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ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﻬﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم در
ﺑﻮرس ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪﺳﻤﺖ وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم
ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﻔﺖوﺟﻮرﺳﺎزی اﻣﺘﯿﺎزﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎرات
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۹۲-۹۱اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ از وﺟﻮد ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎرات در ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮع
وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
دارای وﺛﯿﻘﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ و ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ دارای وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺛﯿﻘﻪ
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺛﺎﯾﻖ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪه
دارﻧﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ،روش ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ،اﻧﻮاع وﺛﺎﯾﻖ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی L25 ،H81 ،H43 ،C40 :JEL
*داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺗﻬﺮان؛ g.k.haddad@sharif.edu
†داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺗﻬﺮان؛
) h.heidari@gsme.sharif.eduﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(
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ﮔﺮوﮔﺬاری وﺛﯿﻘﻪ و ﻧﻮع آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ۱دوﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل ﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ) ،ﮐﺮی (۲۰۰۰ ،۲در ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎل دو ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺴﮑﯽﺗﺮ وارد ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺑﺎﻧﮏ درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ )ونﺗﺎدن .(۲۰۰۴ ،۳اﻓﺰاﯾﺶ
رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان
ذﺧﯿﺮهﮔﯿﺮی در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت
ﻏﯿﺮﺟﺎری در ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ وﺛﺎﯾﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺬاری وﺛﯿﻘﻪ را
اﺟﺒﺎری ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع وﺛﺎﯾﻖ وام ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﻫﺮ
ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶرو در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻧﻮاع وﺛﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ارزش اﻋﺘﺒﺎری و ﻣﯿﺰان وام ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪه و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد
وام ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد .ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺧﻼﻗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻼش ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از
ﻗﺼﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل ﺑﻮت ٤و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۹۹۱ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﮔﺬاری وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﺼﻮر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮضﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
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اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوژهﻫﺎی رﯾﺴﮑﯽﺗﺮ ،ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ اراﺋﻪ
ﻧﺪادهاﻧﺪ ورﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮ و اودل،(۱۹۹۰) ۱
ﺑﺮﮔﺮ ۲و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۹ﺟﯿﻤﻨﺰ و ﺳﻮارﯾﻨﺎ (۲۰۰۴) ۳اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻤﺎم
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ از ﻣﺪلﻫﺎی ﻻﺟﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﺮوﺑﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن اﺛﺮات ﮔﺮوﮔﺬاری وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﺛﯿﻘﻪﮔﺬاری ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل
ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﻣﻮرد
ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺪون در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺛﺮﮔﺬاری ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ را ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻗﺼﻮر و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای وامﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ،ﺑﯿﺶ از ﺧﻮد وﺛﯿﻘﻪ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺮ و اودل ) (۱۹۹۵در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ
از اﻧﻮاع وﺛﺎﯾﻖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ،ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ و
ﺳﺎﯾﺮ وﺛﺎﯾﻖ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد وام اﺛﺮی ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ از
ﻣﺸﮑﻞ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻘﺪار
اﻧﺘﻈﺎری ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺬاری اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از وﺛﯿﻘﻪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.ﺑﺮﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۹در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺛﯿﻘﻪ )ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ( و ﻧﺮخ ﻗﺼﻮر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎدارﺗﺮ از
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﺛﯿﻘﻪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه وام اﺳﺖ .ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ (۲۰۱۱) ٤ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ و ﻧﺮخ ﻗﺼﻮر اﻧﺘﻈﺎری اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﻤﻠﭻ ٥و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۵در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع وامﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه وام ﺑﺰرﮔﺘﺮ،
ﺳﺮرﺳﯿﺪ وام ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه وام ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
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ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻏﯿﺮﺟﺎری اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ دوم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
اﺳﺖ .از دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻣﻔﺮوض
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای وام ﺑﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﮕﻠﯿﺘﺰ و وﯾﺰ (۱۹۸۱) ۱ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ
ﻫﯿﭻ اﺑﺰار رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ وام را ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ،
وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ روی ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ
ﺑﻬﺮه اﻧﺘﻈﺎری از وام ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن رﯾﺴﮑﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ از وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﺴﺒﺖ وام
۲
ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ )ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام( از روش  PSMﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ روزﻧﺒﺎوم و روﺑﯿﻦ
) (۱۹۸۳اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در واﺣﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﻋﺘﺒﺎری و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺛﺎﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﻮرد دادن ﯾﺎ ﻧﺪادن وام و ﻣﺒﻠﻎ آن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ در
ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ،ﻧﻮع وﺛﺎﯾﻖ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺛﺎﯾﻖ ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات
دارای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی اﺧﯿﺮ در ﺳﺎلﻫﺎی -۹۱
،۹۲اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ارزش ﺳﻬﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ
ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای وﺛﺎﯾﻖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ وام در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ،
در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﺟﺪﯾﺪ دارای ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻧﺴﺒﺖ وام ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ارزﯾﺎﺑﯽ درﺟﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه اﻫﻤﯿﺖ دارد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اداﻣﻪ و در ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ،ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد و
ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ در ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام
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ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ در
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪﮔﺬاری ۱ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل
ﺷﺪن وامﻫﺎ ،درﺻﺪد آزاد ﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﮔﯿﺮ ﺧﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام
ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺮرات ﭘﺬﯾﺮش وﺛﯿﻘﻪﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:
 (۱رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺰان ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﻄﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ در ﺳﺎل  ۱۳۸۶از  ۸درﺻﺪ
ﺑﻪ  ۲۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۸رﺳﯿﺪه و در ﺳﺎل  ۱۳۹۰اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۲۲درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل ۱۳۹۰
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﺸﺘﻢ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﺮای اﺳﺘﻤﻬﺎل
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم
ﺗﻬﺮان از  ۲۶۲۸۱در ﺳﺎل  ۱۳۹۱ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ  ۲۰۱درﺻﺪی ﺑﻪ  ۷۹۰۱۶در اﺳﻔﻨﺪ
ﺳﺎل  ۱۳۹۲رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪﯾﺪ داراﯾﯽﻫﺎی ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و رﮐﻮد در ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ وﺛﺎﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﮑﻦ،
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﺗﺮﺟﯿﺢ اوﻟﻮﯾﺖ وﺛﯿﻘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺳﭙﺮدهﻫﺎ و
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ زﻣﯿﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﻬﺖ ﻻزماﻻﺟﺮا ﮐﺮدن ﻣﺼﺎدره ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ،
زﻣﺎنﺑﺮ و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ.
 (۲ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ اداره رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری ) (۱۳۹۰ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ،اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت
در ﻗﺒﺎل ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪه
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۲ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺶ

۳۳۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

۳ﻣﺮوری ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ وام ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﺛﯿﻘﻪ و ﻧﻮع آن ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ
ﺷﺮﮐﺖ وامﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ روی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ و رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری
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اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎم وﺛﯿﻘﻪاﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ واﺣﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ارزش ﺳﻬﺎم ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺪﻫﺪ.
ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی داﺧﻠﯽ در ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،روش ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
از ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺬﺷﺘﻪ آن در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده داراﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ
ﮐﻞ ﻓﺮوش ،ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮوش ،ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ،
ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮهاﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ آﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﯽ آﺳﺘﺎﻧﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
و ﺑﻪ ﻫﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻤﺮهاﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻧﮏ ،ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺑﺎزار ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .وزن ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ  ،۰٫۴وزن ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  ۰٫۴و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ  ۰٫۲اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از زﻣﺎن اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ دارای وﺛﯿﻘﻪ
ﺳﻬﺎم ،ﺳﭙﺮده ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ۱و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای
وﺛﯿﻘﻪای از ﻧﻮع ﻣﻠﮑﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ۲ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ در
ﻣﺪل اول ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ .در ﻣﻮﺿﻮع دوم ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت داده
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼت داده ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ از وﺟﻮد ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی
اﻋﺘﺒﺎرات در ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ و
ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ در ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام
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وامﮔﯿﺮﻧﺪه ،۱ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت وامدﻫﻨﺪه ۲و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن
وﺛﯿﻘﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وام ۳ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد
آن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ و
ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه اول و ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻟﻒ :ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﺛﯿﻘﻪ و رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری )ﮔﺮوه اول
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت( ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و در ﭘﺮوژهﻫﺎی رﯾﺴﮑﯽ
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺬاری وﺛﯿﻘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﯽآورﻧﺪ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر
٤
ﺑﻮت و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۹۹۱اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺗﺐﺳﺎزی ﺑﺮاﺳﺎس رﯾﺴﮏ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادن ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﮔﺮوﮔﺬاری وﺛﯿﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺨﺎﻃﺮات
اﺧﻼﻗﯽ آن ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻟﺰ و ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻧﻮع
دﯾﮕﺮی از ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ داراﯾﯽ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ،
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻨﮕﺎه ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ وام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﯾﺴﮑﯽ ﺑﺴﻂ ﻣﯽدﻫﺪ .در
٦
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﯾﮏ و ﭘﺎﻟﯿﺎ ،(۲۰۰۷) ٥ﺟﯿﻤﻨﺰ و ﻫﻤﮑﺎران ) (۲۰۰۶و اورﻟﮕﺮ
) (۱۹۷۰ﻧﯿﺰ رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺬاری وﺛﯿﻘﻪ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
۷
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ
) (۱۹۸۵ﺑﻮت و ﻫﻤﮑﺎران ) (۱۹۹۱و ﺟﺎﻧﺴﻮن (۱۹۸۵) ۸ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮو
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ از داراﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه و
ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﮐﮋﮔﺰﯾﻨﯽ ۹و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺧﻼﻗﯽ ۱۰ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۳۳۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

 ۴ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ دادهﻫﺎ
ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ۱۱۵۷ﻣﺸﺘﺮی )ﺣﻘﻮﻗﯽ( در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و ۹۲اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری ،ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی ۹۱
1

Manove
Longhofer & Santos
3
Rajan & Winton
4
Voordeckers & Steijvers
5
Ono & Uesugi
6
Besankoand & Thakor
7
Inderst & Mueller
8
Net present value
2
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ را ﻣﻬﻢﺗﺮ از
ﺧﻮد وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﮔﺮ و اودل )،(۱۹۹۵ﺑﺮﮔﺮ و ﻫﻤﮑﺎران ) ،(۲۰۰۹ﮐﯿﺎﺗﻮﮐﯽ
و ﻣﻮر ) (۱۹۹۷و ﮔﺎن ) (۲۰۰۷اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ ) (۲۰۱۱ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد
ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﯿﻦ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ و ﻧﺮخ ﻗﺼﻮر اﻧﺘﻈﺎری اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ب :از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ وﺛﯿﻘﻪ و ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
۱
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ )ﮔﺮوه دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت( ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮ و ﻫﻤﮑﺎران
) (۲۰۰۱اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺸﺘﺮی رﯾﺴﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ در ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی وامﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮای
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺗﻨﺒﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
٤
ﮐﺎرﻫﺎی ﻻﻧﻮﻓﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻮس ،(۲۰۰۰) ۲راﺟﺎن و وﯾﻨﺘﻮن ،(۱۹۹۵) ۳وردﮐﺮ و اﺳﺘﺠﻮرس
) (۲۰۰۶و اوﻧﻮو و ﯾﻮﺳﮕﯽ (۲۰۰۹) ٥اﺷﺎره ﮐﺮد.
ج :در ﮔﺮوه ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ
وام و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان وﺛﯿﻘﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﺮ ) ،(۱۹۸۵ﺑﺴﺎﻧﮑﻮ و ﺗﺎﻧﮑﻮر (۱۹۸۷) ٦و اﻧﺪرﺳﺖ و ﻣﻮﻟﺮ (۲۰۰۷) ۷اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در دادن وام ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد داﺷﺘﻦ
ارزش ﺧﺎﻟﺺ ۸ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ در ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام

۳۳۹
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و  ۹۲ﺑﻪ ﺻﻮرت  ۳۲درﺻﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ۶۵ ،درﺻﺪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری و
۳درﺻﺪ ﻫﻢ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺮهای ﮐﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از
ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه )ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ( و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﯾﻢ.
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده
داراﯾﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮوش ،ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻓﺮوش ،ﮐﻞ
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،درآﻣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮهای ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎری ،ﻧﺴﺒﺖ
آﻧﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ را در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﻮد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی اﻫﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ را در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺳﻮدآوری ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ را در ﮐﺴﺐ ﺳﻮد
ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل و ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری آن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮدﯾﻊ وﺛﺎﯾﻖ ﻣﻠﮑﯽ )ﺑﺎ ﻗﺪرت
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ( ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪ از ﻋﺪم ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﮏ ﺧﻮد
آﮔﺎﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ
اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺷﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﻈﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻮکاﻟﻮﺻﻮل ﺷﺪن ﺗﺴﻬﯿﻼت داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ،ﺑﺮای ﺑﺎﻧﮏ راﺣﺖﺗﺮ
وﺻﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل ﺧﻮد ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺌﻮری ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻤﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎ
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد دارای ارزش اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از اﯾﻦ ﻧﻮع وﺛﺎﯾﻖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺧﻮد در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ راﺟﺎن و ﯾﻨﺘﻮن ) (۱۹۹۵ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
در ارزش اﻋﺘﺒﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش آن ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ.
ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮی و ﺗﺌﻮری ﮔﺴﺘﺮدهاﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد،
ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ
و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ .در ﺷﮑﻞ ۱ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه
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آﻧﻬﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪدی ﺑﯿﻦ  ۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﺷﺪه
اﺳﺖ.
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٣٠٠

١٠٠
٠
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ](٨٠٬ ١٠٠

](۶٠٬ ٨٠

](۴٠٬ ۶٠

](٢٠٬ ۴٠

](٠٬ ٢٠
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺛﯿﻘﻪ
ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺳﭙﺮده ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ  ۲آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  ۱۶٫۸درﺻﺪ از ﺑﻨﮕﺎه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ وﺛﯿﻘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ روی آوردهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﮐﻪ  ۸۳٫۲درﺻﺪ ازﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ از وﺛﺎﯾﻘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺛﺎﯾﻖ ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ.

درﺻ

ﻭﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻻ

ﻭﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﻩ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺷﮑﻞ  .۲درﺻﺪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ و ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

٩٠
٨٠
٧٠
۶٠
۵٠
۴٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 17:27 +0330 on Tuesday September 28th 2021

۴٠٠
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ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻋﻢ از دﺧﺎﻟﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد اراﺋﻪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻘﺪار ﺗﺼﻮری ۱از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ از آنﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﯾﮏ ﺑﺮآورد از ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی
ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻧﻤﯽﺗﻮان اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺰء اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮی از دادهﻫﺎی ﮔﻢﺷﺪه ۲ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﺎردان ﻣﻌﺮوف ﭘﺎول ﻫﻮﻟﻨﺪ ۳از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺎﯾﻪای در
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻠﯽ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ﺷﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﺗﺼﻮری را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده و ﻣﻘﺪار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .اﯾﻦ روش وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﻣﺎری ﻣﻌﺎدل ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی دو ﮔﺮوه دﻗﯿﻘﺎً ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺠﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاز ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮده و در زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮرش اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد روش
ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﺳﺎزی اﺳﺖ .ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
روش ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ٤ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .روﯾﮑﺮد
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارای ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﺤﺴﯽ
اﺑﻌﺎد ٥ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦزده
ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ آﻧﮕﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ
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ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮔﯿﺮی از
ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ
ﻧﺸﺎن داده
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ATE) ۱ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ) = ( ) = ( ۱ − ۰
ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﻣﻘﺪار ) E(.ﻣﻘﺪار اﻧﺘﻈﺎری اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺮوه در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ATTاﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

۲

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از )= ۱

|

۰

−

( =  ATTﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

۱

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﺼﻮری واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را
ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
)= ۱

|

۰

( = ۱) −

|

۱

( =  ATTﻧﻮﺷﺖ .ﺟﻤﻠﻪ دوم در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻘﺪار

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﺮای ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺒﺎرت )= ۰
)= ۰

|

)= ۱

|

)(۱

|

۰

(

ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻘﺪار

۰

( = ۱) −

۰

( را ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۱ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
)= ۰
+

|

۰

|

۱

را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت
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Average Treatment Effect
Average Treatment Effect on the Treated

1
2

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 17:27 +0330 on Tuesday September 28th 2021

ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روزﻧﺒﺎوم و راﺑﯿﻦ ) (۱۹۸۳روش ﺟﻔﺖ و ﺟﻮرﺳﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد
اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻓﺮد  iام را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ . = ۱ − ۰ :ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ

۳۴۳

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ در ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام

|= ۰, ۱

)(۲
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ = ۰, ۱

⊥

۱

,

۰

ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ

آﯾﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه و ﯾﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وامﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﺑﻪﺻﻮرت  ۰ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﺛﯿﻘﻪ آنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ و ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت اﺳﺖ و

۱

ﺷﺎﻣﻞ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ وﺛﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﻮرش اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺧﻼﻗﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرش ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪار  SBدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ
) ۱ﻣﻘﺪار اﻧﺘﻈﺎری ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻧﺪارد اﮔﺮ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻣﯽداﺷﺖ
ﻣﻨﻬﺎی ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﺷﺖ( ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات اﺧﻼﻗﯽ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:
 در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭘﺮوﺑﯿﺖ ۱و ﯾﺎ ﻻﺟﯿﺖ ۲ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ
وﺛﯿﻘﻪ ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
Selection bias
Outcome variable
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ﺟﻤﻠﻪ دوم در ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  SBﻣﻘﺪار ﺗﻮرش ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ۱را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﮐﻪ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺼﻮری ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻘﺪار
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ درﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮرش
ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻋﺒﺎرت ﻓﻮق ﻣﺴﺎوی ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار  ATTرا ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد.
در ﻋﻤﺪه ﻣﻮارد ﻣﻘﺪار ﺗﻮرش ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﯾﺒﯽ در
ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای  ATTﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺛﺎﯾﻖ ﺑﺮ
ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ Y ۲اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎرزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ و
راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎﻣﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺠﺎزی ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۲اﺳﺖ:

۳۴۴

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽزﻧﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻻﺟﯿﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎن = ۱

اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

) |( = ۱

)(۳




=) (

ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪهای ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﻔﺖ و ﺟﻮرﺳﺎزی
ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻔﺖ ﺷﺪه در ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺎﻫﺪهاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﮔﺮوه
آزﻣﺎﯾﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻔﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ  -kام وﺟﻮد
دارد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻟﺒﺨﻮاه ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب  kﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻪ دارای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام
از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار )  ( ۱ − ۰ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ
ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 ۱.۵ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﻔﺖ و ﺟﻮرﺳﺎزی ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻔﺖوﺟﻮرﺳﺎزی اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﻮﺟﻮد در
ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﻃﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت آن )ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ( ﺟﺰء ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮای
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ ،اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﻃﺮز ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﺣﺠﻢ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMدر ﺟﺪول  ۱آورده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزدﻫﯽ
داراﯾﯽﻫﺎ  ،ROAﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻓﺮوش ) ،(Net income / Salesﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ
ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ) ،(Debt / Equityﻧﺴﺒﺖ آﻧﯽ ) ،(Quick Ratioﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ در
ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزده داراﯾﯽ در ﻧﺴﺒﺖ درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻨﺎدار
→

1

Probit regression model
2
Logit

Downloaded from jmbr.mbri.ac.ir at 17:27 +0330 on Tuesday September 28th 2021

ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎدﻟﻪ  ۳ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.

۳۴۵
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ﺟﺪول۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه
z

P>z

Std. Err.

Coef.

۰٫۶۲

۰٫۵۰

۰٫۱۷

۰٫۰۸

۰٫۰۵

۱٫۹۸

۰٫۴۶

۰٫۹۱

۰٫۱۰

-۱٫۶۵

۰٫۰۸

-۰٫۱۲

۰٫۵۰

-۰٫۶۷

۰٫۴۳

-۰٫۲۸

۰٫۰۱

۲٫۴۷

۰٫۰۰

۰٫۰۰۵

۰٫۷۶

-۰٫۳۱

۰٫۰۳

-۰٫۰۱

۰٫۳۸

۰٫۸۹

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۱۱

۱٫۵۸

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۷

-۱٫۸۳
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ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  ۲ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺮﺟﯿﺢ اﺑﺰار
وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد .ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ (ATT) ۱ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
Average Treatment Effect on the Treated

1
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ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزده داراﯾﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎزدﻫﯽ داراﯾﯽ در ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم و ﺑﺎزده داراﯾﯽ و ﻧﺴﺒﺖ
درآﻣﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻓﺮوش دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداری ﮐﻤﺘﺮ ) ۱۰درﺻﺪ( ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﯾﯽ
ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ.

۳۴۶

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در دو ﮔﺮوه ﺑﻬﻢ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﻌﻨﺎداری در ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

T-stat
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۷۱٫۲۸
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-۱٫۳۰

۳٫۱۹

-۴٫۱۶

۷۵٫۴۴

۷۱٫۲۸
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 ۲.۵ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺨﻤﯿﻦ ATTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ  ،PSMﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺮاﯾﻂ
وﺟﻮد ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک ۱ﯾﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ۲اﺳﺖ .ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ  ۰و  ۱اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ < ۱

=۱

<  ۰اﯾﻦ ﺷﺮط از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دارای

اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک  Xداراﯾﺎﺣﺘﻤﺎل ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﮔﺮوه
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮد ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎلﻫﺎی ﺑﺮآورد
ﺷﺪه )= ۰, ۱

(

ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ ۳و

ﯾﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ ٤اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار
اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ در ﻫﺮ ﺗﻮزﯾﻊ رﺳﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد
وﺟﻮد ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک در اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺷﮑﻞ ۳ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﺮض

1

Common support
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3
Density-distribution
4
Histograms
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ﺟﺪول۲
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ در ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

۳۴۷

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ در ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام
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Kernel density estimate
kdensity_ pscore

ﺷﮑﻞ .۳ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه )ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ( و
ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه )ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل( .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

 ۳.۵آزﻣﻮن ﺗﻮازن
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی در ارزﯾﺎﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪل ﺟﻔﺖ و ﺟﻮر ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻮازن اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺪف از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ
ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی وامﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ
) ( | ⊥ .
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ) ( | و
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻨﺘﺮل وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل
 PSMﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن ﺗﻮازن ۱در ﺟﺪول  ۳ﻧﺸﺎن
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎره آزﻣﻮن  ،t-testﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ
Balancing tests
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ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMدارای ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻣﻮرد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.

۳۴۸

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

 ۶ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام
ﻣﺒﻠﻎ وام ،ﺳﺮرﺳﯿﺪ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه وام از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪل
ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﯿﮕﻠﯿﺘﺰ و وﯾﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎرات راﺑﻄﻪ
ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد وام و اﻧﺪازه وﺛﯿﻘﻪ دارد ،دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل  PSMﺑﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ )ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه( ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت داده
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول
 ۴ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد.
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ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻫﺮدو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ )وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ( و
ﮐﻨﺘﺮل )وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت( در ﺳﻄﺢ  ۵درﺻﺪ ﻓﺮض ﺻﻔﺮ
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMدارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺗﻮان دوم اﯾﻦ ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺑﻊ
ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ دارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻘﻌﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ از ﺗﻮان دوم اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن اﯾﻦ اﺛﺮات از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ در
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ در ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام

۳۴۹

ﺟﺪول۳
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﺗﻮازن ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و
آزﻣﺎﯾﺶ
t-test
p>t

t

%bias

Control

Treated

Variable

۰٫۸۴

۰٫۲۰

۳٫۲۰

۲٫۱۴

۲٫۱۶

econsec

۰٫۲۸

-۱٫۱۰

-۲۲٫۲۰

۰٫۲۹

۰٫۲۰

ROA

۰٫۳۲

-۰٫۹۹

-۳۰٫۷۰

۴۷٫۶۷

۰٫۶۳

Net income / Sales

۰٫۷۶

-۰٫۳۰

-۴٫۹۰

۰٫۴۱

۰٫۳۹

Gross profit / Sales

۰٫۳۳

۰٫۹۸

۱۴٫۷۰

۳۱٫۰۵

۴۶۵٫۸۶

Debt / Equity

۰٫۸۰

-۰٫۲۵

-۱٫۳۰

۰٫۵۲

۰٫۴۳

Op Cash Flow/TL

۰٫۳۵

۰٫۹۴

۱۴٫۸۰

۱۲۰٫۸۷

۱۳۴۹٫۱۰

Interest coverage Ratio

۰٫۲۹

۱٫۰۶

۳٫۶۰

۳٫۳۲

۵۴٫۴۱

Current Ratio

۰٫۰۸

۱٫۷۶

۱٫۴۰

۰٫۲۳

۲٫۶۳

Quick Ratio

۰٫۱۵

-۱٫۴۵

-۱٫۱۰

۲٫۷۶

۰٫۱۲

Op Cash Flow/CL

۰٫۲۹

-۱٫۰۶

-۳٫۶۰

۳۰٫۷۹

۱۶٫۳۶

Sales / Avg Acc Rec

۰٫۳۳

۰٫۹۹

۱۲٫۴۰

۰٫۷۵

۴۷٫۸۷

ROA*ROE

۰٫۳۰

۱٫۰۳

۱۱٫۳۰

۳٫۶۶

۳۹٫۵۷

)ROE*(Net income/Sales

MedB

MeanB

p>chi2

LR chi2

Pseudo R2

۵٫۶۰

۱۰٫۱۰

۰٫۲۵

۱۸٫۲۰

۰٫۰۸
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺟﺪول  ۴ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺳﻮد ) (itrestrateو ارزش
اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖ ) (creditvalداراﯾﺘﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداری در ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ آن ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ وامﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ
آن ﺑﻮده اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻘﺪار وام اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎداری
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﻓﻌﺎل اﺳﺖ
) (econsecو ﻣﻘﺪار وﺛﯿﻘﻪ ) (logcollﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
اﺛﺮ ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﺛﺮﮔﺬاری ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﺪه در ﺟﺪول  ۵ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار
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Mean

۳۵۰

ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ /ﺷﻤﺎره  /۲۵ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۳۹۴

)۰٫۰۰۲۳در ﺳﻄﺢ  ۱۰درﺻﺪ( در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای
وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ.

P>z

z

Std. Err.

Coef.

collat

۰٫۲۱

-۱٫۲۵

۰٫۴۴

-۰٫۵۵

Quick Ratio

۰٫۳۳

۰٫۹۷

۰٫۱۰

۰٫۱۰

econsec

۰٫۱۰

۱٫۶۳

۰٫۱۷

۰٫۲۸

itrestrate

۰٫۸۳

-۰٫۲۲

۰٫۰۴

-۰٫۰۱

logcoll

۰٫۱۰

۱٫۶۲

۰٫۰۱

۰٫۰۱

creditval

۰٫۰۵

-۱٫۹۸

۴٫۶۹

-۹٫۲۸

_cons
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ﺟﺪول۵
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ
T-stat

S.E.

Difference

Controls

Treated

Sample

۳
۱٫۶۵

۰٫۰۰۰۷
۰٫۰۰۱۴

۰٫۰۰۲۲
۰٫۰۰۲۳

۰٫۰۰۰۳
۰٫۰۰۰۲

۰٫۰۰۲۵
۰٫۰۰۲۵

Unmatched
ATT

Variable
loanration
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﺪﯾﻖ وﺟﻮد ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه در ﺷﮑﻞ ۴
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻫﺮدو ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داری وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪه و ﻏﯿﺮﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ دارای ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
ﻣﺸﺘﺮک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮط ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﺗﻮازن ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﺪول  ۶ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آﻣﺎره آزﻣﻮن  t-testﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ )وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ( و ﮐﻨﺘﺮل )وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ
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ﺟﺪول۴
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه

۳۵۱

ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ در ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی وام

ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﮏ و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت( در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  ۱۰درﺻﺪ ،ﻓﺮض ﺻﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ،در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری از ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.

١٠
۵
٠
٠٫٢

٠٫٢۵

٠٫١

٠٫١۵

٠٫٠۵

Kernel density estimate
kdensity_ pscore

ﺷﮑﻞ  .۴ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه )ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ( و
ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه )ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل( .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﺪول۶
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﺗﻮازن ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل  PSMﺑﺮای ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ
p>t

t

%bias

Control

Treated

۰٫۲۵

۱٫۱۶

۹٫۶۰

۰٫۱۰

۰٫۱۱

Variable
Gross profit / Sales

۱٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۲٫۱۶

۲٫۱۶

econsec

۰٫۳۴

۰٫۹۶

۹٫۴۰

۲۵٫۰۸

۲۵٫۱۴

itrestrate

۰٫۲۵

-۱٫۱۶

-۱۲٫۳۰

۹٫۹۸

۹٫۶۸

logcoll

۰٫۶۳

-۰٫۴۹

-۴٫۹۰

۶۴٫۲۰

۶۳٫۴۷

creditval

ﯾﺎدداﺷﺖ .ﻣﻨﺒﻊ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ

 ۷ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﻔﺖ و ﺟﻮرﮐﺮدن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻤﺎﯾﻞ ) (PSMﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﻮرد ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪ
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ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﯾﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ارزش اﻋﺘﺒﺎری و
ﻧﺴﺒﺖ وام داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه دادهای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺒﺪ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮر در
ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۱و  ۹۲ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ و
ﭼﺮﺧﺶ آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وﺛﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎم ﯾﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ و ﺳﭙﺮده
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه
ﻣﺸﺘﺮک و ﻣﺘﻮازن ﺑﻮدن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺪل  PSMﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﻮنﻫﺎی
ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه دارﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ وام دادهﺷﺪه ﺑﻪ دو
ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪه دارﻧﺪ( و ﮐﻨﺘﺮل )ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﺛﯿﻘﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه دارﻧﺪ( ﺑﻮدﯾﻢ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺪل ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان
اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ )ﺑﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه(
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺒﻠﻎ وام ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺨﺼﯿﺺ دادهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ارزش وﺛﯿﻘﻪای ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ آﻧﻬﺎ وﺛﯿﻘﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮده ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ارزش ﻧﺴﺒﺖ وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﺷﻮﻧﺪه۱۳٫۸ ،
درﺻﺪ ارزش وﺛﯿﻘﻪﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻧﻮع وﺛﯿﻘﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺟﯿﺮهﺑﻨﺪی اﻋﻄﺎی وام ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای وﺛﯿﻘﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺷﺪه اﺳﺖ.
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