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 .1مقدمه
ساختار سرمایه که نخستین بار توسط مودیگلیانی و میلر 1در سال  1985مطرح شد ،شرامل بردهی و
حقوق صاحبان سهام است که شرکتها به وسیله آن به تأمین مالی بلندمدت برای داراییهای خود
بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده میشود (پور زمانی و جمشیدی)1394،ن تعیرین سراختار
سرمایه توسط مدیران به دلیل تأثیر بر ارزش شرکت یکی از مطرحترین موضوعها در حیطره مرالی
است؛ بنابراین نیاز به انجام تحقیقهای بیشتر در این زمینه احساس میشودن مدیران شرکتها هنگام
تصمیمگیری در زمینه ساختار سرمایه بایرد ویژگریهرای خراص شررکت تحرت مردیریت خرود را
همزمان با شرایط کالن اقتصادی مدنظر قرار داده و ساختار سرمایه بهینه را تعیین کنندن برا توجره بره
تأثیر عوامل خاص هر شرکت که قابل مدیریت است ،اکثر مطالعههرای مربوطره از متغیرهرای ویرژه
خاص شرکت به عنوان عوامل تعیینکننده ساختار سرمایه استفاده کردهاندن با این حال نمریتروان از
اهمیت عوامل کالن اقتصادی صرفنظر کردن در دنیای امروز که اقتصاد و امرور مرالی برا یکردیگر
تلفیق شدهاند ،هیچ شرکتی نمیتواند تحت تأثیر آنچه در دنیای اقتصادی رخ میدهرد قررار نگیرردن
بنابراین این تعاملها منجر به بروز تقاضاهای جدیدی میشوند که مدیران باید آنها را هنگام ایجاد
ارتباط میان شرکت و توسعه آن با تغییرات در محیط اقتصاد کالن مردنظرر قررار دهنردن بره عبرارت
دیگر هرچه مدیران قدرت و ابعاد عوامل کالن اقتصرادی را بهترر شناسرایی و ترأثیر آن برر سراختار
سرمایه را بهتر درک کنند ،انعطافپذیری و کارایی آنها طی مراحل تصمیمگیرری بیشرتر خواهرد
بودن همچنین باید در هنگام اتخاذ تصمیمهای مربوط به ساختار سررمایه بره اقتصراد برازار محرور یرا
بانک محور توجه کردن از نظر دیمایرگاک-کنت 2و همکاران ( 1999به نقل از تایلو و بررچیالدز

3

 )2014اقتصادهای بازار محور شفافتر بوده و محافظ منافع سرمایهگذاران تلقی میشوند در حالی
که اقتصادهای بانک محور از شرفافیت کمترری برخروردار بروده و کمترر از منرافع سررمایهگرذاران
حمایت میکنندن عالوه بر این ،شرکتهایی کره در اقتصرادهای برازار محرور فعالیرت مریکننرد در
مقایسه با اقتصادهای بانک محور دارای بدهی کمتری هستندن بنابراین در این مقاله با توجه به اینکره
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اقتصاد ایران ،اقتصاد بانک محور است به بررسی اثررات هرمزمران ویژگریهرای خراص شررکتی و
متغیرهای کالن اقتصادی برر سراختار سررمایه پرداختره مریشرود و همچنرین ایرن اثررات در صرنایع
مختلف مورد بررسی قرار میگیردن

ساختار سرمایه ،شامل ترکیبی از بدهیها و حقوق صاحبان سهام است که شرکتها بدان وسیله بره
تأمین مالی بلندمدت داراییهای خود میپردازند (وستون و کپلند ،4به نقل از کریمی و همکراران)ن
طی دهههای گذشته ،نظریههای متعددی برای بیان تمایل شرکتها در زمینه تصمیمهای مربروط بره
تأمین مالی مطرح شده است که به برخی از آنان اشاره میشودن
 .1-2نظریه سلسله مراتبی
چنانچه ساختار سرمایه به عنوان هدف در نظر گرفته نشود ،نظریه سلسله مراتبی حاکی از آن اسرت
که شرکتها تأمین مالی از طریق منابع موجود درونسازمانی (سود انباشته و اندوختهها) را به تأمین
مالی از طریق منابع برونسازمانی ترجیح میدهندن به این ترتیب که ابتردا سلسرله مراتبری را در نظرر
می گیرند که در آن منابع درون سازمان در مرحله اول ،سرپ

بردهی و وام بررونسرازمانی و نهایترا

افزایش سررمایه مردنظر قررار داده مریشرودن شررکتهرا ترالش مریکننرد ترا از عرضره مالکیرت بره
سرمایهگرذاران بررون سرازمانی (صردور اوراق سرهام) اجتنران کننرد و مشرکالت مرالی خرود را برا
استقراض رفع کنندن نظریره سلسرله مراتبری در ایرن حیطره ،نظریره حراکم تلقری مریشرود (مرایرز و
مجلوف)1984 ،5ن
 .2-2نظریه توازی ایستا
نظریه توازی ایستا اولین بار توسط بردلی و همکاران 6ارائه شده استن این نظریه برر اسراس سراختار
سرمایه بهینره پایرهگرذاری شرده اسرت (خلیفره سرلطانی و همکراران)1393،ن برر اسراس ایرن نظریره
شرکتها ترجیح میدهند از ترکیب بدهی و سرمایه بررای ترأمین مرالی خرود بهرره گیرنردن بره ایرن
ترتیب میتوانند از تبعات مثبت دریافت وام نظیر صررفهجرویی مالیراتی ،کنتررل جریران نقرد آزاد و
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غیره بهرهمند شوند اما در عین حال ملزم به تحمل هزینههای استفاده از بدهی نظیر فشرارهای مرالی،
ورشکستگی ،عدم انعطافپذیری در قیمتگذاری و غیره میشوند (کراوس و لیتزنبرگر)1973 ،7ن
درواقع بر اساس این نظریه میتوان از طریق ایجاد توازن برین منرافع ترأمین مرالی از طریرق بردهی و

 .3-2نظریه جریانهای نقدی آزاد
طبق نظریه جریان نقدی آزاد مطرحشده جنسن ،)1986(8استفاده از بدهی میتواند انگیرزهای را در
مدیران برای کارایی بیشتر فراهم آورد زیرا این تفکر را به وجود میآورد که به جریان نقردی آزاد
زیادی دسترسی دارندن در شرکتهایی با اهرم باالتر احتمرال نراتوانی آنران در بازپرداخرت اصرل و
فررع بردهی بیشرتر اسرت؛ ایرن بردان معناسرت کره مردیران انگیرزه خواهنرد داشرت در پرروژههرایی
سرمایه گذاری کنند که دارای ارزش فعلی خالص مثبت باشند ،زیرا عملکررد شررکت برا سرودهای
شخصی آنها در ارتباط استن بنابراین شرکتها تالش میکنند ترا مقردار بهینره بردهی را برا ایجراد
تعادل میان هزینه ورشکستگی ناشی از افزایش بدهیها و منافع حاصرل آنهرا تعیرین کننرد (ترایلو و
برچیالدز)2014 ،ن
 .4-2نظریه عدم تقارن اطالعاتی
مطابق این نظریه ،مدیران شرکت ،اطالعات درباره برازده و وضرعیت سررمایهگرذاری شررکت
دارند که افراد بیرون شرکت از آن بیخبرندن ایرنگونره اطالعرات را اصرطالحا اطالعرات نامتقرارن
گویندن در صورتی که اطالعات درونی بیانگر آیندهای مطلون برای شرکت باشد ،مدیران ترجیح
میدهند در ساختار سرمایه از بدهی بیشتر استفاده کنند .برعک  ،در صرورتی کره وضرعیت آینرده
شرکت مطلون پیشبینی نشود ،مدیران شرکت که از این موضوع آگاه هستند ،ترجیح میدهنرد از
راه انتشار سهام عادی و افزایش سرمایه تأمین مالی کنند (احمدپور و سلیمی)1386 ،ن
به دلیل اهمیت تأمین مالی ،نظریههای مختلفی در این زمینه ارائه شده و تحقیقهای مختلفی بره
منظور شناسایی عوامل مؤثر بر سراختار سررمایه صرورت گرفتره اسرت کره در برخری مروارد نترایژ
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تحقیقها با یک دیگر متفاوت بوده است که شاید به دلیل آن است که میزان بهینه بردهی در سراختار
سرمایه به شرایط اقتصادی یک کشور ،نوع صرنعت ،سیسرتم قرانونی ،مقرررات حسرابداری و سرایر
عناصری بستگی دارد که یک کشور را از سایر کشورها متمایز میکندن بنابراین در این مقاله سرعی
بررسی قرار گیرد؛ همچنین تالش میشود تأثیر این عوامل با توجه به نوع صنعت نیز بررسی شودن

 .3پیشینه تحقیق
 .1-3مطالعات خارجی
تایلو و برچیالدز ( )2014به بررسی عوامل کالن اقتصادی و ویژگیهای خاص شرکتی برر سراختار
سرمایه در شرکتهای سوئدی طی سالهای  2002-2012پرداختندن آنان به این نتیجه رسیدند کره
نرخ رشد تولید ناخالص داخلری ،نررخ بهرره ،میرزان اعتبرارات برانکی بره عنروان درصردی از تولیرد
ناخالص داخلی با ساختار سرمایه رابطه مثبت داشرته در حرالی کره سراختار سررمایه برا ترورم دارای
رابطه منفی بوده استن از میان ویژگیهای خراص شررکتی (نسربت سرودآوری ،نسربت سرود سرهام
پرداختی و نسبت عملکرد قیمت سهام) تنها نسبت عملکرد قیمت سهام دارای رابطه مثبت با ساختار
سرمایه بوده استن
بوک پین )2009( 9به بررسی تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر سراختار سررمایه در  34کشرور
برای  17سال پرداختن یافتههای وی نشان داد کره نررخ ارز و میرزان اعتبرارات برانکی دارای ترأثیر
مثبت بر ساختار سرمایه و تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم دارای ترأثیر منفری برر سراختار سررمایه
بوده استن
نندی )2007( 10در پژوهشی تحت عنوان«تأثیر فاکتورهای کالن اقتصرادی برر سراختار سررمایه
در هند» نشان داد متغیرهای کالن اقتصادی بر سراختار سررمایه بسریار تأثیرگرذار هسرتندن در تحقیرق
آنان متغیرهای کالن اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی و تورم بوده استن
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 .2-3مطالعات داخلی
کریمی و همکاران ( )1393به بررسی ترأثیر متغیرهرای اقتصرادی و حسرابداری برر سراختار سررمایه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1380الی  ،1389با اسرتفاده از
مثبت متغیرهای نرخ ارز ،میزان اعتبارات بانکی ،میزان پرداخت سود سهام ،نسبت بدهی کوتاهمدت
و نسبت بدهی بلندمدت و تأثیر منفی نرخ تررورم ،تولید ناخالص ملی ،نرخ بهره بر سراختار سررمایه
شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بوده استن
خلیفره سررلطانی و همکرراران ( )1393بره بررسرری عوامررل مررؤثر برر سرراختار سرررمایه از دیرردگاه
نظریههای سلسله مراتبری ،توازی ایستا و نمایندگی در شرکتهای پذیرفتهشرده بورس اوراق بهادار
تهران طی دوره زمانی  1380-1390پرداختندن نتایژ پژوهش آنان نشان داد که برین فرصرت رشرد،
اندازه شرکت و داراییهرای مشرهود ،سودآوری و نقردینگی برا سراختار سررمایه ارتبراط معنراداری
وجود داشته استن در حالی که برین ریسرک تجراری برا سراختار سررمایه ارتبراط معنراداری وجرود
نداشتن
سرتایش و همکراران ( ) 1390بره بررسری رابطره متغیرهرای کرالن اقتصرادی و سراختار سرررمایه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1380-1386پرداختنردن نترایژ
پژوهش آنان نشان داد که بین حجم نقدینگی و واردات با ساختار سررمایه رابطره منفری معنریدار و
بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنیدار وجود داردن همچنین نتایژ پژوهش
بیانگر عدم وجود رابطه معنیدار بین صادرات و ساختار سرمایه بوده استن
حجازی و خادمی ( )1389در پژوهشی تأثیر سه عامل ویژگی شرکتی شامل سراختار دارایری،
نقدینگی و اندازه شرکت و دو عامل اقتصادی شامل تورم و رشرد اقتصرادی را برر سراختار سررمایه
طی سالهای  1380-1388مورد بررسی قرار دادندن نتایژ بررسری آنران نشران داد کره برین سراختار
سرمایه شرکتها با نقدینگی و تورم رابطه منفری و معنریدار وجرود داردن امرا برین سراختار سررمایه
شرکتها با ساختار دارایی ،اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنیدار وجود داردن
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احمدپور و سلیمی ( )1386در پژوهشی به بررسری ترأثیر صرنعت و انردازه برر سراختار سررمایه
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1372-1381پرداختنردن نترایژ
تحقیق آنها نشان داد که ساختار مالی شرکتهای بورسی یکسان نیست ولی ساختار مالی موجرود
صنعت ساختار مالی یکسانی دارند و همچنین میان اندازه شررکت و سراختار مرالی رابطره معنریدار
وجود نداردن

 .4توسعه فرضیههای تحقیق
یکی از مهمترین مالحظههایی که در انتخان شیوههای ممکن تأمین مالی در شرکتها باید مدنظر
قرار گیرد ،توجه به تأثیرات اهرم بر بازده حقوق صاحبان سهام و نیز التزام طرحهای تأمین مرالی برر
سود هر سهم است؛ هنگامی که سطح سود قبل از بهره و مالیات پایین است ،از نظر سود هر سرهم،
تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام مطلونتر از تأمین مرالی از محرل بردهی اسرتن از سروی
دیگر وقتی سطح سود قبل از بهره و مالیات باال است ،از نظر سود هرر سرهم ،ترأمین مرالی از طریرق
بدهی خوشایندتر از تأمین مالی از طریق سهام عادی است (سینایی و رضاییان)1384 ،ن طبرق نظریره
سلسله مراتبی ،رابطه منفی بین سودآوری و ساختار سرمایه وجود داردن در حالی که بر اساس نظریه
توازی ایستا رابطه بین سودآوری و ساختار سرمایه از طریق هزینه ورشکستگی بررسی میشرود؛ برا
کاهش سودآوری شرکت ،هزینه مورد انتظار ورشکستگی آن افزایش مییابد که همین امرر باعر
کاهش اهرم مالی میشودن بنابراین بر اساس نظریه تروازی ایسرتا رابطرهای مثبرت برین سرودآوری و
ساختار سرمایه مورد انتظار است (خلیفه سلطانی و همکاران)1393،ن بنابراین:
فرضیه اول -بین نسبت سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
برای تبیین رابطه بین میزان سود سهام پرداختی شرکت و ساختار سرمایه اشاره به این نکته مریشرود
که هر چه از سود شرکت به سهامداران پرداخت نشود ،انباشته خواهد شد و میتواند در منابع مورد
نیاز سرمایهگذاری های شرکت استفاده شودن لذا پرداخت بیشرتر سرود سرهام باعر افرزایش نسربت
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بدهی به جمع حقوق صاحبان سهام خواهد شد که بر این اساس میتوان به رابطه مثبت میرزان سرود
سهام پرداختی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اشاره کرد (بوک پین)2009،ن از نظرر آلرن

11

( )1993و چنگ و رهی )1990( 12پرداخت سود سهام دارای اثراتی مثبت بر اهررم مرالی اسرتن در
 )2014در تحقیقات خود نشان داده اند که برین سرود سرهام پرداختری و اهررم مرالی رابطرهای منفری
وجود داشته استن بر اساس مطالب فوق فرضیه دوم مطرح میشود:
فرضیه دوم -بین نسبت سود سهام پرداختی و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
اصغریان ( 1997به نقل از تایلو و برچیالدز  )2014و دی میترو و جین  )2008(15در تحقیقات خرود
به رابطه ای منفی بین عملکرد بازار و نسبت اهرمی دست یافته بودندن در حالی که تایلو و بررچیالدز
( )2014بیان کردند که شرکتها تمایل دارند در شرایط مساعد موجرود در برازار سرهام ،نسربت بره
صدور سه ام اقدام ورزند و نسبت عملکرد قیمت سهام را به عنوان عامل بالقوه تعیینکننده تصرمیم-
های مربوط به ساختار سرمایه در نظر گرفتند و نشان دادند که این نسربت بره نحروی مثبرت برر کرل
اهرم تأثیرگذار استن بر اساس مطالب فوق فرضیه سوم تحقیق به صورت زیر مطرح میشود:
فرضیه سوم -بین نسبت عملکرد قیمت سهام و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
بسیاری از تحقیقها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به عنوان عامل تعیرینکننرده سراختار سررمایه
تلقی میکنندن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان معیاری مطرح میشود که شرکتها را قادر
به برخورد با هزینه بدهی در آینده میکندن در تحقیقهای گذشته که عمدتا در کشورهای در حرال
توسعه انجام شده است ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای رابطهای معکوس و عمده با سراختار
سرمایه منتخب بوده است (تایلو و برچیالدز)2014،ن بوک پین ( )2009بیان میکند که افرزایش در
تولید ناخالص داخلی بهبود جریانهای نقدی و جریانهای مربوط به سود را در پی دارد که بیرانگر
رابطه معکوس نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه استن یافتههای تحقیرق گجرورل

16
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( )2005نیز نشان داد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارای رابطهای معکوس با میزان بردهی در
ساختار سرمایه استن بنابراین فرضیه چهارم به صورت زیر بیان میشود:
فرضیه چهارم -بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن

تورم یافتهها متفاوت هستندن به عنروان مثرال باسرتوس و همکراران )2009( 17معتقدنرد کره ترورم برر
ساختار سرمایه تأثیر نمیگذارد در حالی که موری و گویال )2009( 18رابطرهای برین ترورم و اهررم
بازار یافتهاند اما هیچگونه رابطهای بین تورم با اهرم ارزش دفترری کشرف نکردنردن ضرمنا کامرارا

19

( )2012نشرران داد کرره نرررخ تررورم دارای رابطررهای عمررده بررا سرراختار سرررمایه اسررتن سررت و
سارکل ،)2010(20هانوسک و شامشور )2011( 21نیز معتقدنرد کره ترورم دارای ترأثیری قدرتمنرد و
مثبت بر ساختار سرمایه استن همچنین گجورل ( )2006به این نتیجه رسید که تورم دارای رابطهای
منفی با اهرم کل و نسبت بدهی کوتاهمدت است اما تأثیری مثبت برر نسربت بردهی بلندمردت داردن
درابترز و همکرراران )2007( 22بیرران کردنررد کرره در بلنرردمردت افررزایش نرررخ تررورم منجررر برره بهبررود
جریانهای ورودی وجوه نقد شرکت خواهد شد که باع میشرود اندوخترههرا و میرزان سرودهای
تقسیمنشده شرکت افزایش یابد که میتواند در تأمین مالی شرکتها مورد استفاده قرار گیررد؛ لرذا
با انجام تأمین مالی از طریق سود انباشته ،اهرم مالی شرکت کاهش خواهد یافت که نشاندهنده اثرر
منفی نرخ تورم بر ساختار سرمایه استن بنابراین فرضیه پنجم به صورت زیر بیان میشود:
فرضیه پنجم -بین نرخ تورم و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
نرخ بهرره بره عنروان یرک عامرل مرالی در نهادهرای اقتصرادی نقرش کلیردی داردن از آنجرا کره در
تصمیمگیری های مدیران ،پول نقش کلیدی بر عهرده دارد ،تغییررات نررخ بهرره نیرز در ایرن مروارد
بااهمیت استن بوکپین ( )2009بیان میکند که افزایش نرخ مورد انتظار سرمایهگذاران باع براال
رفتن نرخ بهره بدون ریسک میشود که هزینههای مربوط بره ترأمین مرالی شررکت را بررای ترأمین
اعتبار الزم از طریق انتشار اوراق قرضه افزایش میدهدن از آنجا که مدیران مالی در پی دسرتیرابی
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به منابع تأمین مالی با کمترین هزینه هستند ،لذا افرزایش نررخ بهرره و براال رفرتن هزینره ترأمین مرالی
اوراق مشارکت به احتمال زیاد حذف گزینه تأمین مالی از طریرق انتشرار اوراق قرضره را بره همرراه
خواهد داشت که نشاندهنده ارتباط منفی بین نررخ بهرره و سراختار سررمایه اسرتن بنرابراین تمایرل
اوراق قرضه هزینه کمتری برای شرکت در بر خواهد داشت .بنابراین فرضیه ششم بره صرورت زیرر
بیان میشود:
فرضیه ششم -بین نرخ بهره و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل کالن اقتصادی عبارت است از ارزش واحرد پرول یرک کشرور در
برابر واحد پول کشور دیگرن از آنجا که نرخ ارز برر قیمرت کاالهرای داخلری و خرارجی اثررگرذار
است ،دارای اهمیت استن به طور کلی تغییرات نرخ ارز بر ساختار سرمایه آن دسته از شرکتهایی
که از اعتبارات خارجی استفاده میکنند ،میتواند اثرگذار باشد؛ زیرا از آنجا که منابع مرالی کره از
این طریق وارد شرکت می شوند ،باید به پول داخلی کشور تبردیل شروندن لرذا افرزایش ارزش پرول
داخلی در مقابل ارز سایر کشورها میتواند منجر به دستیابی شررکت بره منرابع مرالی بیشرتر شرودن
همچنین از سویی دیگر ،افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلی باع

خروج بیشتر وجوه نقد

و همچنین افزایش میزان هزینه بهره شرکت خواهد شد که این امر افزایش نسبت بدهیها به حقوق
صاحبان سهام را در پی دارد؛ ضمن آنکه شرکت باید از میزان بیشتری بدهی استفاده کنردن برر ایرن
اساس بین تغییرات نرخ ارز و ساختار سرمایه یک رابطره مثبرت وجرود دارد (فنلری و کیرف مرن،23
 2002به نقل از کریمی و همکاران)ن بر این اساس فرضیه هفتم به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیه هفتم -بین نرخ ارز و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
بر اساس مبانی نظری ،اتخاذ سیاستهرای براز بررای اعطرای وام توسرط بانرکهرا ،شررایط را بررای
استفاده هر چه بیشتر شرکتها از میزان وام فراهم مری کنرد؛ کره ایرن امرر منجرر بره افرزایش نسربت
بدهیها به حقوق صاحبان سهام می شود و بر این اساس ارتباط بین میزان اعتبارات بانکی و سراختار

Downloaded from qjfep.ir at 21:58 +0430 on Friday March 22nd 2019

مدیران برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام خواهد بود که نسبت بره ترأمین مرالی از طریرق انتشرار

بررسی اثرات همزمان ویژگیهای خاص شرکتی و ...

215

سرمایه مثبت است (بوکپین)2009،ن راجان و زینگال  )1995( 24نیز ادعا کردند که معیار اهمیت
بخش بانکداری در نحوه انتخان سیاست تأمین مالی یک شرکت عبارت اسرت از نسربت وامهرای
بانکی اعطاشده به بخش خصوصی به تولید ناخرالص داخلرین آنران در تحقیرق خرود بره ایرن نتیجره
است تا اقتصادهایی که به بازار سرمایه اتکا دارندن یافتههرای تحقیرق ترایلو و بررچیالدز ( )2014نیرز
نشان میدهد که میزان اعتبارات بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه
رابطه مثبت داشته استن بر این اساس فرضیه هشتم به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیه هشتم -بین میزان اعتبارات برانکی بره عنروان درصردی از تولیرد ناخرالص داخلری و سراختار
سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن

 .5روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع پ

رویدادی و در حوزه تحقیقهای اثباتی حسابداری است و به لحاظ

آماری از تکنیک رگرسیون خطی چندگانره و دادههرای ترابلویی اسرتفاده مریشرودن بررای آزمرون
فرضیهها از مدل زیر استفاده میشود که در آن ساختار سرمایه با نماد  ،yمتغیرهای خاص شرکتی با
 ،Fمتغیرهای کالن اقتصادی با  i ،Mنماد شرکت و  tنماد سال در نظر گرفته شدهاندن در این مردل،
متغیرهای خاص شرکت طری زمران و از شررکتی بره شررکت دیگرر تغییرر مریکننرد در حرالی کره
متغیرهای کالن اقتصادی برای هر شرکت بدون تغییر باقی مانده اما در طرول زمران تغییرر مریکننرد
(تایلو و برچیالدز :)2014
𝑡𝑖𝑢 𝛾𝑗𝑀𝑗,𝑡 +

𝑗=1

∑ 𝛽𝑘 𝐹𝑘,𝑖𝑡 +

𝑘=1

∑ 𝑦𝑖𝑡 =∝ +

 .6متغیرهای تحقیق
در جدول( )1متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها بیان شده است:
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جدول  .1نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش

ساختار سرمایه

وابسته

y

نسبت سودآوری
(مختص شرکتی)

مستقل

F1

نسبت سود سهام
پرداختی (مختص
شرکتی)

مستقل

کل بدهیها
کل داراییها
سود عملیاتی
فروش
سود نقدی هر سهم

F2

سود هر سهم

نسبت عملکرد قیمت
سهام (مختص
شرکتی)

مستقل

F3

میانگین هندسی درصد تغییرات قیمت پایانی ماهانه هر سهم

نرخ تورم (متغیر کالن
اقتصادی)

مستقل

M1

شاخص بهای کاﻻها و خدمات مصرفی

نرخ رشد تولید
ناخالص داخلی (متغیر
کالن اقتصادی)

مستقل

M2

نرخ ارز (متغیر کالن
اقتصادی)

مستقل

M3

نرخ برابری دﻻر با ریال در بازار ﻏیر نرخ ارز رسمی

مستقل

M4

نرخ سود علیالحساب سﭙردههای یکساله بانکهای دولتی

مستقل

M5

میزان تسهیالت اعﻄایی بانکهای دولتی و تﺠاری (گزارششده
توسﻂ بانک مرکزی) به تولید ناخالص داخلی

نرخ بهره (متغیر کالن
اقتصادی)
میزان اعتبارات بانکی
به تولید ناخالص
داخلی (متغیر کالن
اقتصادی)

تولید ناخالص داخلی سال پایه  −تولید ناخالص داخلی سال مورد نظر
تولید ناخالص داخلی سال پایه

مأخذ :تایلو و برچیالدز ( )2014و کریمی و همکاران ()1393

 .7جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونره
آماری تحقیق با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونهگیری حذفی انتخان شرده اسرتن
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متغیر

نوع
متغیر

نماد

نحوه محاسبه
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به این صورت که شرکتهای دارای ویژگیهای مرورد نظرر ،انتخران شردند و شررکتهرایی کره
ویژگیهای زیر را نداشتند ،از نمونه آماری حذف شدند:
1ن شرکتهایی که قبل از سال  86مورد پذیرش قرار گرفته باشندن
3ن شرکت هایی که در دوره مورد بررسی ،توقف معامله یا تغییر دوره مالی نداشته باشندن
4ن شرکت مربوط به واسطهگری مالی نباشدن
5ن شرکتهایی که دادههای مورد نظر آنها در دسترس باشدن

بدین ترتیب  103شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخان شدندن
 .8یافتههای پژوهش
در جدول  2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه شده استن
جدول  .2آمار توصیفی
متغیر

تعداد
مشاهدات

میانگین

میانه

انحراف
معیار

حداقل

حداکثر

ساختار سرمایه

824

0/618

0/619

0/224

0/067

1/66

نسبت سودآوری

824

0/231

0/162

0/518

-1/24

13/02

نسبت پرداخت سود سهام

824

0/546

0/561

0/536

-0/67

7/05

نسبت عملکرد قیمت سهام

824

0/255

-0/022

1/053

-0/91

10/16

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

824

1/84

3

7/99

-6/8

7/7

شاخص تورم

824

110/65

100

51/15

52/74

203/24

نرخ ارز

824

18591/86

13568

10608/25

9357

34750

نرخ بهره

824

16/5

17

3/23

11/5

22

میزان اعتبارات بانکی به عنوان
درصدی از تولید ناخالص داخلی

824

0/205

0/079

0/239

0/05

0/62

مأخذ :یافتههای تحقیق

شرکتهای مورد بررسی در بازه زمانی  8ساله  1386تا  1393است که مجموعا  824مشراهده
(شرکت -سال) را تشکیل میدهدن متغیر وابسته اهرم مالی با معیار نسبت کل بدهی بره کرل دارایری

Downloaded from qjfep.ir at 21:58 +0430 on Friday March 22nd 2019

2ن شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  29اسفندماه هر سال باشدن

218

فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی ،سال ششم ،شماره  ،23پاییز 1397

است که میانگین آن برابر  0/618است و نشان میدهد به طور متوسط 61/8 ،درصد از کل دارایری
شرکتهای نمونره از محرل بردهیهرا ترأمین مرالی شرده اسرتن متغیرهرای مسرتقل شرامل دو گرروه
متغیرهای خاص شرکت و متغیرهای کالن اقتصادی استن متغیرهای خراص شررکت شرامل نسربت
 0/546و  0/255است ن متغیرهای کالن اقتصادی نیز شرامل نررخ ترورم ،نررخ رشرد تولیرد ناخرالص
داخلی ،نرخ ارز ،نرخ بهره و میزان اعتبارات بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است
که میانگین آنها به ترتیب برابر است با  16/50 ،18591/86 ،1/84 ،110/65و 0/205
 .1-8برازش رگرسیونی برای مجموع دادهها
برای اینکه بتوان مشخص کرد که آیرا داده هرای ترابلویی جهرت بررآورد ترابع مرورد نظرر مناسرب
خواهد بود یا نه ،نتایژ حاصل از آزمون چاو بررسی میشود که این نترایژ آن در جردول شرماره 3
آورده شده استن با توجه به سطح معناداری بهدستآمده که کمتر از  0/05است مریتروان بره ایرن
نتیجه رسید که روش مورد استفاده برای این گروه از شرکتها دادههای تابلویی استن
جدول  .3نتایج حاصل از آزمون چاو
آزمون اثرات

آماره

درجه آزادی

سﻄح معنیداری

آماره  Fمربوط به مقاطع

22/3972

()102،710

0/0000

آماره کای دو مربوط به مقاطع

1181/64

102

0/0000

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به اینکه آزمون قابلیت ادغام وجود مدل دادههای تابلویی را تأیید کرده است ،باید از
بین دو روش تخمین داده های تابلویی یعنی روش اثرات ثابت و روش اثرات تصادفی یکی انتخان
شودن برای این منظور در دادههای تابلویی از آماره آزمون هاسمن استفاده میکنند که برا توجره بره
سطح معناداری حاصل از آزمون هاسمن میتوان از روش اثرات ثابت استفاده کردن
جدول  .4آزمون هاسمن
خالصه آزمون

آماره کای دو

درجه آزادی کای دو

سﻄح معنیداری

اثرات تصادفی مقﻄع

39/999

8

0/0000

مأخذ :یافتههای تحقیق
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درنهایت خروجی فرضیهها و تحلیل آماری در جدول  5به شرح زیر ارائه شده است:
جدول  .5خروجی فرضیهها و تحلیل آماری

نسبت سودآوری

- 0/0292

-3/296

0/0010

نسبت سود سهام پرداختی
نسبت عملکرد قیمت سهام

-0/0260
0/001472

-4/4295
0/8659

0/000
0/387

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

0/00261

5/0776

0/000

نرخ تورم

0/00017

0/6196

0/5357

نرخ بهره

0/003010

1/604

0/1092

نرخ ارز

0/00001

0/9797

0/3276

میزان اعتبارات بانکی

-0/091

-7/937

0/000

معناداری آماره :F
0/000
ضریب تعیین0/918 :
ضریب دوربین -واتسون:
1/57

مأخذ :یافتههای تحقیق

آماره فیشر و مقدار معنیداری آن در سطح خطای  5درصد 0/0000 ،است و نشان از بررازش
بسیار مناسب مدل استن ضریب تعیین تعدیلشده با مقدار  0/918حاکی از آن است که متغیرهرای
مستقل توانستهاند بهخوبی متغیر وابسته را توضیح دهندن قرار گرفتن آماره دوربین واتسرون برین برازه
 1/5الی  2/5نیز نشان از عدم وجود خودهمبستگی در مدل تحقیق است .برای آزمون فرضیههرا نیرز
از معناداری آماره  tاستفاده می شودن اگر معناداری آمراره مربروط بره متغیرر مسرتقل کمترر از سرطح
خطای آزمون ( )0/05باشد ،معنادار بوده و درنتیجه فرضیه مورد نظر پذیرفته میشرود ،در غیرر ایرن
صورت اگر معناداری آن بیش از سطح خطا باشد پذیرفته نخواهد شدن
فرضیه اول -بین نسبت سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
سطح معناداری متغیر نسربت سرودآوری برابرر  0/001و کمترر از سرطح خطرای آزمرون و درنتیجره
معنادار استن بنابراین فرضیه اول پذیرفته میشودن ضریب متغیر نسبت سودآوری نیرز برابرر -0/029
و منفی است که نشان میدهد رابطه منفی بین نسبت سودآوری و ساختار سرمایه وجود داردن
فرضیه دوم -بین نسبت سود سهام پرداختی و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود دارد
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متغیر

ضریب

آماره t

سﻄح
معناداری

مقادیر مختلف مدل
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سطح معناداری متغیر نسبت سرود سرهام پرداختری برابرر  0/000و کمترر از سرطح خطرای آزمرون و
درنتیجه معنادار استن بنابراین فرضیه دوم پذیرفته میشودن ضریب این متغیر  -0/026و منفی اسرت
که نشان میدهد رابطه منفی بین نسبت سود سهام پرداختی و ساختار سرمایه وجود داردن
سطح معناداری متغیر نسبت عملکرد قیمرت سرهام برابرر  0/387و بریش از سرطح خطرای آزمرون و
درنتیجه معنادار نیستن بنابراین فرضیه سوم را نمیتوان پذیرفتن
فرضیه چهارم -بین رشد تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
سطح معناداری متغیر رشد تولید ناخالص داخلری برابرر  0/000و کمترر از سرطح خطرای آزمرون و
درنتیجه معنادار استن بنابراین فرضیه چهارم پذیرفته میشودن ضرریب متغیرر مزبرور  0/002و مثبرت
است که نشان میدهد رابطه مثبتی بین نرخ رشد تولیرد ناخرالص داخلری و سراختار سررمایه وجرود
داردن
فرضیه پنجم -بین نرخ تورم و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
سطح معناداری متغیر نرخ تورم برابر  0/536و بیش از سطح خطای آزمون و درنتیجه معنادار نیستن
بنابراین فرضیه پنجم را نمیتوان پذیرفتن
فرضیه ششم -بین نرخ بهره و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
سطح معناداری متغیر نرخ بهره برابر  0/109و بیش از سطح خطای آزمون و درنتیجه معنادار نیسرتن
بنابراین فرضیه ششم را نمیتوان پذیرفتن
فرضیه هفتم -بین نرخ ارز و ساختار سرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
سطح معناداری متغیر نرخ ارز برابر  0/328و بیشتر از سطح خطای آزمون و درنتیجه معنادار نیسرتن
بنابراین فرضیه هفتم پذیرفته نمیشودن
فرضیییه هشییتم -بررین میررزان اعتبررارات بررانکی برره عنرروان درصرردی از تولیررد ناخررالص داخلرری و
ساختارسرمایه رابطه معنیداری وجود داردن
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سطح معناداری متغیر نسبت میزان اعتبارات بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخرالص داخلری
برابر  0/000و کمتر از سطح خطای آزمون و درنتیجه معنادار استن بنابراین فرضریه هشرتم پذیرفتره
میشودن ضریب این متغیر برابر  -0/091و منفی است که نشان میدهد رابطه منفی بین نسبت میرزان

 .2-8آزمون فرضیهها در سطح صنایع مختلف
شرکتهای نمونه در شش گروه صنعت زیر طبقهبندی شدهاند:
جدول  .6طبقهبندی شرکتهای نمونه
گروه صنعت

تعداد مشاهدات

خودرو و ساخت قﻄعات

192

صنایع ﻏذایی

88

محصوﻻت فلزی و فلزات اساسی

120

صنایع سیمان ،کاشی و کانی معدنی

176

محصوﻻت دارویی و شیمیایی

184

سایر صنایع

64

مﺠموع

824

مأخذ :یافتههای تحقیق

فرضیه های تحقیق در سطح این شش گروه صنعت نیز بررسی شد که نتایژ آن در ادامره ارائره
میشودن
جدول  .7برآورد مدل رگرسیون در سﻄح صنایع مختلف
گروه
صنعت

خودرو و
ساخت
قﻄعات

ضریب

آماره t

نسبت سودآوری

-0/322

-5/230

سﻄح
معناداری
0/000

نسبت سود سهام پرداختی

-0/062

-4/29

0/000

نسبت عملکرد قیمت سهام

0/008

2/77

0/0063

نرخ تورم

-0/001

-3/49

0/0006

نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی

0/006

5/23

0/000

نرخ بهره

0/011

3/59

0/0004

متغیر

مقادیر مختلف
مدل
معناداری آماره :F
0/000
ضریب تعیین:
0/812
ضریب دوربین-
واتسون1/77 :
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گروه
صنعت

محصوﻻت
فلزی و
فلزات
اساسی

صنایع
سیمان،
کاشی و
کانی
معدنی

محصوﻻت
دارویی و

ضریب

آماره t

سﻄح
معناداری

نرخ ارز

-06E8/38

5/84

0/000

میزان اعتبارات بانکی

0/59

16/19

0/000

نسبت سودآوری

-0/110

-0/587

0/558

نسبت سود سهام پرداختی

-0/0395

-2/423

0/018

نسبت عملکرد قیمت سهام
نرخ تورم

0/0279
0/0002

5/220
0/372

0/000
0/7108

نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی

0/0076

5/838

0/000

نرخ بهره

0/0088

3/246

0/0018

نرخ ارز

-06E1/64

5/838

0/000

میزان اعتبارات بانکی

-0/274

-6/6100

0/000

نسبت سودآوری

-0/176

-3/314

0/0013

نسبت سود سهام پرداختی

0/0033

0/535

0/593

نسبت عملکرد قیمت سهام

0/0030

0/539

0/590

نرخ تورم

0/0016

3/579

0/0005

نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی

-0/0063

-4/370

0/000

نرخ بهره

-0/018

-4/446

0/000

نرخ ارز

-05E-1/01

-5/555

0/000

میزان اعتبارات بانکی

0/2542

6/496

0/000

متغیر

نسبت سودآوری

-0/0114

-6/81

0/000

نسبت سود سهام پرداختی
نسبت عملکرد قیمت سهام

-0/0613
0/002

-2/730
0/791

0/0071
0/4303

نرخ تورم

0/0002

0/588

0/558

نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی

0/003

3/91

0/0001

نرخ بهره

-0/0028

-0/750

0/454

نرخ ارز

-07E-2/88

-0/169

0/866

میزان اعتبارات بانکی

0/047

1/784

0/0765

نسبت سودآوری

-0/0246

-0/592

0/554

نسبت سود سهام پرداختی

-0/0231

-2/279

0/0241

مقادیر مختلف
مدل

معناداری آماره :F
0/000
ضریب تعیین:
0/862
ضریب دوربین-
واتسون1/59 :

معناداری آماره :F
0/000
ضریب تعیین:
0/821
ضریب دوربین-
واتسون1/65 :

معناداری آماره :F
0/000
ضریب تعیین:
0/913
ضریب دوربین-
واتسون1/82 :

معناداری آماره :F
0/000
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شیمیایی

نسبت عملکرد قیمت سهام

-0/0031

نرخ تورم

0/0006

1/069

نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی

0/0044

6/011

0/000

نرخ بهره
نرخ ارز

0/0034
-06E2/48

0/836
1/046

0/4044
0/297

میزان اعتبارات بانکی

-0/211

-14/2525

0/000

نسبت سودآوری

-0/240

-2/054

0/045

نسبت سود سهام پرداختی

-0/073

-1/743

0/0877

نسبت عملکرد قیمت سهام

-0/0166

-4/0161

0/0002

نرخ تورم

0/0024

3/079

0/0034

نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی

-0/011

-4/0537

0/0002

نرخ بهره

-0/0033

-0/601

0/5503

نرخ ارز

-05E-1/47

-2/665

0/0105

میزان اعتبارات بانکی

0/1484

1/226

0/226

سایر صنایع

ضریب

آماره t

سﻄح
معناداری

مقادیر مختلف
مدل

-0/860

0/391
0/286

ضریب تعیین:
0/890
ضریب دوربین-
واتسون1/56 :

معناداری آماره :F
0/000
ضریب تعیین:
0/597
ضریب دوربین-
واتسون1/78 :

مأخذ :یافتههای تحقیق

بررسی جدول ( )7نشان میدهد که متغیر نسبت سودآوری در سطح همه صنایع بهجرز صرنعت
مواد غذایی و محصوالت دارویی دارای رابطه معناداری با ساختار سرمایه استن متغیرر نسربت سرود
سهام پرداختی در همه صنایع بهجرز صرنعت محصروالت فلرزی دارای رابطره معنراداری برا سراختار
سرمایه استن متغیر نسبت عملکرد قیمرت سرهام در صرنعت خرودرو ،صرنعت مرواد غرذایی و سرایر
صنایع دارای رابطه معنادار با ساختار سرمایه استن متغیر نرخ رشد تولیرد ناخرالص داخلری در همره
صررنایع دارای رابطرره معنرراداری بررا سرراختار سرررمایه اسررتن متغی رر نرررخ تررورم در صررنعت خررودرو و
محصوالت فلزی و سایر صنایع دارای رابطه معناداری با ساختار سرمایه اسرتن متغیرر نررخ بهرره در
صنعت خودرو ،مواد غذایی و محصوالت فلزی دارای رابطره معنراداری برا سراختار سررمایه اسرتن
متغیر نرخ ارز در صنعت خودرو ،محصوالت فلزی و سایر صنایع رابطه معناداری با ساختار سررمایه
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است و نهایتا متغیر میزان اعتبارات بانکی در تمامی صنایع بهجز سایر صنایع دارای رابطره معنراداری
با ساختار سرمایه استن

 .9نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها

ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1386ترا 1393
پرداخته شد که متغیرهای نرخ تورم ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ،نرخ ارز ،نررخ بهرره و میرزان
اعتبارات بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلری بره عنروان متغیرهرای کرالن اقتصرادی و
نسبت سودآوری ،نسبت سود سهام پرداختی و نسبت عملکرد قیمت سرهام بره عنروان ویژگریهرای
خاص شرکتی در نظر گرفته شدن نتایژ تحقیق نشان میدهرد کره از برین متغیرهرای ویژگری خراص
شرکتی نسبت سودآوری و نسبت سود سهام پرداختی بر ساختار سرمایه تأثیرگذار هستندن همچنرین
از بین متغیرهای کالن اقتصادی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و درصد میزان اعتبارات برانکی بره
تولید ناخالص داخلی بر ساختار سرمایه میتواند اثرگذار باشدن
نتایژ فرضیه اول نشان میدهد که در سطح کل صنایع بین نسبت سودآوری و ساختار سررمایه
رابطه منفی و معناداری وجود دارد که این نتایژ مطابق با نظریه سلسله مراتبی و یافترههرای پرژوهش
اصغریان ( )1997و دی میترو جین ( )2008استن همچنین بررسی صنعت بره صرنعت نیرز نشران داد
که در تمام صنایع بهجز صنعت مواد غذایی و محصروالت دارویری و شریمیایی ایرن رابطره منفری و
معنادار برقراراستن نتایژ فرضیه دوم نشان میدهد که در سطح کل صرنایع برین نسربت سرود سرهام
پرداختی و ساختار سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد که این نتایژ مطرابق برا نترایژ تحقیرق
رزف ( ،)1982مک -منسون ( )1990و اصغریان ( )1997است ن این در حالی اسرت کره در برخری
دیگر از تحقیقات نظیر تحقیق آلن ( )1993و چنگ و رهی ( )1990رابطره مثبرت و معنراداری برین
سود سهام پرداختی و ساختار سرمایه مشاهده شده استن همچنین بررسی صنعت به صنعت نیز نشان
داد که در تمام صنایع بهجز صنعت محصوالت فلزی و فلزات اساسی رابطه منفری و معنراداری برین
سود سهام پرداختی و ساختار سرمایه وجود داردن نتایژ فرضیه سوم نشان میدهد که در سرطح کرل
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صنایع بین نسبت عملکرد قیمت سهام و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد در حالی اسرت
که در برخی از تحقیقات گذشته نظیر تحقیقهای انجامشرده توسرط اصرغریان ( )1997و دی میتررو
وجین ( )2008به رابطه منفی می ان نسبت عملکرد قیمت سهام و ساختار سرمایه اشاره شده است؛ اما
سایر صنایع رابطه منفی استن نتایژ فرضیه چهارم نشان میدهد که در سطح کرل صرنایع برین نررخ
رشد تولید ناخالص داخلی و ساختا ر سررمایه رابطره مثبرت و معنراداری وجرود دارد کره برر خرالف
تحقیقات قبلی گجورل ( )2005و بوک پین ( )2009است؛ اما بررسی صنعت بره صرنعت نیرز نشران
داد که در تمام صنایع رابطه معنادار وجود دارد ،اما در صنعت فلزات و سایر صنایع این رابطه منفری
برروده و در صررنعت خررودرو و قطعررات ،مررواد غررذایی ،صررنایع سرریمان ،کاشرری و کررانی معرردنی و
محصوالت دارویی و شیمیایی رابطه مثبت بین نرخ رشد تولید ناخرالص داخلری و سراختار سررمایه
استن نتایژ فرضیه پنجم نشان میدهد کره در سرطح کرل صرنایع برین نسربت نررخ ترورم و سراختار
سرمایه رابطه معناداری وجود نداردن تحقیقهای پیشینی که در این زمینره انجرام گرفتره اسرت دارای
نتایژ متفاوتی است؛ مثال باستوس و همکاران ( )2009معتقد بودند که تورم بر ساختار سرمایه ترأثیر
نمیگذارد اما برخی از تحقیقات نشان از رابطه مثبت یا منفی تورم بر سراختار سررمایه بروده اسرتن
نتایژ تحقیق تایلو و برچیالز ( )2014و کریمی و همکاران ( )1393نشاندهنده وجرود رابطره منفری
میران نررخ ترورم و سرراختار سررمایه اسرتن در حرالی کرره نترایژ تحقیرق سرت و سررارکل ( )2010و
هانوسک و شامشور ( )2011نشاندهنده رابطه مثبت میان نرخ تورم و سراختار سررمایه بروده اسرتن
بررسی صنعت به صنعت نیز نشان داد که در صنعت خودرو ،فلزات رابطه منفری میران نررخ ترورم و
ساختار سرمایه وجود دارد و در سایر صنایع این رابطه مثبت استن نتایژ فرضیه ششم نشان میدهرد
که در سطح کل صنایع بین نرخ بهره و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجرود نردارد در حرالی کره
نتایژ حاصل از تحقیق تایلو و برچیالز ( )2014نشاندهنرده رابطره مثبرت برین نررخ بهرره و سراختار
سرمایه بوده است و نتایژ تحقیق بوک پین ( )2009نشاندهنده رابطه منفی بین نرخ بهرره و سراختار
سرمایه بوده استن بررسی صنعت به صنعت نیز نشان میدهد در صنعت خودرو ،مواد غذایی رابطره
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مثبت و در صنعت فلزات رابطه منفی بین نرخ بهره و ساختار سرمایه وجود داردن نتایژ فرضیه هفرتم
نشان می دهد که در سطح کل صنایع بین نرخ ارز و ساختار سررمایه رابطره معنراداری وجرود نردارد
که مطابق با نتایژ تحقیق تایلو و برچیالدز ( )2014است اما بوک پرین ( ،)2009فنلری و کیرف مرن
بررسی صنعت به صنعت نشان میدهد که صرنعت خرودرو دارای رابطره مثبرت و صرنعت فلرزات و
سایر صنایع دارای رابطه منفری برین نررخ ارز و سراختا ر سررمایه هسرتندن نترایژ فرضریه هشرتم نشران
می دهد که در سطح کل صنایع بین درصد میزان اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی با ساختار
سرمایه رابطه معناداری وجود دارد که نتایژ تحقیق تایلو و برچیالز ( )2014نشاندهنده رابطه مثبرت
میان میزان اعتبارات بانکی با ساختار سرمایه بوده استن این در حالی است کره بررسری صرنعت بره
صنعت نشان میدهد که این رابطه در صنعت خودرو  ،غذایی و محصوالت دارویری منفری بروده در
حالی که در صنعت فلزات این رابطه مثبت استن
بررسی نتایژ تحقیق حاضر نشان میدهد که در صنایع مختلف عوامل مؤثر بر سراختار سررمایه
متفاوت هستند؛ بنابراین مدیران شرکت باید اثرگذاری ویژگیهای خراص شررکتی را برا توجره بره
نوع صنعت جهت تصمیمگیری در زمینه تأمین مالی مدنظر قرار دهندن همچنرین برا توجره بره تعامرل
اقتصاد و امور مالی در دنیای امروز ،مدیران شررکتهرا بایرد عوامرل کرالن اقتصرادی را در هنگرام
تأمین مالی نیز مدنظر قرار دهندن درواقع هرر چره مردیران شررکتهرا قردرت و ابعراد عوامرل کرالن
اقتصررادی را بهتررر شناسررایی کننررد و تررأثیر آن بررر سرراختار سرررمایه شرررکت را بهتررر درک نماینررد،
انعطافپذیری و کارایی آنها در تصمیمگیریهای مربوط بره ترأمین مرالی افرزایش خواهرد یافرتن
ضمن اینکه بررسی صنعت به صنعت نشان میدهد که برخی عوامل کالن اقتصادی برخی صنایع را
بیشرتر تحرتالشرعاع قررار مری دهرد بنرابراین مردیران بایرد برا توجره بره نروع صرنعت خرود اقردام بره
تصمیمگیری تأمین مالی شرکت کنندن الزم به ذکر است با توجه به اثرگذار بودن متغیرهرای کرالن
اقتصادی بر ساختار سرمایه ،قانونگذاران و تدوینکنندگان سیاستهرا و خرطمشریهرای اقتصرادی
باید با ایجاد تغییرات و اصالح قوانین ،تأمین مالی برای شرکتها را تسهیل کررده ترا از ایرن طریرق
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کمترین اثر منفی را بر تصمیمگیری مدیران در زمینه تأمین مالی بگذارندن با توجه به اهمیرت نحروه
تأمین مالی شرکتها به دلیل اثرگذار بودن آن بر ارزش شرکت نیاز است تا در تحقیقهای دیگرر،
سایر عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه را نیز با توجه به نوع صنعت مورد بررسی قررار دهنرد ترا از ایرن
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