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چکیده
انعطافپذيری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد ،ظرفیت بدهی و اثر متقابل
آنها در شرايط مواجهه با بحران و شوکهای خارجی بستگی دارد .ظرفیت بدهی به عنوان يکی از عوامل
تعیینکنندة انعطافپذيری مالی داخلی ،عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی
خود میتواند ايجاد کند به گونهای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکالت مالی و نقصان در
بازپرداخت بدهیها نکند .بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان يکی از اجزای انعطافپذيری
مالی داخلی شرکتها اهمیت زيادی دارد؛ زيرا مشخص شدن اين مسئله به پويايی و حف انعطافپذيری
مالی داخلی کمک میکند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکالت و بحرانهای مالی
غیرمنتظره و همچنین استفادة بهینه از فرصتهای سرمايهگذاری پیشآمده میشود .در اين راستا ،پژوهش
حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی  69شرکت پذيرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازة زمانی  1382 – 1393میپردازد .بدين منظور با استفاده از روش بررسی میدانی
و اسنادکاوی ،اطالعات استخراج شده با استفاده از روشهای آمار توصیفی و الگوی دادههای تابلويی
مورد آزمون و تجزيه و تحلیل قرار گرفتهاند .نتايج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع
نقدی به عنوان يکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها میباشد .بنابراين وجوه نقد عالوه
بر اينکه خود يکی از عوامل اصلی ايجاد انعطافپذيری مالی داخلی میباشد ،در تعیین ظرفیت بدهی به
عنوان عامل ديگر ايجاد انعطافپذيری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.
واژههای کلیدی :انعطافپذيری مالی داخلی ،ظرفیت بدهی ،منابع نقدی نگهداریشده.
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مقدمه
انعطاف پذيری مالی به عنوان مبنايی برای ارزيابی توانايی شـــرکت جهت تعیین نقدينگی
اســـت .اين توان ،مشـــخص کنندة ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداخت هايی از قبیل
پردا خت حقوق و مزا يا به کارکنان ،پردا خت به تأمین کنندگان کاال و خدمات ،پردا خت
مخارج مالی ،انجام ســرمايهگذاری ،بازپرداخت تســهیالت دريافتی و توزيع ســود بین صــاحبان
سهام است .ايجاد انعطافپذيری مالی در شرکتها معموالً متضمن از دست دادن برخی منافع
در قبال به دســت آوردن برخی مزاياســت .به طور مثال نگهداری دارايیهايی که به راحتی در
بازار قابل داد و ستد هستند نشانگر انعطافپذيری مالی است؛ اما همین امر ممکن است متضمن
بســـنده کردن به يک نرخ بازدهی باشـــد که به مراتب کمتر از نرخی اســـت که میتوان از
ســـر ما يه گذاری در دارايی هايی با ن قدينگی کمتر به دســــت آورد ولی در عوا وجود
انعطاف پذيری مالی می تواند مخاطرات مرتبط با عملیات را کاهش دهد که به عنوان مثال
میتوان به تقلیل خطر ور شک ستگی به هنگام تنزيل خالص جريانهای نقدی نا شی از عملیات
ا شاره کرد .به طور کلی در هر سطح مخاطرة عملیاتی ،يک واحد تجاری که از انعطافپذيری
مالی بااليی برخوردار است در مقايسه با واحد تجاری با انعطافپذيری مالی پايین ،با مخاطرهی
کمتری روبرو میبا شد (کمیته تدوين ا ستانداردهای ح سابداری .)1386 ،تعیین عوامل مؤثر بر
اجزای انعطافپذيری مالی داخلی شرکتها اهمیت فراوانی دارد زيرا مشخص شدن اين مسئله
به پويايی انعطافپذيری مالی داخلی شـرکت کمک میکند .در واقع با مشـخص شـدن عوامل
مؤثر ،مديران شـــرکتها قادر خواهند بود با کنترل مطلوب اين اجزاء به مديريت بهینه و حف
انعطافپذيری مالی داخلی شرکت به عنوان يک م سئلة با اهمیت در شرکت بپردازند و از اين
طريق به بهترين وجه ممکن در مقابل بحرانها و مشکالت غیرمنتظره عکس العمل مناسبی نشان
دهند؛ همچنین از اين طريق مديران شرکتها میتوانند از فرصتهای سرمايهگذاری پیشآمده
به نحو مطلوب ا ستفاده نموده و موجب افزايش ارزش شرکت شوند .در اين را ستا ،از آنجايی
که براســاس مفاهیم نظری منابع نقدی و ظرفیت بدهی اجزای اصــلی ايجاد انعطافپذيری مالی
داخلی میبا شند ،پژوهش حا ضر به برر سی تأثیر سطح نگهدا شت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .اين نو شتار با مبانی نظری و
پیشــینة پژوهشهای مرتبط با موضــوع و همچنین روش پژوهش و فرضــیة برگرفته از مســئله و
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مبانی نظری پژوهش ادامه میيابد و پس از آن نتايج آزمون فرضــیه مطرح شــده و در نهايت با
توجه به نتايج آزمون فرضــیه ،مبانی نظری و پیشــینة مطرح شــده ،نتیجه گیری شــده و با ذکر
پیشنهادها به پايان میرسد.
چارچوب نظری
انعطاف پذيری مالی يکی از موضـــوعات اســـاســـی در مباحث مديريت مالی و مديريت
سـرمايه گذاری اسـت که به مديران در اتخاذ تصـمیمات بهینه و معقول در مقابله با فرصـتهای
رشد آتی شرکت کمک میکند و باعث ورود شرکت به بازارهای سرمايهگذاری میشود .ول
بردا ( )1998انعطافپذيری مالی را به عنوان توانايی ايجاد فعالیتهای سودآور به دنبال تغییرات
ايجاد شـــده در محیط تجاری و همچنین ســـازگاری پیشبینی تغییراتی که اهداف شـــرکت را
تحتالشعاع قرار میدهد تعريف میکند .از نظر وی ،انعطافپذيری مالی دارای دو چشم انداز
است:
 )1انعطاف پذيری مالی داخلی ،مانند ظرفیت شـــرکت برای مقابله با بحرانها و اســـتفاده از
فرصتهای غیرمترقبه.
 )2انعطاف پذيری مالی خارجی ،مانند ظرفیت شـــرکت برای تأثیر گذاری در محیط و در
نهايت کاهش آسیبپذيری.
ايجاد انعطاف پذيری داخلی و خارجی و داشتن تعادل بهینه بین اين دو در شرکت مهم است.
بررســـیها و پژوهشهای اخیر ،نشـــاندهندة اين هســـتند که انعطاف پذيری خارجی به میزان
سهولت د ستر سی و نقدينگی ابزارهای مالی شرکت در بازار اوراق قر ضه و سهام ا شاره دارد،
در نتیجه میتوان گفت اين نوع انعطاف پذيری مالی بر ظرفیت بازار ســـرما يهی خارجی و
محدوديتهای تأمین اعتبار تمرکز دارد .در تعیین انعطافپذيری مالی خارجی ،اوراق قر ضه و
ســهام منتشــرشــدة آن شــرکت مدنظر قرار میگیرند که هردوی اين عوامل به طور مســاوی در
اندازهگیری و تعیین انعطافپذيری مالی خارجی اهمیت دارند (شن هوچو.)2012 ،
از ســوی ديگر ،براســاس بررســیها و پژوهشهای انجام شــده توســط الينس و همکاران
( ،)2010مديريت انعطاف پذيری داخلی نیز به طور م ستقیم به چگونگی ا ستفاده از وجوه نقد و
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امکانات اعتباری و همچنین مالحظات عملی و اثر متقابل آنها در شـــرايط مواجهه با بحران و
شوکهای خارجی ب ستگی دارد .در واقع ،مهمترين فاکتورها برای اندازهگیری انعطافپذيری
مالی داخلی عبارتند از )1 :دارايیهای نقدی و وجه نقد نگهداری شده 1در شرکت؛  )2خطوط
اعتباری و ظرفیت بدهی 2شرکت.
انعطاف پذيری مالی داخلی ،تحت تأثیر نوســـانات پول نقد و درآمد ،اختیارات مديريت و
وضــعیت نقدينگی شــرکت قرار دارد .به طورکلی ،نگهداشــت وجوه نقد و جريانهای نقدی
موردانتظار آتی برای ارزيابی توانايی شرکت در مقابله با ريسکها مورداستفاده قرار میگیرند؛
در حالی که خط اعتباری و ظرفیت بدهی برای ارزيابی چگونگی عملکرد شـــرکت در انجام
سرمايهگذاریهای منا سب با ا ستفاده از خطوط اعتباری و ظرفیت بدهی شرکت ،موردا ستفاده
قرار میگیرند .عدم انعطافپذيری داخلی باعث میشـــود که منابع مالی داخلی شـــرکت برای
فرصــتهای رشــد غیرمنتظره کافی نباشــد و شــرکت به دنبال منابع مالی خارجی باشــد که در
نهايت ممکن است منجر به روبرو شدن شرکت با هزينههای باال و سنگینی شود که در نتیجه به
دلیل وجود چنین هزينههايی نمیتواند انعطافپذيری کافی داشته و از فرصتها استفاده نمايد.
بنابراين شـــرکت ها با جلوگیری از هزينه های باالتر به دنبال حف انعطاف پذيری مالی داخلی
خود هســتند .برخی شــرکتها ســعی میکنند تا با ســیاســتهای مربوط به نگهداری وجه نقد،
انعطاف پذيری مالی داخلی خود را حف کنند و برخی ديگر با يک خطمشـــی محافظهکارانة
بدهی مبتنی بر داشــتن ظرفیت مازاد بدهی ،اين ســیاســت را در پیش میگیرند .با اين حال طی
مطالعات گذ شته ،وجوه نقد و ظرفیت بدهی به صورت جداگانه مورد برر سی قرار گرفتهاند و
طبق اين مطالعات ،به میزان اندکی تعامل بین اين دو جزء مهم نقدينگی داخلی شـــناخته شـــده
اســت .وجوه نقد و ظرفیت بدهی ،منابع مالی قابل قبولی برای شــرکت هســتند ولی تعیین رابطة
بین آنها ساده نیست (الينس و همکاران.)2010 ،
تعهدهای يک شــرکت در مقابل اشــخاص و شــرکتهای ديگر که ناشــی از معامالت و
رويدادهای گذشــته میباشــد و بايد از طريق پول ،تحويل کاال ،انجام دادن خدمت يا انتقال
دادن ساير اقالم دارايی ت سويه شوند ،بدهی نامیده می شود .ظرفیت بدهی شرکت ،حداکثر
توانايی ايجاد بدهی مالی به وسیلة شرکت است؛ به اين معنا که در اين مقدار بدهی ،شرکت
میتواند اصـــل و ســـود مقادير بدهی را بازپرداخت کند .ظرفیت بدهی وابســـته به ماهیت
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دارايیهای يک شــرکت میباشــد ،زيرا از يک طرف دارايیهای شــرکت بهعنوان وثیقه برای
اين بدهیها درنظر گرفته می شـــوند و از طرف ديگر نیز ظرفیت بدهی يک شـــرکت نبايد از
ارزش تصــفیة دارايیهای يک شــرکت بیشــتر باشــد ،زيرا میزان بدهیهای ايجاد شــده بايد به
اندازه ای باشــد که در صــورت ورشــکســتگی شــرکت ،دارايیهای آن بتواند کفاف پرداخت
بدهیهای ايجاد شـــده را بدهد .میزان توانايی تعیین ظرفیت بدهی به عنوان يکی از راههايی
اســت که میتوان با به کارگیری آن به اســتفادی مناســب از فرصــتهای ســرمايهگذاری و
همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع اقدام کرد .با پیش بینی حداکثر ظرفیت ايجاد بدهی
در هر فرصــت ســرمايه گذاری ،ســرمايهگذاران میتوانند برنامة تأمین مالی خود را طراحی
کنند و با کمترين احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهیها ،فعالیتهای خود را آغاز کنند .در
واقع میتوان گفت که ظرفیت بدهی ،نشــاندهندة وضــعیت مالی شــرکت برای ايجاد بدهی
ا ضافی ا ست ،زيرا شرکتی که از نظر مالی در م ضیقه ا ست و برای انت شار بدهی محدوديت
دارد ،با ايجاد بدهی ا ضافه ممکن ا ست در شرايط خطرناک مالی قرار گرفته و دچار بحران
مالی شود .نکتهای که بايد به آن توجه کرد اين است که باال بودن نسبت بدهی به دارايی ،به
طور لزوم شرکت را دچار درماندگی مالی نمیکند بلکه ناتوانی جريان نقد عملیاتی شرکت
در پاسخ گويی به ديون ،وضعیت بحرانی مالی را برای شرکتها ايجاد میکند که شرکتها
برای رويارويی با اين امر در ساختار بدهی خود تجديد نظر میکنند و از روش انتشار سهام
يا انباشـت سـود برای تأمین نقدينگی مورد نیاز خود اسـتفاده میکنند .ارائة ظرفیت بدهی و
توســـعة يک مدل عملی مفید برای برآورد ظرفیت بدهی ،شـــرکتها را در جهت حداقل
کردن ريسک اعتباری و هزينه بدهی (نرخ سود) و تعیین عوامل توضیح دهندة ظرفیت بدهی
ياری میکند (ســـعیدی و آبشـــت .)1392 ،بررســـی ظرفیت بدهی از ســـوی مديران مالی
شرکتها در افزايش احتمال تداوم فعالیتها عامل مؤثری است .ظرفیت بدهی ،خود ابزاری
ساده ولی بسیار توانمند است .

برای تجز يه و تحل یل موقع یت شـــر کت ها ،ن یاز به ابزار های مف یدی اســــت تا به
ت صمیمگیریهای سرمايهگذاران کمک گردد .اينکه شرکتها چگونه تأمین مالی کرده اند،
مورد توجه سرمايهگذاران و اعتباردهندگان است تا میزان ريسک سرمايهگذاری و وامدهی
خود را ارزيابی کنند .نســـبتهای مالی ،يکی از ابزارهای ارزيابی شـــرکتها از ســـوی
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ســرمايهگذاران و همچنین ابزاری برای اعتباردهندگان به منظور ارزيابی وضــعیت موجود و
پیش بینی وضعیت آيندة واحد تجاری است (اب و همکاران.)2008 ،
از آن جايی که پول ن قد و ظرف یت بدهی جايگزين های جزئی برای ي کديگر می باشـــ ند،
شـــرکتها اغلب تصـــمیم به ايجاد تعادل بین اين دو دارند و از آنجايی که ســـطح پول نقد در
مقايسه با ظرفیت بدهی قابل تغییرتر است ،اين سؤال مطرح می شود که آيا میزان ظرفیت بدهی
شــ رکت به ســطح نگهداشــت وجه نقد شــرکت در همان دوره بســتگی داردت بنابراين در اين
تحقیق هدف اين ا ست که عالوه بر ساير عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی ،سطح نگهدا شت منابع
نقدی نیز به عنوان يک عامل مؤثر احتمالی ديگر بر روی ظرفیت بدهی مورد بررســـی قرار
گیرد.
پیشینة پژوهش
در اين پژوهش به تحقیقات انجام شــدة مرتبط با اين موضــوع در ايران و کشــورهای ديگر
اشاره شده است.
شن هو چو ( )2012در تحقیقی به بررسی ارتباط متقابل مهمترين اجزای انعطافپذيری مالی
داخلی (ظرفیت بدهی و میزان نگهداشــت منابع نقدی) شــرکتهای مالزی در طول ســالهای
 1990تا  2008پرداخت .نتايج تحقیق نشـــان داد که ظرفیت بدهی به عنوان يک عامل مؤثر در
پیشبینی سطح نگهدا شت منايع نقدی ا ست؛ همچنین منابع نقدی نیز به عنوان يک عامل مؤثر
در پیشبینی میزان ظرفیت بدهی شرکتهای مالزی است.
سعیدی و آب شت ( )1392در پژوهش خود تمامی ظرفیت بدهی شرکتهای پذيرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران را بین ســـالهای  1383تا  1387به جز شـــرکتهايی که در
صـورتهای مالی خود در بازپرداخت ديون بانکی جريمة تأخیر داشـتند ،مورد بررسـی قرار
دادند .اطالعات  128شرکت با استفاده از مدل دادههای تلفیقی نامتوازن تجزيه و تحلیل شده
اند .مدل رگرســیون اســتفاده شــده ،مدل حداقل مربعات تعمیم يافته )(GLSاســت که با
استفاده از وزن دهی به دادههای مقطعی ،دادهها موزون شده اند .نتايج پژوهش وجود ارتباط
معنادار بین ظرفیت بدهی و پنج متغیر موردنظر يعنی نسبت دارايیهای ثابت به جمع دارايیها،
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ارزش روز شـــرکت ،مبلغ فروش ،نوع صـــنعت و نســـبت بدهی به دارايی دورة قبل را تأيید
میکند.
در راسـتای دسـتیابی به هدف پژوهش و با توجه به مبانی نظری و پیشـینة پژوهش مطرح
شده ،فرضیة پژوهش اين گونه تدوين شده است:
« سطح نگهدا شت منابع نقدی میتواند پیشبینی ظرفیت بدهی شرکت را به طور معنیدار و
معکوس افزايش دهد».
روش پژوهش
پس از اجرای مرحلة تحقیق کتابخانهای و میدانی ،کلیة اطالعات موردنیاز شرکتها از طريق
بانک های اطالعاتی بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزارهای کدال و رهآورد نوين و ســـامانة
معامالتی بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شــده اســت( .به منظور بررســی صــحت دادهها ،
تطابق بین دادههای نرمافزار و صـــورتهای مالی انجام گرفت ) .دادههای جمعآوری شـــده با
اســتفاده از نرم افزار  Excelآماده و ســپس با اســتفاده از نرمافزار  Stataو  Eviewsو Spss

تحلیل نهايی انجام گرفته است.
برای بررســی فرضــیة پژوهش ،ابتدا با اســتفاده از مدل صــوفی ( )2009و کامپلو و همکاران
( )2011که با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی ،مدلی را برای بررســـی و پیشبینی
ظرفیت بدهی شــرکتها طراحی کردهاند ،ظرفیت بدهی شــرکتهای پذيرفتهشــده در بورس
اوراق بهادار تهران پیشبینی و محاسبه میشود که مدل مذکور به شرح زير میباشد:
مــدل DC i,t = c + α1 CFi,t + α2 INDSTDCFi,t + α3 Sizei,t + α4 Qi,t + εi,t

()1
در اين مدل به منابع نقدی به عنوان يک عامل مؤثر در پیشبینی و تعیین میزان ظرفیت بدهی
شــرکت توجه و اشــاره نشــده اســت ،بنابراين برای بررســی اينکه آيا اين فرضــیه که ســطح
نگهداشـــت منابع نقدی نیز به عنوان يک متغیر مســـتقل ديگر در پیشبینی میزان ظرفیت بدهی
شرکتها مؤثر واقع می شود يا خیر ،با توجه به مدل هوچو ( )2012به مدل ا شاره شدهی قبلی،
وجوه نقد به عنوان يک متغیر مستقل ديگر اضافه گرديده و در اين مرحله با مدل تعديل شده با
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وجوه نقد به محاسبه و پیشبینی میزان ظرفیت بدهی شرکتها پرداخته می شود که مدل تعديل
شده به شرح زير میباشد:
DC i,t = c + α1 CFi,t + α2 Cashi,t + α3 (CF ∗ Cash)i,t + α4 INDSTDCFi,t +
α5 Sizei.t + α6 Qi,t + εi,t

مدل ()2
با مقايسة نتايج حاصل از دو مدل فوق با ظرفیت بدهی واقعی ،در صورتی که نتايج مدل اول
به مقادير واقعی ظرفیت بدهی شرکت نزديک با شد ،میتوان نتیجه گرفت که در شرکتهای
ايران ،سـطح وجوه نقد در پیشبینی میزان ظرفیت بدهی مؤثر نیسـت ولی در صـورتی که نتايج
مدل دوم به مقادير واقعی نزديک باشــد ،میتوان گفت که ســطح وجوه نقد نیز يکی از عوامل
مؤثر در تعیین میزان ظرفیت بدهی شرکتها میباشد.
متغیرهای پژوهش
انحراف جريان نقدی شرکت از جريان نقدی صنعت ( :)INDSTDCFاين مقدار برابر با نسبت
انحراف معیار جريان نقدی شرکت از جريان نقدی صنعت بر کل دارايیهای شرکت میباشد.
فرصـتهای رشـد شـرکت ( :)Qنسـبت  Qيکی از ابزارهای اندازهگیری عملکرد شـرکتها
اســت که با توجه به فرصــتهای رشــد شــرکت محاســبه میشــود .شــرکتهايی که نســبت Q

بزرگتری دارند ،از فر صتهای ر شد بی شتری برخوردارند و تمايل دارند منابع نقدی بی شتری را
در شرکت نگهداری نمايند .فرصتهای رشد شرکت از رابطة زير ( بیتس و همکاران)2009 ،
محاسبه میشود:
ارزش  +ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – کل دارايیها[ = فر صتهای ر شد شرکت
کل دارايیها ] /بازار حقوق صاحبان سهام
اندازة شــرکت  (Size):به وســیلة لگاريتم طبیعی کل دارايیهای شــرکت محاســبه میشــود.
شـــرکت ها ی بزرگتر ممکن اســـت وجوه نقد کمتری را در شـــرکت نگهداری نمايند زيرا
استقراا برای شرکتهای بزرگتر و معتبر ،آسانتر است (بیتس و همکاران.)2009 ،
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نســـبت جريان نقدی ( :)CFجريان نقدى به صـــورت ســـود پس از کســـر مالیات بهاضـــافه
اســـتهالک نیز محاســـبه میشـــود (بتیس و همکاران .)2009 ،از نســـبت جريان نقدی به کل
دارايیها اين نسبت محاسبه میشود.
ظرفیت بدهی ( :)DCحداکثر ظرفیت اســـتقراا شـــرکت را بیان میکند که با اســـتفاده از
ارزش تصــفیة پیشبینی شــدة دارايیها (به جز وجه نقد) محاســبه میشــود (برگر و همکاران،
.)1996
کل دارايیها ] /اموال ،ماشین آالت و تجهیزات  +موجودی کاال +حسابهای دريافتنی[ = ظرفیت بدهی

نســـبت وجوه نقد  (Cash):از طريق نســـبت مبلغ وجه نقدی که در ترازنامهی صـــورتهای
مالی شرکتها گزارش شده است بر کل دارايیهای شرکت محاسبه میشود.
جامعه و نمونة آماری
قلمرو مکانی اين پژوهش کلیة شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ا ست
که در بازة زمانی 12ســاله صــورتهای مالی ســالهای  1382تا  1393آنها مورد بررســی قرار
گرف ته اســــت .روش نمو نهبرداری در اين پژوهش مبتنی بر روش غر بالی ( حذف براســــاس
محدوديتهای مطرح شده در تحقیق) است .بدين ترتیب شرکتهای جامعة آماری که شرايط
زير را دارا بودند به عنوان نمونة آماری انتخاب و مابقی حذف شـــدهاند .نمونة انتخابی شـــامل
شرکتها ی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که شرايط زير را دارند:
 .1شرکتهايی که سال مالی آنها منتهی به پايان اسفند ماه باشند.
 .2تاريخ پذيرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران قبل از سال مالی  1382باشد.
 .3بین سالهای  1382تا  1393تغییر سال مالی نداشته باشند.
 .4به دلیل ماهیت متفاوت ،جزء مؤسسههای مالی ،سرمايهگذاری و بانکها نباشند.
 .5اطالعات مالی موردنیاز برای انجام اين پژوهش را در دورة زمانی مورد بررسی به طور کامل
ارائه کرده باشند.
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باتوجه به بررســـیهای انجام شـــده ،تعداد  69شـــرکت در دورة زمانی  1382تا  1393حائز
شرايط فوق بوده و برای نمونة آماری انتخاب شدند.
یافتههای پژوهش
در اين پژوهش ،برای آزمون پايايی متغیرها از ســه آزمون «لیون ،لین و چاو»« ،هريس زاوال»
و «پسران شین» استفاده شده است .با توجه به سطح معنی داری محاسبه شدة  0/001که کمتر از
 0/05میباشــد در تمامی متغیرها عدم وجود ريشــه واحد پذيرفته میشــود؛ بنابراين با توجه به

نتايج تمامی متغیرها ايستا میباشند.
آزمون مدل1
در نگاره  1نتايج حاصل از برآورد مدل اولیة مربوط به فرضیة پژوهش با استفاده از مدل پانل
با اثرات تصادفی آورده شده است که به شرح زير میباشد:
نگاره ( :)1برآورد مدل اولیة فرضیه با استفاده از مدل پانل با اثرات تصادفی
ضرايب استاندارد نشده

مدل
عرا از مبدأ

B

Std. Error

آمارةz

سطح

نوع رابطه

معنی داری

0/6136

0/0608

10/09

0/000

*

نسبت جريان نقدی

0/1946

0/0394

4/93

0/000

مستقیم

انحراف جريان نقدی شرکت از جريان نقدی صنعت

0/0258

0/0046

5/52

0/000

مستقیم

اندازة شرکت

0/0053

0/0022

2/36

0/018

مستقیم

فرصتهای رشد شرکت

-0/0013

0/0067

-0/20

0/841

*

 R2تعديل شده

0/074

 Fلیمر

0/000

هاسمن

0/000

وولدريج (خودهمبستگی سريالی)

0/1418

والد تعديل شده (ناهمسانی واريانس)

0/000

تعداد مشاهدات ()828

تعداد شرکتها ( ،)69تعداد سالهای مورد بررسی
()12

با توجه به نگاره  ،1ســـطح معنیداری آزمون Fلیمرکمتر از  0/05بوده ،بنابراين اســـتفاده از
مدل دادههای پانلی در سطح اطمینان  %95تأيید شده ا ست .همچنین مقدار آزمونها سمن برابر
با  0/000میباشد؛ درنتیجه مدل با اثرات ثابت (ثابت بودن عرا از مبدأها) پذيرفته شده است.
ســطح معنیداری آزمون وولدريج بیش از  0/05اســت لذا میتوان گفت که بین اجزای اخالل

229

پژوهشهای تجربی حسابداری ،سال ششم ،شماره  ،24تابستان 1396

(جمالت باقی مانده) خودهمبســتگی وجود ندارد .ســطح معنیداری آزمون والد تعديل شــده
کمتر از  0/05اســـت و بیانگر وجود ناهمســـانی واريانس میباشـــد که در تخمین نهايی مدل،
مشکل ناهمسانی واريانس رفع شده است.
باتوجه به نگاره  ،1متغیر نســبت جريان نقدی دارای رابطة معنیدار و مســتقیم با متغیر وابســته
ا ست؛ متغیرهای اندازة شرکت و فر صتهای ر شد نیز دارای رابطة معنیدار و معکوس با متغیر
وابسته هستند.
برای برر سی اينکه آيا سطح نگهدا شت منابع نقدی نیز به عنوان يک متغیر م ستقل ديگر در
پیشبینی ظرفیت بدهی شـــرکت ها مؤثر واقع میشـــود يا خیر ،وجوه نقد به عنوان يک متغیر
م ستقل ديگر به مدل 1ا ضافه گرديده و در اين مرحله با مدل تعديل شده با وجوه نقد (مدل )2
به محاسبه و پیشبینی ظرفیت بدهی شرکتها پرداخته میشود.
آزمون مدل 2
در نگاره  2نتايج حاصل از برآورد مدل تعديل شده با استفاده از مدل پانل با اثرات تصادفی
آورده شده است که به شرح زير میباشد:
نگاره ( :)٢برآورد مدل تعدیل شدۀ فرضیه با استفاده از مدل پانل با اثرات تصادفی
ضرايب استاندارد نشده

مدل

B

Std. Error

آمارةz

سطح

نوع رابطه

معنی داری

عرا از مبدأ

0/618

0/0647

9/55

0/000

*

جريان نقدی

0/1092

0/0457

2/39

0/017

مستقیم

وجوه نقد

-0/5503

0/1185

-4/64

0/000

معکوس

حاصلضرب جريان نقدی در وجوه نقد

4/64

0/8613

5/39

0/000

مستقیم

انحراف جريان نقدی شرکت از جريان نقدی صنعت

0/0253

0/0048

5/23

0/000

مستقیم

اندازة شرکت

0/0058

0/0023

2/44

0/015

مستقیم

فرصتهای رشد شرکت

-0/0061

0/0069

- ./88

./380

*

 R2تعديل شده

0/2349

 Fلیمر

0/000

هاسمن

0/000

وولدريج

0/1121

والد تعديل شده

0/000

تعداد مشاهدات ()828

تعداد شرکتها ( ،)69تعداد سالهای مورد بررسی ()12
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در رابطه با مدل تعديل شده با توجه به نگاره  ،2سطح معنیداری آزمون Fلیمرکمتر از 0/05
بوده ،بنابراين اســتفاده از مدل دادههای پانلی در ســطح اطمینان  %95تأيید شــده اســت .ســطح
معنیداری هاســـمن برابر با  0/000اســـت؛ درنتیجه مدل با اثرات ثابت ( ثابت بودن عرا از
مبدأها) پذيرفته شده است .آزمون وولدريج با سطح معنیداری 0/1153نیز بیشتر از  0/05بوده
و ن شان میدهد که خطاها از يکديگر م ستقل ه ستند و بین خطاهای باقی مانده خود همب ستگی
وجود ندارد .سطح معنیداری آزمون ناهمسانی واريانس نیز کمتر از  0/05است و بیانگر وجود
ناهمســـانی واريانس در مدل میباشـــد که در تخمین نهايی ،مشـــکل ناهمســـانی واريانس رفع
گرديده است.
با توجه به نگاره  ،2متغیرهای جريان نقدی ،وجوه نقد ،اندازة شرکت ،فرصتهای رشد شرکت
رابطة معکوس با ظرفیت بدهی دارند؛ متغیرهای حاصلضرب جريان نقدی در وجوه نقد و
انحراف جريان نقدی شرکت از جريان نقدی صنعت رابطة مستقیم با ظرفیت بدهی دارند .بر
اساس نتايج به دست آمده مشاهده میشود وجوه نقد رابطة معنیدار و معکوسی بر روی ظرفیت
بدهی شرکت دارد ،بنابراين فرضیة پژوهش مورد قبول واقع میشود و میتوان گفت سطح
نگهداشت منابع نقدی میتواند پیشبینی ظرفیت بدهی شرکت را به طور معنیدار و معکوس
افزايش دهد.
همچنین به منظور اطمینان بی شتر ،مقدار ظرفیت بدهی برآورد شده تو سط مدلهای  1و  2با
مقادير واقعی ظرفیت بدهی مقايســـه میگردد .در صـــورتی که نتايج مدل  2به مقادير واقعی
نزديک باشــد ،نتیجه اين میشــود که در شــرکتهای ايران میزان وجوه نقد نیز يکی از عوامل
مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شــرکتها میباشــد؛ در صــورتی که نتايج مدل  1به مقادير واقعی
ظرفیت بدهی شــرکت نزديک باشــد ،نتیجه اين میشــود که در شــرکتهای ايران میزان وجوه
نقد نگهداری شده در پیشبینی ظرفیت بدهی مؤثر نیست.
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نمودار ( :)1مقایسه مقادیر ظرفیت بدهی واقعی با مقادیر ظرفیت بدهی برآوردی مدل 1

در نمودار باال  aبیانگر میزان واقعی ظرفیت بدهی شـــرکتها میباشـــد b ،نیز بیانگر مقدار
برآوردی ظرفیت بدهی شرکتها توسط مدل  1میباشد .اين نمودار بیانگر اين است که مقادير
برآوردی به مقادير واقعی به هم نزديک نیستند که میتوان نتیجه گرفت ممکن ا ست در ايران،
سطح نگهداشت وجوه نقدی از عوامل مؤثر در پیشبینی ظرفیت بدهی شرکتها باشد.
حال برای نتیجه گیری قطعی به م قايســــه م قادير واقعی ظرفیت بدهی با مقادير برآوردی
حاصل از مدل  2پرداخته میشود:
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نمودار ( :)٢مقایسه مقادیر ظرفیت بدهی واقعی با مقادیر ظرفیت بدهی برآوردی مدل ٢

در نمودار باال  cبیانگر میزان واقعی ظرفیت بدهی شـــرکتها میباشـــد d ،نیز بیانگر مقدار
برآوردی ظرفیت بدهی شرکتها توسط مدل  2میباشد .اين نمودار بیانگر اين است که مقادير
برآوردی به مقادير واقعی نزديک اســت و نوســانات شــديدی ندارد .پس میتوان گفت میزان
وجه نقد از عوامل مؤثر در تعیین میزان ظرفیت بدهی شرکت میباشد؛ براساس اين مدل فرضیه
فوق رد نمی شود.
برای اطمینان بیشــتر از بهینه بودن مدل  2نســبت به مدل  1چهار معیار زير مورد بررســی قرار
گرفتند که عبارتند از:
.1ضريب تعیین
.2معیار اطالعات آکايک
.3معیار شوآرز

3

4

.4معیار حنان کوئین

5

ضريب تعیین باالتر بیانگر برازش بهتر ا ست .مقدار ضريب تعیین تعديل شدة مدل  1برابر با
 0/038میباشد ،يعنی اين مدل میتواند 0/038درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمايد.
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معیار اطالعات آکايک کیفیت مدل را براســاس ايجاد تعادل میان خوبی برازش و پیچیدگی
مدل نشان میدهد .معیارهای شوآرز و حنان کوئین نیز کیفیت مدل را به فرمولی تقريباً مشابه با
معیار اطالعات آکايک محاســبه میکند .اين ســه معیار همچون ضــريب تعیین جهت مقايســه
مدلها به کار میروند .مدلی بهتر است که اين مقادير در آن کوچکتر باشند .معیار آکايک در
اين مدل برابر با  -0/1539و معیار شـــوآرز برابر با  -0/1210و هنان کوئین برابر با -0/1412
است.
مقدار ضـــريب تعیین تعديل شـــدة مدل  1برابر با  0/2259میباشـــد ،يعنی اين مدل میتواند
 0/2259در صد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمايدکه در مدل قبلی اين مقدار برابر با 0/038
بود .چون مقدار ضــريب تعیین تعديل شــده در اين مدل نبســت به مدل قبلی افزايش پیدا کرده
است پس اين مدل مناسبتر است.
معیار آکايک در اين مدل برابر با  -0/2022است که در مدل قبلی برابر با  -0/1539میباشد
و بیانگر کاهش اين مقدار اســـت و هرچه اين مقدار کاهش پیدا کند بیانگر بهینه بودن مدل
ا ست .معیار شوآرز و حنان کوئین در اين مدل برابر با  -0/1562و  -0/1844ه ستند که ن سبت
به مدل قبلی کاهش داشـــته ا ند .همة اين نتايج بیانگر خوبی برازش مدل  2نســـبت به مدل 1
میباشد.
بنابراين عالوه بر نتايج حا صل از آزمون فر ضیه ،نتايج حا صل از چهار معیار فوق ،بهینه بودن
مدل  2نسبت به مدل  1و همچنین قبول شدن فرضیه را تأيید مینمايد.
نتیجهگیری
در اين پژوهش ،تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به مفاهیم نظری ،ظرفیت بدهی و وجوه نقد مهمترين عوامل انعطافپذيری مالی داخلی
میبا شند ،بنابراين به نظر میر سد که ارتباطی بین اين دو عامل وجود دا شته با شد؛ بدين منظور
همراه با عوامل مؤثر در پیشبینی ظرفیت بدهی ،ســطح نگهداشــت وجوه نقد نیز به عنوان يک
عامل مؤثر در تعیین میزان ظرفیت بدهی در نظر گرفته شــد و بعد از اجرای آزمونها ،اين نتیجه
محقق شـــد که وجوه نقد نیز به عنوان يکی از عوامل مؤثر در تعیین و پیشبینی ظرفیت بدهی
شرکتهای ايران میباشد که اين نتیجه مطابق با نتیجهی تحقیق شن هو چو ( )2012میباشد .با
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توجه به نتايج پژوهش ،پی شنهاد می شود مديران مالی جهت دا شتن انعطافپذيری مالی داخلی
مناســب و پويا ،به وجوه نقد شــرکت توجه ويژهای داشــته باشــند؛ زيرا از طرفی وجه نقد عالوه
خود يکی از عوامل اصلی ايجاد انعطافپذيری مالی داخلی میباشد و از طرف ديگر در تعیین
ظرفیت بدهی به عنوان عامل ديگر ايجاد انعطاف پذيری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد .از
اين رو میتوان گفت ســطح نگهداشــت وجوه نقد يک نقش بســیار مهم در پیشبینی وضــعیت
انعطافپذيری مالی شــرکت دارد .بنابراين مديران با توجه پیوســته به نگهداری ســطح مطلوب
وجوه نقد در شرکت به عنوان عامل مؤثر در مديريت انعطافپذيری مالی ،میتوانند به صورت
مناسب به مديريت بحرانها و استفادة بهینه از فرصتهای سرمايهگذاری غیر منتظره بپردازند و
باعث افزايش ارزش شرکت شوند.
با توجه به اينکه موضـــوع انعطافپذيری مالی دارای دو بعد داخلی و خارجی میباشـــد ،لذا
پی شنهاد می شود تحقیقی در ارتباط با اجزای انعطافپذيری مالی خارجی شرکتهای پذيرفته
شـده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شـود .همچنین با توجه به اهمیت چرخة عمر در بحث
انعطافپذيری مالی شرکتها ،پیشنهاد می شود تحقیقی با در نظر گرفتن چرخة عمر شرکتها
در زمینة انعطافپذيری مالی داخلی انجام شود.
پینوشت
Akaike info criterion

2

Cash holding

1

Debt capacity

4

Hannan-Quinn criter

3

Schwarz criterion
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