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چكيده
به طور کلي توسعه زيرساخدها و اجراي پروژههاي اقتصـادي ،مسـتلزم تـامین مـالي اسـد .بـا ايـن
وجود ،نوسانهاي نرخ ارز از طريس ريسكهاي تبديل ،معامله ،اقتصادي ،اعتبـاري ،نقدشـوندگي و
نقدينگي باعث افزايش هزينههاي تامین مالي ميشود .با توجه به اهمیـد نقـش نااطمینـاني نـرخ ارز
در اين مطالعه ابتدا اثر نوسانهاي نرخ ارز بر تامین مالي شرکدهاي پذيرفته شـده در بـورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیوني با وقفههاي گسـترده طـي دوره ماهانـه 1385-1394
ارزيابي ،و سـس اثـر ايـن متغیـر بـر جريـان ورودي سـرمايهگـذاري مسـتقیم خـارجي ( )FDIدر
بخشهاي مختلف اقتصادي ايران (بخـشهـاي کشـاورزي ،صـنعد و معـدن ،نفـد و خـدمات) بـا
استفاده از روش دادههاي تـابلويي طـي دوره  1373-1394شناسـايي شـده اسـد .بـر اسـاس نتـايج،
متغیرهاي ارزش داراييهاي شرکد ،شاخص قیمد سهام ،شاخص آزادي اقتصـادي ،نـرخ تـورم و
نوسانهاي نرخ ارز به عنوان تعیینکنندههاي تامین مالي شرکدها شـناخته شـدند .الگـوي  FDIدر
اين مطالعه تابعي از متغیرهاي رشد ارزش افـزوده بخـش ،شـاخص بهـرهوري سـرمايه ،نـرخ تـورم،
شاخص آزادي اقتصادي و نوسانهاي نرخ ارز اسـد کـه بـر اسـاس نتـايج ،ضـرايب ايـن متغیرهـا،
معنادار و عالمد آنها موافس با انتظارات نظري اسد .افزايش نوسانهاي نرخ ارز نیز به دلیل ايجـاد
ريسكهاي مختلف باعث کاهش جذب منابع مالي داخلي و خارجي ميشود.
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خودرگرسیوني با وقفههاي گسترده و دادههاي تابلويي.
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 -1مقدمه
توسعه طرحهاي با بهرهوري باال در بنگاههاي اقتصادي ،مستلزم برنامـههـاي سـرمايهگـذاري
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت اسد که تامین مـالي آنهـا از دو طريـس منـابع داخلـي و
خارجي صورت ميگیرد (نايود و کروگل .)2007 ،1روشهـاي تـامین مـالي داخلـي در دو
گروه تامین مالي کوتاهمدت و بلندمدت قرار ميگیرند کـه تـامین مـالي کوتـاهمـدت بـراي
سرمايهگذاري موقد در داراييهاي جاري استفاده ميشود و منابع مالي آن از طريـس اعتبـار
تجاري ،وامهـاي بـانكي ،وامهـاي موسسـات مـالي تجـاري و صـدور اسـناد تجـاري تـامین
ميشود (محمدي .)1394 ،از ديگر روشهاي تـامین مـالي داخلـي ،تـامین مـالي بلندمـدت
اسد که براي سرمايهگذاريهاي بلندمـدت و عمرانـي اسـتفاده مـيشـود و از طريـس سـهام
عا دي ،سهام ممتاز ،اوراق قرضه ،اوراق مشارکد و اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق قرضه
صورت ميگیرد (کاتلر و آرمسترانگ.)2015 ،2
تامین مالي برخي از پروژه هاي مهم و زيرساختي به ويژه در کشورهاي در حـال توسـعه
از طريس منابع داخلي امكانپذير نیسد ،به همین منظور بـراي توسـعه زيرسـاخدهـا در ايـن
پروژهها از منابع خارجي استفاده ميشود (چن .)1999 ،3تامین مـالي خـارجي بـا اسـتفاده از
روشهاي اسـتقراض و سـرمايهگـذاري خـارجي صـورت مـيگیـرد کـه منـابع مـالي روش

استقراض شامل فاينان  ،4ريفاينان  ،5يوزان  ،6اعتبار خريد 7و وامهاي بینالمللـي 8اسـد.
منابع مالي روش سرمايهگذاري خـارجي شـامل سـرمايهگـذاري مسـتقیم ،9سـرمايهگـذاري

غیرمستقیم 10و تجارت متقابل 11ميشود (قديري.)1392 ،
يكي از عوامل مهم در فرآيند انتقال سرمايه ،نرخ ارز و نوسانهاي مربو به آن اسد به
طــوري کــه ثبــات نــرخ ارز مــيتوانــد بــا افــزايش اطمینــان در محــی اقتصــادي ،امنیــد

1- Naude and Krugell
2- Kotler and Armstrong
3- Chen
4- Finance
5- Refinance
6- Usance
7- Buyer’s Credit
8- International Loans
9- Direct Investment
10- Indirect Investment
11- Counter Trade
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سرمايهگذاري در يك کشور را بهبود بخشد .در مقابل ،نوسـانهـاي نـرخ ارز باعـث ايجـاد
نااطمیناني در بازارهاي مـالي مـي شـود و بـه جـاي سـوق دادن منـابع بـه سـرمايهگـذاري در
فعالیدهاي حقیقي ،سرمايهگذاري در فعالیدهاي مالي سوداگرانه را رونس مـيبخشـد و در
نهايد با تقويد فعالیدهاي واسطهاي ،فضاي کسب و کار را در اقتصاد مخـدوش مـيکنـد
(يزداني و طیبي.)1393 ،
نوسانهاي نرخ ارز همچنین باعث تغییر در ارزش دارايـيهـاي بنگـاههـا ،عـدم بـرآورد
دقیس هزينهها و درآمدهاي طرحهاي اقتصادي و در نتیجـه ،باعـث تغییـر گسـترده در میـزان
منافع يك بنگاه ميشود (شاهآبادي و محمودي.)1385 ،
به طور کلي نوسانهاي نرخ ارز از طريس ايجاد ريسكهاي مختلف در محی اقتصادي،
باعث کاهش قدرت جذب منابع مالي و کاهش کارايي سرمايه در بنگاهها ميشود (سـحابي
و همكاران.)1393 ،
با توجه به اهمید تامین مالي در توسعه برنامههاي سرمايهگذاري در شـرکدهـا و نقـش
مهم نوسانهـاي نـرخ ارز در تـامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي در ايـن مطالعـه سـعي شـده
تعیینکنندههاي تامین مالي از منابع مالي داخلي و خارجي با تاکیـد بـر نااطمینـاني نـرخ ارز،
ارزيابي شود .به همین منظور با توجه به سهم زياد وامهـاي بـانكي و انتشـار سـهام در تـامین
مالي شرکدها در ايران ،ابتدا تعیینکنندههاي منابع اصلي تامین مالي شـرکدهـاي پذيرفتـه
شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیوني با وقفههـاي گسـترده

1

( )ARDLطي دوره ماهانـه  1385-1394شناسـايي مـيشـود .دلیـل انتخـاب شـرکدهـاي
پذيرفته شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران ،وجـود شـفافید صـورتهـاي مـالي در ايـن
شرکدها و دسترسي آسان به دادههاي استفاده شده در الگوي مورد بررسي در ايـن مطالعـه
اسد .پ از ارزيابي الگوي تامین مالي منابع داخلي ،عوامل موثر بر سرمايهگذاري مسـتقیم
خارجي )FDI( 2در بخشهاي مختلف اقتصادي ايـران (بخـشهـاي کشـاورزي ،صـنعد و

3

معــدن ،خــدمات و نفــد) طــي دوره  1373-1394بــا اســتفاده از روش دادههــاي تــابلويي
ارزيابي مي شود .در اين مطالعه براي ارزيابي اثر متغیرهاي مختلف بر جريان سرمايهگـذاري

1- Autoregressive Distributed Lag
2- Foreign Direct Investment
3- Panel Data
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خارجي به ايران از جريان ورودي FDI 1در اين بخشها استفاده شده اسد که بتوان توصیه
سیاستي مناسب در جهد جذب منابع خارجي و به ويژه  FDIارائه کرد .به منظـور ارزيـابي
اثر نااطمیناني نرخ ارز بر منابع مالي داخلي و خارجي از متغیر نوسانهاي نرخ ارز بـه عنـوان
متغیر مستقل در هر دو الگو استفاده شده اسد.
ساختار پژوهش حاضر به اين صورت تدوين شده اسد که در بخش دوم ادبیات نظـري
و پیشینه پژوهش ،در بخش سوم الگوي پژوهش و دادهها ،در بخش چهارم نتـايج تجربـي و
در بخش پنجم نتیجهگیري و توصیههاي سیاستي ارائه شده اسد.

 -2ادبیات نظری پیشیجه پژ هش
 -1-2ادبیات نظری

به طور کلي سرمايهگذاران به منظور افزايش بهرهوري و کاهش ريسـك دارايـيهـاي جـاري 2و
ثابد 3خود ،اقدام به تامین مالي بنگاهها و پروژههاي اقتصادي ميکنند .همچنین نوسانهـاي نـرخ
ارز و عدم اطالخ از میزان آن ،باعث بروز ريسـكهـاي مختلـف در محـی اقتصـادي و کـاهش
قدرت جذب منابع مالي توس بنگاهها ميشود .ريسكهاي ايجاد شده توس نوسـانهـاي نـرخ
ارز ،نااطمیناني از میزان دريافتيها و پرداختيهاي بنگاه را در آينده بـه دنبـال دارد .ريسـكهـاي

اصـلي ناشــي از نوســانهــاي نـرخ ارز شــامل ريســكهــاي تبـديل ،4معاملــه 5و اقتصــادي 6اســد
(ديحناني .)2003 ،7در اين راستا ريسك تبديل در داراييها ،بدهيها و تعهدات بنگـاههـا نمايـان
ميشود و شامل ريسكهاي سود و زيان ،8ترازنامهاي 9يا اهرمي 10و درآمد خـالص 11اسـد کـه
باعث تغییر در سود يا زيان در ترازنامه بنگاهها ميشود (بكر و فابرو.)2006 ،12

1- Inflow
2- Current Assets
3- Fixed Assets
4- Translation Risk
5- Transaction Risk
6- Economic Risk
7- Dhanani
8- Risk of Profit and Loss
9- Balance Sheet Risk
10- Leveraged Risk
11- Net Income Risk
12- Becker and Fabbro
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ريسك سود و زيان مرتب با سرمايهگذاري خـارجي اسـد ،و زمـاني رخ مـيدهـد کـه
شرکد سرمايهگذار براساس پول ملي کشور میزبان يا يك واحد پولي معتبر (ماننـد دالر بـا
يورو) اقدام به سرمايهگذاري ميکند .بر اين اسـاس افـزايش و کـاهش نـرخ ارز بـه ترتیـب
باعث ايجاد سود و زيان براساس پول ملي براي شرکد سـرمايهگـذار مـيشـود .از ايـن رو،
نوسانهاي نرخ ارز باعث تغییر صورتهاي مالي و ارزيابي اشـتباه از عملكـرد ايـن شـرکد
براساس پول ملي ميشود (سحابي و همكاران .)1393 ،يكي ديگـر از ريسـكهـاي تبـديل،
ريسك ترازنامه اي اسد که در صورت عدم تطابس پولها در میزان داراييهـا و بـدهيهـاي
يك شرکد رخ ميدهد (يزداني و طیبـي .)1393 ،از ديگـر ريسـكهـاي تبـديل ،ريسـك
درآمد خالص اسد که باعث برآورد اشـتباه ارزش واقعـي درآمـدهاي خـالص شـرکدهـا

ميشود (نوسي و پوزولو.)2001 ،1

ريسك معامالتي يكي ديگـر از ريسـكهـاي ناشـي از نوسـانهـاي نـرخ ارز اسـد کـه
برخالف ريسك تبديل که در يك مقطع زماني رخ ميدهد بـه صـورت پیوسـته بـر جريـان
نقد و عملیاتي بنگاه ها به ويژه در دو بخش واردات نهاده و صـادرات محصـوالت بنگـاههـا
اثرگذار اسد .اين ريسك بر شرکدهاي صادرات محوري که بخش عمده منابع مورد نیـاز
خود را از داخل کشور تامین و يا شرکدهايي که بخش عمـدهاي از مـواد اولیـه خـود را از
خارج کشور تامین و محصوالت خود را در بـازار داخـل عرضـه مـيکننـد ،اثرگـذار اسـد
(سحابي و همكاران.)1393 ،
عالوهبر ريسكهاي تبديل و معامله ،ريسك اقتصادي نیز از ديگـر ريسـكهـاي اصـلي
ناشي از نوسانهاي نرخ ارز اسد که باعـث اثرگـذاري بلندمـدت نوسـانهـاي نـرخ ارز بـر
جريان نقدينگي و ارزش بازاري بنگاه اقتصادي ميشود .بر اين اساس ،نوسانهـاي نـرخ ارز
از طريس اثرگذاري بر سطح فروش ،قیمدها و هزينه نهادهها ،باعث اخالل در جريان نقـدي
بنگاه اقتصادي ميشود و ارزش بلندمدت بازاري شرکدها از طريس تغییرات نرخ ارز تحـد
تاثیر قرار ميگیرد (ديحنـاني .) 2003 ،ايـن در حـالي اسـد کـه تغییـرات تـورمي ناشـي از
نوسانهاي نرخ ارز حتي در صورت وجود همبستگي کامل بین آنها باعـث رفـع اثـر تـورم
بر جريان نقدي نميشود .بـه عبـارت ديگـر ،اگـر معـادل افـزايش درصـد نـرخ ارز ،قیمـد
محصوالت تولیدي شرکد نیز به همان اندازه افزايش يابد (نرخ ارز حقیقي ثابد بمانـد) در
1- Nucci and Pozzolo
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اين صورت ،اثرات بلندمدت جريان نقدي بنگاه اقتصادي با ريسك خريد 1و ريسـك رقبـا

2

مواجه ميشود .به همین منظور اگر بنگاه اقتصادي ،صادراتمحور باشد و نـرخ ارز کـاهش
يابد ،اين بنگاه با ريسك خريد مواجه ميشود که در اين حالد قیمد محصوالت اين بنگاه
براي مصرفکنندگان خارجي افزايش پیدا ميکند و باعث کاهش حجم فروش بنگاه مورد
نظر ميشود .اين ريسك براي شرکدهايي که همه مشتريان آن داخلـي هسـتند نیـز مطـرح
اسدا در اين حالد اگر نرخ ارز کاهش يابد ،قیمد نسبي کاالهاي خارجي کاهش مييابد
و در صورت عدم کاهش قیمد از سوي شرکد داخلي ،سهم بازاري اين شـرکد کـاهش
خواهد يافد (سحابي و همكاران.)1393 ،
يكي ديگر از ريسكهاي اقتصادي ،ريسك رقبا اسد که بـر رقابـدپـذيري بنگـاههـاي

اقتصــادي اثرگــذار اســد (دومینگــوئز و تــزار .)2006 ،3در صــورت وقــوخ ايــن ريســك،
نوسانهاي نرخ ارز موجب کاهش قیمد کاالي رقیب براي خريدار مشـترک و يـا افـزايش
قیمد کاالي بنگاه داخلي براي خريدار مشترک ميشود (سحابي و همكاران.)1393 ،
عالوهبر ريسكهاي اصلي نوسانهاي نرخ ارز ،نوسانهـاي نـرخ ارز از طريـس ريسـكهـاي
اعتباري ،بازار ،نقدشـوندگي و نقـدينگي نیـز مـيتوانـد باعـث افـزايش هزينـههـاي تـامین مـالي
بنگاههاي اقتصادي شود .در اين راستا ،اثرگذاري نوسانهاي نرخ ارز بـر تـامین مـالي بنگـاههـاي
اقتصادي از طريس ريسكهاي اعتباري به اين صورت اسد که موسسـات مـالي و اعتبـاري بـراي
اعطاي تسهیالت به يك واحـد تو لیـدي ،ابتـدا صـالحید بنگـاه مـورد نظـر را از طريـس ارزيـابي
حسابهاي مالي آن بررسي و سس

نسبد به اعطـاي تسـهیالت اقـدام مـيکننـد .ايـن در حـالي

اسد که با نوسانهاي نرخ ارز ،حساب هاي مالي بـه ويـژه جريـان نقـدي بنگـاه اقتصـادي دچـار
نوسان ميشود و در اين شراي  ،احتمال نكول يا تاخیر در بازپرداخد تسهیالت وجـود دارد کـه
باعث نااطمیناني موسسات مالي در اعطاي تسهیالت به بنگاه مورد نظر ميشود.
ريسك بازار نیز از جمله ريسكهاي ناشي از نوسـانهـاي نـرخ ارز اسـد و در صـورتي رخ
ميدهد که نوسانهاي نرخ ارز و تورم ناشي از آن باعث ايجاد نوسان در شاخص کل بازار شـود
که در اين حالد ،سهام شرکدها با کاهش قیمد و نقدشوندگي در بازار مواجه ميشوند.
 -1کاهش تقاضا براي محصول شرکد
 -2کاهش قیمد نسبي محصوالت مشابه رقبا
3- Dominguez and Tesar
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يكــي ديگــر از ريســكهــاي اثرگــذار بــر تــامین مــالي بنگــاههــاي اقتصــادي ،ريســك
نقدشوندگي اسد که به دلیل اثرگذاري منفي نوسانهاي نـرخ ارز بـر حسـابهـاي مـالي و
جريان نقدي بنگاهها به وجود ميآيد و باعث کاهش خريد اوراق سهام اين بنگاهها به دلیـل
نااطمیناني سرمايهگذاران از سودآوري آتي آنها اسد (همان).
عالوهبر ريسكهـاي عنـوان شـده ،ريسـك نقـدينگي نیـز يكـي ديگـر از ريسـكهـاي
اثرگذار بر تامین مالي بنگاه هاي اقتصـادي اسـد کـه بـه دلیـل اثـر نوسـانهـاي نـرخ ارز بـر
مديريد نقدينگي بنگاهها به وجود ميآيد و باعث عدم کنترل سرمايهي در گردش توسـ

مديران مالي ميشود (ژينگ.)2006 ،1

بر اساس نظريه برگشدناپذير 2ديكسید و پینديك ،)1994( 3برگشدناپذيري اصل سـرمايهي

استفاده شده يك شرکد در پروژههاي خارجي در کوتاهمـدت ،باعـث ايجـاد حساسـید سـرمايه-
گذاران خارجي به نوسانهاي متغیرهاي کالن اقتصادي در کشور میزبان بـه ويـژه نوسـانهـاي نـرخ
ارز ميشود .در اين راستا ،اگر ارزش واحد پولي که براساس آن سرمايهگـذاري خـارجي صـورت
گرفته نسبد به ارزش واحد پول ملي شرکد سـرمايهگـذار افـزايش (کـاهش) داشـته باشـد ،سـود
(زيان) شرکد سرمايهگذار براساس پول ملـي کشـور خـود افـزايش مـييابـد .بنـابراين ،افـزايش و
کاهش نرخ ارز در کشور میزبان بـه ترتیـب باعـث برگشـدپـذيري زودتـر و ديرتـر اصـل سـرمايه
شرکد سرمايهگذار خارجي مـيشـود .از ايـن رو ،بسـیاري از سـرمايهگـذاران خـارجي بـه منظـور

اطمینان از برگشد اصل سرمايه و براي جلـوگیري از زيـان غیرقابـل پـیشبینـي ،اقـدام بـه سـرمايه-
گذاري در اقتصادي با نوسانهاي نرخ ارز پايین ميکنند (فواد.)2005 ،4

عالوه بر اين ،براسـاس نظريـه ريسـكگريـزي ،5نوسـانهـاي نـرخ ارز از طريـس ايجـاد
ريسكهاي مختلف (به ويژه ريسك تبـديل) ،سـرمايهگـذاري خـارجي را در يـك کشـور

کاهش ميدهد ،زيرا بیشتر سـرمايهگـذاران خـارجي بـراي افـزايش بهـرهوري و اطمینـان از
بازدهي مناسب طرحهـاي اقتصـادي ،سـرمايهگـذاري را در اقتصـادي بـا نوسـانهـاي پـايین

شاخصهاي کالن اقتصادي ترجیح ميدهند (گلدبرگ و کلستاد.)1995 ،6

1- Xing
2- Irreversible
3- Dixit and Pindyck
4- Foad
5- Risk Aversion
6- Goldberg and Kolstad
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 -2-2پیشیجه پژ هش
بر اساس ادبیات نظري ،نوسانهاي نرخ ارز از طريس ريسكهاي تبديل ،معاملـه ،اقتصـادي،
اعتباري ،بازار ،نقدشـوندگي و نقـدينگي ،هزينـههـاي تـامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي را
افزايش و  FDIرا در پروژههاي اقتصادي کاهش ميدهد.
با توجه به ارزيابي تعیینکنندههاي تامین مالي شرکدهـا و  FDIدر ايـن مطالعـه ،نتـايج
برخي از مطالعات داخلي و خارجي مرتب به اين حوزهها در جدول ( )1ارائه شده اسد.
به طور کلي وجه تمايز اين مطالعه با ساير مطالعات را ميتوان به اين صـورت بیـان کـرد کـه
اول ،در بیشتر مطالعات انجام شده براي ارزيابي اثر نوسانهـاي نـرخ ارز بـر تـامین مـالي از منـابع
تامین مالي داخلي و يا خارجي استفاده شده اسد در حالي که در اين مطالعه اثر نوسانهـاي نـرخ
ارز بر هر دو منابع تامین مالي (داخلـي و خـارجي) ارزيـابي مـيشـود .دوم اينكـه در ايـن مطالعـه
مجموخ ارزش سهام منتشر شده شرکدها و وام هـاي بـانكي بـه عنـوان منـابع اصـلي تـامین مـالي
شرکدهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده اسـد ،1زيـرا در بیشـتر
مطالعات داخلي براي شناسايي تعیین کنندههاي منابع تـامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي در بـازار
بورس اوراق بهادار تهران ،از متغیرهاي وامهاي بانكي ،سهام منتشر شده و ...بـه صـورت انفـرادي

استفاده شده اسد .سوم اينكه در ايـن مطالعـه از دادههـا و اطالعـات جمعـيسـازي نشـده 2بـراي
تفسیر  FDIورودي در بخش هاي مختلـف اقتصـاد ايـران بـه منظـور ارزيـابي میـزان تاثیرپـذيري
تامین مالي منابع خارجي از نوسانهاي نرخ ارز استفاده ميشود.

 -1بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،بیش از  90درصد منابع تأمین مالي شرکدهاي
مورد بررسي در اين مطالعه طي دورهي ماهانهي  ،1385-1394از طريس سهام منتشر شده شرکدها و وامهاي بانكي
صورت گرفته اسد.
2- Disaggregate
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جدول ( :)1مطالکات انجام شده طی دهه اخیر
نتایج
روش پژوهش و دوره
پژوهشگر و سال
نوسانهای نرخ ارز باعد افدزایش هزیندههدای تدامین مدالی و
توصیفی و دوره -2005
کاهش سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی مدیشدود .یکدی از
1985
بکر و فابرو ()2006
راههای مصونیت از ریسکهای ناشی از نوسدانهدای ندرخ ارز،
خرید و فروش تامینی ارز 1توسط مدیران مالی بنگاهها است.
هریکورت و پونست 2دادههای تابهویی و دوره نوسدانهددای ندرخ ارز باعد کداهش صددادرات و افددزایش
هزینههای تامین مالی در شرکتهای مورد بررسی میشود.
2000-2006
()2012
یوسف و همکاران 3حداقل مربکات مکمولی 4و اثر متغیرهای نرخ تدورم و نوسدانهدای ندرخ ارز بدر FDI
دوره  1980-2011منفی و رابطه بین  FDIو نرخ ارز مثبت است.
()2013
دادههای تابهویی و دوره رابطه بین نوسانهای نرخ ارز و  FDIدر کشورهای مدورد
ازهر و همکاران)2015( 5
بررسی منفی است.
1981-2013
اثر متغیرهای نرخ ارز و نرخ بهره حقیقی بدر  FDIمنفدی و
دادههای تابهویی و دوره
رئوفی و قهمزن نیکو
رابطه بین  FDIو متغیرهای تولید ناخالص داخهی و ارزش
1992-2010
()1390
سهام مکامهه شده در بازار بور  ،مثبت است.
نوسانهای نرخ ارز در بازار غیررسمی ،اثر منفی بدر تدامین
خورگرسیونی برداری 6و مالی شرکت های مورد بررسی دارد و واکنش تامین مالی به
یزدانی و طیبی ()1393
دوره  1385-1393تکانه وارد شدده بده ندرخ ارز ،حدداقل طدی دو دوره بداقی
خواهد ماند.
نوسانهای نرخ ارز باع افزایش هزینههای تامین مدالی در
سحابی و همکاران
توصیفی
بنگاههای اقتصادی میشود.
()1393
اثر متغیرهای تولید ناخالص داخهی ،درجه باز بودن تجاری
شریفیرنانی و همکاران خورگرسیونی برداری و
و نرخ ارز بر  FDIمثبت و اثر متغیرهای فراریدت ندرخ ارز
دوره 1359-1391
()1394
و قیمت جهانی نفت بر  FDIمنفی است.
ماخذ :یافتههای پژوهش

 -3الگوی پژ هش دادهها
با توجه به مطالـب ارائـه شـده در قسـمد هـاي قبـل ،در ايـن قسـمد سـعي شـده اسـد کـه
الگوهايي براي تامین مالي بنگاههـاي اقتصـادي و  FDIارائـه شـود تـا بـا اسـتفاده از آنهـا،
تعیینکنندههاي اين متغیرها شناسايي و اثر نوسانهاي نرخ ارز بر آنها ارزيابي شود.
1- Hedging
2- Héricourt and Poncet
3- Yousaf and et. al
4- Ordinary Least Squares
5- Azhar and et. al
6- Vector Autoregressive
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به طور کلي از عوامل مهم در تامین مالي شرکدها ،اندازه اقتصادي و ظرفید تولیـدي آنهـا
اسد .در اين راستا ،شرکدهايي با اندازه اقتصادي بزرگتر ،توانايي جـذب منـابع مـالي بیشـتري
را از طريس بازار سرمايه دارند .يكي از عوامل مهم در ارزيابي موسسـات مـالي و اعتبـاري جهـد
اعطاي تسهیالت به شرکدها نیز اندازه اقتصادي اسد کـه بـا افـزايش آن ،اطمینـان اعتباردهنـده
نسبد به بازپرداخد بدهيهاي آن شرکد بیشـتر مـيشـود (گرتلـر و گیلچريسـد .)1994 ،1بـه

همین منظور يكي از متغیرهايي کـه مـيتوانـد انـدازهي اقتصـادي و ظرفیـد تولیـدي بنگـاههـاي
اقتصادي را نشان دهد ،ارزش داراييهاي آن بنگاه اسد (گنزالز و همكاران.)2007 ،2

براي اثرگذاري مثبد  FDIبر رشـد اقتصـادي ،ابتـدا بايـد زيرسـاخدهـاي اقتصـادي و
بسترهاي مناسب براي جذب آن فراهم شود .به همین منظور کشورهايي با انـدازه اقتصـادي

بزرگتر ،توانايي گسترش ظرفیدهاي جذب  FDIرا دارند (مون و همكاران.)2008 ،3

براساس برخي از مطالعـات صـورت گرفتـه ماننـد چودهـوري و ماوروتـاس )2003( 4و
فريمسونگ و آبايي )2006( 5به طور معمول شرکدهاي چندملیتي به دلیل افـزايش بـازدهي

در طرحهاي اقتصادي خود ،بیشتر به سرمايهگذاري مسـتقیم در کشـورهايي بـا بهـرهوري و
توسعهيافتگي باال تمايل دارند.
7
6
براساس مطالعات يودوه و اگوايخید ( )2008و چودهوري و ويلر ( ،)2008نرخ رشـد
اقتصادي نشان دهنده توسعه بالفعل اقتصادي در يـك کشـور اسـد کـه افـزايش آن باعـث
ايجاد مقیاس اقتصادي در آن کشور ميشود .رشد اقتصادي نیز ميتواند به عنوان نمايندهاي
از سود نسبي سرمايه گـذاري در کشـورهاي مختلـف در نظـر گرفتـه شـود .بـر ايـن اسـاس،
افزايش نرخ رشد اقتصادي به منزلـه افـزايش نـرخ بازگشـد سـرمايهي واقعـي در کشـورها
اسد .بنابراين ،نـرخ رشـد پايـدار باعـث بهبـود جـذب  FDIدر اقتصـاد کشـورها مـيشـود
(يوسف و همكاران.)2013 ،

1- Gertler and Gilchrist
2- Gonzalez and et. al
3- Mun and et. al
4- Chowdhury and Mavrotas
5- Frimpong and Abayie
6- Udoh and Egwaikhide
7- Chowdhury and Wheeler
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يكي ديگر از متغیرهاي اثرگذار بر تامین مالي شرکدها ،قیمد سهام اسـد کـه عـاملي
مهم در شناسايي بازدهي سهام يك شرکد اسد و در صورت افزايش آن ،سرمايهگـذاران
نسبد به بازدهي و سوددهي سهام آن شرکد در آينده اطمینان خاطر پیدا ميکنند (لیلجبلم

و لفلوند.)2005 ،1

مهمترين دلیل سرمايهگذاران خارجي براي اجرايي کردن پروژههـاي اقتصـادي در کشـوري
ديگر ،میزان سوددهي آن پروژه اسد .بر اين اساس ،تصمیم به سـرمايهگـذاري در يـك کشـور
خارجي به مقدار ريسك و بازده سرمايه در آن اقتصاد بستگي دارد .اين در حالي اسد که بیشـتر
سرمايهگذاران به اقتصادهايي با ريسك پايین و نرخ بازدهي باال جذب ميشوند تا از ايـن طريـس،
حداکثر سود را از اجراي طرح اقتصادي خود در کشور میزبان کسب کنند .در اين راستا بهتـرين
متغیر براي محاسبه نرخ بازدهي سرمايه در يـك کشـور ،بهـرهوري سـرمايه اسـد کـه بـا جريـان
ورودي  FDIرابطه مثبد دارد (شاهآبادي و محمودي.)1385 ،
سیاسد هاي انخاذ شده از طـرف دولـد کـه منجـر بـه افـزايش آزادي و ثبـات اقتصـادي در
کشورها ميشود به دلیل ايجاد امنید اقتصادي ،افزايش رقابدپذيري ،بهبود کارايي شـرکدهـا،
کاهش محدوديدهاي تجاري و کـاهش ريسـكهـاي مـالي ،عامـل مهمـي در افـزايش جـذب
منابع مالي داخلي و خارجي شرکدها اسد .به همین منظور ،بهترين متغیر بـراي معرفـي آزادي و
ثبات اقتصادي در يك کشور ،شاخص آزادي اقتصادي اسد که با توجه به انـدازه دولـد ،نظـام
حقوقي و حقوق مالكید ،سیاسدهاي پولي ،درجه آزادي تجارت بینالملـل و مقـررات مربـو
به کسب و کار در اقتصاد يك کشور محاسبه ميشود (ريهاب.)2012 ،2

از ديگر متغیرهاي اثرگذار بر تامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي ،نـرخ تـورم در اقتصـاد يـك
کشور اسد .از اين رو ،نرخ باالي تورم باعث ايجاد نااطمیناني در سطح اقتصـاد مـيشـود کـه بـه
دلیل ايجاد نوسان در شاخص کل بازار ،ميتواند قیمد و نقدشوندگي سهام شرکدهـا را نیـز در
بــازار ســرمايه کــاهش دهــد (همــان) .افــزايش نــرخ تــورم نیــز باعــث کــاهش ســود خــالص
سرمايهگذاري و ارزش داراييها ميشود که کاهش سرمايه به داخل کشور را به دنبال دارد.
نرخ باالي تورم در يك اقتصاد ،عدم ثبات در سیاسدهاي کالن را نشان ميدهد کـه بـا
جريان سرمايه گذاري داخلي و خارجي رابطه منفي دارد (شاهآبادي و محمودي.)1385 ،
1- Liljeblom and Loflund
2- Rihab
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در نهايد نوسانهاي نرخ ارز به دلیل ايجاد ريسكهاي اشـاره شـده ،باعـث نااطمینـاني
سرمايهگذاران داخلـي و خـارجي در اقتصـاد يـك کشـور مـيشـود (سـحابي و همكـاران،
 .)1393ايــن در حــالي اســد کــه نوســانهــاي نــرخ ارز ،تغییــرات گســتردهاي را در ارزش
داراييهاي يك بنگاه اقتصادي به دنبال دارد که باعث اخالل در قیمـدگـذاري و تجزيـه و
تحلیل سوددهي طرحهاي اقتصادي ميشود (شـاهآبـادي و محمـودي .)1385 ،نوسـانهـاي
نرخ ارز نیز باعـث گسـترش عـدم ثبـات اقتصـادي و فسـادهاي مـالي مـيشـود کـه در ايـن
صــورت ،ســرمايههــا بــه دلیــل افــزايش ريســك و نااطمینــاني در بازارهــاي مــالي ،جــذب
فعالیدهاي سوداگرانه ميشود (يزداني و طیبي.)1393 ،
با توجه به ادبیات نظري و تجربي ارائه شده و با اقتباس از مطالعـات گنزالـز و همكـاران

( ،)2007آرانیارات ،)2012( 1ريهاب ( )2012و يزداني و طیبي ( ،)1393الگـوي پیشـنهادي
در اين مطالعه براي تامین مالي بنگاههاي اقتصادي به صورت معادله ( )1اسد.
(LnFIt  0  1LnASt  2LnPR t   3 EFt  4 Pt  5 VRER t  u t )1
که در آن  FI tمجموخ ارزش سهام معامله شده و وامهاي بانكي شـرکدهـاي پذيرفتـه شـده در
بــازار بــورس اوراق بهــادار تهــران بــه قیمــد ثابــد  1383در زمــان  ASt ،tارزش دارايــيهــاي
شرکدهاي پذيرفته شده در بازار بورس ايران به قیمـد ثابـد  1383در زمـان  PR t ،tشـاخص
قیمــد ســهام در بــازار بــورس ايــران بــه قیمــد ثابــد  1383در زمــان  EFt ،tشــاخص آزادي
اقتصادي در اقتصاد ايران در زمان  Pt ،tنرخ تورم براسـاس شـاخص قیمـد مصـرفکننـده 2در
زمــان  VRER t ،tنوســانهــاي لگــاريتم نــرخ ارز حقیقــي در اقتصــاد ايــران در زمــان  tاســد.
نوسانهاي لگاريتم نرخ ارز حقیقي در معادله ( )1با اسـتفاده از انحـراف معیـار الگـوي واريـان
4
ناهمساني شرطي خودرگرسیوني تعمیميافته )GARCH( 3محاسبه شده اسد.

همچنین با اقتباس از مطالعات دمیرهان و ماسكا ،)2008( 5يوسف و همكاران ( )2013و
مشیري و کیانپور ( )1391و براساس ادبیات ارائـه شـده در ايـن بخـش ،در ايـن مطالعـه بـه

منظور شناسايي تعیینکنندههاي  ،FDIمعادله ( )2پیشنهاد مي شود.
1- Aranyarat
)2- Consumer Price Index (CPI
3- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
 -4برآوردهاي مربو به الگوي  GARCHلگاريتم نرخ ارز حقیقي در پیوسد (ب) ارائه شده اسد.
5- Demirhan and Masca
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( )2

LnFDIit  0  1GROit  2LnPROit   3 EFt  4 Pit  5 VRER t  u t

که در آن  Ln FDIitورودي به تفكیك در بخشهاي کشاورزي ،صنعد و معدن ،نفـد و
خدمات در اقتصاد ايران به قیمد ثابد  1383در زمـان  GROit ،tرشـد ارزش افـزوده در
بخشهاي ذکر شده در اقتصاد ايران در زمان  tکه با اسـتفاده از دادههـاي ارزش افـزوده بـه
قیمد ثابد  1383در اين بخشها محاسبه شده اسد PROit ،شاخص بهرهوري سرمايه در
بخشهاي مورد نظر به قیمد ثابد  1383در زمان  tو  Pitنـرخ تـورم در بخـشهـاي مـورد

بررسي براساس شاخص تعديل تولید ناخالص داخلي 1در زمـان  tاسـد .متغیرهـاي  EFtو
 VRER tمانند الگوي قبل ،معرف شاخص آزادي اقتصادي و نوسانهاي لگاريتم نـرخ ارز

حقیقي در اقتصاد ايران در زمان  tهستند .به دلیل عدم وجود اثـرات  2ARCHدر دادههـاي
آماري لگاريتم نرخ ارز حقیقي طي دوره ساالنه  ،1373-1394نوسانهاي لگاريتم نـرخ ارز

حقیقي در معادلهي ( )2مانند مطالعات ماستن )2007( 3و شريفيرناني و میرفتـاح ( )2012بـا
استفاده از انحراف معیار میانگین متحرک 4لگاريتم نـرخ ارز حقیقـي و براسـاس معادلـه ()3
محاسبه ميشود که در آن  VRER tنوسانهاي لگاريتم نرخ ارز حقیقـي در در زمـان m ،t
مرتبهي میانگین متحرک و  RERنرخ ارز حقیقي اسد.
( )3

1 m
VRER t 
(LnRER t i 1  LnRER t i 2 )2

m i 1

دادههاي آماري مـورد نیـاز در ايـن مطالعـه از آمارنامـههـاي بانـك مرکـزي جمهـوري
اسالمي ايران ،سازمان بورس اوراق بهـادار تهـران ،سـازمان سـرمايهگـذاري و کمـكهـاي
اقتصادي ،مرکز آمار ايران ،سازمان ملي بهرهوري ايـران ،موسسـه فريـزر 5و بانـك جهـاني
استخراج شده اسد .دادههاي آماري مربو به  FDIورودي به صورت تفكیك شده بـراي

6

هر يك از بخشهاي اقتصادي از سازمان سرمايهگذاري و کمكهاي اقتصادي و فني ايران
دريافد شده که دادههاي واقعي اسد.

1- GDP Deflator
2- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity
3- Masten
4- Moving Average Standard Deviation
5- Fraser Institute
6- World Bank

48

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،67زمستان 1396

در معادله ( )2از متغیـر  FDIورودي بـه عنـوان متغیـر وابسـته اسـتفاده شـده اسـد کـه دلیـل
انتخاب آن ،نقش اصلي جريانهاي  FDIورودي در تـامین منـابع مـالي خـارجي در بخـشهـاي
مختلف اقتصادي ايران و تدوين سیاسدهاي مناسب در جهد جذب اين منابع اسـد .اطالعـات
شاخص آزادي اقتصادي نیز از موسسه فريزر استخراج شده اسد .موسسه فريزر ،اين شـاخص را
براساس خصوصيسازي ،امنید اقتصادي ،رقابدپـذيري و محـدوديدهـاي تجـاري در اقتصـاد
محاسبه ميکند و مقدار آن بین  0تا  10قرار دارد که بـا افـزايش آزادي اقتصـادي ،مقـدار آن بـه
 10نزديك ميشود .براي اطـالخ از جزئیـات بیشـتر در مـورد منـابع اسـتخراج دادههـاي آمـاري
متغیرهاي معادلههاي ( )1و ( )2به پیوسد (الف) مراجعه شود.

 -4نصایج تیرب
در اين قسمد ابتدا الگوي تامین مالي شرکدها ،سس الگـوي  FDIبـرآورد مـيشـود .پـیش از
برآورد معادله ( )1براي جلـوگیري از بـروز رگرسـیون کـاذب ،آزمـون ريشـه واحـد 1بـه روش
ديكي و فولر تعمیميافته )1981( 2و با استفاده از نـرمافـزار  Eviews10انجـام شـده و در جـدول
( )2نتايج آن ارائه شده اسد .براساس نتايج ،متغیرهاي ارزش داراييها و نوسانهـاي نـرخ ارز در
سطح پايا هستند ،اما ساير متغیرها پ از يكبار تفاضلگیري پايا ميشوند.
جدول ( :)2نتایج آزمون ریشه واحد برای متغیرهای الگوی تامین مالی بنگاههای اقتصادی
احتمال
آماره محاسباتی
متغیر
0/51
-1/52
LnFI t
0/00
-10/24
DLnFIt
0/04
-2/95
LnASt
0/64
-1/26
LnPR t
0/00
-6/17
DLnPR t
0/56
-1/44
EFt
0/03
-3/03
DEFt
0/14
-2/38
Pt
0/00
-11/45
DPt
0/00
-3/91
VRER t
ماخذ :یافتههای پژوهش
1- Unit Root Test
2- Augmented Dickey and Fuller
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حال که مرتبه جمعي متغیرهاي الگوي تامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي مشـخص شـد،
ميتوان الگوي تصريح شده را با استفاده از روش  ARDLو نرمـافزار  Microfit5بـرآورد
کرد که نتايج برآورد رابطه کوتاهمدت آن در جدول ( )3ارائه شـده اسـد .همچنـین بـراي

تعیین تعداد وقفههاي بهینه از معیار شوارتز )1978( 1استفاده شده اسد.

جدول ( :)3نتایج برآورد رابطه کوتاهمدت الگوی تامین مالی بنگاههای اقتصادی
متغیر

ضرایب

{احتمال} آماره آزمون

)LnFI t (1

0/94

{48/47 }0/00

LnASt

0/27
0/26

{2/27 }0/02
{3/70 }0/00

)LnPR t (1

0/24
0/14

{3/35 }0/00
{2/91 }0/00

)EFt (1

0/15
-0/53
-0/17

{3/05 }0/00
{-3/69 }0/00
{-5/28 }0/00

عرض از مبدأ

-0/82

{-3/71 }0/00

LnPR t
EFt

Pt

VRER t

آزمونهای تشخیصی
همبستگی متوالی

2

{}0/48
3

واریانس ناهمسانی
توزیع نرمال پسماندهای الگو

4

تشخیص صحت تصریح الگو (شکل
5
تابکی)
{F =408/88 }0/00

{}0/97

F =0/50
F =0/001

___
{}0/64

F =0/22

DW =2/04

{}0/40

LM =0/68

LM =0/001

{}0/97
{LM =0/46 }0/79
{}0/58

LM =0/30

R 2 =0/93

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به نتايج ،همهي ضرايب بـرآورد شـده در سـطح اطمینـان  95درصـد معنـادار و
عالمد ضرايب آنها نیز موافس انتظار اسد .قدرت توضیحدهندگي الگو نیز با توجه به R 2
1- Schwarz
2- Serial Correlation
3- Heteroskedastic
4- Normality
5- Function Form
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به دسد آمده ،برابر با  93درصد اسـد کـه نشـاندهنـده توضـیحدهنـدگي مناسـب الگـوي
تصريح شده اسد .همچنین آزمونهاي تشخیصي نشان ميدهند که در اين الگو همبسـتگي
متوالي و واريان

ناهمساني وجود ندارد ،اما پسماندهاي الگـو داراي توزيـع نرمـال هسـتند.

براساس آزمون تشخیص صحد الگو (شكل تابعي) نیز تابع تصريح شده براي الگوي مـورد
نظر صحیح اسد.
بعد از برآورد رابطـه کوتـاه مـدت الگـو و اطمینـان از تصـريح مناسـب آن بـا توجـه بـه
آزمونهاي تشخیصي ،الزم اسد رابطـه بلندمـدت آن بـرآورد شـود ،امـا قبـل از اسـتخراج

رابطه بلندمدت بايد از وجود همجمعـي 1و رابطـه تعـادلي بلندمـدت در ايـن الگـو اطمینـان
حاصل شود .به همین منظور از آزمونهايي که براي بررسي همجمعي متغیرهاي يـك الگـو

در روش  ARDLاســتفاده مــيشــود ،آزمــون پســران و همكــاران )2001( 2اســد .در ايــن

آزمون با استفاده از تخمین الگوي تصحیح خطاي غیرمقید )UECM( 3و محاسبه آمـاره ،F
همجمعي بین متغیرهاي الگوي موردنظر ارزيابي ميشود.

براساس نتايج ،آماره  Fمربو به  UECMالگوي مورد بررسي برابر با  5/81اسـد کـه
از کمیدهاي بحراني ارائه شده توس پسران و پسران )1997( 4در سطح اطمینان  95درصد
(کمیدهاي بحراني اين آماره با توجه بـه الگـوي مـورد نظـر برابـر بـا  3/80و  2/64اسـد)
بزرگتر اسد .بنابراين ،فرضیه صفر مبني بر عـدم همجمعـي بـین متغیرهـاي الگـوي تـامین
مالي بنگاههـاي اقتصـادي رد مـيشـود کـه وجـود يـك رابطـهي تعـادلي بلندمـدت را بـین
متغیرهاي الگوي موردنظر تايید ميکند .از اين رو ،نتـايج بـرآورد رابطـه بلندمـدت الگـوي
مورد بررسي در جدول ( )4ارائه شده اسد.
با توجه به نتـايج ،همـه ضـرايب بـرآورد شـده در سـطح اطمینـان  95درصـد معنـادار و
عالمد ضرايب آنها نیز موافس انتظار اسد .براساس نتايج برآوردي رابطههاي کوتـاهمـدت
و بلندمدت ،متغیر ارزش داراييها که به عنوان نماينده اندازهي اقتصادي و ظرفید تولیـدي
شرکدها در نظر گرفته شده اسد ،رابطه مثبد بـا تـامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي دارد و
نشان ميدهد که با افزايش ارزش داراييهاي شـرکدهـاي مـورد بررسـي ،توانـايي جـذب
1- Co-integration
2- Pesaran and et. al
3- Unbound Error Correction Model
4- Pesaran and Pesaran
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منابع مالي اين شرکدها از طريس انتشار سهام افزايش مييابد .عالوه بر ايـن ،افـزايش ارزش
داراييهاي اين شـرکدهـا مـي توانـد از طريـس افـزايش اطمینـان اعتبـار دهنـدگان ،اعطـاي
تسهیالت موسسات مالي را به اين شرکدها افزايش دهد .متغیر شاخص قیمد سـهام کـه از
عوامل شناسايي بازدهي و سوددهي شرکدها اسد ،رابطه مثبد بـا تـامین مـالي بنگـاههـاي
اقتصادي دارد .اين موضوخ نشان ميدهد که با افزايش قیمد سهام ،اطمینان سرمايهگـذاران
نسبد به بازدهي شرکدهاي مورد بررسي افزايش مـييابـد کـه افـزايش خريـد سـهام ايـن
شرکدها را به دنبال دارد.
جدول ( :)4نتایج برآورد رابطهی بهندمدت الگوی تامین مالی بنگاههای اقتصادی
متغیر

ضرايب

{احتمال} آماره آزمون

LnASt

0/33

{2/38 }0/01

LnPR t

0/27

{3/60 }0/00

EFt

0/14

{1/99 }0/04

Pt

-0/65
-0/18

{-3/65 }0/00
{-5/74 }0/00

-1/22

{-2/56 }0/01

VRER t
عرض از مبدا

ماخذ :یافتههای پژوهش

براساس ادبیات نظري ارائه شده ،سیاسد هـاي اتخـاذ شـده از طـرف دولـد کـه باعـث
گسترش آزادي و ثبات اقتصادي در کشور ميشود از طريس افزايش رقابـدپـذيري ،ايجـاد
امنید اقتصادي و ،...افزايش جذب منابع مالي بنگاههاي اقتصادي را بـه دنبـال دارد .در ايـن
راستا با توجه به ديـدگاه نظـري و نتـايج بـه دسـد آمـده ،افـزايش آزادي اقتصـادي باعـث
تقويد تامین مالي شرکدها ميشود.
نتايج همچنـین ادبیـات نظـري مربـو بـه اثرگـذاري منفـي نـرخ تـورم بـر تـامین مـالي
بنگاههاي اقتصادي را تايید ميکند و نشان ميدهد کـه بـا افـزايش نـرخ تـورم ،تـامین مـالي
شــرکدهــا از طريــس انتشــار ســهام و وامهــاي بــانكي کــاهش مــييابــد .از ديــدگاه نظــري،
نوسانهاي نرخ ارز از طريس ايجاد ريسكهاي مختلف در محـی اقتصـادي باعـث کـاهش
قدرت جذب منابع مالي شرکدها ميشود .نتايج به دسد آمـده در ايـن قسـمد نیـز رابطـه
منفي بین اين دو متغیر را تايید ميکند ،اين موضوخ نشان ميدهـد کـه افـزايش نوسـانهـاي
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نرخ ارز باعث ايجاد نااطمیناني در بازار مـالي اقتصـاد ايـران و حرکـد منـابع مـالي از بـازار
سرمايه به فعالیدهاي سوداگرانه ميشود.
حال که رابطه بلندمدت الگوي تامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي بـرآورد شـد در ادامـه

الگوي تصحیح خطاي 1معادله ( )1به منظور بررسي پويايي اين الگـو بـرآورد مـيشـود کـه
نتايج آن در جدول ( )5ارائه شده اسد.
جدول ( :)5نتایج برآورد الگوی تصحیح خطای تامین مالی بنگاههای اقتصادی
ضرایب

متغیر

{احتمال} آماره آزمون

DLnASt

0/27

{2/27 }0/02

DLnPR t

0/26
0/14

{3/70 }0/00
{2/91 }0/00

DPt

-0/53
-0/17
-0/81
-0/82

{-3/69 }0/00
{-5/28 }0/00
{-3/57 }0/00
{-3/71 }0/00

DEFt
DVRER t

)ECM(1

عرض از مبدا

آزمونهای تشخیصی
{}0/00

F =230/46

DW =2/01

2

R =0/82

ماخذ :یافتههای پژوهش

بر اساس نتايج ،ضريب متغیر تصحیح خطاي برآورد شده برابر با  -0/81اسد که نشـان
ميدهد 81 ،درصد از خطاي عدم تعادل هر دوره در دوره بعد تعديل ميشود و يك رابطـه
تعادلي همگراي بلندمدت بین متغیرهاي الگوي موردنظر وجود دارد.
در ادامه الگوي  FDIبا اسـتفاده از روش دادههـاي تـابلويي بـرآورد مـيشـود .پـیش از
برآورد معادله ( )2براي جلوگیري از بروز رگرسیون کاذب و اطمینـان از پايـايي متغیرهـاي
مــورد بررســي ،آزمــون ريشـه واحــد بــه روش لــوين و همكــاران )2002( 2و بــا اســتفاده از
نرم افزار  Eviews10انجام شده و در جدول ( )6نتايج آن ارائه شده اسد .براساس نتـايج،

1- Error Correction Model
2- Levin and et. al
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متغیرهاي رشد ارزش افزوده ،شاخص آزادي اقتصادي و نرخ تورم در سطح پايا هستند ،امـا
از يكبار تفاضلگیري پايا ميشوند.

ساير متغیرها پ

جدول ( :)6نتایج آزمون ریشه واحد برای متغیرهای الگوی FDI

متغیر

آماره محاسباتی

احتمال

LnFDIit

DLnFDIit

-1/31
-4/31

0/09
0/00

GROit

-5/31

0/00

LnPROit

0/44

0/67

DLnPROit

-4/84

0/00

EFt

-2/52
-6/69
-0/93

0/00
0/00
0/17

-5/55

0/00

Pit

VRER t

DVRER t
ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به تفاوت مرتبه جمعي متغیرهاي الگوي مورد بررسي براي جلوگیري از برآورد
رگرسیون کاذب بايد از آزمون همجمعـي اسـتفاده شـود .بـه همـین منظـور جهـد بررسـي
همجمعــي بــین متغیرهــاي الگــوي  FDIاز روش کــائو )1999( 1و نــرم افــزار Eviews10
استفاده شده اسد .براساس نتايج ،آماره  tاين آزمون برابر با  -3/21اسد که نشان مـيدهـد
فرضیه عدم وجود همجمعي بین متغیرها در سطح اطمینان  95درصد رد مـيشـود .بنـابراين،
داده هاي مورد بررسي در الگوي مورد نظـر همجمـع هسـتند و بـدون نگرانـي از رگرسـیون
کاذب ،ميتوان اين الگو را برآورد کرد.
حال که از همجمعي متغیرهاي الگوي سرمايه گذاري مستقیم خـارجي اطمینـان حاصـل
شد ،ميتوان الگوي تصريح شده را برآورد کرد .براساس آزمونهاي تشخیصـي کـه نتـايج
آن در جدول ( )7ارائه شده اسد ،با توجه بـه آمـارهي  Fبـه دسـد آمـده از آزمـون چـاو

2

( )1960در برازش الگوي مـورد نظـر ،روش اثـرات تلفیقـي 3رد و روش دادههـاي تـابلويي
1- Kao
2- Chow
3- Pooled Effects
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قابل قبول اسد .براساس نتـايج بـه دسـد آمـده از آزمـون هاسـمن ،)1978( 1روش اثـرات

تصادفي 2براي برآورد اين الگو پذيرفته ميشود.

همچنین در برخي از الگوها دلیل پذيرش اثرات تصادفي ،وجود واريان

ناهمسـاني در

پسماندهاي الگو اسد .در اين راستا براساس نتايج به دسد آمده از آزمون بروش و پاگـان

3

( ،)1980روش اثرات تلفیقي رد و روش اثرات تصادفي قابل قبول اسد .با توجه به اثر مهـم
ناهمســاني پسـماندهاي الگــو و وجــود خودهمبســتگي 4در بــرآورد ضــرايب الگــوي مــورد

ناهمســـاني بـــه روش پــوي و ويگیـــن  )2001( 5و آزمـــون

بررســي ،آزمـــون واريــان

6

خودهمبستگي به روش آزمون ولدريج ( )2002انجام شده اسد که براساس نتـايج آنهـا،
به ترتیب فرضیههاي واريان
با توجه به وجود واريان

همساني و عدم خودهمبستگي رد و پذيرفته ميشود .بنابراين،

ناهمساني ،الزم اسـد بـراي تخمـین الگـوي مـورد نظـر از روش

حداقل مربعات تعمیميافته 7با فرض وجود واريان ناهمساني استفاده شود که نتـايج آن در
جدول ( )7ارائه شده اسد .همهي آزمونهاي تشخیصي و برآورد الگوي مورد بررسي کـه
در جدول ( )7ارائه شده با استفاده از نرم افزار  Stata15انجام شده اسد.
بر اساس نتايج ،همه ضرايب برآورد شده در سطح اطمینان  95درصد معنادار و عالمـد
ضرايب آنها نیز موافس انتظار اسد .متغیر رشد اقتصادي بخشهاي مختلف اقتصادي که بـه
عنوان نماينده توسعه اقتصادي در اين بخشها در نظر گرفته شد ،رابطـه مثبـد بـا  FDIدارد
و نشان ميدهد بـا افـزايش رشـد اقتصـادي در بخـشهـاي اقتصـادي ،جـذب  FDIدر ايـن
بخشها گسترش مييابد .عالوه بر اين ،رشد پايدار اقتصادي ميتواند از طريس توسعه اندازه
بازارها و ايجاد مقیاس اقتصادي در بخشهاي مختلف ،بسترهاي الزم بـراي جـذب  FDIرا
در اين بخشها فراهم سازد .متغیر شاخص بهرهوري سرمايه نیز رابطه مثبد بـا  FDIدارد .از
اين رو ،افزايش بهرهوري سرمايه در بخشهاي مورد بررسي باعث بهبود بـازدهي سـرمايه و
افزايش جذب  FDIدر اين بخشها ميشود .رابطـه بـین متغیـر شـاخص آزادي اقتصـادي و
1- Hausman
2- Random Effects
3- Breusch and Pagan
4- Auto Correlation
5- Poi and Wiggins
6- Wooldridge
7- Generalized Least Squares
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 FDIمثبد اسد که اين موضوخ نشان ميدهد ،گسترش آزادي اقتصادي بـه دلیـل افـزايش
امنید اقتصادي و کاهش ريسكهاي مالي ،باعث افزايش جذب  FDIميشود.
جدول ( :)7نتایج برآورد الگوی FDI

آزمونهای تشخیصی

برآورد الگو
آزمونهای تشخیصی

نام آزمون

آماره آزمون

احتمال

چاو

12/03

0/00

هاسمن

2/70

0/25

بروش و پاگان

58/96

0/00

پوی و ویگینس

33/27

0/00

وولدریج

0/30

0/61

نام متغیر

ضرایب

آماره آزمون

احتمال

GROit

0/27

3/20

0/00

LnPROit

0/83

5/08

0/00

EFt

0/19

6/60

0/00

Pit

-0/91

-18/45

0/00

VRER t

-0/21

-2/92

0/00

عرض از مبدأ

-3/05

-6/02

0/00

{}0/00

F =34/02

DW =1/99

2

R =0/79

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به ادبیات نظري ،افزايش نرخ تورم به دلیل کاهش سود خالص سرمايهگذاري
و افزايش نااطمیناني در سطح اقتصاد ،کاهش  FDIرا به دنبال دارد .اين ديدگاه به وسـیله
نتايج به دسد آمده ،مورد تايید قرار مي گیـرد .از ديـدگاه نظـري ،يكـي از عوامـل عـدم
ثبات اقتصادي و اخالل در ارزيابي دقیس سوددهي بنگاه هاي اقتصـادي ،نوسـانهـاي نـرخ
ارز اسد که اين موضوخ باعث کاهش  FDIمي شود .نتايج به دسد آمده نیز رابطه منفي
بین اين دو متغیر را تايید مي کند و نشان ميدهـد کـه نوسـان هـاي نـرخ ارز باعـث ايجـاد
نااطمینــاني در محــی اقتصــادي و کــاهش انگیــزه  FDIبــه ويــژه در شــرکدهــاي بــا
ريسك گريزي زياد ميشود.
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 -5نصییهگیری پیشجهادهای نیانص
به طور کلي نرخ ارز عامل مهمي در فرآيند انتقال سرمايه اسـد و ثبـات آن باعـث افـزايش
اطمینان در محی اقتصاد داخلي ميشود که اين موضوخ ،کاهش هزينههاي سرمايهگـذاري
و افزايش جذب منابع مالي توس بنگاههاي اقتصادي را به دنبال دارد .همچنین نوسـانهـاي
نرخ ارز به دلیل ايجاد ريسكهاي مختلف ،باعث گسترش عدم ثبات اقتصادي و فسـادهاي
مالي در اقتصاد يك کشور ميشود که در اين صورت ،سـرمايههـاي داخلـي و خـارجي بـه
دلیل افزايش نااطمیناني اقتصادي ،جذب سرمايهگذاري در آن کشور نميشود.
با توجه به اثرگذاري منفي نوسانهاي نرخ ارز در سرمايهگـذاري در ايـن مطالعـه سـعي
شد که تعیینکنندههاي تامین مالي شرکدها و  FDIدر اقتصاد ايران با تاکید بر نوسانهـاي
نرخ ارز ارزيابي شود .به همین منظـور ابتـدا بـراي شناسـايي تعیـین کننـدههـاي تـامین مـالي
شرکدهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،الگوي پیشنهادي با استفاده از روش
 ARDLطي دوره ماهانه  1385-1394برآورد شد .سس به منظور ارزيابي تعیینکنندههاي
 ،FDIالگوي پیشنهادي با استفاده از روش دادههاي تابلويي در بخشهـاي مختلـف اقتصـاد
ايران طي دوره  1373-1394برآورد شد.
بر اساس نتايج ،از تعیینکنندههاي تامین مالي شرکدهاي پذيرفته شده در بـورس اوراق
بهادار تهران ،متغیرهـاي ارزش دارايـيهـاي بنگـاههـاي اقتصـادي ،شـاخص قیمـد سـهام و
شــاخص آزادي اقتصــادي بــه دلیــل ايجــاد اطمینــان در ســرمايهگــذاران و افــزايش بــازدهي
شرکدها ،رابطه مثبد با تـامین مـالي بنگـاههـاي اقتصـادي دارنـد .عـالوه بـر ايـن ،افـزايش
متغیرهاي نرخ تورم و نوسانهاي نرخ ارز حقیقي به دلیـل افـزايش هزينـههـاي تـامین منـابع
مالي ،باعث کاهش تامین مالي بنگاههاي اقتصادي مـيشـوند .از تعیـینکننـدههـاي  FDIدر
بخشهاي اقتصادي ايران نیز متغیرهـاي رشـد ارزش افـزوده ،بهـرهوري سـرمايه و شـاخص
آزادي اقتصادي ،گسترش ثبات اقتصادي و ظرفیدهاي تولیدي را به دنبـال دارنـد کـه ايـن
موضوخ باعث افزايش  FDIميشود ،اما افزايش متغیرهاي نرخ تورم و نوسانهـاي نـرخ ارز
حقیقي -با ايجاد نااطمیناني در سرمايهگذاران -باعث کاهش  FDIميشوند.
بر اساس نتايج به دسد آمده ،پیشنهادهاي سیاستي زير را ميتوان ارائه کرد:
 وجود نوسانهاي نـرخ ارز ،اثـر منفـي بـر تـامین مـالي شـرکدهـا و  FDIدر بخـشهـاياقتصادي ايران گذاشته اسد .بنابراين ،هر اقدامي که نااطمیناني در وضعید آتي بازار ارز را
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کاهش دهد ،ميتواند بر کاهش اثرات منفي نوسانهـاي نـرخ ارز بـر تـامین مـالي داخلـي و
خارجي در اقتصاد ايران موثر باشد .در اين راستا دولد با انتشار اطالعات شفاف ،مـيتوانـد
به بنگاه ها در جهد ارزيابي دقیس وضعید آتي نرخ ارز کمك کند .همچنین بانك مرکزي
با اتخاذ سیاسدهايي پولي مناسب ،ميتواند مانع از نوسانهاي زياد نرخ ارز شود .عـالوه بـر
اين ،ضرورت وجود مكانیزمهاي پوشش ريسك نرخ ارز و تعريف بازار ارز سـلف و آتـي
بــیش از پــیش در اقتصــاد ايــران ضــرورت دارد و مــيتوانــد گــامي در تحقــس يــك اقتصــاد
درونزاي برونگرا باشد.
 با توجه به رابطه مثبد اندازه اقتصادي و ظرفید تولیدي با تامین مالي شـرکدهـا و ،FDIافزايش کارايي و گسترش ظرفیدهاي تولیدي در بنگاهها و بخشهاي اقتصادي ،مـيتوانـد
باعث بسترسازيهاي مناسب در جهد جذب سرمايههاي داخلي و خارجي شود.
 از آنجايي که شاخص آزادي اقتصادي براساس درجه خصوصيسازي ،امنیـد اقتصـادي،رقابدپذيري و محدوديدهاي تجاري ارزشگذاري ميشود و با توجه بـه رابطـه مثبـد آن
با تامین مالي شرکدها و  ،FDIميتوان با گسترش خصوصيسـازي ،ايجـاد امنیـد و ثبـات
اقتصادي ،افزايش رقابدپذيري و کاهش محدوديدهاي تجاري در اقتصاد کشور ،شـراي
جذب منابع مالي داخلي و خارجي را هموار کرد.
 نتايج اين مطالعه نشان داد که اثر نرخ تورم بر تامین مالي شرکدها و  FDIمنفي اسد .بـههمین منظور براي ايجاد اطمینان در سطح محی اقتصاد کالن و دسـديـابي بـه منـابع مـالي
داخلي و خـارجي ،اعمـال سیاسـد پـولي ،مـالي و ارزي مناسـب از طـرف دولـد و بانـك
مرکزي در اين زمینه حائز اهمید اسد.
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پیونت (الف)
نام ،نماد در الگو ،تعريف و منبع استخراج هر يك از متغیرهاي مـورد اسـتفاده در الگوهـاي
تامین مالي و  FDIدر جدول زير ارائه شده اسد.

مکرفی متغیرهای الگوهای تامین مالی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی
نام متغیر

نماد در الگو

تأمین مالی شرکت

FI t

ارزش داراییهای
شرکت

ASt

تکریف
استفاده از منابع مالی بدرای انجدام طدر هدای
اقتصادی در شرکتها
مجموع ارزش داراییهای شرکتها طی یدک
دوره مالی
میددانگین قیمددت سددهام منتشددر شددده توسددط

شاخص قیمت سهام

PR t

شدرکتهدای پذیرفتدده شدده در بدازار بددور
اوراق بهادار

شاخص آزادی
اقتصادی
نرخ تورم
نوسانهای نرخ ارز
حقیقی

بر اسا

EFt

بانک مرکزی جمهوری
اسالمی و سازمان اوراق بهادار
تهران
سازمان اوراق بهادار تهران
بانک مرکزی
جمهوری اسالمی و سازمان
اوراق بهادار تهران

خصوصیسدازی ،امنیدت اقتصدادی،

رقابتپدذیری و محددودیتهدای تجداری در

مؤسسه فریزر

اقتصادها ،ارزشگذاری میشود.

Pt
VRER t

 FDIورودی

FDI t

رشد ارزش افزوده

GROit

بهرهوری سرمایه

PROt

تغییرات قیمتهای کاالها طی دو دوره متوالی
تغییرات متناوب نرخ ارز حقیقدی حدول یدک
وضکیت تکادلی طی دوره زمانی مشخص

بانک مرکزی
جمهوری اسالمی
بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ،بانک جهانی و
محاسبات پژوهش

تأمین مالی طر های اقتصادی در یدک کشدور

سازمان

از طریددس سددرمایهگددذاری مسددتقیم توسددط

سرمایهگذاری و کمکهای

کشوری خارجی

ماخذ :یافتههای پژوهش

منبع

درصددد تغییددر ایجدداد شددده در ارزش افددزوده
بخش مختهف اقتصادی طی دو دوره متوالی
استفاده بهینه از نهادههای سرمایهای در اقتصداد
برای دستیابی به محصوالت نهایی با کیفیت

اقتصادی
مرکز آمار ایران
مرکز مهی بهرهوری ایران
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پیونت (ب)
براي محاسبه نوسانهاي نرخ ارز حقیقي در معادله ( )1از انحراف معیار الگـوي GARCH

براي متغیر لگاريتم نرخ ارز حقیقي استفاده ميشود .از اين رو ،براي بیان آمـاري اسـتفاده از
اين الگو بايـد در ابتـدا بـا اسـتفاده از آزمـون واريـان ناهمسـاني  ،ARCHوجـود اثـرات
 ARCHتشـخیص داده شــود .بـه همــین منظـور ابتــدا بـا اســتفاده از آزمـون ديكــي و فــولر
تعمیميافته و نرمافزار  ،Eviews10پايايي متغیر لگاريتم نرخ ارز حقیقي ارزيابي و نتايج آن
در جدول زير ارائه شده اسد.
نتایج آزمون ریشه واحد برای متغیر لگاریتم نرخ ارز حقیقی
متغیر

آماره محاسباتی

احتمال

LnRER t
DLnRER t

-2/38
-11/45

0/14
0/00

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به شناسايي مرتبه جمعي متغیر لگاريتم نرخ ارز حقیقي در ادامه الگوي میـانگین
متحرک هم جمع خودرگرسیوني )ARIMA( 1براي تفاضل نرخ ارز حقیقي بـا اسـتفاده از
روش باک

و جنكینز )1970( 2شناسايي و نتايج آن در جدول زير ارائه شده اسد.
نتایج برآورد الگوی  ARIMAبرای تفاضل لگاریتم نرخ ارز حقیقی

متغیر

ضرایب

{احتمال} آماره آزمون

)AR(4

0/19
0/40

{1/90 }0/05
{4/52 }0/00

)MA(5

-0/19
0/22

{-2/28 }0/02
{2/38 }0/01

عرض از مبدا

0/01

{1/73 }0/08

)MA(1

)MA(8

آزمونهای تشخیصی
{F =8/80 }0/00

DW =1/96

R 2 =0/64

ماخذ :یافتههای پژوهش
1- Autoregressive Integrated Moving Average Model
2- Box and Jenkins
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بر اساس نتايج ،همه ضرايب برآورد شده الگوي مورد بررسي معنادار هسـتند .بـه همـین
منظــور بــراي تشــخیص صــحد الگــوي  ARIMAبــرآورد شــده بــا اســتفاده از آزمــون
ديكي و فولر تعمیميافته ،پايايي پسماندهاي الگوي مورد نظر ارزيابي و نتايج آن در جـدول
زير ارائه شده اسد.
نتایج آزمون ریشه واحد برای پسماندهای الگوی ARIMA

متغیر

t

آماره محاسبه شده

احتمال پذیرش فرضیهی صفر

-9/82

0/00

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به نتايج ،پسماندهاي الگوي مورد بررسي در سطح پايا اسـد .بنـابراين ،صـحد
الگوي  ARIMAبرآورد شده ،تايیـد مـيشـود .در ادامـه واريـان ناهمسـاني پسـماندهاي
الگوي  ARIMAبا استفاده از آزمون واريان ناهمسـاني  ARCHبررسـي و نتـايج آن در
جدول زير ارائه شده اسد.
نتایج آزمون واریانس ناهمسانی برای پسماندهای الگوی ARIMA

آزمون

آماره محاسبه شده

احتمال پذیرش فرضیهی صفر

F-Statistic

9/07

0/00

Obs*R-Squared

8/48

0/00

ماخذ :یافتههای پژوهش

با توجه به نتايج ،واريان ناهمساني پسماندهاي الگوي مورد بررسي قابل قبـول اسـد و
براساس آن ،وجود اثرات  ARCHدر اين الگو پذيرفتـه مـيشـود .از ايـنرو بـا اسـتفاده از
معیار شوارتز ،الگوي ) GARCH(1,2انتخاب ميشود که نتـايج آن در جـدول زيـر ارائـه
شده اسد.
با توجه به معناداري ضرايب متغیرهاي الگوي مورد نظر با استفاده از انحراف معیـار ايـن
الگوي  ،GARCHنوسانهاي نرخ ارز حقیقي محاسبه شده اسد.
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نتایج برآورد الگوی ) GARCH(1,2برای تفاضل لگاریتم نرخ ارز حقیقی

مکادله میانگین

مکادله واریانس

آزمونهای تشخیصی
ماخذ :یافتههای پژوهش

متغیر

ضرایب

{احتمال} آماره آزمون

)AR(4

0/29

{3/03 }0/00

)MA(1

0/35

{3/17 }0/00

)MA(5

-0/21

{-3/38 }0/00

)MA(8

0/17

{2/27 }0/02

عرض از مبدا

0/001

{5/90 }0/00

RESID(-1)^2

0/50

{3/04 }0/00

)GARCH(-1

1/09
-0/37

{6/13 }0/00
{-3/32 }0/00

عرض از مبدا

0/005

{3/02 }0/00

)GARCH(-2

{F =2/79 }0/00

DW =1/82

=0/61

2
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