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ايجـاد تـوازن بيـن وجوه نقـد موجـود و نيازهای 
نقـدی يكـی از مهم تريـن عوامل سـالمت اقتصادی 
واحدهـای تجـاری و تـداوم فعاليـت آنهاسـت. در 
بسـياری از تصميمات مالـی، الگوهای 
بهـادار، روش هـای  اوراق  ارزشـگذاری 
ارزيابـی طرح هـای سـرمايه ای و غيـره، 
محـوری  نقشـی  نقـدی  جريان هـای 

دارد)ثقفـی و هاشـمی، 1383(. 
گرفتـن  كار  بـه  چگونگـی 
وجـوه داخلـی، تصميمـی مهـم 
سـهامداران  بيـن  تضـاد  در 
بـه طـور  اسـت.  مديـران  و 
معمـول، مديـران بـه دنبال 
موجودي هـاي  از  سـطحي 
نقدي هسـتند كـه با توجه بـه مزايا 
موجودي هـاي  نگهـداري  معايـب  و 
نقـدي حالـت بهينـه داشـته باشـد. بـه 
عبـارت ديگـر، شـركت ها در جسـتجوي 
هسـتند  نقدينگـي  از  بهينـه  سـطح  آن 
كـه بـه دليـل كمبـود نقدينگـي، ضررهـاي 
عمـده بـه شـركت وارد نيايـد و از طرفـي، بـا 
نگهـداري وجـه نقـد اضافـي، فرصت ها از دسـت 
نـرود و ايـن مـورد، همان سـطح نقدينگـي هدف 
زمانـي  دردوره هـاي  البتـه  كـه  در شركت هاسـت 
مختلف، متفاوت اسـت )آقايـی و همكاران، 1388(.
اطالعـات تاريخـي مربـوط بـه جريـان وجـوه نقد 
مي توانـد در قضـاوت نسـبت بـه مبلغ، زمـان و ميزان 
اطمينـان از تحقـق جريان هـاي وجـوه نقـد آتـي بـه 
كنـد.  كمـک  مالـي  صورت هـاي  اسـتفاده كنندگان 
اطالعـات مزبـور، بيانگـر چگونگـي ارتبـاط بين 

 عوامل مالی تعیین کننده منابع نقدی
و سطح نگهداشت وجه نقد

غالمرضا شجری
 حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد تهران جنوب 

سمیه زندیه
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی 

دانشگاه پیام نور واحد بین الملل

تجزیه و تحلیل های 
مالی
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سـودآوري واحد تجـاري و توان آن جهـت ايجاد وجه 
نقـد و درنتيجه مشـخص كننده كيفيت سـود تحصيل 
برايـن،  عـالوه  اسـت.  تجـاري  واحـد  توسـط  شـده 
تحليلگـران و ديگر اسـتفاده كننـدگان اطالعات مالي 
اغلـب بـه طـور رسـمي يا غيـر رسـمي مدل هايـي را 
بـراي ارزيابي و مقايسـه ارزش فعلـي جريان هاي وجه 
نقـد آتـي واحدهاي تجاري بـه كار مي برنـد. اطالعات 
تاريخـي مربـوط به جريـان وجوه نقـد مي تواند جهت 
مفيـد  گذشـته  ارزيابي هـاي  دقـت  ميـزان  كنتـرل 
واقـع شـود و رابطـه بيـن فعاليت هـاي واحـد تجـاري 
دهـد.  نشـان  را  آن  پرداخت هـاي  و  دريافت هـا  و 

)اسـتاندارد حسـابداری شـماره 2 ايـران( 
هنگامـی كـه ذخايـر وجـه نقـد بـرای يک شـركت 
افزايـش می يابـد، تصميم گيـری در رابطـه بـا توزيـع 
آن بيـن سـهامداران، مصـرف كردن آن بـرای مخارج 

داخلـی و خارجـی و يـا نگهـداری آن، يكـی از چالش هايی اسـت كه 
مديـران بـا آن روبه رو می شـوند. و ايـن موضوع كه مديـران منفعت 
طلـب چگونـه بيـن مصـرف يـا نگهداشـت ذخاير وجـه نقـد يكی را 
انتخـاب می كننـد، موضوعـی اسـت مبهـم كه نيـاز به بررسـی دارد.

 
تعریف وجه نقد

 در استاندارد حسابداری شماره 2، وجه نقد اين گونه تعريف شده 
است: »وجه نقد عبارت است از موجودي نقد و سپرده هاي ديداري 
نزد بانک ها و  مؤسسات مالي اعم از ريالي و ارزي )شامل سپرده هاي 
سرمايه گذاري كوتاه مدت بدون سررسيد( به كسر اضافه برداشت هايي 

كه بدون اطالع قبلي مورد مطالبه قرار مي گيرد.«
 به طور كلی تر، وجه نقد شامل موارد زير می باشد:

1- وجـه نقـد موجود در شـركت )سـكه و اسـكناس نـزد صندوق 
و تنخـواه گردان(.

2- وجه نقد شركت، موجود در حساب های جاری نزد بانک.
3- سـپرده های شـركت نـزد بانک هـا و سـاير  مؤسسـات مالی كه 

به محـض درخواسـت قابل دريافت باشـد.
4- سـاير حسـاب هايی كـه خصوصيات سـپرده های ذكر شـده بند 
3 را دارا می باشـند، بـه طـوری كـه شـركت بتوانـد در هر زمـان وجه 
نقـد اضافـی را بـه آن حسـاب ها واريـز و يـا اينكـه وجـه نقـد مـورد 
نيـاز خـود را از آن حسـاب ها برداشـت كنـد بـدون اينكـه نياز باشـد 
از قبـل بـه بانـک يـا  مؤسسـه مالی مربـوط اطـالع داده يـا جريمه ای 
را متحمـل گـردد.   در برخـی از اسـتانداردهای حسـابداری، وجـه 
نقـد در برگيرنـده معـادل وجـه نقـد نيـز می باشـد. معادل وجـه نقد 
عبـارت از سـرمايه گذاری های كوتـاه مـدت سـريع التبديـل بـه وجـه 
نقـد كـه احتمـال خطر كاهـش در ارزش آن ناچيز بوده و به آسـانی و 
بـدون اطـالع قبلی قابـل تبديل بـه مبلغ معينـی وجه نقد می باشـد. 
)مشـكی، مهـدی و عبدالكريـم مقـدم، حسـابداری ميانه 2 پيـام نور(

عوامل مالی تعیین کننده وجه نقد
1- نسبت اهرم مالی )نسبت بدهی(

2- نسبت سودآوری )بازده حقوق صاحبان سهام(
3- نسبت نقدينگی )نسبت جاری( 

4- اندازه شركت

نگهداشت وجه نقد
در  نقـد  وجـه  نگهداشـت  سـطح  مـی رود  انتظـار 
شـركت بـا عوامل متعـددی در ارتباط باشـد، برخی از 
ايـن عوامل شـامل اندازه شـركت، مخارج سـرمايه ای، 
خالـص سـرمايه در گـردش غيرنقـدی، فرصت هـای 
اسـت. مـدت  كوتـاه  بدهی هـای  و  شـركت  رشـد 

شـركت هايی كـه انـدازه بزرگتـری دارنـد نسـبت بـه 
شـركت هايی كـه انـدازه كوچكتـری دارنـد وجـه نقد 
كمتـری نگهـداری می كننـد، بـرای اينكـه آنهـا بـه 
سـطح معينـی از وجـه نقد بـرای صرفه جويی ناشـی 
از مقيـاس در چرخـه توليـد نياز دارند. از سـوی ديگر 
انتظـار مـی رود انـدازه شـركت بـه دليـل دسترسـی 
بهتـر شـركت های بـزرگ بـه منابـع مالـی خارجـی 
دارای تاثيـر منفـی بـر سـطح نگهداشـت وجـه نقـد 
باشـد. نتايـج پژوهش گياكومينـو و مايلک)1( )1993( 
نشـان داد، شـركت هايی كـه ميـزان باالتـری از مخـارج سـرمايه ای 
دارنـد، ميـزان بيشـتری از وجه نقد نگهـداری می كنند، زيـرا توانايی 
ايجـاد وجـه نقـد در شـركت ها مـه تنهـا بايـد در حـدی باشـد كـه 
ايفـای تعهـدات  مؤسسـه را امكان پذير سـازد، بلكه بايـد بتواند منابع 

مالـی كافـی بـرا تأميـن مخـارج سـرمايه ای را نيـز فراهـم كند.
بررسـی های انجـام شـده توسـط ازكان)2( )2004( نشـان می دهـد 
كـه خالـص سـرمايه در گردش تاثيـر منفی در خور توجهی بر سـطح 
نگهـداری موجـود ی هـای نقدی توسـط شـركت ها دارد. ايـن مورد با 
انگيزه هـای معامالتی شـركت ها بـرای نگهـداری موجودی های نقدی 
نيز سـازگار اسـت، يعنی حسـاب های دريافتنی به سـرعت و با هزينه 
كمتـری نسـبت به سـاير دارايی هـا قابل تبديـل به وجه نقد هسـتند 
و شـركت ها به حسـا بهـای دريافتنی بـه عنوان جانشـين موجودی ها 
نقـدی نـگاه می كننـد. در نتيجـه انتظـار مـی رود بيـن سـرمايه در 
گـردش غيرنقـدی و سـطح نگهداشـت وجـه نقـد رابطه منفـی وجود 
داشـته باشد.گارسـيا و همـكاران)3( )2009( در پژوهش هـای خـود 
دريافتنـد كـه فرصت هـای رشـد شـركت بـه علـت تقاضـای بيشـتر 
بـرای انباشـت وجه نقد و تاثيری كـه اين فرصت هـا در افزايش ارزش 
شـركت و ثـروت سـهامداران دارد، اثـر مثبتـی بـر سـطح نگهداشـت 
وجـه نقـد دارد ، بـاو)4( و همكارانـش )2012( در پژوهشـی بـه ايـن 
نتيجـه رسـيدند كـه در وضعيتـی كـه واحـد تجـاری جريان هـای 
 نقـدی مثبـت )منفـی( دارد، تمايـل كمتری )بيشـتری( بـه نگهداری 

وجه نقد دارند. 

معیارهای اندازه گیری سطح نگهداشت وجه نقد شرکت
بـرای اندازه گيـری ميـزان وجـوه نقـد شـركت از مدل هـای زيـر 

اسـتفاده شـده كـه عبارتنـد از:

1. مدل ازکان و ازکان)5( )2004(
در ايـن روش بـرای محاسـبه دارايی های نقدی از نسـبت مجموع 
وجـه نقـد و سـرمايه گذاری كوتـاه مدت بـر كل دارايی های شـركت 

اسـتفاده می شود.

٥ 

 

تنها باید در حدي باشد که ایفاي تعهدات موسسه را امکان پذیر سازد ، بلکه باید بتواند منابع مالی کافی برا 
) نشان می 2004(2زکان ي تامین مخارج سرمایه اي را نیز فراهم نماید . بررسی هاي انجام شده توسط ا

دهد که خالص سرمایه در گردش تاثیر منفی در خور توجهی بر سطح نگهداري موجود ي هاي نقدي توسط 
شرکت ها دارد. این مورد با انگیزه هاي معامالتی شرکتها براي نگهداري موجودي هاي نقدي نیز سازگار 

تبدیل به وجه سبت به سایر دارایی ها قابل است، یعنی حساب هاي دریافتنی به سرعت و با هزینه کمتري ن
نقد هستند و شرکت ها به حسا بهاي دریافتنی به عنوان جانشین موجودیها نقدي نگاه می کنند . در نتیجه 
انتظار می رود بین سرمایه در گردش غیر نقدي و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی وجود داشته باشد 

ژوهش هاي خود دریافتند که فرصت هاي رشد شرکت به علت تقاضاي ) در پ2009(3.گارسیا و همکاران 
بیشتر براي انباشت وجه نقد و تاثیري که این فرصت ها در افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران دارد، 

) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 2012و همکارانش (4، باو اثر مثبتی بر سطح نگهداشت وجه نقد دارد  
که واحد تجاري جریان هاي نقدي مثبت ( منفی ) دارد ، تمایل کمتري ( بیشتري ) به  که در وضعیتی

 نگهداري وجه نقد دارند . 

 

 نقد شرکتگیري سطح نگهداشت وجهمعیارهاي اندازه-
 هاي زیر استفاده شده که عبارتند از:گیري میزان وجوه نقد شرکت از مدلبراي اندازه 
 

 )2004( 5مدل ازکان و ازکان  -4-1
گذاري کوتاه مدت بر هاي نقدي از نسبت مجموع وجه نقد و سرمایهدر این روش براي محاسبه دارایی     

 شود.هاي شرکت استفاده میکل دارایی

 
 )1999و همکاران ( 6مدل اپلر  -4-2

مدت از هگذاري کوتااین روش نیز مشابه روش قبلی است با این تفاوت که مجموع وجه نقد و سرمایه     
 شوند. هاي شرکت در مخرج، کسر میمجموع دارایی

 

٢ . Ozkan , A& Ozkan ,N
٣ . Garcia-Teruel
٤ . Palazzo, B 
٥ Ozkan Aydin, Ozkan Neslihan. 
٦ Opler & etal.

                                                           

جســتجوي  در  شــرکت ها 
آن ســطح بهینــه از نقدینگــي 
هســتند که بــه دلیــل کمبود 
نقدینگــي، ضررهــاي عمــده 
ــد و از  ــه شــرکت وارد نیای ب
ــه  ــداري وج ــا نگه ــي، ب طرف
نقــد اضافــي، فرصت هــا از 
ــن مــورد،  ــرود و ای دســت ن
نقدینگــي  ســطح  همــان 
شرکت هاســت  در  هــدف 
کــه البتــه دردوره هــاي زماني 

ــاوت اســت ــف، متف مختل

تجزیهوتحلیلهای
مالی
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2. مدل اپلر)6( و همکاران )1999(
ايـن روش نيـز مشـابه روش قبلی اسـت با اين تفـاوت كه مجموع 
دارايی هـای  مجمـوع  از  كوتاه مـدت  سـرمايه گذاری  و  نقـد  وجـه 

شـركت در مخرج، كسـر می شـوند. 

 
 

 )، براي محاسبه آن استفاده شده است:2004از مدل ازکان و ازکان(   

  
 نظریات مربوط به سطح نگهداشت وجه نقد-

عاتی نظریه موازنه، نظریه سلسله مراتب تأمین مالی و نظریه جریان وجه نقد آزاد، نظریه عدم تقارن اطال    
باشند. طبق هر یک از این ها میهاي مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد شرکتو نظریه نمایندگی از نظریه

 اند که در ادامه به تفصیل بیان شده است.ها، معرفی شدهنظریه ها، عواملی براي تعیین وجه نقد شرکت

 

 نظریه موازنه -1

د خود را با برقراري یک موازنه (تعادل) میان منافع و ها میزان بهینه وجه نقطبق این نظریه، شرکت     
ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین کنند. در حقیقت، شرکتهزینه هاي نگهداري وجه نقد تعیین می

کنند. نکته مهم این هاي نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداري وجه نقد تنظیم میمیزان اهمیت هزینه
ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردي سطح مطلوبی از وجه نقد براي شرکتنظریه، این است که 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            کند.                                                                                                         منفعت نسبت به نگهداري وجه نقد تصمیم گیري می -فعاالنه، بر اساس تحلیل هزینه 

هاي اي امن براي مواجهه با زیانکاهد و به عنوان ذخیرهنگهداري وجه نقد از احتمال بحران مالی می      
گذاري بهینه را در زمانی که شرکت با هاي سرمایهرود و هم چنین پیگیري سیاستغیر منتظره به شمار می

هاي جمع آوري منابع مالی یا هزینهسازد و نهایتاً به کم کردن هاي مالی مواجه است، ممکن میمحدودیت
کند. بر اساس این نظریه، مدیریت براي حداکثرسازي ثروت هاي موجود کمک مینقد کردن دارایی

وجه نقد با  سهامداران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوي تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداري
 هاي نهایی آن برابر شود. هزینه

 ها شامل:اي نظریه موازنه، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکتبر مبن 

٦ 

 

از مدل ازكان و ازكان)2004(، برای محاسبه آن استفاده شده است:

 
 

 )، براي محاسبه آن استفاده شده است:2004از مدل ازکان و ازکان(   

  
 نظریات مربوط به سطح نگهداشت وجه نقد-

عاتی نظریه موازنه، نظریه سلسله مراتب تأمین مالی و نظریه جریان وجه نقد آزاد، نظریه عدم تقارن اطال    
باشند. طبق هر یک از این ها میهاي مرتبط با سطح نگهداشت وجه نقد شرکتو نظریه نمایندگی از نظریه

 اند که در ادامه به تفصیل بیان شده است.ها، معرفی شدهنظریه ها، عواملی براي تعیین وجه نقد شرکت

 

 نظریه موازنه -1

د خود را با برقراري یک موازنه (تعادل) میان منافع و ها میزان بهینه وجه نقطبق این نظریه، شرکت     
ها سطح بهینه وجه نقد خود را با تعیین کنند. در حقیقت، شرکتهزینه هاي نگهداري وجه نقد تعیین می

کنند. نکته مهم این هاي نهایی و منافع نهایی ناشی از نگهداري وجه نقد تنظیم میمیزان اهمیت هزینه
ها وجود دارد که در آن مدیریت با رویکردي سطح مطلوبی از وجه نقد براي شرکتنظریه، این است که 
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هاي اي امن براي مواجهه با زیانکاهد و به عنوان ذخیرهنگهداري وجه نقد از احتمال بحران مالی می      
گذاري بهینه را در زمانی که شرکت با هاي سرمایهرود و هم چنین پیگیري سیاستغیر منتظره به شمار می

هاي جمع آوري منابع مالی یا هزینهسازد و نهایتاً به کم کردن هاي مالی مواجه است، ممکن میمحدودیت
کند. بر اساس این نظریه، مدیریت براي حداکثرسازي ثروت هاي موجود کمک مینقد کردن دارایی

وجه نقد با  سهامداران، باید مانده وجه نقد شرکت را به نحوي تنظیم نماید که منافع نهایی ناشی از نگهداري
 هاي نهایی آن برابر شود. هزینه

 ها شامل:اي نظریه موازنه، عوامل تعیین کننده وجه نقد شرکتبر مبن 

٦ 

 

 نظریات مربوط به سطح نگهداشت وجه نقد
 نظريـه موازنه، نظريه سلسـله مراتب تأمين مالـی و نظريه جريان 
وجـه نقـد آزاد، نظريـه عـدم تقـارن اطالعاتـی و نظريـه نمايندگـی 
از نظريه هـای مرتبـط بـا سـطح نگهداشـت وجـه نقـد شـركت ها 
می باشـند. طبـق هـر يـک از ايـن نظريه هـا، عواملـی بـرای تعييـن 
 وجـه نقـد شـركت ها، معرفـی شـده اند كـه در ادامـه بـه تفصيـل 

بيان شده است.

1- نظریه موازنه
 طبـق ايـن نظريـه، شـركت ها ميـزان بهينـه وجـه نقد خـود را با 
برقـراري يـک موازنـه )تعادل( ميـان منافـع و هزينه هـاي نگهداري 
وجـه نقـد تعييـن مي كننـد. در حقيقـت، شـركت ها سـطح بهينـه 
وجـه نقـد خـود را بـا تعييـن ميـزان اهميـت هزينه هـاي نهايـي و 
منافـع نهايـي ناشـي از نگهـداري وجـه نقد تنظيـم مي كننـد. نكته 
مهـم ايـن نظريـه، اين اسـت كـه سـطح مطلوبـي از وجه نقـد براي 
شـركت ها وجـود دارد كـه در آن مديريـت بـا رويكـردي فعاالنـه، 
بـر اسـاس تحليـل هزينـه - منفعـت نسـبت بـه نگهداري وجـه نقد 
تصميم گيـري مي كنـد. نگهـداري وجه نقـد از احتمال بحـران مالي 
مي كاهـد و بـه عنـوان ذخيـره اي امـن بـراي مواجهـه بـا زيان هـاي 
غيـر منتظـره به شـمار مـي رود و هم چنيـن پيگيري سياسـت هاي 
سـرمايه گذاري بهينـه را در زمانـي كـه شـركت بـا محدوديت هـاي 
كـردن  كـم  بـه  نهايتـاً  و  مي سـازد  ممكـن  اسـت،  مواجـه  مالـي 
هزينه هـاي جمـع آوري منابـع مالـي يـا نقـد كـردن دارايي هـاي 
موجـود كمـک مي كنـد. بـر اسـاس ايـن نظريـه، مديريـت بـراي 
حداكثرسـازي ثـروت سـهامداران، بايـد مانده وجه نقد شـركت را به 
نحـوي تنظيـم نمايـد كه منافـع نهايي ناشـي از نگهـداري وجه نقد 
بـا هزينه هـاي نهايي آن برابر شـود. بـر مبناي نظريـه موازنه، عوامل 

تعييـن كننـده وجـه نقد شـركت ها شـامل:
1- فرصت هاي سرمايه گذاری 

2- ميزان نقدشوندگي دارايي هاي جاري 
3- اهرم مالي 

4- اندازه
5- جريان نقدي 

6- عدم اطمينان جريان نقدي
7- سررسيد بدهي

8- پرداخت سود سهام
9- بحران مالی

2- نظریه سلسله مراتب تأمین مالي
گرديد،  مطرح  ماجلوف)7(  و  ميرز  توسط  كه  نظريه  اين  طبق   
شركت ها تأمين مالي از منابع داخل شركت را به تأمين مالي خارجي 
كه به اطالعات حساس است، ترجيح مي دهند. اين نظريه بر مبناي 
اين فرض قرار دارد كه افراد داخل شركت آگاه تر از سهامداران هستند. 
اگر منابع داخل شركت، براي تأمين مالي برنامه هاي سرمايه گذاري 
بهينه، كافي نباشد و عدم تقارن اطالعاتي نيز مانع شود، مديران ممكن 
است مجبور به صرف نظر كردن از پروژه هاي سودآور شوند. در اين 
حالت وجه نقد بسيار ارزشمند است و تنها فرصت براي انتشار سهام 
تقارن  عدم  كه  رخ مي دهد  زماني  بازار،  ارزش  دادن  از دست  بدون 
اطالعات وجود نداشته و يا بسيار كم باشد. بنابراين، در بحث تأمين 
انباشته،  سود  منبع  از  ابتدا  را  سرمايه گذاري  منابع  شركت ها  مالي، 
بعد از آن با بدهي هاي كم خطر و سپس پرخطر و سرانجام با انتشار 
سهام، تأمين مالي مي كنند. هدف از رعايت ترتيب مذكور اين است 
كه از هزينه هاي عدم تقارن اطالعاتي و ساير هزينه هاي تأمين مالي 
اين ميان زماني كه جريان هاي نقد عمـلياتي براي  كاسته شود. در 
تأمين مالي سرمايه گذاري هاي جديد كافي هستند، شركت ها بدهي 
براي  كه  زماني  و  انباشته مي كنند  را  نقد  وجه  كرده،  بازپرداخت  را 
تأمين سرمايه گذاري هاي جاري، سود انباشته كافي نباشد، شركت ها 
از مانده وجه نقد انباشته شده استفاده مي كنند و اگر نياز باشد، بدهي 
ايجاد مي كنند. طبق اين ديدگاه، به واسطه عدم تقارن اطالعاتي و 
مشكالت ناشي از تأمين مالي خارجي، سياست هاي تأمين مالي از يک 
رويه سلسله مراتبي مبني بر ترجيح منابع داخلي بر خارجي پيروي 
بر  را  مالي  تأمين  داخلي  منابع  مديريت،  نتيجه، چون  در  مي كنند. 
منابع خارجي ترجيح مي دهد، تمايل به انباشت وجه نقد دارد تا بتواند 
در مرحله اول از داخل شركت تأمين مالي را انجام دهد و به خارج از 

شركت رجوع نكنند. 
عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه سلسله مراتبي شامل:

1- فرصت هاي سرمايه گذاري
2- اهرم مالي 

3- جريان نقدی 
4- اندازه

3- نظریه جریان وجه نقد آزاد
 ايـن نظريه كه توسـط جنسـن)8( مطـرح گرديد، بيان مـي دارد كه 
وجـوه نقـد داخلي بيشـتر به مديران اجـازه مي دهد تـا از كنترل بازار 
اجتنـاب كننـد. در ايـن حالـت، آن ها 
بـه موافقـت سـهامداران 
ندارند  نيـاز 

تجزیه و تحلیل های 
مالی
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و بـراي تصميم گيـري در مـورد سـرمايه گذاري ها بـر حسـب اختيـار 
خـود آزاد هسـتند. مديـران مايـل بـه پرداخت وجـه نقد )مثل سـود 
سـهام( نبـوده، داراي انگيـزه بـراي سـرمايه گذاري هسـتند، حتـي 
زمانـي كه هيـچ سـرمايه گذاري با خالـص ارزش فعلي مثبـت موجود 
نباشـد. جريـان نقـد آزاد جريـان نقدي اسـت، مازاد بر آنچـه كه براي 
تأميـن مالـي تمامـي پروژه هـاي بـا خالـص ارزش فعلي مثبـت كه با 
نـرخ هزينـه سـرمايه مربوطـه تنزيـل مي شـود، باقـي مي مانـد. تضاد 
منافـع بين سـهامداران و مديـران در خصوص سياسـت هاي پرداخت 
سـود سـهام، مخصوصـاً زمانـي كـه سـازمان ها جريان هـاي نقـد آزاد 
قابـل توجهـي دارنـد، بيشـتر اسـت. مسـأله ايـن جاسـت كـه چگونه 
مي تـوان مديـران را بـه جـاي سـرمايه گذاري يـا اسـراف در مصـرف 

جريـان نقـد آزاد، مجبـور بـه پرداخت سـود سـهام كرد.
 پرداخـت بـه سـهامداران از قـدرت مديـران مي كاهـد و از سـوي 
ديگـر، ممكـن اسـت در صـورت نيـاز بـه تأميـن سـرمايه توسـط 
بازارهـاي سـرمايه، تحـت كنتـرل و نظارت قـرار گيرنـد، در حالي كه 
تأميـن مالـي داخلـي مديـران را قـادر مي سـازد از ايـن نظارت شـانه 
خالـي كننـد. هـم چنيـن، اگـر مديـران جريان هـاي نقـدي آزاد را به 

جـاي سـرمايه گذاري در پروژه هـاي كـم بـازده توزيـع 
كننـد، سـبب مي شـود در مـورد چگونگـي اسـتفاده از 
جريان هـاي نقـدي آتـي هـم تصميم گيري كننـد، چرا 
كـه اگـر در آينده سـود پرداخـت نكنند، قيمت سـهام 
آن هـا بـه شـدت كاهش خواهـد يافـت. بر اسـاس اين 
نظريـه، مديـران، انگيزه دارنـد كه وجه نقد را انباشـت 
كننـد تـا منابـع تحـت كنتـرل خـود را افزايـش داده، 
سـرمايه گذاري  تصميم هـاي  خصـوص  در  بتواننـد 
شـركت از قدرت قضاوت و تشـخيص بهره مند شـوند. 
بـه هميـن دليل، با وجـه نقد شـركت فعاليت مي كنند 
تـا از ايـن طريـق مجبـور به ارائـه اطالعات مشـروح به 
بـازار سـرمايه نشـوند، هـر چند مديـران ممكن اسـت 
سـرمايه گذاري هايي را انجـام دهنـد كـه اثـر منفـي بر 

ثروت سـهام داران داشـته باشـد. 
عوامـل تعييـن كننـده وجـه نقـد از ديـدگاه نظريه 

جريـان نقدي آزاد شـامل :
1- اهرم مالي

2- فرصت هاي سرمايه گذاري 
3- اندازه

4- روابط بانكي

4- نظریه عدم تقارن اطالعاتي
معاملـه  طرف هـای  از  يكـی  اگـر  فـوق،  نظريـه  اسـاس  بـر   
نسـبت بـه ديگـری اطالعـات بيشـتری داشـته باشـد، دارای مزيـت 
اطالعاتـی اسـت و وجـود چنيـن وضعيتـي در سيسـتم اقتصـادی 
اطالعاتـی  تقـارن  عـدم  می شـود.  اطالعاتـی  تقـارن  عـدم  سـبب 
موجـود در ايـن سيسـتم اقتصـادی، باعـث گزينـش نادرسـت شـده 
و باعـث می-شـود اشـخاص درون شـركت در مـورد شـرايط كنونی 
و چشـم انداز آتـی شـركت در مقايسـه بـا سـرمايه گذاران خارجـی 
اطالعـات بيشـتری داشـته باشـند. ايـن موضـوع می توانـد بـه نوبـه 
خـود موجـب ايجاد مزيـت اطالعاتی برای اشـخاص درون سـازمانی 
و بی توجهـی بـه منافـع سـرمايه گذاران خارجـی گـردد. بـه هميـن 

دليـل اسـت كه عـدم تقـارن اطالعاتـی تأميـن منابع مالـی خارجی 
را مشـكل تر می كنـد، زيـرا اشـخاص خـارج از شـركت می خواهنـد 
 مطمئـن باشـند كـه اوراق بيـش   از اندازه قيمت  گذاری نشـده باشـد

)اپلر)9( و ديگران، 1999(. 
و  شـركت ها  بيـن  اطالعاتـی  تقـارن  عـدم  وجـود  بنابرايـن 
سـرمايه گذاران سـبب می شـود كـه هزينـه تأميـن مالـی داخلـی و 
خارجـی متفـاوت باشـد بـه نحوی كـه تأمين مالـی خارجـی هزينه 
بيشـتری بـرای شـركت در بـر خواهـد داشـت.   مطالعـه ايزلـي و 
اوهـارا)10( )2003(، نشـان می دهـد سـرمايه گذاران بـرای نگهـداری 
سـهام بـا اطالعـات خـاص )منتشـر نشـده( بـازده بيشـتری را طلب 
می كننـد. ايـن بـازده باالتـر نشـان می دهـد كـه اطالعـات خـاص، 
افزايـش  نگهـداری سـهام  در  را  بی اطـالع  ريسـک سـرمايه گذاران 
می دهـد. در مجمـوع می تـوان گفـت عـدم تقـارن نقـش مهمـی در 

ميـزان هزينـه تأميـن مالـی خارجـی ايفـا می كنـد.
 مايـرز و ماجلـوف)11( )1984(، عنـوان كردند كـه در صورت وجود 
عـدم تقـارن اطالعاتـی شـركت ها تمايـل بـه پيـروی از يـک سلسـله 
مراتـب در سياسـت های تأميـن مالـی خـود دارنـد بـه ايـن معنـا كه 
آن هـا تأميـن مالـی از طريـق منابـع داخلی را نسـبت 
بـه تأميـن مالـی از طريـق منابـع خارجی )حسـاس به 
اطالعـات( مرجـح می داننـد. بـرای حـل مشـكل عدم 
ماننـد  راه حل هايـی  بـه  می تـوان  اطالعاتـی  تقـارن 
شـركت  توسـط  حسـابداری  اسـتانداردهای  انتخـاب 
مكانيسـم های  افشـا،  سياسـت های  كارگيـری  بـه  و 
خـود اجبـاری و خـود انگيزگـی مديـران بـه  منظـور 
و  قوانيـن  وضـع  اطالعاتـی،  تقـارن  عـدم  كاهـش 
ماننـد  اطالعاتـی  واسـطه های  ايجـاد  و  مقـررات 
كـرد  اشـاره  رتبه بنـدی  نهادهـای  و   تحليل گـران 

)ايزلي و اوهارا)12(، 2003(.
 

5- نظریه نمایندگي
 نظريـه نمايندگـي وجـه نقد كه توسـط جنسـن و 
مـک لينـگ)13( )1976( ارائـه شـد، بيـان مي  كند كه 
حتي در زماني كه شـركت فرصت هاي سـرمايه گذاري 
ضعيفـي دارد، مديـران ترجيـح مي دهنـد وجـه نقـد 
را در جهـت عاليـق خودشـان نگهـداري كـرده و بـا 
را  سـهامداران  بـازده  سـهام،  سـود  پرداخـت   عـدم 

افزايش ندهند. 
 تفكيـک مالكيـت از مديريـت منجـر بـه يـک مشـكل سـازماني 
مشـهور بـه نـام مشـكل نمايندگـي شـد. براسـاس  تئوري جنسـن و 
مـک  لينـگ، تعريـف رابطـه نمايندگـي چنيـن مي باشـد: قـراردادي 
اسـت كـه بـر اسـاس آن يـک شـخص يـا بيش تـر )كارگمـاران(، 
شـخص ديگـري )كارگـزار( را اسـتخدام مي كننـد تـا خدماتـي را 
بـه نمايندگـي از كارگمـاران كـه مسـتلزم تفويـض اختيـار تعدادي 
انجـام دهنـد.  اگـر فـرض شـود كـه  تصميـم بـه كارگـزار اسـت، 
هـر دو طـرف بـه دنبـال حداكثرسـازي منافـع خودشـان باشـند، 
ايـن نكتـه كـه كارگـزاران  بـه  بـراي اعتقـاد  دليـل خوبـي اسـت 
را دنبـال كننـد.  نمي تواننـد هميشـه حداكثـر منافـع كارگمـاران 
 آن هـا هـم چنيـن در يـک واحـد اقتصـادی دو نـوع تضـاد منافـع را 

شناسايی می كنند:

وجــوه نقــد از منابــع مهــم و 
حیاتــی هــر واحــد اقتصــادی 
ــاد  ــی رود. ایج ــمار م ــه ش ب
نقــد  وجــوه  بیــن  تــوازن 
ــدی  ــای نق ــود و نیازه موج
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری یک
اقتصــادی  ســامت 
ــداوم  واحدهــای تجــاری و ت
در  آن هاســت.  فعالیــت 
تصمیمــات  از  بســیاری 
مالــی، الگوهای ارزشــگذاری 
روش هــای  بهــادار،  اوراق 
طرح هــای  ارزیابــی 
غیــره،  و  ســرمایه ای 
ــی  ــدی نقش ــای نق جریان ه

دارد.  محــوری 
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الف( تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام
ب( تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق  بدهی

چنيـن تضادهايـی منجـر بـه شناسـايی هزينه هـای نمايندگـی 
می شـود كـه می تواننـد در توجيـه رفتار نگهـداری وجه نقد توسـط 

مديريـت بـه كار رونـد )جنسـن و مـک لينـگ، 1976(.

نتیجه گیری
وجـوه نقـد از منابـع مهـم و حياتـی هر واحـد اقتصادی به شـمار 
مـی رود. ايجـاد تـوازن بيـن وجـوه نقـد موجـود و نيازهـای نقـدی 
يكـی از مهم تريـن عوامـل سـالمت اقتصـادی واحدهـای تجـاری و 
تـداوم فعاليـت آن هاسـت. در بسـياری از تصميمات مالـی، الگوهای 
ارزشـگذاری اوراق بهـادار، روش هـای ارزيابی طرح های سـرمايه ای و 

غيـره، جريان هـای نقـدی نقشـی محـوری دارد. 
 چگونگـی بـه كار گرفتـن وجوه داخلـی، تصميمی مهـم در تضاد 
بيـن سـهامداران و مديران اسـت. تفكيک مالكيـت از مديريت منجر 
بـه بـروز يـک مشـكل سـازماني مشـهور بـه نـام مشـكل نمايندگي 
شـده اسـت. براسـاس  تئـوري جنسـن و مـک  لينـگ)14(، )1976( 
تعريـف رابطـه نمايندگـي چنيـن مي باشـد: »قـراردادي اسـت كـه 
بـر اسـاس آن يک شـخص يـا بيش تـر )كارگماران(، شـخص 
ديگـري )كارگـزار( را اسـتخدام مي كنـد تـا خدماتـي را بـه 
نمايندگـي از كارگماران كه مسـتلزم تفويـض اختيار تعدادي 
تصميـم بـه كارگـزار اسـت، انجام دهـد. » اگر فرض شـود كه 
هر دو طرف به دنبال حداكثرسـازي منافع خودشـان باشـند، 
دليـل خوبـي اسـت بـراي اعتقـاد بـه ايـن نكتـه كـه كارگزار 
نمي توانـد هميشـه حداكثـر منافـع كارگماران را دنبـال كند. 
آن هـا هـم چنين در يک واحـد اقتصادی دو نـوع تضاد منافع 

را شناسـايی می كننـد:
الف( تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام 

ب( تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق  بدهی
هزينه هـای  شناسـايی  بـه  منجـر  تضادهايـی  چنيـن   
نمايندگـی می شـود كـه می تواننـد در توجيه رفتـار نگهداری 
وجـه نقـد توسـط مديريـت بـه كار رونـد. )جنسـن و مـک 

 )1976 لينـگ، 
از  سـطحي  دنبـال  بـه  مديـران  معمـول،  طـور  بـه   
موجودي هـاي نقـدي هسـتند كـه با توجـه به مزايـا و معايب 
نگهـداري موجودي هـاي نقـدي حالـت بهينـه داشـته باشـد. 
بـه عبارت ديگر، شـركت ها در جسـتجوي آن سـطح بهينه از 
نقدينگـي هسـتند كـه به دليـل كمبـود نقدينگـي، ضررهاي 
عمـده به شـركت وارد نيايد و از طرفي، بـا نگهداري وجه نقد 
اضافـي، فرصت هـا از دسـت نـرود و ايـن مـورد، همان سـطح 
دردوره هـاي  البتـه  كـه  در شركت هاسـت  نقدينگـي هـدف 
زمانـي مختلـف، متفاوت اسـت. )آقايـی و همـكاران، 1388(
 موجـودي نقـد جـزء يكـی از مهمتريـن دارايي هـا بـرای 
وجـه  نگهـداري  ميـزان  می آيـد.  بـه حسـاب  شـركتی  هـر 
نقـد كافـي و يـا مـازاد بـا توجـه بـه تصميمـات مديريـت 
تقـارن عـدم  مخاطـرات  بـا  نشـدن  مواجـه  منظـور  بـه   و 

 اطالعاتي است.
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