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مطابق با تئوری سلسله مراتب و مخ الف با تئوری تطابق سررسید در شرکتهای بورسی ایران
است.
واژههای کليدی :ساختار سرمایه ،سررسید بدهی ،ظرفیت بدهی ،ریسک نقدینگی ،مشکالت
سرمایهگذاری کمتر از حد

بحث در مورد تعیین ساختار سرمایه ایده آل و ارزش شرکت به نتیجه پژوهش مودیگلیانی و
میلر  ) 031 1( 0برمیگردد که با فرض عدم وجود مالیات در کنار سایر مفروضات ،ارزش شرکت
مستقل از ساختار سرمایه تعیین می شود و ارزش شرکت بدون اهرم برابر با ارزش شرکت اهرمی
است .با توجه به غیر واقعی بودن این فرض ،آنها در پژوهشهای بعدشان (  ) 0391مالیات را در
نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که به دلیل عامل سپر مالیاتی بدهی ،ارزش شرکت اهرمی
بیشتر از ارزش شرکت بدون اهرم است .مودیگلیانی و میلر (  ) 0311پژوهشهای اولیه خود در
سال  0391را اصالح کردند و اثر مالیاتهای شخصی را به دوطبقه؛ مالیات بر درآمد از منابع
سهم و مالیات بر درآمد اوراق بهادار بدهی طبقه بندی کردند .بنابراین نتایج آنها داللت از وجود
ساختار سرمایه بهینه در سطح کالن نه در سطح خرد دارد (هاندو و شارما .) 2102 ،2
نتیجه مباحث قضیه مودیگلیانی و میلر به تئوری توازن ختم میشود که مدعی است؛ شرکت
تا جایی استقراض خواهد کرد که بین ارزش حاشیهای کاهش مالیات یا سپر مالیاتی بهره
پرداختشده وام با افزایش ارزش فعلی هزینههای ورشکستگی تعادل برقرار شود (سرقیسکی و
وایدین  .) 2102 ،1تئوری سلسله مراتب ساختار سرمایه نیز برگرفته از عقاید مایرز و مجلوف 2
(  ) 0312و مایرز  ) 0312 ( 1است ،که شرکتها به دلیل وجود عدم تقارن اطالعاتی ،تأمین مالی
داخلی را به تأمین مالی داخلی ترجیح میدهند.
زمانیکه تأمین مالی خارجی نیاز باشد ،شرکتها اوراق بدهی (هزینههای اطالعاتی پایینتر)
را نسبت به اوراق سهام در اولویت قرار میدهند (فرانک و گویال .) 2111 ،9
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ساختار بهینه سرم ایه داللت بر میزانی از بدهی دارد که کل ارزش شرکت (جمع بدهی و
حقوق صاحبان سهام) را به حداکثر میرساند (فان و ساندرسان  .) 2111 ،0درحالیکه ساختار
سرمایه نامناسب همه زمینههای فعالیت یک واحد تجاری را تحت تأثیر خود قرار میدهد و
میتواند سبب بروز مسائلی نظیر اف زایش هزینه سرمایه ،کاهش ارزش ،افزایش ریسک و درنهایت
ورشکستگی واحد تجاری شود (آناقیز و ملکی .) 0132 ،بنابراین ساختار سرمایه بایستی متناسب
با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز ننماید .ازاین رو شرکت بایستی تا میزانی
استقراض کند که بدون هیچ مشکلی بتوا ند آن را بازپرداخت نماید (وکیلی فرد.) 0111 ،
اگرچه شرکتها اوراق بدهی را به دالیل مختلفی نظیر هزینه پایین ،منافع مالیاتی و کاهش
مشکالت نمایندگی مرتبط با جریان وجه نقد آزاد ،در ساختار سرمایه خود برمیگزینند ،لیکن
استفاده از بدهی ریسکی ،تحریفاتی را در عملیات واقعی شرکت نظیر سرمایهگذاری کمتر از حد
ایجاد میکند (گیامبونا و همکاران .) 2111 ،ازاینرو مطابق با عقاید جنسن و مکلینگ ) 0319( 2
و مایرز ( ) 0311؛ موجب کم سرمایهگذاری یا بیش سرمایهگذاری مدیر در فرصتهای رشد آتی
شرکت میشود (بیلت و همکاران .) 2111 ،1
درواقع گ اهی مدیران وادار به نادیده انگاشتن پروژههایی با خالص ارزش فعلی مثبت
(سرمایهگذاری کمتر از حد  )2و گاهی مجبور به تقبل پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی
(سرمایهگذاری بیشازحد  )1میشوند .تئوری (برای نمونه ،مایرز (  ) 0311و هارت ) 0331( 9
معتقدند که شرکتهای دارای فرصت رشد باال ،اهرم پایینتر و بدهی کوتاه مدتتری را
برمیگزینند ) نشان میدهد که چنین تحریفاتی میتوانند از طریق گزینش سررسید بدهی و اهرم
کاهش یابند و متعاقباً انتخاب مشترک این دو استراتژی باید با توجه به هزینهها و منافع حاصل
از اجزای ساختار سرمایه باشند (گیامبونا و همکاران  .) 2111 ،1لیکن نقش این دو استراتژی در
کاهش مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکتهایی با ظرفیت بدهی باال و پایین مشابه
نیستند .انتظار بر آن است که شرکتهای با ظرفیت بدهی باالتر (پایینتر) ،با انعطافپذیری مالی
بیشتر و ریسک کمتر ،از این دو استراتژی به صورت جایگزین (مکمل) استفاده کنند .در ایران
باوجوداینکه ظرفیت بدهی در پژوهش سعیدی و آبشت (  ) 0132و پیری و برزگری (  ) 0132مورد

66

نقش ظرفیت بدهي در انتخاب استراتژي هاي موثر به منظور کاهش......

 -2مبانی نظری پژوهش
اتخاذ تصمیمات مختلف تأمین مالی جهت رفاه مالی شرکت حیاتی می باشند ،چراکه تصمیمی
نادرست در رابطه با ساختار سرمایه ،منجر به آشفتگی مالی و حتی ورشکستگی میشود .زمانی
که شرکتی از اوراق بدهی استفاده می کند ،موظف به بازپرداخت اصل و بهرههای بدهی در
سررسید آن است که ازاینجهت در معرض ریسک نکول یا ورشکستگی قرار میگیرد (ژانگ ،0
 .) 2101بنابراین انتخابهای تأمین مالی شرکت ،بستگی به میزان بدهی دارد که شرکت توانایی
تحمل آن را داشته باشد .همانگونه که در پژوهش لمون و زندر  ) 2101 ( 2عنوان شد ،مطابق
تئوری سلسله مراتب تأمین مالی ،ظرفیت بدهی  1نوعی محدودیت مالی تلقی میشود .با توجه به
عدم تقارن اطالعاتی در این تئوری ،شرکتها می بایست مقداری ظرفیت استقراض ذخیره داشته
باشند ،تا در صورت نیاز به انتشار اوراق بدهی بتوانند از فرصتهای سرمایهگذاری خوب بهرهمند
شوند (اریتس و همکاران .) 2111 ،2
ظرفیت بدهی مقدار بدهیای تعریف میشود که شرکت میتواند برای تأمین مالی ایجاد کند؛
بهگونهای که از نظر نقدی دچار مشکالت مالی و بازپرداخت بدهیها نشود .درواقع میتوان گفت
ظرفیت بدهی ،نشان دهنده وضعیت مالی شرکت برای ایجاد بدهی اضافی است؛ زیرا شرکتی که
از نظر مالی در مضیقه است و برای افزایش بدهی محدودی ت دارد با ایجاد بدهی اضافی ممکن
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بررسی قرار گرفته است ،لیکن تاکنون پژوهشی درزمینهی نقش ظرفیت بدهی شرکتها در
انتخاب استراتژیهای مؤثر (اهرم و سررسید بدهی) به منظور رفع مشکالت سرمایهگذاری کمتر
از حد آنها انجام نگرفته است.
لذا در این پژوهش بررسی میشود که شرکتهای با ظرفیت بدهی متفاوت به منظور رفع
مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد ،از استراتژیهای اهرم و سررسید بدهی به صورت جایگزین
استفاده میکنند یا مکمل؟ در ادامه ادبیات و پیشینه پژوهش بیان میگردد ،سپس فرضیهها،
روش پژوهش و متغیرهای مورد استفاده در پژوهش توضیح داده میشود و در پایان آزمون
فرضیهها و نتایج پژوهش بیان میگردد.
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است در وضعیت خطرناک مالی قرار گیرد و دچار بحران مالی شود .بنابراین بررسی ظرفیت بدهی
از سوی مدیران مالی شرکتها ،در افزایش احتمال تداوم فعالیتها مؤثر است (چو .) 2102 ،0
شرکتهای بدون تعهد پرداخت بدهی و با ظرفیت بدهی باال نسبت به شرکتهای با ظرفیت
بدهی پایین ،از پتانسیل بیشتری برای استقراض آتی برخوردارند تا سرمایهگذاریهایی را که
به عنوان فرصت رشد شرکت تلقی می شوند ،تأمین مالی کنند .این موضوع در طول زمان به آنها
مزیتی رقابتی میدهد (مون و همکاران  ) 2101 ،2در مقابل ،شرکتی با بدهی ریسکی انگیزهای
برای رد برخی از فرصتهای سرمایهگذاری دارد (ازکان  ،) 2112 ،1زیرا بازده حاصل از این پروژهها
بجای تعلق به سهامداران و مدیران تا حدی به اعتباردهندگان تعلق خواهد گرفت و مدیران همسو
با منافع سهامداران ،پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت را نادیده میگیرند ،بنابراین منجر به
مسئله "سرمایهگذاری کمتر از حد" یا "استقراض بیش از ظرفیت" میشود (دانگ  .)2100 ،2به
عبارت دیگر این مشکل نمایندگی بدهی که با فرصت رشد شرکت مرتبط است میتواند با کوتاه
کردن سررسید بدهی یا با نظارت اعتباردهندگان بر سهامداران رفع شود .چنانچه سرمایهگذاری
برای شرکت ارزش آفرین باشد ،بدهی باید پیش از اجرای فرصت رشد سررسید شود (سونا و
ولالدو  .) 2102 ،1زیرا بدهی که پیش از فرصتهای سرمایهگذاری شرکت سررسید شود،
تصمیمات سرمایهگذاری با بهینگی اندک  9را تحمیل نمیکند (کریچ و ترا .) 2102 ،1
از طرفی شرکتی که بدهی کوتاه مدت (بدهی بلندمدت) بیشتری داشته باشد ،با ریسک
نقدینگی  1باالتری (کمتر) روبرو خواهد شد و انگیزهای برای کاهش (افزایش) اهرم خواهد داشت.
بنابراین ریسک نقدینگی مرتبط با بدهی کوتاهمدت محدودیتی در انتخابش اعمال میکند ،که
با وجود این ریسک نقدینگی ،استراتژی اهرم پایین نسبت به استراتژی بدهی کوتاهمدت به عنوان
راهحلی برای سرمایهگذاری کمتر از حد ترجیح داده میشود .زیرا اهرم پایین ،مستقیماً هزینهی
ریسک "استقراض بیش از ظرفیت" را کاهش میدهد و فرصتهای رشد شرکت در نظر گرفته
میشوند (دانگ .) 2100 ،بدهی کوتاهمدت درحالیکه میتواند مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد
را کاهش و درنتیجه اهرم شرکت را افزایش دهد .از سویی دیگر مطابق با تئوری ساختار سرمایه،
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ریسک نقدینگی و درنتیجه هزینههای ورشکستگی را میافزاید که باعث کاهش اهرم بهینه خواهد
شد .بهطورکلی شرکتها هنگام انتخاب بدهی کوتاهمدت ،توازنی بین کاهش مشکل سرمایهگذاری
کمتر از حد در مقابل افزایش هزینه ریسک نقدینگی برقرار میکنند (جانسون  .) 2111 ،0درنتیجه
اهرم و سررسید بدهی باید به صورت معکوسی مرتبط باشند زیرا هزینههای نمایندگی
سرمایهگذاری کمتر از حد میتواند به واسطه کاهش اهرم و نیز از طریق کوتاه کردن سررسید
بدهی کاهش یابد (آنتونیو و همکاران  .) 2119،2از طرف دیگر ،تئوری توازن پیشبینی میکند که
شرکتهایی با اهرم باال سررسید بدهی بلندمدتتری (چون بدهی کوتاهمدت بر ریسک نقدینگی
باالتری داللت میکند ) را بهمنظور کاهش هزینههای ورشکستگی انتخاب میکنند (کریچ و ترا،
 .) 2102عالوه بر ابزارهای بدهی کوتاهمدت و اهرم ،بنا بر عقیده مایرز (  ) 0311تطابق سررسید
داراییها و بدهیهای شرکت نیز به عنوان ابزاری دیگر برای کاهش مشکل سرمایهگذاری کمتر از
حد بکار میرود (کرنر .) 2111 ،1
لمون و زندر  ) 2101 ( 2معتقدند؛ شرکتهایی با ظرفیت بدهی باالتر ،بزرگتر و دارای
بازدههای باثباتتر و درنتیجه رتبه بندی باالتری دارند .چنین شرکتهایی با ریسک نقدینگی
پایینتر و انعطاف پذیری مالی بیشتر ،میتوانند بدهی کوتاهمدت را بدون اجبار به کاهش اهرم ،به
منظور رفع مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد بکار گیرند .بنابراین انتظار میرود در شرکتهای با
ظرفیت بدهی باال اهرم و سررسید بدهی به عنوان استراتژیهای جایگزین  1باشند.
لیکن در شرکتهایی با ظرفیت بدهی پایین ریسک نقدینگی نسبت به مشکل سرمایهگذاری
کمتر از حد اهمیت بیشتری دارد و زمانیکه بدهی کوتاهمدت را برای رفع مشکل سرمایهگذاری
کمتر از حد برمی گزینند ،ناچارند اهرم را نیز به منظور اجتناب از ریسک نقدینگی کاهش دهند.
بنابراین انتظار میرود در این شرکتها برخالف شرکتهای با ظرفیت بدهی باال ،اهرم و سررسید
بدهی به عنوان استراتژیهای مکمل  9برای رفع مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد بکار گرفته
شوند.
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 -3پيشينه پژوهشها
 -1-3پژوهشهای خارجی
کاشفی پور و خوانساالر (  ) 2101طی سالهای  0331الی  2100به بررسی نقش ظرفیت بدهی
بر تصمیمگیری هم زمان بین اهرم و سررسید بدهی به منظور کاهش مشکالت سرمایهگذاری
کمتر از حد در شرکتهای عضو سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی  1پرداختند .آنها به این
نتیجه دست یافتن د که شرکتهایی با ظرفیت بدهی باالتر ،از اهرم و سررسید بدهی به عنوان
استراتژیهای جایگزین استفاده میکنند .در مقابل شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین از اهرم و
سررسید بدهی به عنوان استراتژیهای مکمل جهت رفع مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد بهره
میگیرند .همچنین نتا یج آنها تائید کننده تئوریهای عالمت دهی ،تطابق سررسید و مالیات
است.

1 Dennis et al
2 Magri
3 Kashefi Pour & Khansalar
4 Data et al
5 OECD Countries
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اخیراً اهمیت چند بعدی ساختار سرمایه شرکتها ،به واسطه مطالعاتی (برای نمونه ،دنیس و
همکاران 2111 ،0؛ گیامبونا و همکاران2111 ،؛ مگری 2101 ،2؛ دانگ2100 ،؛ کاشفی پور و
خوانساالر  ) 2101 ،1بر انتخاب هم زمان اهرم و سررسید بدهی جلب توجه کرده است ،چراکه
اهمیت انتخاب این دو استراتژی برای کاهش تضادهای نمایندگی بین سهامدار و مدیر ،به خوبی
در ادبیات مالی شناخته شده است (داتا و همکاران  .) 2111 ،2عالوه بر آن بررسی چارچوب
معادالت تک معادلهای که عمدتاً در ادبیات مالی استفاده میشود ،توانایی توضیح همزمانی
استراتژیهای تصمیمگیری مالی و روابط متقابل استراتژیها را ندارد و استفاده از مدلهای ثابت
به جای مدلهای پویا و عدم توجه به وابستگی متغیرهای تصمیم مالی بر گذشتهشان باعث ایجاد
تورش ناشی از متغیرهای حذف شده در مدل میشود .درواقع سؤالی که مطرح میشود ،آن است
که آیا عملکرد متغیرهای تصمیم در دورههای قبل بر عملکرد آتی آنها اثر گذاشته است؟
ادبیات مالی در ایران تاکنون شرایطی را که اهرم و سررسید بدهی به عنوان استراتژی مکمل
یا جایگزین در جهت رفع مشکالت سرمایه گذاری کمتر از حد باشند ،بررسی نکرده است .در این
مقاله بررسی می کنیم که چگونه ظرفیت بدهی بر انتخاب همزمان اهرم و سررسید بدهی تأثیر
میگذارد تا مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد برطرف شوند.

02

نقش ظرفیت بدهي در انتخاب استراتژي هاي موثر به منظور کاهش......

1 Alcock et al
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کرچ و ترا (  ) 2102انتخاب سررسید بدهی شرکت را در  1کشور آمریکای جنوبی طی دوره
 0339تا  2111بررسی کرد .مطابق با تئوری توازن ارتباط بین اهرم و سررسید بدهی مثبت است
و مطابق با تئوری نمایندگی به عنوان جایگزین عمل نمیکنند .متغیرهای اندازه شرکت،
داراییهای ثابت مشهود و ریسک تجاری ارتباط مستقیم و مثبتی با سررسید بدهی دارند.
الکوک و همکاران  ) 2102 ( 0عوامل مؤثر بر سررسید بدهی را برای  211شرکت برتر در بورس
اوراق بهادار استرالیا بررسی کردند .آنها در شرکتهای استرالیایی نه تنها ارتباط مثبتی بین
اهرم و سررسید بدهی را نشان دادند بلکه شرکتها از بدهی کوتاهمدت بهمنظور اعالن کیفیت
باالی خود به بازار استفاده کردند .شرکتهای استرالیایی اهرم پایینتر را نسبت به سررسید بدهی
برای کاهش مسائل سرمایهگذاری کمتر از حد ترجیح میدهند .هیچکدام از تئوریهای سررسید
بدهی شامل اصل تطابق ،فرضیههای هزینه نمایندگی ،ریسک نرخ بهره و هزینههای معامله (بهجز
فرضیه عالمتدهی) را تائید نکردند.
دانگ (  ) 2100طی سالهای  0339تا  2111گزینش اهرم ،سررسید بدهی و سرمایهگذاری
را در سیستم معادالت همزمان بهمنظور کاهش مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد در انگلستان
بررسی کرد .او به این نتیجه رسید که شرکتهای با رشد باال ،انگیزههای سرمایهگذاری کمتر از
حد را با کاهش اهرم نه با بدهی کوتاهمدت کنترل میکنند .زیرا شرکتها در انتخاب بدهی
کوتاهمدت به دلیل ایجاد ریسک نقدینگی محدود می باشند .ارتباط مثبت بین اهرم و سررسید
بدهی در پژوهش او بدین معنا است که اهرم و سررسید بدهی استراتژیهای مکمل در جهت
رفع مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد می باشند .درنهایت نتایج پژوهش او مدعی آن است که
ریسک نقدینگی و انعطاف پذیری مالی نسبت به سرمایهگذاری کمتر از حد نقش مهمتری در
گزینش همزمان اهرم و سررسید بدهی دارند.
مگری (  ) 2101به بررسی عوامل تعیینکننده سررسید بدهی ،در شرکتهای خصوصی ایتالیا
طی سالهای  0331 -2111پرداخت .او عنوان کرد که فرصت رشد تأثیر معناداری بر سررسید
بدهی ندارد .همچنین تأثیر منفی اهرم بر سررسید بدهی ،نشاندهنده نقش این دو استراتژی به
عنوان جایگزین در رفع مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد است.
گیامبونا و همکاران (  ) 2111به بررسی ارزش نقد شوندگی دارایی بر روی انتخاب همزمان
اهرم و سررسید بدهی شرکت پرداختند .آنها در شرکتهای امالک و مستغالت به این نتیجه
دست یافتند که شرکتهایی با بیشترین داراییهای نقد از اهرم بیشتر و بدهی بلندمدتتری
استفاده می کنند .ارتباط اهرم و سررسید بدهی منفی است ،بنابراین شرکتهای با فرصت رشد
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 -2-3پژوهشهای داخلی
پیری و صدقیانی (  ) 0132با بررسی ارتباط بین اجزای انعطاف پذیری داخلی ،به این نتیجه
دست یافتند که ظرفیت بدهی در پیش بینی میزان نگهداشت منابع نقدی تأثیری ندارد؛ اما میزان
نگهداشت منابع نقدی را میتوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکتها معرفی
کرد.
سعیدی و آپشت (  ) 0132از ارتباط معناداری بین متغیرهای داراییهای ثابت به جمع
داراییها  ،ارزش روز شرکت ،مبلغ فروش ،نوع صنعت و نسبت بدهی به دارایی دوره قبل با ظرفیت
بدهی خبر دادند.
رحیمی ان و توکل نیا (  ) 0132ارتباط انحنایی بالقوه بین فرصتهای رشد و اهرم بررسی
کردند .نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که درماندگی مالی بر اهرم مالی تأثیری ندارد .همچنین
ارتباط یو شکل وارونی بین فرصتهای رشد و اهرم مالی وجود دارد.

1 Braclay et al
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باال از اهرم و بدهی کوتاهمدت برای کنتر ل مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد بهصورت جایگزین
استفاده می کنند .فرصت رشد با سررسید بدهی ارتباط منفی اما با سررسید دارایی ارتباط مثبت
دارد.
جانسون (  ) 2111تأثیر فرصتهای رشد را بر انتخاب همزمان اهرم و سررسید بدهی بررسی
کرد .او به این نتیجه رسید که شرکته ای با رشد باال ،با اتخاذ سیاستهای اهرم پایین یا بدهی
کوتاهمدت ،مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد را حل میکنند .این دو سیاست استراتژیهای
جایگزین برای رفع مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد می باشند .بدهی کوتاهمدت اثر منفی
فرصتهای رشد بر اهرم را میکاهد .نتایج آنها از ارتباط مثبت بین سررسید دارایی و سررسید
بدهی پشتیبانی میکند ،درواقع شرکتها مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد را با تطابق سررسید
داراییها و بدهیهایشان رفع میکنند.
بارکلی و همکاران  ) 2111 ( 0طی پژوهش ی به بررسی و گزینش مشترک اهرم و سررسید
بدهی ،با تمرکز بر تأثیر مجموعه فرصتهای سرمایهگذاری شرکت در تعیین این سیاستها
پرداختند .نتایج مدعی آن است که با فرصتهای رشد بیشتر در مجموعه فرصت سرمایهگذاری،
موجب کاهش اهرم و بدهی بلندمدت شرکت میشود .همچنین اهرم و سررسید بدهی در رفع
سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیشازحد مکمل نیستند بلکه جایگزین میباشند.

07

نقش ظرفیت بدهي در انتخاب استراتژي هاي موثر به منظور کاهش......

 -7فرضيههای پژوهش
با فرض اینکه شرکتهای دارای فرصت رشد باال ،تضادهای نمایندگی بیشتری بین سهامداران و
اعتباردهندگان داشته باشند ،بنابراین بیشتر در معرض مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد قرار
میگیرند و این تضادهای نمایندگی بهواسطه استفاده از بدهی کوتاهمدت کاهش می یابد (گارسیا-
تروئل و سوالنو  .) 2101 ،0در واقع مایرز (  ) 0311و هارت (  ) 0331معتقدند که شرکتهای دارای
فرصتهای رشد قابل توجه نسبت به شرکتهای با فرصت رشد پایین ،اهرم پایینتر و بدهی
کوتاهمدتتری را خواهند داشت (گیامبونا و همکاران .) 2111 ،از این رو شواهد تجربی نشان
دادهاند که به دلیل مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد ،انتظار ارتباط منفی بین فرصت رشد و
سررسید بدهی (برای نمونه ،گودس و اپلر 0339 ،2؛ ازکان2111 ،؛ دنیس و همکاران2111 ،؛ شلر
و هالبرت 2110 ،1؛ بوان و دان بلت 2112 ،2؛ ازکان2112 ،؛ مون و تاندون  ) 2111 ،1و نیز رابطه

1 García-Teruel & Solano
2 Guedes & Opler
3 Scherr & Hulbert
4 Bevan & Donbolt
5 Moon & Tandon
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صمدی و همکاران (  ) 0132به بررسی ارتباط بین فرصتهای رشد و اهرم پرداختند .یافتههای
پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط غیرخطی (درجه سوم) است که در سطوح باال و پایین از
فرصتهای رشد این ارتباط منفی و در سطوح متوسط مثبت می باشد؛ شدت ارتباط منفی در
سطوح پایین بسیار بیشتر از سطوح باالی فرصتهای رشد می باشد.
حاجیها و اخالقی (  ) 0130به بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی از دیدگاه تئوری
نمایندگی و اهرم پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین اندازه شرکت ،مشهود بودن
دارایی و فرصت رشد شرکت با ساختار سررسید بدهی رابطه مثبت وجود دارد .همچنین بین
اه رم مالی و ساختار سررسید بدهی در سطح  %31اطمینان رابطهی معناداری یافت نشد.
کریمی و همکاران (  ) 0113به بررسی تأثیر اهرم مالی و فرصت رشد بر تصمیمات
سرمایهگذاری پرداختند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین اهرم مالی و تصمیمات
سرمایهگذاری رابطه معنادار و منفی وجود دارد .بنابراین شرکتهایی که اهرم مالی بیشتری داشته
باشند ،کمتر به سرمایهگذاری می پردازند و شرکتهایی که بدهی کمتری دارند ،رغبت بیشتری
به سرمایهگذاری در داراییهای سرمایهای نشان میدهند.
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فرضيه اول :در شرکتهایی با ظرفیت بدهی پایین ،بین فرصت رشد و سررسید بدهی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد.
فرضيه دوم :در شرکت هایی با ظرفیت بدهی پایین ،بین فرصت رشد و اهرم مالی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد.
فرضيه سوم :در شرکت هایی با ظرفیت بدهی پایین ،ارتباط مثبت و دوطرفه بین سررسید
بدهی و اهرم مالی (استراتژی مکمل) برقرار است.
فرضيه چهارم :در شرکتهایی با ظرفیت بدهی باال ،بین فرصت رشد و سررسید بدهی رابطه
منفی و معناداری وجود دارد.
1 Stohs & Mauer
2 Cai et al
3 Karadeniz et al
4 Leland & Toft
5 Braclay et al
6 Elyasiani et al
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منفی بین فرصت رشد و اهرم (برای نمونه ،استوز و مائور 0339 ،0؛ بارکلی و همکاران2111 ،؛ ؛
بیلت و همکاران2111 ،؛ الکوک و همکاران ) 2102 ،وجود دارد.
با این حال نتایج پژوهش دانگ (  ) 2100و کای و همکاران  ) 2111 ( 2رابطه مثبت بین فرصت
رشد و سررسید بدهی را نشان دادهاند ،چراکه شرکتیهای دارای فرصت رشد باال ،بدهی را به
ع نوان راهکار کنترل مدیران از سرمایهگذاری بیش از حد میدانند (کای و همکاران.)2111 ،
همچنین مطابق با تئوری سلسلهمراتب ،به دلیل عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایهگذاران خارجی
و مدیران شرکت ،خصوصاً شرکتهایی که فرصتهای رشد آنها بیشتر از دارایی آنهاست ،ارتبا ط
مثبتی را بین فرصت رشد و اهرم پیشبینی میکند (کارادنیز و همکاران .) 2113 ،1
مطابق با تئوری نمایندگی ،اهرم شرکت و سررسید بدهی به عنوان استراتژیهای جایگزین
برای کاهش مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد عمل میکنند و انتظار میرود ارتباط منفی بین
آنها وجود داشته باشد (برای نمونه ،دنیس و همکاران2111 ،؛ بارکلی و همکاران2111 ،؛
جانسون2111 ،؛ گیامبونا و همکاران2111 ،؛ مگری .) 2101 ،درحالیکه نتایج برخی پژوهشها
مخالف با آنها است (برای نمونه ،بارکلی و اسمیت0331 ،؛ لیالند و تافت 0339 ،2؛ بارکلی و
همکاران 0331 ،1؛ الیاسیانی و همکاران 2112 ،9؛ دانگ ،) 210 0 ،درواقع این شرکتها
استراتژیهای نامبرده را بهصورت مکمل استفاده میکنند .بر اساس مبانی نظری ذکرشده،
فرضیات این پژوهش به شرح زیر می باشند:
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فرضيه پنجم :در شرکتهایی با ظرفیت بدهی باال ،بین فرصت رشد و اهرم مالی رابطه منفی
و معناداری وجود دارد.
فرضيه ششم :در شرکتهایی با ظرفیت بدهی باال ،ارتباط منفی و دوطرفه بین سررسید
بدهی و اهرم مالی (استراتژی جایگزین) برقرار است.

پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی است .همچنین این پژوهش از لحاظ روش ،از نوع
توصیفی  -رگرسیونی است .مدل ارائه شده در پژوهش حاضر ،ارتباط متقابل متغیرهای اهرم و
سررسید بدهی شرکتها را با توجه به پویایی آنها مدنظر قرار داده است .از جمله روشهای
اقتصادسنجی مناسب برای حل مشکل درونزا بودن شاخصهای نهادی و همبستگی بین
متغیرهای نهادی و دیگر متغیرهای توضیحی ،تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیمیافته
دادههای پانل پویا ( ) GMMاست ،که در این پژوهش بکار گرفته شده است.

 -6جامعه آماری و نمونه
دوره مورد مطالعه یک دوره زمانی ششساله بر اساس صورتهای مالی سال  0111الی 0131
است .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که
دارای این ویژگیها باشند :پایان سال مالی آنها اسفند بوده و در دوره زمانی مورد بررسی تغییر
سال مالی نداده باشند .در طول دوره مورد نظر ،سهام آنها حداقل یک بار در سال معامله شده
باشد .شرکتها تا پیش از سال  11وارد بورس شده باشند .همچنین به دلیل ماهیت متفاوت،
جزو موسسههای مالی ،سرمایهگذاری و بانکها نباشند .کلیه دادههای مورد نیاز آنها نیز در
دسترس باشد  .عالوه بر این ،شرکتهای مورد بررسی در هر صنعت میبایست حداقل  1شرکت
باشند و در کلیه سالهای مورد بررسی زیان ده نباشند .با توجه به بررسیهای انجامشده ،تعداد
 011شرکت طی دوره مورد نظر حائز شرایط باال بوده و بررسی شدهاند.

 -0تصریح مدل و متغيرهای پژوهش
در این پژوهش به منظور بررسی نقش ظرفیت بدهی بر تصمیمگیری همزمان اهرم و سررسید
بدهی ،از سیستم معادالت همزمان ذیل استفاده میشود .دو متغیر اصلی تصمیم جهت بررسی
انتخاب استراتژی شرکتها ( ) Mat ،Levبه عنوان متغیرهای درونزا در نظر گرفته شدهاند.
𝑡𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 = 𝑎0 + (1 − 𝛿)𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡−1 + 𝑎1 𝑀𝑎𝑡𝑖,𝑡 + 𝑎2 𝐺𝑂𝑖,
مدل () 0
𝑡+ 𝑎3 𝑀𝑎𝑡𝑖,𝑡 ∗ 𝐺𝑂𝑖,𝑡 + 𝑎4 𝐷𝑒𝑏 𝑐𝑎𝑝𝑖,
𝑡+ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖,𝑡 + ɛ𝑖 ,
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مدل () 2

00

𝑡𝑀𝑎𝑡𝑖,𝑡 = 𝑎0 + (1 − 𝛿)𝑀𝑎𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝑎1 𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝑎2 𝐺𝑂𝑖 ,
𝑡+ 𝑎3 𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 ∗ 𝐺𝑂𝑖 ,𝑡 + 𝑎4 𝐷𝑒𝑏 𝑐𝑎𝑝𝑖,
𝑡+ 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖,𝑡 + ɛ𝑖,

 -1-0متغيرهای وابسته

 -2-0متغيرهای مستقل

فرصتهای رشد ( 𝑡) 𝐺𝑂𝑖 ,؛ مایرز (  ) 0311معتقد است که فرصتهای سرمایهگذاری آتی
شرکت را میتوان به عنوان فرصتهای رشد تلقی کرد .بنابراین ارزش این فرصتهای رشد بستگی
به احتمال بهکارگیری مطلوب آنها توسط شرکت خواهد داشت (بارکلی و اسمیت .) 0331 ،در
این پژوهش فرصتهای رشد  GROWTHاز رابطه زیر محاسبه میشود:
]کل داراییها ( /ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  +ارزش دفتری کل بدهیها)[= فرصت رشد
𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖,ظرفیت بدهی شرکت  iدر پایان سال مالی  tرا نشان میدهد .شاخص
ظرفیت بدهی در این پژوهش ،بر اساس مشخصههای اصلی شرکت است که شرکت تا چه حدی
توانایی دسترسی به تسهیالت مالی کوتاه و بلندمدت دارد .شرکتهایی بدون توانایی دسترسی به
تسهیالت کوتاه و بلندمدت ،سهم کمتری از این ویژگیها خواهند داشت .در این پژوهش از مدل
لجستیک ظرفیت بدهی لمون و زندر (  ،) 2101برای تعیین میزان ظرفیت بدهی شرکتها استفاده
شده است:

1 Aivazian et al
2 Terra
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عالوه بر آنکه ،متغیرهای اصلی تصمیم (اهرم و سررسید بدهی) در مدلهای فوق متغیری
وابستهاند ،به دلیل در نظر گرفتن تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر ،هر کدام از آنها در معاد له دیگر
به عنوان متغیری برونزا نیز می باشند که تعریف آنها به شرح زیر است:
𝑡 𝐿𝑒𝑣𝑖,نسبت اهرم مالی با تقسیم ارزش دفتری کل بدهیه ا به ارزش دفتری کل دارایی
حاصل میآید (عیوزیان و همکاران 2111 ،0؛ کاشفی پور و خوانساالر2101 ،؛ کریمی و همکاران،
.) 0113
𝑡 𝑀𝑎𝑡𝑖,در این پژوهش سررسید بدهی از طریق تقسیم بدهی بلندمدت بر ارزش دفتری
کل بدهیهای شرکت محاسبه میشود (آنتونیو و همکاران2119 ،؛ ترا 2100 ،2؛ حاجیها و
اخالقی.) 0130 ،

06

مدل () 1

نقش ظرفیت بدهي در انتخاب استراتژي هاي موثر به منظور کاهش......

𝑣𝑒𝐿 Pr = 𝑎0 + 𝑎1 𝐿𝑜𝑔𝑇𝐴 + 𝑎2 𝑅𝑂𝐴 − 𝑎3 𝑃𝑃𝐸 + 𝑎4 𝑀𝐵 + 𝑎5
𝑅𝑑𝑆 + 𝑎6 𝐿𝑜𝑔 𝐴𝑔𝑒 − 𝑎7

تقسیم بر ارزش دفتری داراییهای شرکت Lev .نسبت اهرم مالی؛ برابر است با ارزش دفتری
بدهی بلندمدت به ارزش دفتری داراییهای شرکت .سن شرکت ( ،)Log Ageبه مدتزمان
سپریشده از زمان ورود شرکت به بورس اطالق میشود SdR .انحراف استاندارد بازده سهام
ساالنه شرکت می باشد.
بنابراین رگرسیون لجستیک ظرفیت بدهی با متغیرهای مستقل و وابسته تخمین زده شد و
برای هر متغیر مستقل ضریب ثابتی برآورد گردید .با توجه به ضرایب معنادار و اثرگذار (نتایج
جدول  ،) 2میزان ظرفیت بدهی هر سال -شرکت حاصل شد .سپس با مقایسه متوسط ظرفیت
بدهی هر شرکت با ظرفیت بدهی صنعت ،شرکتها به دو گروه شرکتهای با ظرفیت بدهی باال و
پایین طبقه بندی شده است.

 -3-0متغيرهای تعدیل گر
متغیری است که تأثیر بسیاری بر رابطه بین متغیر مستقل و وابسته دارد .بدین معنا که
حضور یک متغیر سوم ،رابطه ی مورد انتظار اصلی اولیه بین متغیرهای مستقل و وابسته را تغییر
میدهد.
متغیر تعاملی ( 𝑡) 𝑀𝑎𝑡𝑖,𝑡 ∗ 𝐺𝑂𝑖,؛ تعامل بین فرصتهای رشد و بدهی بلندمدت شرکت
است .این متغیر می تواند بر خالص رابطه بین سررسید بدهی و اهرم ،همچنین فرصت رشد بر
اهرم تأثیر بگذارد.
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 Prمیزان دستیابی شرکتها به تسهیالت مالی کوتاهمدت و بلندمدت (شرکتی با میزان
دسترسی به تسهیالت مالی بیشتر نسبت به متوسط سال -صنعت عدد یک و دسترسی به
تسهیالت مالی کمتر نسبت به متوسط سال-صنعت عدد صفر) را اندازهگیری میکند .بدین گونه
که برای کلیه سال -شرکتها میزان دست یابی به این تسهیالت را محاسبه ،سپس آن را با متوسط
سال -صنعت مقایسه شد .بر مبنای این مقایسه ،متغیر وابسته به صورت صفر و یک تعیین شد.
 LogTAلگاریتم ارزش دفتری کل داراییهای شرکت ROA .نسبت بازده داراییها؛ برابر
است با سود عملیاتی تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییها PPE .نسبت خالص ارزش دفتری
اموال ،ماشینآالت و تجهیزات به ارزش دفتری کل داراییهای شرکت MB .نماینده فرصتهای
رشد شرکت است و برابر است با ارزش دفتری بدهی بعالوه ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
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متغیر تعاملی ( 𝑡) 𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 ∗ 𝐺𝑂𝑖 ,؛ تعامل بین فرصتهای رشد و اهرم شرکت است .این
متغیر می تواند بر خالص رابطه بین اهرم و سررسید بدهی ،همچنین فرصت رشد بر سررسید
بدهی تأثیرگذار باشد.

 -7-0متغيرهای کنترلی

1 Frank & Goyal

Downloaded from qfaj.ir at 10:22 +0330 on Monday October 2nd 2017

در این پژوهش عالوه بر متغیرهای ذکر شده ،مطابق با پژوهش کاشفی پور و خوانساالر () 2101
از متغیرهای کنترلی متعددی استفاده شده است .این متغیرها در معادالت همزمان اهرم و
سررسید بدهی عبارتاند از :سپر مالیاتی ( ) EFTRاز تقسیم هزینه مالیات به سود قبل از مالیات
و بهره به دست میآید (تهرانی و همکاران .) 0132 ،این متغیر با این فرض به مدلهای اهرم مالی
و سررسید بدهی اضافه میشود ،که مطابق با تئوری توازن ،شرکتها به دلیل بهرهمندی بیشتر
از منفعت حاصل از سپر مالیاتی بهره ،اهرم باالتر و سررسید بدهی بلندمدتتری را بر میگزینند.
نسبت پوشش بهره ( ) Int.Cاز تقسیم سود قبل از مالیات و بهره به هزینه مالیاتی حاصل
میشود .این نسبت به عنوان نمادی برای ریسک شرکت محسوب میشود که با کاهش آن ،احتمال
نکول افزایش می یابد و انتظار می رود بر اهرم تأثیر مثبتی داشته باشد .در مقابل شرکتهای
پرمخاطره بدهی بلندمدت را در مقایسه با بدهی کوتاهمدت بیشتر استفاده میکنند.
دارایی مشهود ( ) Tgمطابق با پژوهش کرچ و ترا (  ) 2102فرانک و گویال  ) 2111 ( 0و حاجیها
و اخالقی (  ،) 0130حاصل نسبت خالص ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود به ارزش دفتری
کل داراییها است .این متغیر با این فرض که داراییهای ثابت میتوانند به عنوان وثیقه استفاده
شوند و در پی آن ظرفیت استقراض شرکت را افزایش دهند ،به مدل اهرم مالی اضافه میشود
(کریچ و ترا.) 2102 ،
بازده دارایی ( ) ROAمطابق با پژوهش حاجیها و اخالقی (  ) 0130از حاصل تقسیم سود
قبل از مالیات و بهره به ارزش دفتری کل دارایی است .شرکتها باهدف کاهش عدم تقارن
اطالعاتی ،تأمین مالی داخلی را به تأمین مالی خارجی ترجیح میدهند .با این استدالل ،انتظار
ارتباط منفی اهرم و سودآوری وجود دارد.
سررسید دارایی ( ) AMمطابق با پژوهش آنتونیو و همکاران ( ) 2119و ازکان (  ) 2112از
تقسیم خالص ارزش دفتری اموال ،ماشینآالت و تجهیزات به هزینه استهالک به دست میآید.
با این فرض که شرکتها برای کاهش ریسک ،میتوانند سررسید بدهیها با داراییهای خود
تطبیق دهند ،به مدل اضافه میشود ،و انتظار ارتباط مثبت بین آنها وجود دارد.
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اندازه شرکت ( ) SIZEمطابق با پژوهش گارسیا -تروئل و همکاران  ) 2101 ( 0از لگاریتم
طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به دست میآید .با این فرض که شرکتهای بزرگتر
عدم تقارن اطالعاتی کمتر و دسترسی بیشتری به بازارهای بدهی دارند ،به مدلهای اهرم و
سررسید بدهی اضافه میشود.

-6یافتههای پژوهش

جدول ( ) 1آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش
متغیر

مشاهدات

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

اهرم مالی

.55

540000

54.507

54090..0

545500

5479.0

سررسید بدهی

.55

54003.

54503.

54370507

5

043250

ظرفیت بدهی

.55

-542503

-54.007

0457..02

-347000

.43...

فرصت رشد

.55

049090

040320

5407099.

54.000

94..2.

اندازه شرکت

.55

04700.

047203

54.2702.

.4200.

040730

سررسید دارایی

.55

004.020

0545922

32405002

5450.0

2.045797

بازده دارایی

.55

543002

540000

5403730.

5450.3

042.93

مشهود بودن دارایی

.55

543930

54339.

54090000

545553

547375

سپر مالیاتی

.55

540030

5400.2

54599020

5

540..5

نسبت پوشش بهر ه

.55

.2430.5

042930

20043357

5432.3

.52.4320

منبع :یافتههای پژوهش

1 García-Teruel et al
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جدول ( ) 0آمار توصیفی را برای متغیرهای پژوهش در معادالت همزمان اهرم و سررسید
بدهی نشان میدهد  .مقدار میانه و میانگین برای متغیر اندازه شرکت به میزان زیادی یکسان
است (  ،) 1.3که نشان دهنده نرمال بودن این متغیر میباشد  .همانطور که میدانیم ،انحراف معیار
از مهمترین پارامترهای پراکندگی است .در بین متغیرهای پژوهش سپر مالیاتی بهره و نسبت
پوشش بهره به ترتیب دارای کمترین و بیشترین میزان پراکندگی میباشند  .حداکثر متغیرهای
سررسید دارایی و نسبت پوشش بهره قابل توجه میباشند ،که نشان دهنده کوچک بودن عدد
مخرج نسبت به صورت در این کسرها است .همچنین با توجه به میانگین متغیرهای اهرم و
سررسید بدهی در این جدول ،شرکتها از بدهی بیشتری نسبت به حقوق صاحبان سهام
(  ) 1.1101و باالخص بدهی کوتاهمدت بیشتری (  ) 1.0122استفاده میکنند.
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جدول شماره دو نیز ضرایب حاصل از رگرسیون لجستیک ظرفیت بدهی را برای هفت متغیر
آن در ایران نشان میدهد  .با توجه به خروجیهای مدل لجستیک ،آماره والد  0محاسبه شده برای
هریک از متغیرها و نیز سطح خطای محاسبه شده بیانگر معناداری اکثر ضرایب در مدل است.
تمامی متغیرها بهجز متغیرهای بازده دارایی ،خالص ارزش دفتری اموال ماشینآالت و تجهیزات
بهکل دارایی و فرصت رشد تأثیر معناداری بر ظرفیت بدهی ندارند.
متغیرهای پژوهش

ضریب

خطای

نام متغیر

نماد متغیر

معناداری

استاندارد

آماره Z

p-value

لگاریتم کل دارایی

LogTA

5490.702

54592279

05430.22

545555

بازده دارایی

ROA

540...99

54.00.93

543.9.9.

549070

ماشینآالت و تجهیزات

PPE

54050.20

54.09.09

0457.329

543925

خالص اموال،
به کل دارایی
فرصت رشد

MB

-545.92.0

5450932.

-5499353.

54..50

اهرم مالی

Lev

.43032.0

043..332

24200020

545559

لگاریتم سن شرکت

Log Age

54030..7

54035293

.4275203

545555

SdR

-54073..0

545703.0

-34535392

545.2.

C

-03425...

045000.0

-0042207.

545555

انحراف استاندارد بازده
سهام
عرض از مبدأ
آزمون هاسمر و لمشو
آزمون والد
معناداری

.4.3..

آماره LR Static

32.47079

()5407..

معناداری

()545555

3245022
=)df = 0, 073 : p

ضریب تعیین مک فادن

54230937

(545555

منبع :یافتههای پژوهش

مقدار درستنمایی  2ا ین مدل (  ) 223نشانگر توانایی باالی مدل در پیش بینی ظرفیت بدهی
است .همچنین آماره  LR Staticمدل ( ) 219به معنای وجود رابطه صحیحی میان متغیر وابسته

1 Wald
2 Likelihood
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جدول ( ) 2نتایج تخمین رگرسیون لجستیک ظرفیت بدهي

نقش ظرفیت بدهي در انتخاب استراتژي هاي موثر به منظور کاهش......

62

جدول ( ) 0صحت آزمون هاي تخمین زننده سیستم گشتاورهاي تعمیم یافته پویا
شرکتهای با ظرفیت بدهی

شرک تهای با ظرفیت

پایین

بدهی باال

آزمونها

معادله اهرم

معادله سررسید
بدهی

آماره آزمون

معناداری

آماره
آزمون

معناداری

آزمون سارجنت

0.45299

540300

07429..

543.7.

آزمون )AR(1

-.4003.

545555

-34.502

545573

آزمون )AR(2

-549.4.

54.075

-049052

545093

آزمون سارجنت

0.45735

540095

054905.

54....

آزمون )AR(1

-240030

545500

-04.053

545555

آزمون )AR(2

-545933

547.3.

-04052.

540239

منبع :یافتههای پژوهش

نتایج تخمین مدلهای اهرم و سررسید بدهی با استفاده از سیستم گشتاورهای تعمیم یافته
پویا نیز در جدول (  ) 2و ( ) 1ارائه شده است.

1 Hosmer & Lemeshow
2 Sargent Test
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و متغیرهای مستقل است .با توجه به نتیجه حاصل از آزمون هاسمر و لمشو  ،0مقدار این آماره در
مدل برآورد شده دارای توزیع χ۲با  1درجه آزادی و برابر با  9.22می باشد و احتمال آن بزرگتر
از  ) 1.13 ( 1.11است .بنابراین فرض صفر که بیانگر نکویی برازش است ،پذیرفته میشود .پس
متغیرهای مستقل قدرت توضیح دهندگی میزان ظرفیت بدهی را دارا می باشند .پس از تخمین
رگرسیون لجستیک و محاسبه ظرف یت بدهی هر سال شرکت ،تخمین معادالت همزمان بر اساس
روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته پویا انجام میشود.
برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پویا
برای برآورد مدل ،آزمون سارجنت  2و نیز آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول ) AR(1و مرتبه
دوم ) AR(2مطرح می باشند .این آزمونها برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیشازحد یعنی
صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار میرود .در مدلهای اهرم و سررسید بدهی ،آماره آزمون
سارجنت و نیز آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول ) AR(1و مرتبه دوم ) ،AR(2صحت
نتایج مدلهای آزمون شده را بر اساس روش  GMMدر شرکتهای با ظرفیت بدهی پائین و
باال تأیید می نمایند .نتایج این دو آزمون نیز در جدل ( ) 1ارائه شده است.
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جدول (  ) 4نتایج تخمین سیستم گشتاورهاي تعمیم یافته پویا
معادله سررسید بدهی
ضریب معناداری
نام متغیرها

ظرفیت

ظرفیت

آماره t

انحراف استاندارد
ظرفیت

ظرفیت

ظرفیت

مقدار احتمال

ظرفیت

ظرفیت

ظرفیت

)M AT (-1

542500

540705

545972

545590

240509

3.42535

545553

LEV

-54.92.

04097.

54020.

542730

-.40009

3490.0

545555

545555

GO

-5450.7

54050.

545093

545000

-240009

345..5

545509

545.50

GO*LEV

543000

-542.09

545.00

545005

04.703

-.43000

545555

545555

DEBTCAP

545.72

-545.29

545239

545...

340095

-04.200

54520.

540039

EFTR

540300

-040030

545.05

54.500

047759

-349.29

545.05

5455..

INTC

5455..

545907

545500

545599

540..2

742007

5400.7

545555

AM

545553

-545553

545552

545559

547520

-5422.3

542.93

54920.

SIZE

-540009

54020.

545027

545.77

-340050

-34909.

545500

545593

منبع :یافتههای پژوهش

جدول (  ) 9نتایج تخمین سیستم گشتاورهاي تعمیم یافته پویا
معادله اهرم مالی
ضریب معناداری
نام متغیرها

ظرفیت

ظرفیت

انحراف استاندارد
ظرفیت

ظرفیت

آماره t
ظرفی ت

مقدار احتمال

ظرفیت

ظرفیت

ظرفیت

پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال

)LEV(-1

-542000

-5400.3

540505

545.33

-240.09

-3495.9

545550

54559.

M AT

54290.

545200

542.3.

54500.

0453.0

540.33

542593

5409..

GO

-5402..

545237

545225

545505

-.40229

.457.3

545550

545550

GO*M AT

542030

-545...

5400.3

5450.3

34.025

-243.35

5450.3

545502

DEBTCAP

-5432.9

545029

545..5

5450.0

-04232.

.47..7

545555

545555

EFTR

545.90

543.37

54350.

540.22

54337.

0402.0

540009

545.03

TG

-543.3.

54.0..

540032

545002

-049330

04.703

545092

545555

INTC

-545.5.

-545590

54532.

54553.

-340979

-349..7

545057

5455.3

ROA

-543005

-54300.

545.90

545997

-.43993

-24..53

545555

545552

SIZE

542503

-545599

54595.

545357

.43.3.

-542.70

545555

54903.

منبع :یافتههای پژوهش
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پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال

پایین

باال
545555
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نقش ظرفیت بدهي در انتخاب استراتژي هاي موثر به منظور کاهش......

 -1-6نتایج حاصل از آزمون فرضيه اول

 -2-6نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم
نتایج جدول  1نشان میدهد که سطح معناداری  P-Valueآماره  tمتغیر مربوط به فرصت رشد
(  ) 1.1110کوچکتر از  1.10بوده و دارای ضریبی منفی است ( . ) -1.0199بنابراین این فرضیه
مطابق با استدالل مایرز (  ،) 0311در سطح  %33اطمینان تأیید میشود .از اینرو شرکتهای با
ظرفیت بدهی پایین از استراتژی اهرم پایین به منظور رفع مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد
استفاده میکنند.
همچنین سطح معناداری  P-Valueآماره  tمربوط به متغیر تعاملی  GO*MATکوچکتر
از  1.11است (  )1.1022و دارای عالمت مثبت می باشد (  .)1.1121بنابراین مطابق با پژوهش
جانسون (  ) 2111درصورتیکه شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین به صورت کارایی از بدهی
کوتاهمدت به عنوان ابزاری برای مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد استفاده کنند ،تأثیر منفی
فرصت رشد بر اهرم مهار میشود.

 -3-6نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم
خالصه نتایج در جداول  2و  1مالحظه میشود ،سطح معناداری  P-Valueآماره  tمربوط به
متغیر سررسید بدهی و اهرم مالی به ترتیب (  ) 1.1112و (  )1.111است .بنابراین هرچند ارتباط
بین اهرم و سررسید بدهی در دو معادله همسو نیست ،این ارتباط تنها در معادله سررسید بدهی
معنادار است .درواقع در سطح  %31اطمینان میتوان گفت ارتباط منفی و معناداری بین اهرم و
سررسید بدهی در معادله سررسید بدهی برقرار است و فرضیه سوم تأیید نمیشود .در واقع
شرکتهایی با ظرفیت بدهی پایین زمانیکه از استراتژی اهرم پایین استفاده میکنند ،تمایل به
افزایش بدهی بلندمدت نسبت بهکل بدهی به میزان  1.9112دارند.
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با توجه به نتایج جدول  ،2سطح معناداری  P-Valueآماره  tمربوط به متغیر فرصت رشد
(  ) 1.1101کمتر از  1.11بوده و ضریب آن منفی است (  .)-1.1123بنابراین در سطح %33
اطمینان میتوان گفت ارتباط معکوس و معناداری بین فرصت رشد و سررسید بدهی برقرار است،
و این فرضیه در سطح  %33اطمینان تأیید میشود.
همان گونه که در قسمت تدوین فرضیات عنوان شد ،این رابطه مطابق با فرضیه سرمایهگذاری
کمتر ازحد و استدالل مایرز (  ) 0311و هارت (  ) 0331است که شرکتهای دارای فرصت رشد
باالتر از بدهیکوتاهمدت بیشتری استفاده میکنند .بنابراین شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین از
ب دهی کوتاهمدت به منظور رفع مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد استفاده میکنند.
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درواقع شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین تنها با یکی از دو استراتژی بدهی کوتاهمدت و اهرم
پایین میتوانند مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد را کاهش دهند ،و نیز از این دو استراتژی
بهصورت جایگزین استفاده میکنند.
همچنین خالص اثر اهرم بر سررسید بدهی در شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین ،با توجه به
ضرایب متغیر  LEVو متغیر تعاملی  ) -1.9112+1.2101= -1.2203 ( GO*LEVمنفی است.

خالصه نتایج در جدول  2ارائه گردیده است ،سطح معناداری  P-Valueآماره  tمربوط به متغیر
فرصت رشد (  )1.1210کوچکتر از  1.10بوده و ضریب آن دارای عالمت مثبت است (.)1.0119
درنتیجه در سطح  %31اطمینان میتوان گفت ارتباط مستقیم و معناداری بین سررسید بدهی و
فرصت رشد وجود دارد ،و نیز فرضیه چهارم در سطح  %33اطمینان مورد تأیید قرار نمیگیرد.
بنظر میرسد ریسک نقدینگی بدهی کوتاه مدت ،محدودیتی در انتخابش ایجاد کرده است و
همانگونه که اشاره شد در شرکتهای با ظرفیت بدهی باال فرضیههای سرمایهگذاری بیش از حد
اهمیت بیشتری دارند.

 -5-6نتایج حاصل از آزمون فرضيه پنجم
مطابق با نتایج جدول  ،1سطح معناداری  P-Valueآماره  tمربوط به متغیر فرصت رشد
(  ) 1.1110کوچکتر از  1.10بوده و دارای عالمت مثبت (  ) 1.1231است .بدین معنا که شرکت -
های با ظرفیت باال به میزان کمی از استراتژی اهرم پایین به منظور رفع مشکالت سرمایهگذاری
کمتر از حد بهره می برند و این فرضیه در سطح اطمینان  %33تأئید نمیشود .ارتباط مثبت بین
اهرم و فرصت رشد مطابق با تئوری سلسلهمراتب است که شرکتها بهمنظور کاهش عدم تقارن
اطالعاتی اوراق بدهی را به اوراق سهام ترجیح میدهند.

 -6-6نتایج حاصل از آزمون فرضيه ششم
مطابق با جداول  2و  ،1سطح معناداری  P-Valueآماره  tمربوط به متغیرهای اهرم و
سررسید بدهی به ترتیب (1.1129و  ) 1.1111است و ضرایب آنها مثبت است (1.1100و
 .) 0.1139این رابطه مثبت تنها در معادله سررسید بدهی کوچکتر از  1.11است .بنابراین مطابق
با استدالل مایرز (  ) 0311شرکتهای با ظرفیت بدهی باال استراتژی مناسبی برای کاهش
مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد ندارند .این شرکتها مایلاند به ازای هر افزایشی در اهرم،
سررسید بدهی خود را نیز  0.1139واحد طوالنیتر کنند .درنتیجه فرضیه ششم در سطح اطمینان
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 -7-6نتایج حاصل از آزمون فرضيه چهارم
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نقش ظرفیت بدهي در انتخاب استراتژي هاي موثر به منظور کاهش......

 -9نتيجهگيری و پيشنهادها
در این پژوهش به بررسی نقش ظرفیت بدهی شرکتها در تصمیمگیری همزمان استراتژیه ای
اهرم و سررسید بدهی در جهت رفع مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .نتایج پژوهش نشان میدهد که رفتار
شرکتهایی با ظرفیت بدهی متفاوت برای حل مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد یکسان نیست.
در شرکت های با ظرفیت بدهی پایین  ،رابطه منفی فرصت رشد در معادله اهرم و سررسید بدهی
(فرضیه اول و دوم) مطابق با استدالل مایرز (  ) 0311است که شرکتها می بایست مشکالت
سرمایهگذاری کمتر از حد را با بدهی کوتاه مدت و اهرم پایین رفع کنند .بنابراین یافته حاصل
از فرضیه اول در شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین ،با پژوهش گودس و اپلر ( ،) 0339بارکلی و
همکاران (  ،) 2111گیامبونا و همکاران (  ) 2111و کاشفی پور و خوانساالر (  ) 2101مطابقت دارد.
همچنین نتایج فرضیه دوم مطابق با پژوهشهای گیامبونا و همکاران (  ،) 2111مگری (،)2101
دانگ (  ،) 2100الکوک و همکاران (  ) 2102و (  )2102و کاشفی پور و خوانساالر (  ) 2101است.
عالوه بر این شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین از بدهی کوتاهمدت و اهرم پایین بهصورت
استراتژی جایگزین استفاده میکنند ،از این رو نتایج آزمون فرضیه سوم تأیید و با پژوهش
جانسون (  ،) 2111بارکلی و همکاران (  ،) 2111گیامبونا و همکاران (  ) 2111و مگری () 2101
مطابقت دارد ،لیکن با پژوهشهای دانگ (  ،) 2100ترا ( ) 2102وکاشفی پور و خوانساالر () 2101
سازگار نیست.
اگرچه نتایج در شرکتهای با ظر فیت بدهی باال مطابق با مبانی نظری نمی باشد ،زیرا رابطه
مثبت فرصت رشد با اهرم و سررسید بدهی مطابق با فرضیههای مایرز (  ) 0311و هارت () 0331
نمی باشد .بنابراین یافته حاصل از فرضیه چهارم در شرکتهای با ظرفیت بدهی باال مطابق با
پژوهش دانگ (  ) 2100و کای و همکاران (  ) 2111است .همچنین نتایج حاصل از فرضیه ششم
با پژوهش کاشفی پور و خوانساالر (  ) 2101سازگار نیست.
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 %33تأیید نمیشود .ازجمله دالیلی که میتوان برای عدم تطابق این فرضیه ذکر کرد ،دوره زمانی
پژوهش  ،تعداد نمونه مورد بررسی و واکنش متفاوت بازار سرمایه ایران می باشد .در ایران به دلیل
آنکه نرخ تورم باالتر از نرخ سود بانکی است ،به نظر میآی د استقراض بلندمدت و یا اهرم باالتر
نسبت به استقراض کوتاهمدت دارای ارجحیت باشد.
همچنین خالص اثر اهرم مالی بر سررسید بدهی با توجه به ضرایب متغیر LEVو متغیر
تعاملی  )0.1139-1.1901 =0.1013 ( ،GO*LEVدر شرکتهای با ظرفیت بدهی باال مثبت
است.
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 -1-9پيشنهادهای پژوهش
 . 0به مدیران مالی شرکتها توصیه میشودکه با توجه به میزان ظرفیت بدهی هر شرکت،
خطمشیهای مناسبی را برای اجتناب از مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد پیریزی کنند.
 . 2پیشنهاد میشود که موضوع پژوهش حاضر با فرمولها و یا رگرسیونهای جایگزین ظرفیت
بدهی محاسبه شود .و یا مبنای دیگری برای دستیابی شرکتها به بازارهای بدهی عمومی برای
رگ رسیون لجستیک ظرفیت بدهی تعریف شود.
 . 1به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود بهمنظور اجتناب از سرمایهگذاری ،در شرکتهایی با
ظرفیت بدهی بال استفاده و به تبع آن با ریسک باالی نکول شرکت ،ظرفیت بدهی شرکتها را
ارزیابی کنند .همچنین به مدیران مالی شرکتها توصیه میشودکه با توجه به میزان ظرفیت
بدهی شرکتها ،خطمشیهای مناسبی را برای اجتناب از مشکالت سرمایهگذاری کمتر از حد
پیریزی کنند.

 -2-9پيشنهاد برای پژوهش آتی
 . 0به پژوهشگران آینده پیشنهاد می شود که به منظور بررسی صنایع بیشتر ،از شرکتهای
فرابورسی نیز در کنار شرکتهای بورسی استفاده شود ،و یا نتایج این پژوهش را با شرکتهای
فرابورسی مقایسه و تحلیل کنند.
 . 2پیشنهاد می شود که در آینده این پژوهش با توجه به مسئله تورم تکرار شود ،زیرا در
پژوهش فعلی شرایط تورمی باالی ایران لحاظ نشده است.
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الزم بذکر است؛ ارتباط بین اهرم و سررسید بدهی بستگی به هزینههای ریسک نقدینگی و
مشکل سرمایهگذاری کمتر از حد دارد .شرکتهایی که ریسک نقدینگی قابلتوجهی داشته باشند،
انتظار می رود ارتباط مثبتی بین اهرم و سررسید بدهی داشته باشند .بدین معنا که شرکتهایی
با بدهی کوتاهمدت ،میتوانند هزینه ریسک نقدینگی را همزمان با استراتژی اهرم پایین کاهش
دهند .لیکن نتایج پژوهش ما از اهمیت فرضیههای ریسک نقدینگی در شرکتهای با ظرفیت
بدهی باال و نیز ظرفیت بدهی پایین پشتیبانی نمی کند .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد
که متغیرهای اهرم و سررسید بدهی در دورههای قبل بر عملکرد آتی آنها اثرگذار است.
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 . 1به پژوهشگران آینده پیشنهاد میش ود که با درنظر گرفتن مدل پژوهش حاضر و بدون
مدنظر قرار دادن متغیر ظرفیت بدهی ،به بررسی استراتژیهای مؤثر در رفع مشکالت
سرمایهگذاری کمتر از حد پرداخته شود.

 -17محدودیتهای پژوهش
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مالی داخلی» .بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،22شماره .103 -119 ،1
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 .0ازآنجاییکه برای محاسبه متغیرهای پژوهش از صورتهای مالی تهیهشده برمبنای بهای
تمامشده تاریخی استفاده شده است؛ درصورت تعدیل اطالعات صورتهای مالی برای تورم ،ممکن
است نتایج پژوهش بانتایج فعلی متفاوت باشد.
 .2به دلیل عدم دستیابی شرکتهای ایرانی به اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و … مدل الجیت
ظرفیت بدهی لمون و زندر را بر مبنای دستیابی شرکتها به تسهیالت کوتاهمدت و بلندمدت
تعریف شد.
 .1با توجه به اینکه اطالعات رکن اصلی و اساسی برای هر پژوهش محسوب میشود ،فقدان
اطالعات موردنیاز این پژوهش در برخی موارد از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران موجب گردید که همه این شرکتها مورد آزمون و بررسی قرار نگیرند.
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