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Abstract
Creating value for stockholders is one of the important objectives of the companies, and will be realized when the firm enjoy
financial health. Financing structure –as one of the important managerial decisions, affect the firms` behavior in product
market, their efforts to compete, and finally their competitive return. In financing decisions, it’s important to concern about
market competition to achieve target return. In this study we examined the effect of capital structure on firm performance
concerning product market competition. The sample includes 81 manufacturing companies listed in Tehran Stock Eschnage,
and the time period includes 2009-2014. The results show negative effect of financial leverage on ROA. Also the mediation
role of capital market competition is negative and significant. But this mediation role is significantlye positive when the
dependent variable is economic value added.
Keyword: Capital structure, Product market competion, Corporate performance, Economic value added.
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چکیده
 ساختار تأمین.ایجاد ارزش برای سهامداران از اهداف مهم شرکتها است و هنگامی محقق میشود که شرکتها سالمت مالی داشته باشند
 در بازدههای، تالش آنها برای رقابت و درنهایت، در رفتار شرکتها در بازار محصول،مالی که یکی از مهمترین تصمیمهای مدیران است
 رابطۀ، در این پژوهش. توجه به بازار رقابت در تعیین روش تأمین مالی مناسب در افزایش بازده شرکتها اهمیت دارد.رقابتی تأثیر میگذارد
 نتایج بررسی دادههای مالی.ساختار سرمایه و عملکرد شرکتها بررسی و توجه ویژهای به رقابت در بازار محصول در صنایع شده است
 نشاندهندۀ تأثیر منفی اهرم77  با بهکارگیری نرم افزار استتا7939 – 7988  شرکت تولیدی در بازده زمانی87 برگرفته از صورتهای مالی
 منفی و معنادار است؛ اما، اثر تعدیلکنندگی رقابت بازار محصول در رابطۀ اهرم مالی و نرخ بازده داراییها.مالی در نرخ بازده داراییها است
. مثبت و معنادار است،اثر تعدیلکنندگی رقابت در بازار محصول در رابطۀ منفی بین اهرم مالی و ارزش افزودۀ اقتصادی
 عملکرد شرکتها، ساختار سرمایه، رقابت بازار محصول، ارزش افزودۀ اقتصادی:واژهای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
به حداکثررساندن ارزش شرکتهاا مساتلزم اجارای

و نسبت کل بدهی به کال سارمایه باهعناوان معیااری از

طرحهای سودآور اسات .در دنیاای اماروز باا توجاه باه

ساااختار ساارمایه بااا معیااار ارزیااابی عملکاارد (بااازده

شرایط باازار رقابات ،تعیاین روش تاأمین ماالی مناساب

داراییها) رابطۀ معنادار وجود دارد [ .]79پاژوهشهاای

برای افزایش سودآوری و ادامۀ حیات شرکتهاا اماری

بسیاری دربارۀ رابطۀ اهرم مالی و عملکرد شرکت انجام

ضروری است [ .]03مجموعه تصمیمهای ماالی مادیران

شده و نتایج متناقضای باه دسات آماده اسات .برخای از

در زمینۀ تعیین ساختار سارمایۀ بهیناه بسایار مهام اسات.

پژوهشگران بیان کرده اند اهارم ،اثار منفای در عملکارد

مدیران شرکتها تصمیمهای مربوط به سااختار سارمایۀ

دارد .گروه دیگری گفتهاند اهرم ،اثر مثبت در عملکارد

خود را برای بهحداکثررسانی ارزش شرکت اتخاذ مای-

دارد [ .]00برخی از پژوهشاگران ،انتخااف بهتارین ناو

کنند؛ در حالی که مدیران سطوح متفاوت اهرمای را در

منااابع مااالی را برعهاادۀ ماادیریت براساااس در

پیش روی خود دارند و می کوشاند باه بهتارین سااختار

شرایط کنونی و نیازهای مالی شرکت میدانند و برخای

سرمایه دست پیدا کنناد [ .]93بارای بسایاری از مادیران

شاارایط بااازار را در انتخاااف منااابع مااالی موجااود مااؤثر

تعیین سطح بهینه¬ای از ساختار سرمایه کاه موجاب باه

میدانند .انتخاف از بین مناابع ماالی عاالوه بار آنکاه در

حداکثر رساندن ثروت ساهامداران مای¬شاود ،اهمیات

کسب بازده مناسب برای شرکت و سرمایهگذاران نقش

زیادی دارد .تصمیم های مرباوط باه سااختار سارمایه در

دارد ،مسلماً تعهداتی را برای شرکت باه هماراه خواهاد

بسااتری مسااتمر باارای جری اان عملی ااتی شاارکت اتخاااذ

آورد که نو تصمیمهای مالی و تعهدات مدیریت را با

م ایشااود []72؛ بنااابراین میاازان اهاارم مااالی در ساااختار

محدودیت در تصمیمگیری مایتواناد مواجاه کناد [.]8

ساارمایۀ شاارکت ،انتخاااف نااو فعالیااتهااای عملیاااتی

شاایوۀ تااأمین مااالی شاارکت در رفتااار شاارکت در بااازار

شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد که ایان فعالیاتهاا

محصول و انگیزۀ شرکت برای رقابت و نیز رفتاار ساایر

به نوبۀ خود ،عملکرد شرکت را تحات تاأثیر قارار مای-

مشارکتکنندگان بازار و درنتیجه ،در بازدههای رقاابتی

دهد [ .]00وقتای شارکتی از ن ار ماالی در ساطح بهیناۀ

تااأثیر ماایگااذارد [ .]1مطالعااات اخیاار نشااان داده اساات

ساااختار ساارمایۀ خااود نباشااد ،تاییاار در اهاارم مااالی آن

عااالوه باار عواماال داخلاای شاارکت ،عواماال خااارجی از

میتواند سبب کاهش میانگین موزون هزینۀ سارمایۀ آن

مرزهای شرکت همچون شرایط ساختار بازار ،وضاعیت

شود و بدینترتیب ،ساختار سرمایۀ آن به سطح مطلاوف

شارکت

نزدی ا

رقابت و فعالیت رقبا نیز تصمیم های مالی یا

وی از

7

م ایشااود؛ بنااابراین تاییاار در ساااختار ساارمایۀ

را می تواند تحت تأثیر قرار دهد؛ باهطاور مثاال ،فوساو

شاارکتهااا در ارزش آنهااا تأثیرگااذار اساات؛ درنتیجااه،

( )0279بیان کرد اهرم مالی ،تأثیر مثبت و معنااداری در

تاییر ساختار مالی شارکتهاا در ارزش شارکت ،ارزش

عملکرد شرکت دارد .رقابات باازار محصاول نیاز تاأثیر

افزودۀ اقتصادی و ارزش افزودۀ بازار آن میتواند تاأثیر

عملکردی اهرم را افزایش میدهاد [ .]3گوگردچیاان و

بگااذارد [ .]91براساااس یافتااههااای گاارد و همکاااران

همکااران ( )7939بیاان کردناد از میاان شااخصهاای

( )7939بین متایرهای نسبت کل بادهی باه کال حقاو

معرفیشدۀ رقابات ،تمرکاز صانعت ،قابلیات جانشاینی

صاحبان سهام ،نسبت کل بدهی بلندمدت به کل دارایی
1. Fosu
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کاال ،اندازۀ باازار و شااخص  Qتاوبین در باازده ساهام

بنگاههاا ایان امکاان را باه سارمایهگاذاران مایدهاد تاا

شرکتها تأثیر منفی و معنادار داشته است؛ ولای مواناع

بنگاههای با عملکارد مطلاوف را بارای سارمایهگاذاری

ورود در باازده ساهام ،تاأثیر معنااداری نداشاته اسات؛

انتخاف کنند؛ بنابراین در ایان پاژوهش ،ضامن بررسای

بنابراین میتوان نتیجه گرفت شرکتهای با توان رقابتی

تأثیر اهرم مالی در عملکرد شرکتهاا ،تاأثیر رقابات در

7

بازار محصول بر رابطۀ این دو متایار سانجش و بررسای

( )0228آثار شدت رقابت و استراتژیهای کسب وکاار

شااده اساات .باارای بررس ای عملکاارد شاارکتهااا نیااز از

را در رابطۀ اهرم مالی و عملکرد شرکتها بررسی کرد.

زوایای مختلف ،برای سانجش عملکارد از دو رویکارد

نتایج نشان داد اهرم بهطور منفی ،با عملکارد در ارتبااط

حسابداری (نرخ بازده دارایایهاا) و رویکارد اقتصاادی

است .عالوه بر آن ،شدت رقابت ،اثر منفی در رابطۀ بین

(ارزش افزودۀ اقتصادی) استفاده شده است که باه نوباۀ

اهرم مالی و عملکرد شرکتهای مادنن ر دارد .براسااس

خود نگاهی نو به بررسی عملکرد شرکتها است.

زیااد ،باازده کمای کساب کاردهاناد [ .]70جرمیااس

بررسیهای این پاژوهش ،رابطاۀ اهارم ماالی و عملکارد
برای شرکتهای با استراتژی تمایز محصول در مقایساه

مبانی نظری

با شرکتهای با استراتژی رهبری هزینه ،منفایتار باوده

یکی از راههای برخورد با تضااد مناافع موجاود باین

اسااات؛ بناااابراین رقابااات جانشاااینی بااارای بااادهی در

ساهامداران و مادیران ،اساتفاده از سیساتمهاای ارزیاابی

محدودکردن رفتار فرصتطلبانۀ مدیران میتواناد باشاد

عملکرد است []73؛ به عباارتی ،انادازهگیاری عملکارد

[.]00

موجااب پیاادایش اطالعااات بااههنگااام و بااا ارزش باارای

براساس ن ریۀ مسئولیت محدود باا افازایش رقابات،
شرکتها تمایل پیدا میکنند برای بهدست آوردن یا

تصاامیمگیااری ماادیران ازجملااه تصاامیمگیااری دربااارۀ
سرمایهگاذاریهاا مایشاود [ .]08مطالعاات بسایاری در

به رفتاار تهااجمی در باازار محصاول

زمینۀ معیارهای ارزیاابی عملکارد شارکتهاا و مادیران

متعهد باشند؛ درنتیجه ،از بدهی بیشتری استفاده میکنند

انجااام شااده اساات کااه نتااایج بااهدسااتآمااده بااه ارا ااۀ

[]02؛ اما براساس ن ریۀ براندازی با افزایش رقابت بازار،

رویکردهاای زیار منجار شاده اسات :نخسات رویکارد

ی

شرکت با بدهی زیاد در معرض تهدید و برانادازی

حساااابداری اسااات؛ یعنااای روشهاااایی کاااه در آن از

با ی

شارکت باا بادهی کام قارار مایگیارد؛ بناابراین

اطالعااات حسااابداری باارای ارزیااابی عملکاارد اسااتفاده

شرکتها تمایل دارناد ساطوح بادهی را کااهش دهناد

میشود و نسبتهایی چون بازده حقو صاحبان سهام و

[ .]79به دلیل تأثیر متناقض اهرم در عملکارد ،ایان تاأثیر

نرخ بازده داراییها ،در ایان رویکارد جاای مایگیرناد.

مشااروط بااه متایاارهااایی ن یاار شاادت رقاباات در بااازار

یکی از پیامدهای سیر تحول مالی ،استفاده از نسبتهای

محصااول بایااد مادنن ر قاارار بگیاارد [ .]92ویژگای مهاام

ماااالی بااارای ارزیاااابی عملکااارد و تجزیاااه و تحلیااال

بنگااه در باازار وجاود

صورتهای ماالی اسات کاه بنیاان آن باهطورکامال باه

مزیت استراتژی

رقابت این است که بیشتر از ی

دارد و همین خصیصه باعث میشاود بنگااههاا از لحاا

صورتهای مالی شامل ترازنامه ،صورت سود و زیاان و

عملکاارد بااا یکاادیگر مقایسااه شااوند .مقایسااهپااذیربودن

صااورت گااردش وجااوه نقااد بسااتگی دارد [ .]09دوم
رویکاارد ماادیریت مااالی اساات کااه در آن ،ابلااب از

1. Jermias
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ن ریههای مادیریت ماالی ن یار الگاوی قیماتگاذاری

و افزایش ثروت تنها درنتیجۀ عملکارد مطلاوف حاصال

و

خواهد شاد ،باهحاداکثر رسایدن ارزش شارکت زماانی

بازده استفاده میشود .تأکید اصلی این رویکرد بر تعیین

تحقق مییابد که شارکت ،ساالمت ماالی داشاته باشاد؛

بازده اضافی هر سهم است [ .]0و سوم رویکارد تلفیقای

یعناای منااابع مااالی آن بااهدرسااتی انتخاااف و بااهشااکل

است که در آن ترکیبی از اطالعات حساابداری و باازار

صحیحی استفاده شود [ .]09سرمایهگذاران باا توجاه باه

برای ارزیابی عملکرد به کار برده میشود.کلیناۀ نسابت-

جدایی مالکیت از مدیریت ،نیاز به منابع ماالی وسایع در

هایی که به نسبت ارزشیابی مشهور است ،در ایان دساته

شرکتها و عالقۀ دارنادگان مناابع ماالی باه اساتفاده از

و باازده باا

منابع خود برای افزایش ثاروت ،عملکارد شارکتهاا و

اطالعات باازار و ترکیاب آن باا اطالعاات حساابداری،

ساختار سرمایۀ آن را بایاد تجزیاه و تحلیال کنناد تاا باه

مبنااای ارزشاایابی مناساابی را باارای ارزیااابی عملکاارد

سرمایه گذاری صحیح دست یابند .بنگاههاای اقتصاادی

شرکتها فاراهم مایآورناد [ .]09و آخارین رویکارد،

نیااز باارای ورود بااه تجااارت و ادامااۀ فعالیاات در آن بااه

رویکرد اقتصادی اسات کاه در آن از مفااهیم اقتصاادی

سااارمایه نیااااز دارناااد .تاااأمینکننااادگان مناااابع ماااالی،

استفاده میشاود ،عملکارد واحاد تجااری باا تأکیاد بار

سرمایه گذاران (سهامداران) و اعتباردهندگانناد کاه هار

قدرت سودآوری داراییهای شرکت و با توجه به نارخ

گروه به دنبال منافع خود است .آنچه تاأمینکننادگان را

بازده و نرخ هزینۀ سرمایه بهکاررفتاه ارزیاابی مایشاود.

تشویق میکند تا منابع خود را در فعالیات مشخصای باه

ارزش افااازودۀ اقتصاااادی ،ارزش افااازودۀ اقتصاااادی

کار گیرند ،عملکارد مطلاوف آن فعالیات اسات کاه باه

تعدیلشاده و ارزش افازودۀ باازار در ایان گاروه جاای

دنبال آن ،ارزش شرکت و درنتیجه ،ثاروت ساهامداران

دارد [.]0

افزایش مییابد [ .]03خادامیپاور و اساماعیلی ()7983

داراییهاای سارمایهای )CAPM( 7و مفااهیم ریسا

قرار دارد .این نسابتهاا باا ترکیاب ریسا

یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی بر ارزش ،معیاار

بیااان کردنااد تاییاارات اهاارم مااالی در تبیااین عملکاارد

ارزش افزودۀ اقتصادی است .براساس این معیاار ،ارزش

عملیااااتی دورۀ جااااری ،رابطاااۀ ارزشااای و قااادرت

شرکت به بازده و هزینه سرمایۀ بهکارگرفتهشدۀ شرکت

توضیحدهندگی دارد؛ به گونه ای که با مشاهدۀ تاییارات

بساااتگی دارد .ارزش افااازودۀ اقتصاااادی ،ارزش کلااای

اهرم مالی در دورۀ جاری ،عملکرد عملیااتی شارکت را

شرکت را از دیدگاه صاحبان سهام شارکت و سارمایه-

در دورۀ جاری می توان تجزیاه و تحلیال کارد .از آنجاا

گذاران بالقوه نشان میدهاد .از ویژگایهاای مهام ایان

کااه بااازار در دورۀ جاااری ،ایاان متایاار را نشااانهای از

شاخص آن است که صااحبان سارمایۀ شارکت باهطاور

عملکرد عملیاتی در ن ار نمای گیارد و آن را در قیمات

واقعگرایانهای ،سود عملیاتی شرکت را با درن رگارفتن

ایاان دوره ماانعک

نماایکنااد ،تاأثیر تاییاار عملکاارد در

سرمایۀ شخصای سارمایهگاذاریشاده در حاوزۀ کساب

قیمت دورۀ بعد لحا میشود [ .]04براساس ن ر مایرز

وکار و درآمدهای حاصل از آن ارزیابی میکنناد [.]90

( ،)7339جنساان )7389( 9و اسااتولز )7332( 4الگااویی

از آنجا که ایجاد ارزش و افزایش ثروت ساهامداران در

توسعه داده شاد کاه براسااس آن ،تاأمین مناابع ماالی باا

0

بلندمدت از مهمترین اهداف شرکتها به شمار مایرود
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بدهی ،مشکالت مربوط باه سارمایهگاذاری بایرویاه و

و جنبههای نقدینگی را در تعیین تصمیمهای مرباوط باه

افراطی مدیران را کاهش میدهد؛ اما موجب بدترشادن

ساختار سرمایه نشان داد [.]3

سرمایهگذاری کمتر از حد مدیران مایشاود .ایان الگاو

هزینااااۀ نمایناااادگی ممکاااان اساااات از تضاااااد

بیان میکند بدهی میتواند هر دو تأثیر مثبت و منفای را

اعتباردهندگان و صااحبان سارمایه باه وجاود آیاد .ایان

بر شرکتها داشته باشد و این تأثیر دوگانه درباارۀ هماۀ

تضاد زمانی حاصل مایشاودکه ریسا

از پایشتعیاین

شرکتها دیده میشود [ .]01از طرفی بادهی مایتواناد

شدهای که بهدلیل استفاده از بدهی به وجود آمده است،

شرکت شود؛ زیارا مادیران را

به اعتقاد مایزر ( )7311موجب سرمایهگاذاری کمتار از

مجبااور ماایکنااد تصاامیمهااایی اتاخاااذ کننااد کااه ارزش

حد یا برآمدگی بدهی میشاود .در ایان ماورد ،بادهی،

شاارکت بااه حااداکثر برسااد .جنساان ( )7389و اسااتولز

تأثیر منفی در ارزش شرکت دارد [ .]01بهعالوه ،تاأمین

( )7332به ن مدهنادگی بادهی اشااره کردناد و گفتناد

مالی با بدهی ،ریس

گریزی مدیران را افزایش و ترس

بدهی ،هزینۀ نمایندگی جریان نقدی آزاد را باا کااهش

از شکست در کسب بازده کاافی بارای پاساخگویی باه

جریااان نقااد در دسااترس ماادیران باارای اسااتفادههااای

اعتباردهناادگان ،تمایاال آنهااا را بااه ساارمایهگااذاری در

شخصی کاهش میدهد .باهعاالوه تهدیاد باه شکسات،

پروژههای پرریس

کاهش میدهد [ .]4نتایج پاژوهش

بدهی را به نیروی انگیزانندۀ قویای مبدل میکناد کاه

علی شاه 9و همکاران ( )0277نشان داد اهرم مالی ،تاأثیر

میتواند موجب کارایی بیشتر شرکت شود [ .]77ن ریاۀ

منفی در عملکرد شرکت دارد؛ بهگونهای کاه شارکت-

هزینۀ نمایندگی ،این ایده را مطارح مایکناد کاه مناافع

هایی با عملکارد ماالی ضاعیفتار ،از ساطح بیشاتری از

ماادیران شاارکت و سااهامداران بااهطااور کاماال بااا هاام

بدهی استفاده میکنند و شرکتهایی باا عملکارد ماالی

7

بهتر ،سطوح کمتری از بادهی را تارجیح مایدهناد [.]7

( )7319این مسأله از جدایی مالکیت از مدیریت نشاأت

نتااایج پااژوهش گنزالااز )0279( 4نشااان داد در شاارایط

میگیرد؛ بهگوناهای کاه مادیران تمایال دارناد اهاداف

بحران اقتصادی ،استفادۀ بیشتر از اهرم ،موجاب کااهش

شخصی خود را در مقایسه با ارزش شرکت بیشینه کنند.

سود عملیاتی شرکتها میشود .عالوه بار ایان ،هزیناه-

ایاان تضاااد ممکاان اساات در وضااعیتی ایجاااد شااود کااه

های ماالی بیرمساتقیم فشاارهاای ماالی ،بیشاتر از مناافع

ماادیران انگیاازه دارنااد ریساا

زیااادی را ب ذیرنااد و

کنترلی بدهی بوده اسات [ .]77نتاایج باه دسات آماده از

درنتیجااه ،بخشاای از ایاان ریساا

بااه اسااتراتژیهااای

پژوهش اسدی و سادریانی ( )7934نشااندهنادۀ رابطاۀ

سرمایهگذاری شارکت منتقال مایشاود [ .]07از طرفای

معنااادار و منفای اهاارم مااالی باا عملکاارد شاارکتهااا در

بدهی بهدلیل مالیاتپاذیربودن آن ،عملکارد شارکت را

صنایع فلزات اساسی ،پتروشیمی ،سیمان و دارویی است

بهبااود ماایبخشااد؛ زیاارا بخشاای ازهزینااۀ ساارمایه از

[ .]9با توجه به مبانی ن ری بیان شده ،فرضیههای مرباوط

سهامداران به دولت منتقل میشود [ .]09نتاایج پاژوهش

به تأثیر اهرم مالی در عملکرد شرکتها به شرح زیر بیان

باندیوپا دهای و مالینی باروا )0279( 0فرضیههای مرتبط

شده است:

باعث بهبود عملکرد ی

هماهناان نیساات .براساااس ن اار جنساان و مکلیناان

با اطالعات نامتقارن ،هزینه های نماینادگی ،سایگنالینن
1. Meckling
2. Bandyopadhyay & Malini Barua

3. Ali Shah
4. González
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 :اهرم ماالی در نارخ باازده دارایایهاای

بازار بیرون کنند .در این ن ریه بر این نکتاه تأکیاد شاده

فرضیۀ ی

شرکتهای پذیرفتهشده در باورس اورا بهاادار تهاران

است کاه وابساتگی باه مناابع ماالی خاارجی (خاار از

تأثیر دارد.

شرکت) میتواند موجب توانایی شرکت در رقابتهای

فرضیۀ ساه :اهارم ماالی در ارزش افازودۀ اقتصاادی

تهاجمی شود که آن نیز از ن ار ماالی موجاب مایشاود

شرکتهای پذیرفتهشده در باورس اورا بهاادار تهاران

رقبا به استراتژیهای بازاری چ ااولگرایاناۀ خاود اداماه

تأثیر دارد.

دهناااد [ .]1دیااادگاه ساااوم ،سااااختار سااارمایه و اثااار

در جهان امروز با توجه به شرایط بازار رقابت ،تعیین

سااارمایهگاااذاری 7اسااات .بااادهی در الگاااوهاااای اثااار

روش تاأمین ماالی مناساب بارای افازایش سااودآوری و

ساارمایهگااذاری بااهعلاات اثاار جااایگزینی دارایاای بااه

ادامۀ حیات شرکتها امری ضاروری اسات .رقابات در

سرمایهگذاری کمتر از حد منجار مایشاود و درنتیجاه،

بااازار محصااول در پااژوهشهااای اقتصااادی و مااالی و

شرکتها از پذیرش پروژههای سرمایهگذاری ساودآور

بهعنوان قدرت بازار شرکتها تعریف میشاود .قادرت

و با ریس

زیاد صرف ن ر میکنند؛ درنتیجه ،هنگاامی

بازار به منزلۀ کنتارل شارکت بار قیمات و ساطح تولیاد

که ی

محصول آن است [ .]99دربارۀ رابطۀ سااختار سارمایه و

انجام این کار متعهد است که در آینده ،سرمایهگاذاری

رقابت بازار محصول ،سه ن ریه مطرح میشود :دیادگاه

نکند؛ زیرا درصاد جریاان نقادی آزاد کاه در هار دوره

اول ،الگوی مسئولیت محدود است .در این دیدگاه ،در

پرداخت مایشاود ،افازایش ماییاباد کاه درنتیجاۀ آن،

زمان مسئولیت محدود بدهی ،شرکتهایی که حاداکثر

جریان نقدی کمتری برای سارمایهگاذاری در دساترس

سرمایه و بازار محصول متایری دارند ،تاالش مایکنناد

خواهد بود [ .]79از آنجا که بدهی بیشتر به هزیناۀ بیشاتر

بااا افاازایش باادهی ،سااهم بااازار خااود را افاازایش دهنااد.

محصول منجار مایشاود ،شارکت رقیاب ممکان اسات

همانگونه که شرکتها بدهی بیشاتری ایجااد مایکنناد،

میزان محصول را افازایش دهاد و باعاث کااهش ساود،

این انگیزه را خواهند داشت تا اساتراتژیهاایی از تولیاد

کاهش سرمایهگذاری و کااهش میازان توساعۀ شارکت

را به کار گیرند که در موقعیتهای مطلوف ،بازده بیشتر

با اهرم باال شود؛ درنتیجه ،ممکن است با افزایش بدهی،

و در موقعیتهای نامناسب ،باازده کمتاری را باه دسات

میزان محصول کل شرکت کااهش یاباد [ .]99هنگاامی

آورند [ .]97افزایش قدرت بازار ،شرکتهاا را هادایت

که شرکت از فرصتهای سرمایهگاذاری نتواناد مزیات

میکند که برای بهحداکثررساندن ثاروت ساهامداران و

کسب کند ،این امر به ازدساتدادن و انتقاال فرصات و

بیشاتری را تقبال

شارکت،

بهدستآوردن سودهای بیشتر ،ریس

شرکت ،بادهی خاود را افازایش مایدهاد ،باه

سهم بازار به رقبا منجر میشود .زمانی که ی

کنند و میزان محصول خود را افازایش دهناد؛ درنتیجاه،

اهرم مالی خود را افزایش میدهد ،شارکتهاای رقیاب

شرکتها برای اجرای استراتژی تهاجمی تولید و حفا

تالش میکنند در جهتی سرمایهگذاری کنناد کاه ساهم

درآمد باالقوۀ خاود ،بادهی را افازایش مایدهناد [.]03

بازار را به دست آورند و شرکتهای باا اهارم بااال را از

دیدگاه دوم ،الگوی شکار است .با توجه باه ایان الگاو،

حوزۀ کسب و کار خار کنند .تواناایی شارکت بارای

شرکتهای بدون بدهی تمایل دارند باا رفتاار تهااجمی

تااأمین مااالی ساارمایهگااذاریهااا بااا اسااتفاده از وجااوه

(افزایش تولید یا کاهش قیمات) ساایر شارکتهاا را از
1. Investment Effect

بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده داراییها و ارزش افزودۀ اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت 13 /

را میتواند کاهش دهاد؛

سازی و محاسبۀ متایرهای پژوهش در نارمافازار صافحه

تولیدشدۀ داخلی ،این ریس

درنتیجه ،عامل مهمی بارای موفقیات شارکت در باازار-

گستردۀ اکسل ثبت و درنهایت ،برای آزمون فرضیههای

های محصول است []71؛ بنابراین ن ریۀ سرمایهگذاری،

پژوهش و تحلیلهای مربوط از نرمافزار  Stataنسخۀ 77

رابطهای منفی بین اهرم و قدرت بازار پیشبینی میکناد.

استفاده شده است .برای توصیف آماری متایرهاا نیاز از

جو )0279( 7در بررسی خود دربارۀ ارتباط رقابت باازار

ناارمافاازار  Spssنسااخۀ  02اسااتفاده شااده اساات .نمون اۀ

محصااول ،ساارمایهگااذاری در قساامت تحقیاق و توسااعه

پااژوهش ،شاارکتهااای پذیرفتااهشااده در بااورس اورا

( )R&Dو باازار سااهام بااه ایان نتیجاه دساات یافاات کااه

بهادار است که از این ویژگایهاا برخوردارناد :باهدلیال

ارتباط مثبت و قوی باین هزیناه هاای تحقیاق و توساعه و

متفاوتبودن ماهیت فعالیت شرکتهای سرمایهگذاری،

رقاباات بااازار محصااول وجااود دارد؛ بااهگونااهای کااه

بیمه ،لیزینن و بان

ها ،شارکتهاای نموناه جازی ایان

شرکتهاای باا  R & Dزیااد در صانایع رقاابتیتار ،باه

شرکتها نباشد؛ شرکتها قبال از ساال ماالی  7981در

ریسااکیتربااودن تمایاال دارنااد و بااازده م ادنن ر درآمااد

بورس تهران پذیرفته شده و از ابتدای سال  ،7981ساهام

بیشتری نسبت به شرکتهای با  R & Dکمتر داشاتهاناد

آنهاا در باورس اورا بهاادار معاملاه شاده باشاد؛ بارای

[ .]74با توجاه باه مباانی ن اری بیاان شاده ،فرضایههاای

مقایسه و جلوگیری از ناهمگونی ،سال مالی شارکتهاا

مربوط به بررسی تأثیر نقش تعادیل کننادگی رقابات در

منتهی به  03اسفندماه باشد و در فاصلۀ ساالهاای 7981

بازار محصول در رابطۀ اهرم مالی و عملکرد شارکتهاا

تا  7939تاییر سال مالی نداده باشند؛ صورتهاای ماالی

بهشرح زیر بیان شده است:

و یادداشتهای توضیحی همراه آنهاا و اطالعاات ماالی

فرضیۀ دو :رقابت در بازار محصاول در رابطاۀ اهارم

ضروری آنها در دسترس باشد .برای اندازهگیری رقابت

مالی و نرخ بازده داراییهای شرکتهاای پذیرفتاه شاده

در بازار محصول نیز از صنعتهایی استفاده شاده اسات

در بورس اورا بهادارتهران ،تأثیر تعدیلکننده دارد.

که حداقل شامل سه شارکت باشاد .ایان طبقاهبنادی باا

فرضیۀ چهار :رقابت در بازار محصول در رابطۀ اهرم

استفاده از سایت مرکاز پاردازش اطالعاات ماالی ایاران

مالی و ارزش افزودۀ اقتصادی شرکتهای پذیرفته شاده

انجااام گرفتااه اساات .بااا اعمااال شاارایط مااذکور ،تعااداد

در بورس اورا بهادار تهران ،تأثیر تعدیلکننده دارد.

اعضااای نمونااۀ ایاان پااژوهش شااامل  87شاارکت در
سالهای  88-39به دست آمده است.

روش پژوهش

در ایان پااژوهش باه پیااروی از فوساو ( )0279باارای

اطالعااات آماااری الزم باارای آزمااون فرضاایههااا بااا

بررسی تأثیر ساختار مالی در عملکرد شرکتهاا ،متایار

استفاده از صورتهای مالی حسابرسیشدۀ شرکتهاای

ساختار سرمایه (اهارم ماالی) متایار مساتقل؛ نارخ باازده

تولیاادی پذیرفتااهشااده در بااورس اورا بهااادار کااه در

دارایاایهااا و ارزش افاازودۀ اقتصااادی ،شاااخصهااای

سایت باورس اورا بهاادار تهاران در دساترس اسات و

سنجش عملکرد مالی شرکتها؛ شدت رقابت در باازار

نرمافزارهاای تادبیر پارداز و رهآورد ناوین جماعآوری

محصول ،متایر تعدیلگر و شااخص کیوتاوبین و انادازۀ

شده است .اطالعات مالی گردآوریشده بارای آمااده-

شرکت ،متایرهای کنترلای در ن ار گرفتاه شاده اسات.
برای بررسی فرضیههای ی

1. Gu

 ،دو ،سه و چهار باهترتیاب
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از الگوهای رگرسیونی یا

 ،ساه ،دو و چهاار باهشارح

زیر استفاده شده است:
BIit +

2

+ β

1LEVit

ناارخ بااازده دارایاایهااا براباار اساات بااا نساابت سااود
خالص( ) Ritبه کل داراییها () Iit

+ β

ROAit= β

0

() 3

ROAit=Rit/Iit

+β3QTOBINit + β 4SIZEit+εit

() 7

روش محاسااابۀ ارزش افااازودۀ اقتصاااادی در ایااان
در الگااااوی دو باااارای بررساااای تااااأثیر نقااااش

تعدیلکنندگی رقابت در بازار محصول در رابطاۀ اهارم

پژوهش بهشرح زیر است:
( )9

مااالی و ناارخ بااازده دارایاایهااا از متایاار LEVit*BIit

(حاصل ضرف اهرم مالی در شاخص بونی) استفاده شده
است [.]3
ROAit= β 0 + β 1LEVit + β 2 BIit + β 3 LEVit*BIit
+β4QTOBINit + β 5SIZEit+εit

()0

)EVAt = NOPATt– (WACCt * Capitalt-1

در ایان رابطااه ،EVA ،ارزش افاازودۀ اقتصااادی در
سال t؛  ،NOPATtسود خاالص عملیااتی پا

از کسار

مالیااات در سااال t؛ ، WACCtمیااانگین مااوزون هزین اۀ
سرمایه و ، Capitalt-1سرمایۀ بهکارگرفتهشده در ابتدای
سال  tاست.

EVAit= β 0 + β 1LEVit + β 2 BIit +β3QTOBINit
+ β 4SIZEit+εit

() 9

در الگاااوی چهاااار بااارای بررسااای تاااأثیر نقاااش

میانگین ماوزون هزیناۀ سارمایه ،حاصال رابطاۀ زیار
است :
()1

WACCt= wd rd (1-t) + wps rps + wsrs

تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول در رابطاۀ اهارم

در این رابطه wd،وزن بدهی در سااختار سارمایه؛ rd

مااالی و ارزش افاازودۀ اقتصااادی از متایاار LEVit*BIit

نرخ هزینۀ بدهی؛  tنرخ مالیات wps،وزن سهام ممتاز در

(حاصل ضرف اهرم مالی در شاخص بونی) استفاده شده

سااختار ساارمایه rps ،ناارخ هزیناۀ سااهام ممتاااز ws ،وزن

است [.]3

سهام عادی و سود انباشته در سااختار سارمایه و  rsنارخ

3

BIit + β

() 4

2

LEVit + β

1

+ β

0

EVAit= β

LEVit*BIit +β4QTOBINit + β 5SIZEit+εit

هزینۀ سرمایۀ حقو صاحبان سهام عادی است.
سرمایۀ بهکار گرفته شده در ابتدای سال  tبرابر اسات
با مجمو ارزش دفتری حقو صاحبان سهام در سال t-

در ایاان روابااط ، ROAit ،ناارخ بااازده دارایاایهااای

 ،1ارزش دفتری کل بدهیهاای بهارهدار در ساال  t-1و

شاارکت  iدر سااال t؛  ، EVAitارزش افاازودۀ اقتصااادی

تعدیالت سرمایه در سال .t-1تعدیالت سرمایه نیاز برابار

شارکت  iدر ساال t؛ ، LEVitاهارم ماالی شارکت  iدر

اساات بااا مجمااو ذخیاارۀ کاااهش ارزش موجااودیهااا،

سااال t؛  ، BIitشاااخص بااونی شاارکت  iدر سااال t؛

ذخیرۀ هزینههای معاو  ،ذخیارۀ مزایاای پایاان خادمت

 ،LEVit*BIitحاصلضرف اهرم مالی در شاخص باونی؛

کارکناان ،ذخیارۀ مطالباات مشاکو الوصاول ،ذخیارۀ

 ،QTOBINiشااااخص کیوتاااوبین و  ، SIZEitانااادازۀ

کاهش ارزش سارمایهگاذارهاا ،و هزیناۀ تبلیااات [.]94

شرکت است .درادامه ،نحوۀ عملیاتیکاردن متایارهاای

اهرم مالی ،ساختار سارمایه را نشاان مایدهاد کاه برابار

پژوهش تشریح شده است.
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است با نسبت کل بدهی شرکت  iدر سال )DEBTit ( t

صاانعت  jتقساایم باار کاال دارایاایهااا)؛  ،lnMcijتااابع

به کل دارایی شرکت  iدر سال . )ASSETit( t

لگاااریتمی هزینااۀ نهااایی (بهااای تمااامشااده) کاااالی

( )8

LEVERAGEit= DEBTit/ ASSETit

در رویکاارد بیرساااختاری ،درجااۀ رقاباات از رفتااار
بااازار شاارکتهااا بااه دساات ماایآیااد .اسااتنباط معیااار
بیرساختاری رقابت از این حقیقت نشأت مایگیارد کاه
تمرکز زیاد لزوماً بر رقابت کمتر داللت ندارد .درواقاع،
فرضیۀ ساختار -کارایی نشان میدهد سطح زیاد تمرکاز
بازار محصول میتواند بهسادگی نتیجۀ کارایی بیان شده
باشد .بونی 7و همکاران ( )0221ادعا کردند سطح زیااد
تمرکااز ممکاان اساات از نیااروی قااوی شاارکتهااای
بیرکارآمد خاار از باازار ناشای شاود .در ایان زمیناه،
تمرکااز ممکاان اساات در پاایشبیناای درجااۀ رقاباات بااا
شکست روبه رو شود .آنها معیار جدیادی بارای رقابات
به نام شااخص ( Boone Indicator (BIمطارح کردناد
[ BI .]3حساسیت سود یا سهم بازار شرکت به ناکاارایی
آنها در بازار محصول است و بر این فرضیه استوار است
کااه در یا

بااازار محصااول رقااابتیتاار ،شاارکتهااا در

ازدستدادن سود یا سهم باازار باهدلیال ناکاارایی تنبیاه
میشوند .در این زمینه فرض مایشاود ساود باا کاارایی
افزایش مییابد و این افزایش در صنایع رقابتیتر ،بیشاتر
است .این معیاار ،یا
حساسیت سود ی

معیاار ساادهتار رقابات براسااس
شرکت به تصمیمهاای اساتراتژی

شرکت است [ .]3این شاخص باا تاابع رگرسایونی زیار
حاصل میشود:
( )3

VROAij = αit +Βit lnMcij + εit

فروشرفته تقسیم بر درآمد حاصل از فاروش شارکت i

در صنعت j؛  ،Βitپاارامتر متایار در زماان .ارزش مطلاق
شاخص Βitنشاندهندۀ میزان رقابات در باازار محصاول
است .هرچه ارزش مطلق  Βitبیشتر باشاد ،میازان رقابات
در صنعت بیشتر است [.]3
یافتهها
برای توصیف متایرهای پژوهش از شاخص مرکزی
(میانگین) و شااخصهاای پراکنادگی (کمیناه ،بیشاینه،
انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) استفاده شده است.
میانگین متایرهای اهارم ماالی برابار باا  ،2/903شااخص
بونی برابر با  ،2/309نرخ بازده داراییها برابر با ، 2/772
ارزش افاازودۀ اقتصااادی براباار بااا  ،-49/331کیوتااوبین
برابر باا 7/907و انادازۀ شارکت برابار باا  79/984باوده
است .شاخصهای پراکندگی (کمینه ،بیشاینه ،انحاراف
معیار ،چاولگی و کشایدگی) درباارۀ متایار اهارم ماالی
باااااهترتیاااااب ،برابااااار باااااا (،2/023،7/142،2/203
 ،)7/477،2/290متایاا ار شاااااخص بااااونی براباااار بااااا
( ،)-2/101،2/29 ،2/047،2/388،2/297متایااار ناااارخ
بااازده دارایاایهااا براباار بااا (،2/708 ،2/993 ، -2/321
 ،)72/739 ، -2/083متایر ارزش افزودۀ اقتصادی برابار
بااا (-2/313 ، -2/734، 04/978 ، -3/419، -723/137
) ،متایااا ار کیوتاااااوبین برابااااار باااااا (،4/084 ،2/003
 )3/193، 0/790،2/399و درباارۀ متایار انادازۀ شارکت
برابر با ( )2/893 ،2/812 ،7/349 ،78/491 ،3/807بوده
است.

در این رابطه ( ،VROAijدرآمد حاصال از فاروش)

درادامه ،مانایی متایارهاای پاژوهش بررسای شاده -

– (بهااای تمااامشاادۀ کاااالی فااروشرفتااۀ شاارکت  iدر

اسات .آزمااونهاای ایسااتایی دادههااای تاابلویی بااهطااور
معمول ،از دو روش آزمون ریشۀ واحد بارای دادههاای

1. Boone
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و آزماون ریشاۀ واحاد بارای هار مقطاع انجاام

( )F= 0/14روش دادههای تابلویی و با توجاه باه ساطح

مشتر

میشود .لوین ،لین و چو )0220( 7نشان دادناد در داده-

معناداری آزمون هاسمن ( )2/229و مقدار آمارۀ آزمون

های تابلویی ،استفاده از آزمون ریشۀ واحاد بارای داده-

( )X2=71/14الگاوی آثااار ثابات باارای آزماون الگااوی

هااای مشااتر  ،قاادرت بیشااتری نساابت بااه اسااتفاده از

استفاده شاده اسات .در الگاوی ساه باا توجاه باه ساطح

آزمون ریشۀ واحد برای هر مقطاع باهصاورت جداگاناه

معناداری آزمون  Fلیمر ( )2/222و مقدار آمارۀ آزماون

دارد [ ]78براساس نتایج آزمون ماناایی پاژوهش (روش

( )F= 3/77روش دادههای تابلویی و با توجاه باه ساطح

لوین ،لاین و چاو) ن ار باه اینکاه ساطح معنااداری ایان

معناااداری آزمااون هاساامن ( )2/222و مقاادار آمااارۀ

آزمون برای تمامی متایرهاای پاژوهش برابار باا 2/222

آزمون( )X2=413/3الگوی آثار ثابت برای آزمون الگو

است و مقدار آمارۀ این آزماون بارای متایارهاای اهارم

استفاده شده است .در الگوی چهاار باا توجاه باه ساطح

مالی ،شاخص بونی ،کیوتاوبین ،انادازۀ شارکت ،ارزش

معناداری آزمون  Fلیمر ( )2/222و مقدار آمارۀ آزماون

افزودۀ اقتصادی و نرخ بازده داراییها بهترتیب ،برابار باا

( )F= 3/00روش دادههای تابلویی و با توجاه باه ساطح

(، -03/977 ، -93/199 ، -77/339 ، -42/184

معناداری آزمون هاسمن ( )2/222و مقدار آمارۀ آزمون

 )-30/013 ، -9/834 ، -98/933بااوده اساات؛ بنااابراین

( )X2=438/73الگااوی آثااار ثاباات باارای آزمااون الگااو

همۀ متایرهای پژوهش در دورۀ مدنن ر مانا اسات .پایش

استفاده شده است.

از تخمین الگو الزم است آزمون  Fلیمر برای تعیین نو

وولدریج )0220( 0آزمون خودهمبستگی سادهای را

روش الگااوی رگرساایونی از ن اار دادههااای تااابلویی یااا

دربارۀ (دادههای تابلویی) پیشانهاد مایکناد کاه در آن،

دادههای تلفیقی انجام شود و در صورت پاذیرش روش

جمالت اختالل از فرایند خودرگرسیونی مرتبۀ اول AR

دادههای تابلویی ،آزمون هاسمن برای تعیین ناو روش

) (1تبعیت میکند .فرضایۀ صافر در آزماون وولادریج،

از لحا آثار ثابات یاا آثاار تصاادفی انجاام شاود .اگار

نبااود خودهمبسااتگی مرتبااۀ اول در جمااالت اخااتالل

تار از  3درصاد

الگوی رگرسیون است که در صورت رد فرضیۀ صافر،

باشااد ،فاارض صاافر (آثااار تصااادفی) رد و آثااار ثاباات

الگوی تخمین زده شده ،خودهمبستگی مرتبۀ اول خواهد

انتخاف میشود و اگر سطح معنااداری آزماون هاسامن

داشت [ .]78ماهیت دادههاای تاابلویی ایجااف مایکناد

بزرگتر از  3درصاد باشاد ،فارض صافر تأییاد و آثاار

اینگونه دادهها در مطالعات بسایاری ،مشاکل ناهمساانی

باا توجاه باه

داشاته باشاند .از آنجاا کاه ایان مشاکل ،تاأثیر

سطح معناداری آزمون هاسمن کوچا

تصادفی انتخاف میشاود .در الگاوی یا

واریان

سطح معناداری آزمون  Fلیمر ( )2/222و مقادار آماارۀ

مهمی در برآوردها و استنباطهای آماری بر جاای مای-

آزمون ( )F= 0/17روش دادههای تابلویی و با توجه باه

گااذارد ،الزم اساات قباال از توجااه بااه هرگونااه تخمااین،

سطح معناداری آزمون هاسمن ( )2/2201و مقدار آمارۀ

بررسای شاود .بارای

وجود یا نباود ناهمساانی واریاان

آزماون ( )X2=79/00الگاوی آثاار ثابات بارای آزمااون

آزمون برابری واریان

الگو استفاده شده است .در الگوی دو با توجه باه ساطح

نساابت درسااتنمااایی ( )LRاسااتفاده شااده اساات .در

معناداری آزمون  Fلیمر ( )2/222و مقدار آمارۀ آزماون

تار از

1. Levin , Lin & Chui

در دادههای تاابلویی از آزماون

صورتی که سطح معناداری محاسبهشاده کوچا

1. wooldridge
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 2/23باشااد ،فاارض صاافر ایاان آزمااون مبناای باار وجااود
همسانی رد میشاود و الگاو مشاکل واریاان

واریان

الگوی سه با توجه به سطح معناداری آزماون وولادریج
( )2/222و مقاااادار آمااااارۀ آزمااااون ()F= 143/81

ناهمسااانی دارد؛ بنااابراین در صااورت وجااود مشااکل

خودهمبستگی وجود دارد و با توجه به ساطح معنااداری

ناهمسانی براساس آزمون نسبت درساتنماایی

آزمون درستنمایی  )2/228( LRو مقدار آمارۀ آزمون

واریان

بایااد بااهگونااهای الگااو را باارآورد کردکااه ایاان مشااکل

( )X2=73/90الگو مشکل ناهمساانی واریاان

برطرف شود .از آنجا که یکی از روشهای رفع مشاکل

الگااوی چهااار بااا توجااه بااه سااطح معناااداری آزمااون

ناهمسااانی ،باارآورد الگااو بااه روش حااداقل

وولااااادریج ( )2/222و مقااااادار آماااااارۀ آزماااااون

مربعااات تعماایمیافتااه ( )GLSاساات [ ]73باارای تخمااین

( )F=108/932خودهمبستگی وجود دارد و با توجاه باه

الگو باید از این روش استفاده کرد.

ساطح معناااداری آزمااون درسااتنمااایی  )2/273( LRو

واریااان

دارد .در

با توجه باه ساطح معنااداری آزماون

مقااادار آماااارۀ آزماااون ( )X2=73/91الگاااو ،مشاااکل

وولدریج ( )2/9392و مقدار آمارۀ آزماون ()F=2/890

ناهمسانی واریان

و دو،

خودهمبستگی وجود ندارد و با توجه به سطح معناداری

مشکل ناهمسانی واریان

آزمون درستنمایی  )2/222( LRو مقدار آمارۀ آزمون

از روش  FGLSاستفاده شده اسات و الگاوهاای ساه و

دارد .در

و خودهمبساتگی دارد

در الگوی ی

( )X2=379/30الگو مشکل ناهمسانی واریان

دارد؛ درنتیجه ،الگوهای یا

دارد و برای رفع ایان مشاکل

چهار ،مشکل ناهمسانی واریان

الگوی دو با توجه به سطح معنااداری آزماون وولادریج

و برای رفاع خودهمبساتگی از عملکارد ( )AR1و رفاع

( )2/9994و مقااااادار آماااااارۀ آزماااااون ()F=2/899

ناهمسانی واریان

از روش  FGLSاستفاده شده اسات.

خودهمبستگی وجود ندارد و با توجه به سطح معناداری

نتایج تخمین الگوهاا پا

آزمون درستنمایی  )2/222( LRو مقدار آمارۀ آزمون

میشود.

( )X2=302/38الگو مشکل ناهمسانی واریان

از رفاع مشاکل دراداماه بیاان

دارد .در

جدول( )1نتایج تخمین الگوی یک به روش FGLS
ROAit= β 0 + β 1 LEVit + β 2 BIit +β 3QTOBINit + β 4SIZEit+εit

متغیر

ضریب

انحراف استاندارد

آمارۀ

سطح معناداری

()Coef

()Std.E.rr

آزمون()Z

(|)p<|Z

اهرم مالی

-2/9743

2/2797

-09/33

2/222

تأثیر منفی و معنادار

شاخص بونی

2/2007

2/2213

0/18

2/223

تأثیر مثبت و معنادار

کیوتوبین

2/2843

2/2241

71/34

2/222

تأثیر مثبت و معنادار

اندازۀ شرکت

2/2233

2/2270

1/19

2/222

تأثیر مثبت و معنادار

cons

2/2398

2/2738

0/81

2/278

-

Prob =2/222

7007

=Chi2

2/0433

=R-sq

نتیجه
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نتایج جدول ( )7نشان مایدهاد باا توجاه باه مقادار

سرمایۀ شرکتها ،نرخ بازده داراییها کااهش ماییاباد.

سااطح معناااداری آمااارۀ کاال الگااو ()P= 2/222>2/23

ایاان نتااایج ماااایر یافتااههااای پااژوهش فوسااو ( )0279و

معنیداربودن الگو تأیید میشاود .نتاایج آزماون فرضایۀ

مطااابق بااا یافتااههااای علاای شاااه و همکاااران ( )0272و

نشان میدهد در ساطح اطمیناان  33درصاد ،اهارم

جرمیاس ( )0228است و به اعتقاد مایزر ( )7311بادهی

مالی در نرخ بازده داراییها تأثیر معنااداری دارد؛ زیارا

موجب سرمایهگذاری کمتر از حد میشود و تأثیر منفی

سطح معناداری برآوردشده برابر باا ()P= 2/222>2/23

در ارزش شاارکت دارد .مقاادار  R-sqالگااو نیااز نشااان

است؛ بنابراین فرضیۀ مذکور تأیید میشود .از آنجاا کاه

مایدهااد  04درصااد تاییاارات ناارخ بااازده دارایاایهااا بااا

مقدار آمارۀ آزماون برابار باا  -09/33اسات ،ایان تاأثیر

متایرهای مستقل الگو تبیین میشود.

منفی اسات؛ باه عباارتی ،باا افازایش بادهی در سااختار

نتایج تخمین الگوی دو

ی

جدول ( )2نتایج تخمین الگو دو به روش FGLS
ROAit= β 0 + β 1 LEVit + β 2 BIit + β 3 LEVit*BIit +β 4QTOBINit + β 5SIZEit+εit

متغیر

استاندارد آمارۀ آزمون

ضریب

انحراف

()Coef

()Std.E.rr

|p<|Z

()Z

اهرم مالی

-2/031

2/2097

2/222

-3/82

شاخص بونی

2/7210

2/2931

9

2/229

اهرم مالی در شاخص بونی

-2/7009

2/2327

-0/44

2/222

کیوتوبین

2/2897

2/2249

71/18

2/222

اندازۀ شرکت

2/2238

2/2279

1/33

2/222

Cons

2/2023

2/2034

2/87

2/40

Prob =2/222

Chi2= 7037/33

2/03

=R-sq

بااا توجااه بااه سااطح معناااداری آمااارۀ کاال الگااو

اثر منفای اهارم ماالی در نارخ باازده دارایایهاا کااهش

( ،)P= 2/222>2/23معنیداربودن الگو تأیید مایشاود.

مییابد .مطابق پژوهش فوساو ( )0279رقابات در باازار

نتایج جدول شمارۀ ( )0دربارۀ آزماون فرضایه دو نشاان

محصول باعث تشدید رابطۀ اهرم مالی و عملکارد ماالی

میدهد در سطح اطمینان  33درصد ،اهرم مالی در نرخ

شرکتها میشود؛ در حالی که جرمیاس ( )0228به این

بازده داراییها ،تأثیر معناادار و منفای دارد؛ زیارا ساطح

نتیجه دست یافت که رقابت ،شادت تاأثیر اهارم ماالی-

معنااداری برآوردشااده براباار بااا  2/222و مقاادار آمااارۀ

عملکارد را کاااهش مایدهااد .مقادار  R-sqالگااو نشااان

آزمون برابر باا  -3/82اسات؛ بناابراین فرضایۀ دو تأییاد

مایدهااد  03درصااد تاییاارات ناارخ بااازده دارایاایهااا بااا

میشود .اثر تعدیلکنندگی رقابت در رابطۀ اهرم مالی و

متایرهای مستقل الگو تبیین میشود.

نرخ بازده داراییها ،منفی و معنادار است که درواقع ،باا
افزایش شاخص بونی بهعنوان معیار مستقیمی از رقابات،

نتایج تخمین الگوی سه
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جدول( )3نتایج تخمین الگوی سه به روش FGLS
EVAit= β 0 + β 1 LEVit + β 2 BIit +β 3QTOBINit + β 4SIZEit+εit

متغیر

ضریب ()Coef

انحراف

استاندارد آمارۀ

()Std.E.rr

آزمون

|p<|Z

()Z

اهرم مالی

-4/929

4/12

-2/38

2/908

شاخص بونی

74/372

9/093

4/31

2/222

7/11

7/324

7/78

2/098

-77/2039

7/084

-8/33

2/222

37/109

71/317

3/00

2/222

کیوتوبین
اندازۀ شرکت
Cons

Prob =2/222

779/04

2/33

=Chi2

=R-sq

بااا توجااه بااه سااطح معناااداری آمااارۀ کاال الگااو

ارزش افزودۀ اقتصادی اثر ندارد؛ زیارا ساطح معنااداری

( ،)P= 2/222>2/23معنیداربودن الگو تأیید مایشاود.

برآوردشده برابر با  2/908است؛ بنابراین فرضیۀ مذکور

نتایج جدول شمارۀ ( )9دربارۀ آزمون فرضایۀ ساه نشاان

تأیید نمیشود.
نتایج تخمین الگوی چهار

ماایدهااد در سااطح اطمینااان  33درصااد ،اهاارم مااالی در

جدول( )4نتایج تخمین الگوی چهار به روش FGLS
EVAit= β 0 + β 1 LEVit + β 2 BIit + β 3 LEVit*BIit +β 4QTOBINit + β 5SIZEit+εit

متغیر

ضریب ()Coef

استاندارد آمارۀ

انحراف
()Std.E.rr

آزمون

|p<|Z

()Z

اهرم مالی

-74/213

9/423

-0/02

2/208

شاخص بونی

2/7273

1/379

2/27

2/33

اهرم مالی در شاخص بونی

04/797

77/144

0/29

2/242

کیوتوبین

0/037

7/371

7/48

2/798

اندازۀ شرکت

-72/311

7/013

8/97

2/222

cons

39/477

71/988

3/43

2/222

Prob =2/222

Chi2= 771/08

2/39

=R-sq

بااا توجااه بااه سااطح معناااداری آمااارۀ کاال الگااو

سطح معناداری برآوردشده برابر با 2/208و مقدار آمارۀ

( )P= 2/222>2/23معنیداربودن الگو تأییاد مایشاود.

آزمون برابر با  -0/02است؛ بنابراین فرضیۀ چهاار تأییاد

نتایج جادول شامارۀ ( )4درباارۀ آزماون فرضایۀ چهاار

میشود .اثر تعدیلکنندگی رقابت در رابطۀ اهرم مالی و

نشان میدهد در سطح اطمینان  33درصد ،اهرم مالی در

ارزش افاازودۀ اقتصااادی ،مثباات و معنااادار اساات کااه

ارزش افزودۀ اقتصادی ،تأثیر معنادار و منفی دارد؛ زیارا

درواقع ،با افزایش شاخص بونی بهعنوان معیار مساتقیمی
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از رقابت ،اثر منفی اهرم مالی در نارخ باازده دارایایهاا

تعدیلکنندگی رقابت بازار محصول تشدید میشود؛ باه

افزایش مییاباد .مقادار  R-sqالگاو نشاان مایدهاد 39

عبارتی ،شرکتهای با اهارم ماالی بااالتر در مقایساه باا

درصد تاییرات ارزش افزوده با متایرهاای مساتقل الگاو

رقبای خود با افزایش رقابات در باازار محصاول ،ارزش

تبیین میشود.

افزودۀ اقتصادی کمتری دارند؛ بنابراین رابطۀ اهرم مالی
بااا عملکاارد شاارکتهااا بااه شاااخص ساانجش عملکاارد

نتایج و پیشنهادها

حساس بوده است؛ درنتیجه ،به مدیران شرکتها توصیه

هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تأثیر اهرم ماالی

میشود در هنگام تصمیمگیری در زمینۀ ساختار سارمایه

در عملکرد مالی شرکتها بوده است .از آنجا که شایوۀ

و تصمیمهای تاأمین ماالی باه میازان رقابات در صانعت

تأمین مالی شرکت در رفتار شرکت در بازار محصول و

توجه کنند.

انگیااازۀ شااارکت بااارای رقابااات و نیاااز رفتاااار ساااایر

بااا توجااه بااه اینکااه تااأثیر اهاارم مااالی در عملکاارد

مشارکتکنندگان بازار و درنتیجه ،در بازدههای رقاابتی

شرکتها به شاخص سنجش عملکارد بساتگی دارد ،باه

تأثیر میگذارد و به دلیل تأثیر متناقض اهرم در عملکرد،

مدیران و سرمایهگذران پیشنهاد مایشاود بارای بررسای

این تأثیر مشروط به متایارهاایی ن یار شادت رقابات در

عملکاارد شاارکت بااه ی ا

شاااخص اکتفااا نکننااد و از

بازار باید بررسی شود؛ بناابراین در ایان پاژوهش ضامن

رویکردهای متفاوتی استفاده کنند .به سرمایهگذاران نیز

بررسی تأثیر اهرم مالی در عملکرد اقتصادی شرکتهاا،

پیشنهاد میشود برای سارمایهگاذاری در شارکتهاا باه

تأثیر رقابت در رابطۀ اهرم مالی در عملکارد شارکتهاا

سهم بازار و جایگاه شرکتها در صنعت و میزان رقابت

بررسی شد .برای سنجش عملکرد مالی از دو معیار نرخ

در بازار محصول صانعت توجاه کنناد .باه پژوهشاگران

بازده داراییها و ارزش افازودۀ اقتصاادی اساتفاده شاد.

بعدی پیشنهاد میشود عملکرد شرکتها را با توجاه باه

نتایج نشان داد با استفاده از شاخص نرخ بازده داراییها،

شاااخصهااای مختلااف مااالی ،حسااابداری و اقتصااادی

اهرم مالی در عملکرد مالی شرکتها ،تأثیر منفای دارد.

بررسی کنند .با توجه به اینکه عاالوه بار عوامال داخلای

اثر تعدیلکنندگی رقابت باازار محصاول در رابطاۀ باین

شرکتها ،عوامل خارجی بسیاری در عملکرد شرکت-

اهرم مالی و نرخ بازده داراییها ،منفای و معناادار اسات

ها تأثیرگذار است ،پیشانهاد مایشاود تاأثیر تعادیلگری

که درواقاع ،باا افازایش شااخص باونی باهعناوان معیاار

عوامل خارجی ن یر نو صنعت ،نوسانهای اقتصاادی و

مستقیمی از رقابت بازار محصول ،اثر منفای اهارم ماالی

 ...نی از ساانجیده شااود .در ایاان پااژوهش باارای ساانجش

در نرخ بازده داراییها کاهش مییاباد؛ باهگوناهای کاه

عملکرد با استفاده از شاخص ارزش افزودۀ اقتصادی باه

شرکتهای اهرمی در مقایسه با شارکتهاای رقیاب باا

دادههای متعددی نیاز است و ن ر به پیچیادگی محاسابۀ

افزایش رقابت در بازار محصول ،عملکرد مالی بیشاتری

این شاخص ،بهدلیال در دساترس نباودن اطالعاات الزم

دارنااد و شاارکتهااا در محاایط رقااابتیتاار از منااافع

برای سنجش این شاخص ،برخای از شارکتهاا حاذف

اهرمی باودن مایتوانناد اساتفاده کنناد؛ اماا در صاورت

شدهاندکه از محدودیتهای این پژوهش محسوف می-

استفاده از شاخص ارزش افزودۀ اقتصاادی ،تاأثیر منفای

شود.

اهرم مالی در عملکارد شارکتهاا باا درن رگارفتن اثار
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