه جریان نقد عملیاتی ( )CFو فروش ( )Saleبه عنوان متغیرهای
کنترل در نظر گرفته شدهاند .علت در نظر گرفتن متغیر جریان وجوه نقد بدین خاطر
است که این متغیر برای بقای واحد اقتصادی بسیار با اهمیت است .در واقع
53
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شرکتهایی که دارای جریان وجوه نقد داخلی بسیار خوب هستند کمتر به تأمین
مالی خارجی متکی میباشند و در ضمن وامدهندگان نیز به این شرکتها به علت
مناسب بودن وضعیت نقدینگی براحتی وام میدهند .بنابراین این شرکتها سریعتر
از سایر رقیبان ،قادر به اجرای پروژههای سرمایهگذاری مد نظر خود میباشند11.
برای محاسبه اهرم مالی از سه متغیر استفاده گردید -3 :نسبت بدهی جاری به
دارایی کل -2 ،نسبت بدهی غیر جاری به دارایی کل -1 ،نسبت بدهی کل به دارایی
کل .هر سه اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفتند ،ولی تنها نتایج مربوط به نسبت
بدهی غیر جاری به دارایی کل از لحاظ آماری معنادار بودند .به همین خاطر در ادامه
تنها این متغیر در مدلهای مالی در نظر گرفته شده و بررسی میگردد.
به منظور بررسی اثر شتاب دهنده مالی فرض گردیده که شوکهای اقتصادی به
دو صورت بر سرمایهگذاری بخش خصوصی اثر دارند .نخست ،به صورت مستقیم؛ که
میزان اثر مستقیم از طریق ضریب  αاندازهگیری میگردد .دوم ،به صورت
غیرمستقیم و از کانال اهرم مالی؛ که از طریق ضریب  βمحاسبه میشود .در اینجا
اثر شتاب دهنده مالی بدین صورت عمل خواهد کرد که بروز شوکهای اقتصادی
یک اثر مستقیم بر سرمایهگذاری بخش خصوصی میگذارد (بستگی به میزان شوک
و اندازه آن ضریب میتواند منفی و یا مثبت باشد) ولی اثر شوکهای اقتصادی محدود
به این مقدار نخواهد بود؛ بلکه با بروز شوک اقتصادی ،برای مثال رکود اقتصادی ،آن
دسته از بنگاههایی که پیش از این از ابزار بدهی جهت تامین مالی خود استفاده
نموده اند ،دارای اهرم مالی باال بوده و لذا با ریسک مالی و تجاری باالیی مواجه
می باشند؛ همین امر منجر به این خواهد شد که اثر اولیه شوک اقتصادی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی تشدید گردد .البته باید توجه داشت که شتاب دهنده
مالی در صورتی برقرار خواهد بود که دو ضریب عنوان شده در فوق هم عالمت باشند.
مدل دوم :بررسی اثر شتاب دهنده مالی در دورههای رکود و رونق
در این مدل نوسانات اقتصادی به دورههای رکود ( )Neg. Shockو رونق ( Pos.

 ) Shockتقسیم گردیده و از این طریق به بررسی وجود اثر شتاب دهنده مالی در
دورههای رکود و رونق پرداخته میشود:
 11رابطه مثبت میان جریان نقدی و سرمایهگذاری بخش خصوصی در مطالعات متعدد داخلی از قبیل
عربصالحی و اشرفی ( ،)3113مرادی و احمدی ( )3132و دستگیر و همکاران ( )3133اشاره کرد.
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Iit = Cit + (α + βLEV). POS. Shock + (θ + δLEV). Neg. Shock
+ β(CFit ) + φ(Saleit ) + ϵit

در معادله فوق برای برقراری شتاب دهنده مالی کافی است که ضرایب  αو β
(برای دوره رونق) و ضرایب  θو ( δبرای دوره رکود) هم عالمت و معنادار باشند.
مدل سوم :بررسی تأثیر اندازه بنگاه
اندازهی شرکت میتواند بر حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی تاثیرگذار
باشد؛ به طور کلی ،شرکتهای بزرگ با مشکالت جذب سرمایهگذاری کمتری مواجه
هستند؛ زیرا در شرکتهای بزرگ ،اعتباردهندگان با هزینههای نظارتی و نمایندگی
کمتری مواجه هستند .در نتیجه ،شرکتهای کوچک نسبت به شرکتهای بزرگ،
دارای هزینههای باالتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه
هستند؛ از اینرو ،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیر میانه اندازه تمام شرکتهای
موجود در نمونه ،پایینتر باشد ،در گروه شرکتهای با محدودیت مالی و در غیر این
صورت ،در طبقهی شرکتهای بدون محدودیت مالی ،قرار میگیرند .برای
اندازهگیری شرکت ،از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییها استفاده شده است.
بر همین اساس ،مدل سوم به بررسی این فرضیه تحقیق میپردازد که بنگاهها
به صورت یکسان تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار نمیگیرند؛ به همین منظور ،پس
از محاسبه اندازه شرکت یک متغیر مجازی برای بنگاههای بزرگ در نظر گرفته شد.
نتایج حاصل از برآورد سه مدل فوق در جدول ذیل آورده شده است.
نتایج حاصل از برآورد سه مدل مدنظر بیانگر این است که:
 -3در مدل اول اگرچه نوسانات اقتصادی ( )VOLمنجر به کاهش سرمایهگذاری
بخش خصوصی گردیده است ولی ضریب مربوط به اثر نوسانات اقتصادی بر
سرمایهگذاری بخش خصوصی علیرغم منفی بودن معنادار نمیباشد؛ که این مسئله
به معنای عدم تایید اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران میباشد .ضرایب مربوط
به جریان وجوه نقد و فروش هر دو مثبت و معنادار میباشد؛ یعنی با افزایش هر یک
از این دو موارد ،سرمایهگذاری بخش خصوصی افزایش یافته است.
 -2نتایج حاصل از تخمین در مدل دوم حاکی از برقراری اثر شتاب دهنده مالی
برای دوره رکود در اقتصاد ایران میباشد .به عبارت بهتر ،وقوع رکود اقتصادی به
صورت مستقیم منجر به کاهش سرمایهگذاری (به میزان  -2/131درصد) شده و پس
از آن ،به صورت غیر مستقیم با اثرگذاری بر اهرم مالی نیز منجر به کاهش بیشتر
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سرمایهگذاری (به میزان  -2/311درصد) میگردد .این ضرایب اگرچه برای دوره
رونق نیز حاصل شده است ولی معنیدار نمیباشد.
 -1نتایج مدل سوم بیانگر این است که اثر شتاب دهنده مالی در خصوص بنگاههای
کوچک در دوره رکود قویتر بوده است؛ به عبارت بهتر ،با وقوع رکود اقتصادی
بنگاههای کوچکتر به دلیل عدم اطمینان موسسات مالی در خصوص بازپرداخت منابع
مالی ،با محدودیت بیشتری در این زمینه روبرو بوده و همین مسئله نسبت به
بنگاههای بزرگ آنها را بیشتر تحت تاثیر خود قرار داده است.
جدول  :4نتایج حاصل از برآورد سه مدل فوق
متغیرهای مستقل

مدل اول

مدل سوم

مدل دوم

ضریب

tآماره

Prob.

ضریب

tآماره

Prob.

ضریب

tآماره

Prob.

C

2/242

31/111

2/222

2/241

32/121

2/2222

2/121

31/424

2/2222

VOL

-2/212

-3/122

2/2131

-

-

-

-

-

-

VOL*LEV

-2/244

-2/341

2/144

-

-

-

-

-

-

Neg. Shock

-

-

-

-2/131

-2/331

2/214

-2/142

-2/431

2/232

Pos. Shock

-

-

-

-2/222

-2/214

2/312

2/213

2/214

2/342

Lev*Neg.Shock

-

-

-

-2/311

-2/311

2/213

-2/311

-1/122

2/223

Lev*Pos.Shock

-

-

-

-2/222

-/214

2/312

2/321

2/121

2/113

Lev*Neg.Shock*Dsize

-

-

-

-

-

-

-2/113

-3/132

2/332

Lev*Pos.Shock*Dsize

-

-

-

-

-

-

2/321

2/134

2/121

Sale

2/221

4/311

2/222

2/221

1/313

2/222

2/124

22/231

2/222

CF

2/211

32/141

2/222

2/211

32/441

2/222

2/241

4/112

2/222

R-squared

2/211

2/221

2/211

Adjusted R-squared

2/314

2/342

2/341

F-statistic

2/111

2/111

2/143

Prob
)(F-statistic

2/22222

2/2222

2/2222
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 -1نتیجهگیری
سرمایهگذاری شرکتها به عنوان مولد جریانهای نقدی ،نقش بسزایی در عملکرد
بلندمدت ،ارزش آتی شرکتها و همچنین توسعه کشورها دارد .از این رو ،شناخت
محرکهای سرمایهگذاری در شرکتها از اهمیت باالیی برخوردار است.
سرمایهگذاری سودآور ،نبض حیات شرکت و عاملی بنیادین در تعیین ارزش آن تلقی
میگردد .بر اساس مبانی نظری موجود ،انتظار میرود ارزش شرکت ،تابعی از ارزش
فعلی جریانهای نقدی آتی آن است که به شدت از سرمایهگذاریهای آن متأثر
میگردد.
این مقاله از میان تمامی عوامل موثر بر سرمایهگذاری به نقش عدم تقارن
اطالعاتی ،نواقص بازارهای مالی و ارتباط آن با متغیر اهرم مالی بنگاه در قالب اثر
شتاب دهنده مالی پرداخته است .برای انجام این مهم از دادههای مربوط به 231
بنگاه عضو سازمان بورس اوراق بهادار طی دوره  3114 – 3134استفاده گردیده
است .همچنین عالوه بر اهرم مالی ،اثر دو متغیر بسیار مهم و اثرگذار دیگر ،یعنی
جریان وجوه نقد عملیاتی و فروش بر سرمایهگذاری نیز مورد بررسی قرار گرفته
است.
به منظور آزمودن اثر شتاب دهنده مالی سه مدل مورد آزمون قرار گرفت .در
مدل نخست ،اثر نوسانات اقتصادی بر سرمایهگذاری بنگاهها و اثر تقابلی آن با اهرم
مالی مورد بررسی قرار گرفت .در مدل نخست ،وجود اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد
ایران مورد تایید قرار نگرفت .در مدل دوم ،نوسانات اقتصادی به دو دسته تقسیم
گردید؛ دورههای رکود و رونق .نتایج مدل دوم حاکی از تایید اثر شتاب دهنده مالی
در اقتصاد ایران در طی دوره رکود بود ،در حالیکه برای دوره رونق این رابطه تایید
نگردید .پس از آن ،در مدل سوم با محاسبه اندازه بنگاه و با استفاده از متغیرهای
مجازی ،اثر اندازه بنگاه بر شدت رابطه میان نوسانات اقتصادی و سرمایهگذاری و
برقراری اثر شتاب دهنده مالی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مدل سوم نیز حاکی
از این بود که در طی دورههای رکود اقتصادی ،بنگاههای کوچک به دلیل محدودیت
دسترسی به منابع مالی بیرونی از یکسو و کاهش منابع مالی داخلی از سوی دیگر،
بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و از اینرو با کاهش بیشتر در سرمایهگذاری مواجه
میگردند.
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