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 چکیده

از حد یش بهای اساسی گزارشگری حسابداری، نقش مهمی در جلوگیری از یژگیویکی از  عنوانبهی کارمحافظه

ی های تثبیت اقتصادیاستسین ترمهمهای پولی و مالی از یاستسطرفی  ازهای شرکت را دارد. ییداراگزارش کردن 

ی و کارمحافظهبا توجه به اهمیت  و همین راستا درشود. یماستفاده  هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا

ارتجاری ی و اعتبکارمحافظههای یاستسیر تأثهدف این پژوهش، بررسی  هاشرکتهای پولی در اعتبار تجاری یاستس

 بر اساس 2831تا  2831شرکت طی دوره زمانی 201در سیاست پولی است. برای این منظور و تغییرات روی داده 

دهد یم نشان مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج پژوهش های پانلداده براساس الگوهای و انتخاب شد حذف سیستماتیک

اثر  پولی نشان داد که سیاست چنین نتایجی دارد. هممعناداریر مثبت و تأثی بر اعتبار تجاری کارمحافظهکه شاخص 

شود که مدیریان به جهت افزایش بر این اساس پیشنهاد می ی و اعتبار تجاری ندارد.کارمحافظهمعناداری بر ارتباط 

 کاری توجه ویژه داشته باشند.ها، به شاخص محافظهسایر شرکت بهاعتبار تجاری خود نسبت 

 های پانل.های پولی، دادهسیاستکاری، اعتبار تجاری، : محافظهواژگان کلیدی

 

 

 

 

Abstract 

Conservatism as an essential feature of accounting reporting plays an important role in 

preventing excessive reporting of corporate assets. On the other hand, monetary and fiscal 

policies are among the most important economic stabilization policies used to manage and 

control demand side To be. In this regard, and given the importance of conservatism and 

monetary policies in trade credit, the purpose of this study is to examine the impact of 

conservatism policies and trade credit and changes in monetary policy. For this purpose, 102 

companies were selected during the period from 2006 to 2015 based on the systematic 

elimination and were evaluated based on panel data patterns. The results of the research show 

that the conservative index has a positive and significant effect on trade credit. Also, the results 

showed that monetary policy has no significant effect on conservatism and commercial 

credit.  On this basis, it is suggested that managers pay special attention to the conservative 

index in order to increase their business reputation relative to other companies. 
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