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Abstract
The current study estimates the effect of banking sector development on non-financial firms performance listed in Tehran
Stock Exchange through possible effect on firm capital structure. To do so, the effect of banking sector development on
capital structure on one hand and the effect of capital structure on firm performance on the other hand has been examined
using unbalanced panel datawith in the framework of a triangular equations system. In this regard, indicators related to size
and activity of banking sector and performance criteria like market value added and Tobin's Q has been used. The results
show that capital structure has a positive effect on firm performance, and banking sector development has a negative effect
on capital structure and subsequently firm performance. The results also shows that variables like profitability, tax and
growth opportunities are effective on capital structure and variables like size, profitability, growth opportunities and degree
of asset tangibility are effective on firm performance.
Keywords: Banking Sector Development, Capital Structure, Firm Performance.
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چکیده
 برآورد اثر توسعۀ بخش بانکی در عملکرد بنگاههای غیرمالی پذیرفتهشده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایرران از،هدف پژوهش حاضر
 برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعۀ بخش بانکی در سراختار سررمایه و از.مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاهها است
سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاهها با استفاده از دادههای تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیسرتم معراد م مثلثری آزمروده
 توبین به کار گرفترهQ  در این راستا شاخصهای مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و.شده است
 اثر مثبت و توسعۀ بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و، نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاهها.شده است
 مالیرام و فرصرتهرای رشرد ازلملره، نتایج مطالعه نشان میدهد متغیرهای سودآوری، عالوه بر این.درنتیجه بر عملکرد بنگاهها در ایران دارد
 فرصتهای رشد و درلۀ مشهودبودن داراییها از لمله متغیرهای اثرگذار، سودآوری،متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه
.در عملکرد بنگاهها است
. عملکرد بنگاه، ساختار سرمایه، توسعۀ بخش بانکی:واژههای کلیدی

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
تصمیم تأمین مالی یکی از مهرمتررین تصرمیمهرا در

با مطالعۀ همزمان اثرگذاری توسعۀ بخش برانکی برر

رابطه با روش تأمین مالی شرکتها است .یک بنگاه بره

ساختار سررمایه و نحروا اثرگرذاری سراختار سررمایه برر

غیر از انتخاب بین منابع تأمین مرالی داخلری و خرارلی،

عملکرد شرکتها ،این امکان فراهم میشود که عرالوه

در رابطرره بررا نسرربت برردهی و سررهامی کرره در سرراختار

بر تعیین اثر مستقیم توسرعۀ برانکی در سراختار سررمایه و

سرمایهاش نگهداری میکند نیز باید تصمیمگیری کنرد

نیز تعیین اثر مستقیم ساختار سرمایه در عملکرد بنگاهها،

[ .]02درواقررع یکرری از مهررمترررین ویررایی مرردیران در

اثر توسعۀ بخش بانکی در عملکرد بنگاهها نیز بهصورم

شرکتها نیز تصمیمگیرری در همرین خصروس اسرت

غیرمستقیم (از مسیر ساختار سررمایه) تحلیرل شرود .ایرن

زیرا تصمیمهای ساختار سرمایۀ صحیح میتوانرد ارزش

موضرروعی اسررت کرره مطالعررۀ حاضررر ،آن را بررسرری

بنگاه و بهطور خاس ثرروم سرهامدار را افرزایش دهرد.

میکند .درواقع مطالعرۀ حاضرر ضرمن تولره بره هرر دو

اهمیررت سراختار سرررمایه مولرره شررده اسررت مطالعررام

دسته مطالعام مربروط بره عوامرل تعیرینکننردا سراختار

زیررادی در لهرران برردان اختصرراس یابررد کرره بیشررتر ایررن

سرمایه و نیز مطالعام مربوط به اثرر سراختار سررمایه در

مطالعررام نیررز بررر دو دسررته متمرکررز اسررت :یررک دسررته

عملکرررد بنگرراه ،عوامررل خررارلی اثرگررذار بررر سرراختار

مطالعاتی که اثر ساختار سررمایه را در ارزش و عملکررد

سرمایۀ بنگاهها را نیز مدّنرر قرار مریدهرد و از برین ایرن

بنگاه بررسری مریکنرد و دسرتۀ دیگرر مطالعراتی کره بره

عوامل ،نحوا اثرگذاری توسعۀ بخش بانکی برر سراختار

تعیینکنندههرای سراختار سررمایه تولره مریکننرد [.]01

سرمایه را در کنار متغیرهای داخلری مربروط بره ویژگری

بیشتر مطالعاتی نیز که تعیینکنندههای ساختار سرمایه را

بنگاهها میآزماید بنابراین برهطرور کلری گفتنری اسرت

بررسی کردهاند به عوامل داخلیای (ویژگیهای بنگاه)

اهداف مطالعۀ حاضر بردین ترتیره اسرت -7 :شناسرایی

توله کردهاند که ساختار سرمایۀ بنگاهها را تحرتترأثیر

عوامل اثرگرذار در سراختار سررمایۀ بنگراههرا  -0تعیرین

قرار میدهرد و پرژوهشهرا بره نسربت کمترری ،عوامرل

چگونگی اثرگذاری ساختار سررمایه در عملکررد بنگراه

خارلی اثرگذار در ساختار سرمایه را مطالعه کرردهانرد.

 -3تحلیل اثر توسعۀ بخش برانکی در سراختار سررمایه و

[ .]43ازلملرره عوامررل خررارلی اثرگررذار در سرراختار

درنتیجه عملکرد بنگاهها و  -4شناسایی عوامل اثرگرذار

سرمایه ،توسعۀ بخش بانکی است .از دیردگاه نرریرهای،

در عملکرد بنگاهها .در ادامه بهصورم مفصلتر ،مبرانی

توسررعۀ بخررش بررانکی مرریتوانررد بررا کرراهش اطالعررام

نرری ،روش ،یافتهها و نتایج پژوهش بیان خواهد شد.

نامتقارن و یا کاهش هزینههای معامله ،بر اهرم یا ساختار
سرمایۀ بنگاهها اثر مثبت داشرته باشرد ،اگرچره برخری از

مبانی نظری
7

مطالعررام ،اثررر منفرری توسررعۀ بخررش بررانکی بررر سرراختار

مودیگلیررانی و میلررر ( )7192اسرراس نرریررۀ مرردرن

سرمایه را بهعنوان مثال ناشی از بهبود مردیریت ریسرک

سرراختار سرررمایه را پایررهگررذاری کردنررد [ .]74آنهررا بررا

در بانک ها همگرام برا توسرعۀ بخرش برانکی نیرز مطرر

فرض بازارهای سرمایۀ کامل (نبود مالیرام ،هزینرههرای

کردهاند [.]02

ورشکستگی ،هزینههای نمایندگی و اطالعام نامتقارن)
1. Modigliani & Miller
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نرریۀ "بیاهمیتی ساختار سررمایه" 7را مطرر مریکننرد

تأثیر منفی در عملکرد بنگراه دارد .دربرارا معدرل دوم،

که بدین معناست که ساختار سرمایهای کره یرک بنگراه

مدیران میتوانند (در لهت منفعت سهامداران) با ایجاد

انتخرراب مرریکنررد ،ارزش بنگرراه را تحررت تررأثیر قرررار

سرمایهگذاریهای ریسکی (پر

از اسرتقراض برا یرک

نمیدهد [ .]01بعرد از ارائرۀ نرریرۀ بریاهمیتری سراختار

نرخ معین) ،ثروم را از تملک دارندگان اوراق قرضه یا

سرمایه ،مبانی نرری پر از بسطهای مختلری ایرن نرریره

طلبکاران خارج کرده ،بره سرهامداران منتقرل کننرد .در

اسرت .بررهطررور معمرول یکرری از مؤلفررههرای نقررص مثررل

این حالت درحقیقت سرهامداران منرافع بیشرتری کسره

هزینههرای نماینردگی ،اطالعرام نامتقرارن ،مالیرامهرا،

میکنند ،در حالی که دارنردگان اوراق قرضره بیشرترین

هزینرررههرررای ورشکسرررتگی و  ...انتخررراب مررریشرررود و

هزینه را متحمل میشوند .برای کاهش هزینۀ نماینردگی

پژوهشررگر چگررونگی تحررت تررأثیر قرارگرررفتن نرریررۀ

بدهی ،دارندگان اوراق قرضه معمو ً شرروط حرافرتی

2

مذکور را -که برر فرضریه هرای برازار کرارا ایجراد شرده

و ساز و کارهای نررارتی را درخواسرت مریکننرد ترا از

است -با معرفی نقص ،میآزماید .این امر مولره شرده

خودشان در برابر انتقرال ریسرک محافررت کننرد .البتره

است نرریۀ مدرن ساختار سررمایه در طرول زمران بسرط

نوشتن و الراکردن چنین قراردادهایی میتواند پرهزینره

یابررد [ ]01و برره یهررور نرریررههررایی همنررون نرریررۀ

باشد ،ضمن اینکه این احتمال نیز ولود دارد کره بسرتن

نمایندگی ،0نرریۀ توازن 3و نرریۀ سلسله مراتبری 4منجرر

قرارداد برر تمرامی پیشرامدهای آینرده ممکرن نباشرد .برا

شود .نرریۀ نمایندگی ،هزینههای نمایندگی ایجاد شرده

افزایش هزینۀ نمایندگی بدهی ،دارنردگان اوراق قرضره

بررهدلیررل تدررادهای منفعترری بررین مرردیران و سررهامداران

نرخ با تر بازده را تقاضا میکنند که ایرن هزینرۀ برا تر،

(هزینرررۀ نماینررردگی سرررهام) و نیرررز برررین سرررهامداران و

تأمین مرالی برا بردهی را بررای شررکت رقرم مریزنرد و

اعتباردهنررردگان یرررا صررراحبان اوراق بررردهی (هزینرررۀ

میتواند ترأثیر منفری در عملکررد شررکت داشرته باشرد

نمایندگی بدهی) را مطرر مریکنرد .هزینرۀ نماینردگی

[ ]01،34بنابراین بهطور کلی گفتنری اسرت هزینرههرای

بدهی بهطور معمول در مفهروم معدرل سررمایهگرذاری

نمایندگی بدهی شامل هزینههای فرصت ایجراد شرده برا

ناکافی 9و انتقال ریسک 6توضیح داده مریشرود .دربرارا

اثر بدهی در تصمیمهای سرمایهگرذاری بنگراه ،مخرارج

معدررل اول ،مرردیران کرره درحقیقررت برره نماینرردگی از

نررررارم و هزینرررههرررای مربررروط بررره ورشکسرررتگی و

سهامداران فعالیت مریکننرد ،در صرورم دریرافتن ایرن

سرراختاردهی مجرردد بنگرراه اسررت .دربررارا هزینررههررای

مسررأله کرره بیشررتر منررافع برره دارنرردگان اوراق قرضرره یررا

نمایندگی سهام نیز گفتنی اسرت هزینرههرای مربروط بره

طلبکرراران شرررکت مرریرسررد ،ممکررن اسررت از انجررام

انتشار سهام میتواند شامل این موارد باشرد )7 :مخرارج

پروژههای با ارزش فعلی خالص 1مثبت صرفنرر کنند.

نرارم بر مردیر از سروی سرهامداران  )0مخرارج الترزام

این معدل ،سرمایهگذاری ناکافی نامیرده مریشرود کره

مدیر )3 1رفاه کاهشیافتۀ سهامداران ناشری از انحرراف

1. Capital Structure Irrelevance
2. Agency Theory
3. Trade Off Theory
4. Picking Order Theory
5. Underinvestment problem
6. Risk-shifting problem
7. NPV

8. Protective covenants

 .9معادل عبارم Bonding expensesاست و منرور از آن هزینههرایی
است که سهامداران یا مالکان شرکت متحمل مریشروند ترا ایرن تدرمین
ایجاد شود که مدیر ،فعالیتهایی را انجرام نمریدهرد کره بره سرهامداران
ضرر برساند [.]33
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تصمیمهای مدیر از تصمیمهایی که رفراه سرهامداران را

محاسبۀ درآمد مشمول مالیام ،کسر میشروند کره ایرن

حرداکثر مریکنررد [ .]49مسرألۀ کلیرردی در ایرن حالررت،

امر برای بنگاهها یک "سررر مالیراتی" 3ایجراد مریکنرد.

رفتار مخاطرهآمیز اخالقی مدیران اسرت کره مریتواننرد

هزینههای بدهی نیز برهطرور عمرده از دو لنبرۀ مختلری

همانگونه که منافع خودشران را دنبرال مریکننرد ،منرابع

میتواند دیده شرود :او ً ،ایرن احتمرال ولرود دارد کره

بنگرراه را هرردر دهنررد یررا برره لررای اینکرره ارزش بنگرراه را

بنگاه نتواند از عهدا تعهدام مربوط به بدهی (پرداخرت

افزایش دهند ،تالششان را حداقل کنند [ .]92در چنرین

بهرررره) خرررود بربیایرررد کررره در ایرررن صرررورم احتمرررال

شرایطی بدهی میتواند منفعتهایی داشرته باشرد کره برا

ورشکستگی ولود دارد و ثانیراً ،هزینرههرای نماینردگی

نرریۀ لریران نقرد آزاد مریتروان آن را بررسری کررد و

نرارم وامدهندگان و کنترل فعالیتهرای بنگراه ولرود

کررد .بره

دارد [ .]01برخالف نرریۀ توازن ،نرریرۀ سلسرلهمراتبری

عقیدا لنسن ،مدیران به دنبال تأمین منافع شخصی خرود

اشاره می کنرد کره یرک سراختار سررمایۀ هردف ولرود

هستند ،بنابراین ممکرن اسرت لریرانهرای نقرد آزاد در

ندارد .براساس این نرریه که بر هزینرههرای اطالعراتی و

اختیررار خررود را برره لررای توزیررع بررین مالکرران مررثالً بررا

آثررار عالمررتدهرری متمرکررز اسررت ،شرررکتهررا ترررلیح

سرمایهگذاریهای غیربهینه هردر دهنرد زیررا پرداخرت

میدهند پرروژههرای خرود را ابتردا برا لریرانهرای نقرد

وله به سهامداران مولره کراهش منرابع تحرت کنتررل

داخلری ایجادشررده (درآمردهای تقسرریمنشرده و مخررارج

مدیران و در نتیجه کاهش قدرم آنان میشود .]72[ 0از

استهالک) تأمین مالی کنند .با تمامشدن ولوه ،آنها از

این منرر ،خلق بدهی میتوانرد مردیران را مجبرور کنرد

بدهی استفاده میکنند و تنها زمانی که استفاده از بردهی

لریانهای نقد آینده را بهشکل مرؤثرتری خررج کننرد

نیز کافی نباشد ،سهام اضرافی منتشرر مریکننرد .رعایرت

زیرا با خلق بدهی ،مدیران به صاحبان اوراق بردهی ایرن

چنررین سلسررلهمراتبرری در تررأمین مررالی ولرروه زم برررای

حق را میدهنرد کره اگرر بره وعردا دادهشرده بره آنهرا

شرررکت براسرراس تفرراوم در هزینررههررای تررأمین مررالی

دربررارا پرداخررت بهررره عمررل نشررود ،بنگرراه را برره حررد

تولیهشدنی است .انتشار سهام اضرافی (برهدلیرل ولرود

ورشکسررتگی برسررانند بنررابراین برردهی ،هزینررههررای

اطالعام نامتقرارن برین مردیران ،سرهامداران مولرود و

نماینرردگی لریرران نقررد آزاد را بررا کرراهش لریرران نقررد

سهامداران لدید) گرانترین منبع تأمین مالی است امرا

مولررودی کرره برره صررالحدید مرردیران هزینرره مرریشررود،

با درنررگرفتن پرداختهرای ثابرت بررای بردهی (بهرره

کاهش میدهد و میتواند اثر مثبت در عملکرد شرکت

بدهی) ،بدهی حساسریت کمترری بره مشرکل اطالعرام

داشته باشد [.]30

دارد ،در حالی کره منرابع ایجادشردا داخلری هری گونره

دربارا فرضریۀ کنتررل لنسرن )7126( 7بحر

نرریۀ توازن ،ولود یک ساختار سرمایۀ بهینره بررای

هزینررۀ انتشرراری را متحمررل نمرریشررود [ .]93نرریررههررای

شرکت را براساس ایجاد توازن بین منرافع و هزینرههرای

سرراختار سرررمایۀ مطررر شررده ،عامررل ایجرراد دو دسررته از

تأمین مالی با بدهی مطر میکند .منفعت اصرلی ترأمین

مطالعام در سطح لهان بوده است :یک دسته مطالعام

مالی با بدهی این است که بهررههرای پرداخرتشرده در

بر ساختار سرمایۀ بنگاهها و دستۀ دیگر مطالعام مربروط

1. Jensen

به اثر ساختار سرمایه در ارزش و عملکرد بنگاهها اسرت

 .0در ایررن حالررت شرررکت بررا مشررکل سرررمایهگررذاری برریش از حررد
( )overinvestmentمواله خواهد شد.

3. Tax Shield
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کرره در ایررن پررژوهش ،هررر دو دسررته از مطالعررام بیرران

سویی ،بنگاههرای برا فرصرتهرای رشرد برا تر احتمرا ً

میشود:

زودتر منابع داخلی را تمرام و بره منرابع خرارلی احتیراج

 -طبق مطالعام تجربی انجام شرده پیرامرون سراختار

پیدا میکنند .در این حالت براساس نرریۀ سلسلهمراتبی،

سرررمایه ،تصررمیمهررای سرراختار سرررمایه بررا هررر دو دسررته

بنگاه ها در تأمین مالی خارلی خود استفاده از بردهی را

ویژگی هرای سرطح بنگراه و ویژگریهرای سرطح کرالن

بر سهام ترلیح میدهند بنرابراین براسراس ایرن نرریره،

مرتبط است [ .]96در رابطه با ویژگیهای سرطح بنگراه،

ولود رابطۀ مثبت بین فرصتهای رشد و نسربت بردهی

ازلمله عوامل کلیردی کره در مطالعرام ارزیرابی شرده

بنگاه انترار مریرود [ )4 .]42سراختار دارایری یرا درلرۀ

است و در پژوهش حاضر نیز به آنهاتوله شرده اسرت،

مشهودبودن دارایی ها :براساس نرریۀ توازن ،داراییهای

به مروارد زیرر مریتروان اشراره کررد )7 :سرودآوری :از

مشهود به عنوان وثیقه عمل میکند بنرابراین بنگراههرای

دیدگاه نرریۀ توازن ،شرکتهای سودآورتر بایرد اهررم

داراییهای مشهود بیشتر نسبت به کل داراییهای خرود،

بیشتری داشته باشند زیرا آنها درآمد بیشتری دارند که

یرفیت دریافت بردهی برا تری دارنرد .از سروی دیگرر

می توانند با مالیام ،آن را پوشش دهنرد امرا از دیردگاه

نرریررۀ سلسررلهمراتبرری اشرراره مرریکنررد بنگرراههررایی کرره

نرریۀ سلسلهمراتبی ،بنگراههرا ترأمین مرالی داخلری را بره

دارایی های مشهود بیشتری نگهداری میکنند ،با مشکل

ترررأمین مرررالی خرررارلی تررررلیح مررریدهنرررد بنرررابراین

اطالعررام نامتقررارن کمتررری موالرره هسررتند و بنررابراین

شرکتهای سودآور به تأمین مالی خارلی نیاز کمترری

احتمال کمترری ولرود دارد کره از بردهی بررای ترأمین

دارند و از این رو اهرم پایینتری خواهنرد داشرت [.]02

مررالی اسررتفاده کننررد [ )9 .]00سرررر مالیرراتی غیررربرردهی:

 )0اندازا بنگاه :براساس نرریۀ توازن ،رابطرۀ مثبتری برین

سررهای مالیاتی غیر بدهی ،لرایگزین هرایی بررای منرافع

انردازا بنگراه و نسربت بردهی مردّنرر ولرود دارد زیرررا

مالیراتی برردهی هسرتند بنررابراین بنگراههررای برا سررررهای

بنگاههای بزرگترر متنرو ترر هسرتند ،ریسرک کمترری

مالیاتی غیرر بردهی برا برهطرور معمرول بردهی کمترری

دارند و کمتر در معرض ورشکستگی قررار مری گیرنرد

نگهررداری مرریکننررد [ )6 .]71مالیررام :براسرراس نرریررۀ

بنررابراین ایررن بنگرراههررا ،برردهی بیشررتری را مرریتواننررد

توازن ،یک شرکت با نررخ مالیرام برا تر ،بایرد بردهی

نگهداری کنند .همننین اندازه ،تقریبی بررای دسترسری

بیشتری را به کار گیرد ترا درآمرد بیشرتری را برا مالیرام

به اطالعاتی در نرر گرفته مریشرود کره افرراد بیررون از

پوشش دهد بنابراین براساس این نرریره ،ولرود رابطرۀ

بنگاه دربارا بنگاه دارند .از دیدگاه نرریۀ سلسله مراتبی،

مثبت بین اهرم و مالیام انترار میرود .البته نرخ مالیرام

اطالعررام نامتقررارن کمتررر ،انتشررار سررهام را برررای بنگرراه

مؤثر ،بیشتر ولوه داخلی را کراهش و هزینرۀ سررمایه را

لذابتر مریکنرد بنرابراین رابطرهای منفری برین انردازا

افزایش می دهد ،بنابراین بر این اساس رابطۀ منفری برین

بنگررراه و نسررربت بررردهی مرردّنرر ولرررود دارد [)3 .]71

نرخ مالیام مؤثر و سطح بدهی مریتوانرد ولرود داشرته

فرصتهای رشد :بنگاههای با فرصرتهرای رشرد بیشرتر

باشررد [ .]49،02همررانگونرره کرره در بررا اشرراره شررد

بررهعنرروان بنگرراههررای ریسررکپررذیرتررر در نرررر گرفترره

پژوهشگران عالوه بر متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاه،

می شوند بنابراین این بنگاه هرا بررای افرزایش بردهی در

اثر برخری از متغیرهرای کرالن ازلملره رشرد اقتصرادی،

ساختار سرمایۀ خود با مشرکالتی موالره هسرتند امرا از

تررورم ،سیاسررت پررولی و مررالی ،توسررعۀ مررالی (توسررعۀ
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بازارهرای مرالی و توسرعۀ واسرطههرای مررالی و  )...را در

و رالان )7119( 9نشان دادهاند اطالعرام نامتقرارن برین

ساختار سرمایه آزموده انرد .در پرژوهش حاضرر از برین

قرضگیرندگان و وامدهندگان ،وامدهی را حتی هنگرام

متغیرهای کالن ،اثر توسعۀ واسرطههرای مرالی و برهطرور

افزایش رقابت در بازار اعتبار کاهش میدهد .این بدین

خاس توسعۀ بخش برانکی در سراختار سررمایه آزمروده

دلیررل اسررت کرره رقابررت افررزایشیافترره در بازارهررای بررا

میشود.

اطالعام نامتقارن ،منافع یک بانرک را از داشرتن رابطرۀ

مبررانی نرررری دربررارا واسررطههررای مررالی بررر نقشرری

اعتباری محکم با قرضگیرنده کاهش میدهد بنرابراین

متمرکررز اسررت کرره توسررعۀ بخررش بررانکی در کرراهش

توانررایی بانررک را برررای بهبررود رابطررهاش بررا بنگرراه کرره

محدودیتهای ناشی از اطالعام نامتقارن و هزینرههرای

میتواند باع

تسرهیل دسترسری بنگراه بره اعتبرار شرود،

معاملرره بررازی مرریکنررد .ایررن دو عامررل برررای توضرریح

کاهش مریدهرد .همننرین آگکرا و همکراران ()0273

چگونگی تأثیرگذاشتن توسعۀ بخش برانکی در اهررم یرا

نشان دادهاند کاراییای که درنتیجرۀ افرزایش در رقابرت

7

بانکی بهدنبال اصالحام بخش بانکی اتفاق میافترد ،بره

( )7117در بازارهای اعتباری کامل ،با افرزایش رقابرت،

کاهش هزینرههرای معاملره در بازارهرای اعتبراری منجرر

هزینرههرا کرراهش مرییابررد .درحقیقرت همررانگونره کرره

می شود اما همزمان ایرن اصرالحام ،مولره مریشرود

اسنموکلر و وسررونی )0226( 0اثبام می کننرد توسرعۀ

بانکها ،قیمت گرذاری بهترری از ریسرک ارائره دهنرد

بخش بانکی به ارائۀ یک گزینرۀ ترأمین مرالی لرایگزین

بنابراین هزینههای استقراض را افزایش میدهد [.]02

ساختار سرمایۀ شرکت مهم است .براسراس نررر کلرین

6

برای بنگاهها منجرر مریشرود .ایرن مسرأله بره نوبرۀ خرود

همننررین بررا تولرره برره مطالعررام تجربرری انجررامشررده

رقابت بین بنگاهها را افزایش میدهد .افزایش در رقابت

پیرامون عملکرد بنگاهها برخی از متغیرهای اثرگذار در

به کاهش هزینههای معامله و بنابراین افرزایش دسترسری

عملکرد بنگاهها را به صورم زیر میتوان معرفری کررد:

به اعتبار بانکی منجر میشود .براکرین )0272( 3اسرتد ل

 )7ساختار سرمایه :در رابطره برا اثرر سراختار سررمایه در

مرریکنررد نقشرری کرره بانررکهررا در کسرره و پررردازش

عملکرد بنگاهها با توله به نرریۀ هزینرۀ نماینردگی (کره

اطالعررام دربررارا سرررمایهگررذاریهررای بررالقوه بررازی

در با به صورم کامل بیان شرد) و براسراس تدرادهای

می کنند ،به افزایش در دسترسی به تأمین مالی برا بردهی

منفعتی بین سهامداران و دارندگان اوراق بردهی (هزینرۀ

منجر میشود .این موضو بنگراههرا را تشرویق مریکنرد

نمایندگی بدهی) گفتنی است هرچره بردهی در سراختار

تأمین مالی از بانکها را با هزینهای پایینتر دنبال کننرد.

سرمایۀ یک شرکت افزایش یابد ،هزینههرای نماینردگی

4

بدهی افزایش می یابد و این مسأله ،اثر منفی در عملکرد

( )0272اشاره میکنند که در کشورهای در حال توسعه

شرکت ها خواهد داشرت .همننرین براسراس تدرادهای

بررهدلیررل مشررکالم ناشرری از هزینررههررای معاملرره بررا و

منفعترری بررین مرردیران و سررهامداران (هزینررۀ نماینرردگی

اطالعام نامتقارن زیاد ،گررفتن اعتبرار زم از بانرکهرا

سهام) و با درنررگررفتن فرضریۀ لریرانهرای نقرد آزاد،

برای بنگاهها ممکن است مشکل باشد .همننین پیترسرن

گفتنی است بدهی بیشتر ،هزینههای نماینردگی سرهام را

البترره بررا ولررود ایررن توضرریحام ،چررامی و همکرراران

1. Klein
2. Schmukler & Vesperoni
3. Bokpin
4. Chami & Others

کاهش می دهد و بنابراین اثر مثبتی بر ارزش و عملکررد
5. Petersen & Rajan
6. Agca & Others
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شرکت خواهد داشت )0 .اندازه :اثر اندازه در عملکرد،

( )0272به ولود رابطۀ مثبت و معنادار بین شاخصهرای

احتما ً مثبت خواهد بود زیرا انترار میرود بنگراههرای

توسعۀ بخش بانکی و اهرم مالی شررکتهرای غیررمرالی

بزرگتر ،تکنولوژی بهتری را اسرتفاده کننرد ،متنرو ترر

خصوصی هند در دورا  7127-0221پی برردهانرد [.]40

باشررند و بهتررر مرردیریت شرروند .البترره اثرگررذاری در

پورآقالان و همکاران )0270( 0با بهکارگیری نمونرهای

وضررعیتهررایی کرره نبررود کنترررل ناشرری از سرراختارهای

شامل  422سال -بنگراه داده از  70گرروه صرنعتی برازار

ناکارآمد سلسله مراتبی در مدیریت شرکت ولود دارد،

سررهام تهررران و اسررتفاده از معیارهررای عملکررردی بررازده

میتواند منفی باشد [ )3 .]31سن :بنگراههرای قردیمیترر

دارایی هرا و برازده حقروق صراحبان سرهام ،ولرود یرک

به دلیل تجربۀ بیشتر و نیز آثار شهرم (که به آنها الازه

رابطۀ منفی را بین نسبت بدهی و عملکرد بنگاههرا نشران
3

مریدهرد حاشریۀ برا تری در فرروش بره دسرت آورنررد)

دادهانررد [ .]46سرررلیم و یرراداو ( )0270برررا اسرررتفاده از

میتوانند از عملکرد بهترری برخروردار باشرند .از سروی

دادههای مربوط به  031شرکت ثبتشده در بازار سرهام

دیگر بنگاههای قدیمیتر در معرض رکود و بیحرکتری

بورسرررا 4در دورا  7119-0277اثرررر سررراختار سررررمایه

قرار دارند و این امر ممکن است آنها را انعطافناپرذیر

(نسبتهای بدهی بلندمدم ،کوتراه مردم و کرل) را در

و در درک تغییررررام محیطررری نررراتوان کنرررد [)4 .]76

عملکرد شرکت ها (بازده حقوق صراحبان سرهام ،برازده

ساختار دارایی یا درلرۀ مشرهودبودن دارایریهرا :انتررار

داراییها Q ،توبین و سود هر سهام) آزمرودهانرد .نترایج

مرریرود بنگرراههررای سرررمایهبرتررر از تکنولرروژی بهتررری

مطالعه نشان دهنردا اثرر منفری و معنرادار هرر سره نسربت

استفاده کنند و عملکررد بهترری داشرته باشرند بنرابراین

بدهی در بازده داراییها ،بازده حقوق صراحبان سرهام و

انترار میرود رابطۀ مثبتی بین ساختار دارایی و عملکررد

سررود هررر سررهم و اثررر مثبررت و معنررادار نسرره برردهی

بنگراه ولررود داشررته باشررد [ )9 .]00فرصررتهررای رشررد:

کوتاهمردم و بلندمردم برر  Qتروبین بروده اسرت [.]97

فرصتهای رشد ،به شرکت توانایی ایجاد سود حاصرل

سومادی و هایالنه )0270( 9با بهکارگیری دادههرای 16

از سرمایهگرذاری را مریدهرد وبنرابراین انتررار مریرود

بنگاه عمومی ثبتشرده در برازار سرهام عمران 6در دورا

رابطۀ مثبتی بین فرصتهای رشد و عملکرد بنگاه ولود

 0227-0226و اسررتفاده از معیارهررای عملکررردی بررازده

داشته باشد [ )6 .]47سودآوری :بنگاه هرای سرودآورتر،

حقوق صاحبان سهام و  Qتوبین نشان دادهاند اهررم ،اثرر

بهتر مدیریت شدهاند بنابراین انترار میرود کاراتر بوده

منفی و معناداری در عملکرد بنگاهها دارد [ .]94اتودایی

و عملکرد بهتری داشته باشند .بر این اساس رابطۀ مثبتری

موهتار و احمد )0274( 1با بهکارگیری دادههای مربروط

بین سودآوری و عملکررد شررکت پریشبینری مریشرود

به  044بنگاه آفریقایی در سالهای  0223تا  0270رابطۀ

[.]00

منفری و معنرراداری بررین توسرعۀ بخررش بررانکی و سرراختار

باکرین ( )0221با بهکارگیری دادههای شرکتهرا از

سرمایۀ بنگاهها به دست آوردهاند [ .]02مسعود)0274( 2

 34کشور نویهور در دورا  7112-0226رابطۀ مثبرت و
معناداری بین ساختار سررمایه و شراخص توسرعۀ بخرش
بررانکی مشرراهده کرررده اسررت [ .]40سررت و سررارخل

7

1. Set & Sarkhel

2. Pouraghajan & Others
3. Salim & Yadav
4. Bursa Stock Market
5. Soumadi & Hayajneh
6. Amman Stock Market
7. Etudaiye-Muhtar & Ahmad
8. Masoud
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رابطۀ مثبت و معناداری بین شاخصهرای توسرعۀ بخرش

میرسرد در داخرل کشرور مطالعرهای در ایرن خصروس

بانکی و ساختار سررمایۀ بنگراههرای ثبرتشرده در برازار

انجام نشده است بنابراین مطالعۀ حاضر برا پررداختن بره

سهام لیبی در سرالهرای  0222ترا  0273مشراهده کررده

این موضو  ،خالء مولود در این زمینه را پرر مریکنرد.

اسرررت [ .]42عرررربصرررالحی و همکررراران ( )7321برررا

عررالوه بررر ایررن در کنررار مطالعررام خررارلی انجررامشررده

بهکارگیری دادههای مربوط به سالهای  7322ترا 7329

پیرامررون اثررر توسررعۀ بخررش برانکی در سرراختار سرررمایه،

شرکتهای پذیرفتهشده در برورس اوراق بهرادار تهرران

مطالعام خارلی و داخلی نسبتاً فراوانی ولود دارد کره

دریافتررهانررد افررزایش نسرربتهررای برردهی کوترراهمرردم،

اثر ساختار سرمایه را در عملکرد بنگاهها را آزمرودهانرد.

کرراهش عملکرررد شرررکتهررا

با ولود اینکه مطالعام انجامشده ،برهصرورم مجرزا دو

(حاشیۀ سود ناخالص ،بازده دارایی و  Qتوبین) میشرود

موضو مذکور را بررسی کردهاند ،به نرر مریرسرد بره

[ .]0هنررربخش و همکرراران ( )7317بررا بررهکررارگیری

هر دو موضو در یک مطالعۀ واحد توله نشرده اسرت.

دادههای مربوط به  49شرکت عدو بورس اوراق بهادار

این مطالعه با توله همزمان به هر دو موضو  ،این امکان

تهران در دورا  7327-7322تأثیر استراتژیهای تجاری

را فرراهم مریکنررد کره نحروا اثرگررذاری توسرعۀ بخررش

را در ارتباط برین اهررم مرالی و عملکررد (نسربت ارزش

بانکی در عملکرد بنگراههرا نیرز برهصرورم غیررمسرتقیم

بازار شرکت بره ارزش دفترری دارایریهرا) آزمرودهانرد.

تحلیل شود.

بلندمرردم و کررل ،باع ر

برای این منرور شرکتها بره دو طبقرۀ دارای اسرتراتژی
رهبری هزینه و استراتژی تمایز محصول تقسیم شدهانرد.

روش پژوهش

نتایج مطالعه نشان داده است در هر دو طبقۀ شررکتهرا،

دورا زمانی مطالعۀ حاضر سرالهرای  7311ترا 7317

متغیر اهرم مرالی ،رابطرۀ مثبرت و معنراداری برا عملکررد

را دربر میگیرد ،البته دادهها بهصرورم نرامتوازن اسرت.

شررررکت دارد [ .]1قلررریزاده و همکررراران ( )7310برررا

نمونۀ مطالعه نیز شامل آن دسته از شرکتهای غیرمرالی

بهکارگیری دادههرای مربروط بره  12شررکت غیررمرالی

پذیرفته شده در برورس اوراق بهرادار اسرت کره -7 :در

حاضررر در بررورس اوراق بهررادار تهررران در دورا -7317

سال پایانی مطالعه یعنری سرال  7317در برورس حدرور

 7329و استفاده از معیار عملکردی  Qتوبین دریافترهانرد

داشتهاند -0 .حداقل  2سال در برورس حدرور داشرته و

ارتباط معناداری بین ساختار سرمایه و عملکرد بنگراههرا

سهام آن ها معامله شده باشرد  -3اطالعرام مرالی آنهرا

ولود ندارد [ .]4آقایی و کایمپور ( )7313با استفاده از

منتهی به پایان اسفند هر سال باشد .بر این اسراس تعرداد

اطالعررام سررالهررای  7326تررا  7317مربرروط برره 721

 719شرررکت از  07صررنعت انتخرراب شررده اسررت .کلیّررۀ

شرررکت پذیرفتررهشررده در بررورس اوراق بهررادار تهررران،

دادههرررای مربررروط بررره شررررکتهرررا از گرررزارشهرررای

رابطررۀ مثبررت و معنرراداری بررین سرراختار سرررمایه و معیررار

صرررورمهرررای مرررالی حسابرسررریشرررده بررره اندرررمام

عملکردی  Qتوبین به دست آوردهاند [.]7

یادداشتهای همراه شرکتها ،نرمافزار رهاورد نروین و

اگرچه برخی از مطالعام خارلی همانگونه کره در

نیررز سررایت کرردال اسررتخراج شررده اسررت .همننررین

با به تعردادی از آنهرا اشراره شرد ،اثرر توسرعۀ بخرش

شاخصهای مربروط بره توسرعۀ بخرش برانکی از سرایت

بانکی در ساختار سرمایه بنگاهها را آزمودهانرد ،بره نررر

بانک مرکزی لمهوری اسالمی ایران لمع آوری شرده

توسعۀ بخش بانکی ،ساختار سرمایه و عملکرد بنگاههای غیرمالی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار 1 /

است .با اسرتفاده از اطالعرام لمرعآوریشرده از منرابع

سررهام" اسررت بررا اسررتناد برره مطالعررام پررورعلی و روز

فوق ،این پژوهش با بررسی اثر توسعۀ بخرش برانکی در

( )0273و هانررو و لیررو )0272( 9بررهعنرروان معیارهررایی

ساختار سرمایه و بررسی اثر ساختار سرمایه در عملکررد

برای اندازهگیری عملکرد بنگاههرا در نررر گرفتره شرده

بنگاهها (در کنار برخی از متغیرهای توضیحی مربوط بره

اسرت .البتره گفتنری اسررت بررای هماهنروکرردن ارقررام

ویژگی بنگاه) اثرر توسرعۀ بخرش برانکی را برر عملکررد

حاصل برای متغیر ارزش افزودا بازار با ارقام مربروط بره

بنگاهها را ارزیابی میکند.

سایر متغیرهای مطالعه ،6ارزش افزودا بازار هرر شررکت
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متغیرهای زم پژوهش عبارتنرد از سراختار سررمایه،

بر تعداد سهامهای شرکت تقسیم شده است .بره عبرارم

عملکرد بنگاهها ،شراخص هرای توسرعۀ بخرش برانکی و

دیگر متغیرر ارزش افرزودا برازار درواقرع ارزش افرزودا
1

متغیرهای توضیحی مربوط به ویژگی بنگاهها که در زیر

بازار ناشی از هر سهم شرکت است که همانند مطالعرۀ

معرفی شده اند :متغیر ساختار سرمایه برای هر شرکت برا

آنکا و پیتر )0270( 2آن را ارزش افزودا استانداردشرده

نسبت کل بدهیها 7به کل داراییها انردازهگیرری شرده

میتوان نامید .متغیر "نسبت داراییهای داخلی بانرکهرا

است .ایرن نسربت در مطالعرام بسریاری برهعنروان نمراد

و مؤسسام اعتباری غیربانکی به تولید ناخالص داخلی"

ساختار سرمایه یا اهرم شرکت به کار گرفته شرده اسرت

کرره در مطالعررۀ دمیرلیرروک -کنررت و لرروین)7111( 1

کرره از آن لملرره برره مطالعررام چررن ، )0224( 0موتامررا و

شاخص اندازا سیستم برانکی درنررر گرفتره شرده و نیرز

همکاران ،)0273( 3مهرانی و همکاران ( )7322میتوان

متغیر "نسربت تسرهیالم اعطرایی بانرکهرا و مؤسسرام

اشرراره کرررد .گفتنرری اسررت از آنجررایی کرره در ترازنامررۀ

اعتبرراری غیررربررانکی برره بخررش خصوصرری و برره تولیررد

شرررکتهررا ،ارزش دفتررری "کررل دارایرریهررا" بررا ارزش

ناخالص داخلی" که در مطالعۀ رویز -پوراس)0221( 72

دفتری "کل بدهیها به اضرافۀ حقروق صراحبان سرهام"

شاخص فعالیت سیستم بانکی در اقتصراد در نررر گرفتره

برابر است ،گفتنی اسرت نسربت "بردهی" بره "مجمرو

شده است ،بهعنوان شاخصهرای توسرعۀ بخرش برانکی

بدهی و حقوق صاحبان سهام" شررکت برهعنروان متغیرر

به کرار گرفتره شرده اسرت .عرالوه برر متغیرهرای اصرلی

نشاندهندا ساختار سرمایه در نرر گرفته شده اسرت .در

بیان شده ،تعدادی از متغیرهای مربوط بره ویژگری بنگراه

رابطه با معیار عملکرد بنگاهها نیز در مطالعام مختلری،

نیز با توله به مبرانی تجربری مولرود ازلملره مطالعرام

اندازه های متفاوتی برای آن در نرر گرفتره شرده اسرت.

سرررایلگان و همکررراران ، )0226( 77دلکرررور،)0221( 70

در ایرن مطالعرره  Qترروبین کرره برابرر بررا نسرربت "مجمررو

پسیالکی و داسکا کی  ،)0222( 73سومادی و هایالنه

ارزش بازاری سهام و ارزش دفتری بدهیها" به "ارزش

( ،)0270کودونگررو و همکرراران ،)0274( 74سررا وو و

دفتری داراییها" است ،برا اسرتناد بره مطالعرام سرلیم و
یرراداو ( )0270و قلرریزاده و همکرراران ( )7310و ارزش
افررزودا بررازار کرره برابررر بررا مابالتفرراوم "ارزش بررازاری
حقوق صاحبان سهام" و "ارزش دفتری حقوق صاحبان
1. Liabilities
2. Chen
3. Muthama & Others

4. Pourali & Roze
5. Huang & Liu

 .6تمامی متغیرهای مطالعه در قاله نسبت ،رشد و لگاریتم هستند.
 .1ارزش افزودا بازار بر حسه هزار ریال است.
8. Anca & Petre
9. Demirguc-Kunt & Levine
10. Ruiz-Porras
11. Sayilgan & Others
12. Delcour
13. Psillaki & Daskalakis
14. Kodongo & Others
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همکررراران )0270( 7و کبیررروار و احمرررد شررراه)0270( 0

در رابطۀ با  CS ،سراختار سررمایه (نسربت بردهی)،

مدّنرر قررار گرفتره اسرت کره عبارتنرد از :انردازا بنگراه

 Sizeاندازا بنگاه Tan ،درلرۀ مشرهودبودن یرا سراختار

(لگرراریتم کررل دارایرریهررا ،)3سرراختار دارایرری یررا درلررۀ

داراییها GO ،فرصتهای رشد Tax ،مالیرامNDTS ،

مشهودبودن داراییها (نسبت داراییهرای ثابرت مشرهود

سرر مالیاتی غیربردهی و  Profسرودآوری بنگراه (برازده

به کل داراییها) ،فرصتهای رشرد (رشرد دارایریهرا)،

داراییها) است .همننین  iنشان دهندا بنگراه (مقطرع)t ،

سودآوری (نسبت سود خالص به کل دارایریهرا (برازده

نشاندهندا زمان و  uمعرف لزء اخالل است.

داراییها)) ،سرر مالیاتی غیربدهی (نسربت اسرتهالک بره

عررالوه برره متغیرهررای مربرروط برره ویژگرری بنگرراه

کل دارایی ها) ،مالیام (نسربت مالیرام بره سرود قبرل از

همانگونه که قبالً بیان شرد ،مطالعرام تجربری ،احتمرال

مالیام) و سن بنگاه (لگاریتم اختالف بین سرال فعلری و

تأثیرگررذاری متغیرهررای اقتصرراد کررالن را در سرراختار

سال ثبت شرکت).

سرمایۀ بنگاهها نیز آزمودهانرد کره ازلملرۀ ایرن متغیرهرا

با معرفی متغیرهای مطالعه ،اکنرون مریتروان الگروی

به شاخصهای توسعۀ بانکی میتوان اشاره کرد .بر ایرن

مدّنرر پژوهش را طراحی کرد .همانگونه که قربالً بیران

اساس در مطالعۀ حاضر برا اسرتناد بره مطالعرام دوکرو و

شد ،برای ارزیابی اثر توسعۀ بخرش برانکی در عملکررد

همکاران ( )0277و اترودایی -موهترار و احمرد ()0274

بنگاههای غیرمالی پذیرفتهشرده در برورس اوراق بهرادار

شاخص توسعۀ بخرش برانکی نیرز بره معادلرۀ ( )7اضرافه

از مسیر ساختار سرمایۀ بنگاهها یا به عبارم دیگرر بررای

میشود:

ارزیابی اثر غیر مستقیم توسعۀ بخش برانکی در عملکررد

( )0

بنگاهها ،از دو معادله استفاده مریشرود کره یرک معادلره
اثر توسعۀ بخش بانکی را در کنار متغیرهرای مربروط بره
ویژگرری بنگرراه بررر سرراختار سرررمایه و معادلررۀ دیگررر اثررر
ساختار سرمایه را در کنار دیگر متغیرهای ویژگی بنگراه
در عملکرد بنگاهها مری آزمایرد بنرابراین گفتنری اسرت
الگوی درنررگرفترهشرده شرامل دو متغیرر وابسرته یعنری
ساختار سرمایه و عملکرد بنگاه است:
 معادلررۀ سرراختار سرررمایه :بررا تولرره برره مطالعررامسررررایلگان و همکرررراران ( ،)0226دلکررررور ( )0221و
پسیالکی و داسکا کی

( )0222معادلۀ ساختار سرمایه

بهصورم زیر ارائه میشود:

در رابطۀ با تمامی متغیرهرا هماننرد قبرل و  BDنیرز
معرف شاخص مربروط بره توسرعۀ بخرش برانکی اسرت.
همررانگونرره کرره قرربالً نیررز بیرران شررد ،در ایررن مطالعرره دو
شرراخص مربرروط برره انرردازه و فعالیررت بخررش بررانکی در
اقتصرراد ،بررهعنرروان شرراخصهررای توسررعۀ بخررش بررانکی
انتخاب شده است که هر برار یکری از آنهرا برهصرورم
مجزا وارد الگو شده و آزموده میشود .به عبارم دیگرر
شاخصهای مذکور به صورم همزمان وارد معادلرۀ ()0
نمیشود.

( )7

 معادلۀ عملکرد بنگاه :با توله به نرریههای ساختارسرمایه از نسبت بدهی بهعنوان یرک متغیرر اثرگرذار در
1. Salawu & Others
2. Kebewar & Ahmed Shah

 .3اندازا بنگاه یا لگاریتم داراییها بر حسه هزار ریال است.

عملکرد بنگاهها میتوان نام بررد .عرالوه برر ایرن متغیرر،
مطالعام تجربی انجامشده ،برخری از متغیرهرای مربروط
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به ویژگی بنگاه را نیز در کنار متغیر ساختار سرمایه وارد

قبل از انجرام هرگونره بررآوردی زم اسرت مانرایی

معادله عملکرد بنگاه کردهاند .بر ایرن اسراس در مطالعرۀ

متغیرهررای مطالعرره آزمرروده شررود .برررای ایررن منرررور از

حاضر با توله به مطالعام سومادی و هایالنه (، )0270

آزمون ریشۀ واحد فیشر 7استفاده شده است زیررا بررای

کودونگررو و همکرراران ( ، )0274سررا وو و همکرراران

انجام این آزمون به دادههای متوازن نیرازی نیسرت [.]99

( )0270و کبیوار و احمد شاه ( )0270رابطرۀ زیرر بررای

نتررایج حاصررل از انجررام ایررن آزمررون نشرران داد تمررامی

عملکرد بنگاه در نرر گرفته شده است:

متغیرهای مطالعره برا اطمینران  11درصرد در سرطح مانرا
هسررتند .پرر

( )3

از انجررام آزمررون مانررایی بررر متغیرهررا و

اطمینان یافتن از اینکه بدون نگرانی از ایجراد رگرسریون
کاذب ،از دادههای سطح متغیرها در برآوردها مریتروان
در رابطۀ ( Age )3سن بنگاه v ،لزء اخرالل و سرایر
متغیرها نیز همانند قبل اسرت .از آنجرایی کره در مطالعرۀ
حاضر از دو متغیرر " Qتروبین" و "ارزش افرزودا برازار
استانداردشررده ( ")MVAبررهعنرروان معیارهررای عملکرررد
بنگاهها استفاده میشود ،هرر برار یکری از ایرن دو متغیرر
بهعنوان متغیر وابسته ،وارد الگو میشود.
معاد م ( )0و ( )3یک سیستم معاد م را تشرکیل
میدهد .چنرین سیسرتمی کره در آن متغیرر وابسرتۀ یرک
معادله (معادلۀ ( ))0بهعنوان متغیر توضیحی وارد معادلرۀ
دیگر شده است (معادلۀ ( ،))3سیستم مثلثی یرا برگشرتی
نامیده میشود و همانگونره کره گجراتری ( )7199بیران
میکند هر یک از معاد م یرک چنرین سیسرتمی را برا
فرض

)

(

به صورم لداگانره بره روش

 OLSمیتوان تخمین زد.
پرررداختن برره دو معادلررۀ فرروق ،ایررن امکرران را ایجرراد
میکند که عالوه بر بررآورد اثرر مسرتقیم توسرعۀ بخرش
بانکی در ساختار سرمایۀ بنگاهها (

) و نیز برآورد اثرر

مستقیم ساختار سررمایه در عملکررد بنگراههرا ( ) ،اثرر
غیرمستقیم توسعۀ بخش بانکی را در عملکررد بنگراه هرا
(
یافتهها

) نیز برآورد کرد.

اسرتفاده کرررد ]73[ ،زم اسرت تعیررین شرود در برررآورد
0

الگوها باید از روش دادههای تلقیقری اسرتفاده کررد یرا
دادههای تابلویی .3بدین منرور از آزمون  Fلیمر استفاده
شده است [ ]70که نتایج بهدستآمده از این آزمرون در
سررطح اطمینرران  11درصررد نشرران داد اسررتفاده از روش
دادههای تابلویی از روش دادههرای تلفیقری بهترر اسرت.
در مرحلۀ بعدی زم است تعیین شود برای بررآورد هرر
یررک از معرراد م مطالعرره بایررد از روش آثررار ثابررت

4

داده های تابلویی استفاده کررد یرا روش آثرار تصرادفی

9

6

که برای این منرور نیز از آزمون هاسمن اسرتفاده شرده
است [ .]70نتایج این آزمون نشران داد اسرتفاده از روش
آثار ثابت با اطمینان  11درصرد از روش آثرار تصرادفی
بهتررر اسررت .انجررام آزمررون ناهمسررانی واریرران

نسرربت

1

راسررتنمررایی بررر معرراد م ( )0و ( )3نیررز نشرران داد
الگوهای درنررگرفتهشده با مشکل ناهمسرانی واریران
مواله هسرتند بنرابراین در برآوردهرا از دسرتور robust

استفاده شده است .همننین انجام آزمون خودهمبستگی
سریالی وولدریج 2نشان داد معادلۀ عملکرد (معادله  )3با
1. Fisher-type unit-root test
2. Pooling Data
3. Panel Data
4. Fixed Effect
5. Random Effect
6. Hausman
7. Likelihood Ratio
8. Wooldridge
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مشکل خودهمبستگی مرتبۀ اول موالره اسرت بنرابراین

نرم افزار  STATAبرآورد شده اسرت .نترایج حاصرل از

در برآورد این معادلره از دسرتور  clusterاسرتفاده شرده

برررآورد معادلررۀ سرراختار سرررمایه (معادلررۀ )0یررکبررار بررا

اسررت [ .]99درنهایررت بررا تولرره برره انجررام آزمررونهررای

شاخص اندازا بخش بانکی و یکبار با شاخص فعالیرت

تشخیصی بیران شرده ،معراد م ( )0و ( )3برا اسرتفاده از

بخش بانکی در لدول ( )7آورده شده است:

روش آثررار ثابررت دادههررای تررابلویی و بررا بررهکررارگیری
جدول ( )1نتایج حاصل از برآورد معادلۀ ساختار سرمایه
معادلۀ ساختار سرمایه با شاخص اندازا بخش بانکی

معادلۀ ساختار سرمایه با شاخص فعالیت بخش بانکی

ضرایب

ضرایب

*

*

متغیرهای
توضیحی
مبدأ
عرض از

7/412

فرصتهای رشد

(219
)*22//222

(212
)*22//220

اندازا بنگاه

(201
)-22//222

(202
)-22//222

درلۀ مشهودبودن

(293
)-22//716

(267
)-22//314

مالیاتی
پوشش
داراییها

)2/079
(321

)2/092
(371

مالیام
بدهی
غیر

*

*

(/077
)-22/121

سودآوری

*

*

(/296
)-22/222

اندازا بخش بانکی

***

2/742
)2-/222
(

( -
)2/222

فعالیت بخش بانکی

( -
)2/219

-2/060

آمارا F

00/19

(/44
)03
2/230

احتمال آمارا F

2/222

2/222

%07

%03

R2
مقادیر داخل پرانتز ،احتمال آمارا  tاست.

تعداد مشاهدام

(/022
)-22/141
(/292
)-22/227

7/322

**

* مقادیر مشخصشده با عالمت "*" معناداری در سطح7211
7211و با عالمت "***" معناداری
احتمال  11درصد ،با عالمت "**" معناداری در سطح احتمال  19درصد
در سطح احتمال  12درصد را نشان میدهد.

نتررایج حاصررل از برررآورد معادلررۀ ( )0در رابطرره بررا

فعالیت بخش بانکی با احتمرال  19درصرد ،اثرر منفری و

متغیرهای اصلی که در معادلرۀ سراختار سررمایه آزمروده

معناداری در ساختار سرمایۀ بنگاههای غیرمالی دارد .بره

شررده اسررت یعنرری شرراخصهررای توسررعۀ بررانکی ،نتررایج

عبارم دیگر توسعۀ بخش بانکی در ایران نهتنهرا نسربت

غیرمنتررهای را نشان میدهرد ،برهگونرهای کره شراخص

بدهی بنگاههرا را افرزایش نمریدهرد ،بلکره کراهش نیرز

انرردازا بخررش بررانکی بررا احتمررال  12درصررد و شرراخص

میدهد بنابراین گفتنی اسرت برا توسرعۀ بخرش برانکی،
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بنگاههرا تررلیح مریدهنرد در ترکیره سراختار سررمایۀ

بنگاههایی که مالیام بیشرتری مریپردازنرد ،بایرد بردهی

خود ،سهام را لایگزین بدهی کنند .ایرن امرر مریتوانرد

بیشتری را منتشر کنند تا از منفعرت مالیراتی بهرره ببرنرد.

ناشی از این باشد کره همگرام برا توسرعۀ بخرش برانکی،

درحقیقت به نرر میرسد مالیام در رابطه با بنگراههرای

فرایند مدیریت ریسک در بانکهرا نیرز بهبرود مرییابرد

غیرمالی در ایران نهتنها یک ابزار پوشش مالیراتی عمرل

(بویژه اینکه در سالهرای بررسریشرده در ایرن مطالعره،

نکرده ،بلکه باع

کاهش نسبت بدهی بنگاهها نیز شرده

تعداد بانکهای خصوصری رو بره افرزایش بروده اسرت)

است .البته در رابطه با ایرن نحروا اثرگرذاری مالیرام در

کرره ایررن مسررأله ،کسرره اعتبررار از سرروی بنگرراههررا را

نسبت بدهی بنگراههرا ،آنتونیرو و همکراران )0220( 0در

پرهزینهتر میکند و موله میشرود بنگراههرا بره ترأمین

مطالعۀ خود بیان میکنند که اثر مثبت ،زمانی مریتوانرد

مالی بیشتر با سهام روی بیاورند .عالوه بر ایرن در ایرران

به ولود بیاید که بنگاههرا از یرک سرطح کرافی درآمرد

برخی بانکها خود سهامدار بنگراههرا هسرتند و درواقرع

مشمول مالیام برخوردار باشند .از سروی دیگرر مالیرام

بانکها خود به بنگاهداری مشغولند کره ایرن مسرأله نیرز

بیشتر میتواند مولره شرود ولروه داخلری کمترری در

شرود همگرام برا توسرعۀ بخرش برانکی،

اختیررار شرررکت باشررد و هزینررۀ سرررمایه برررای شرررکت

درصد تأمین مالی برا سرهام در ترکیره سراختار سررمایه

افررزایش یابررد کرره درنتیجررۀ آن تشررکیل سرررمایه و نیررز

بنگاهها افزایش یابد .ولود رابطۀ منفی بین توسعۀ بخش

تقاضای شرکت برای ولوه خرارلی کراهش مرییابرد.

بانکی و ساختار سررمایه در مطالعرۀ اترودایی -موهترار و

این موضو بر رابطۀ منفی برین نسربت بردهی و مالیرام

احمد ( )0274نیرز حاصرل شرده اسرت .همننرین نترایج

شررررکت د لرررت دارد [ .]72گفتنررری اسرررت نتیجرررۀ

نشان میدهد از بین متغیرهای مربوط به ویژگی بنگاهها،

حاصلشده در این مطالعه با نتیجۀ مطالعرام مانراوادیوج

متغیرهای فرصتهای رشد ،مالیام و سرودآوری بنگراه

و همکررراران )0277( 3و مهرانررری و همکررراران ()7322

با اطمینان  11درصد ،متغیرهای معنیداری برای ساختار

متفاوم است که رابطۀ بیمعنی برین اهررم شررکتهرا و

سرمایه بنگاههای غیرمالی بورسی ایرران هسرتند .دربرارا

مالیررام را نشرران دادهانررد .اثررر سررودآوری در سرراختار

نحوا اثرگذاری این متغیرها نیز همانگونره کره مشراهده

سرمایۀ بنگاها نیز همانند یافتههای مطالعرام سرایلگان و

میشود اثر فرصتهای رشد در ساختار سرمایۀ بنگاههرا

همکاران (،)0226کردستانی و نجفی عمرران ( )7321و

مثبت است .این نتیجه که منطبق برا یافترههرای مطالعرام

فتحی و همکاران ( )7313منفی به دست آمده است کره

نگوین و همکاران ، )0270( 7خلیفه سلطانی و همکاران

تأییدی بر نرریۀ سلسلهمراتبی است زیررا براسراس ایرن

( )7313است ،نرریۀ سلسلهمراتبی را تأیید مریکنرد کره

نرریه ،بنگراه هرا ترأمین مرالی داخلری را برر ترأمین مرالی

براساس آن بنگاههای با فرصتهای رشد با بیشتر منابع

خررارلی ترررلیح مرریدهنررد .از آنجررایی کرره بنگرراههررای

داخلی را تمام میکنند بنابراین آنها بایرد دومرین منبرع

سودآور ،منابع داخلی بیشتری دارند اثر سرودآوری در

تأمین مالی برتر یعنی بدهی را انتخاب کنند .اثرر مالیرام

نسبت بدهی ،منفی خواهد بود.

می توانرد باعر

در ساختار سرمایه نیز منفی بره دسرت آمرده اسرت .ایرن
موضو برخالف نرریۀ تروازن اسرت کره براسراس آن،
1. Nguyen & Others

2. Antoniou & Others
3. Manawaduge & Others
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جدول ( )2نتایج حاصل از برآورد معادلۀ عملکرد
معادلۀ عملکرد با معیار عملکردی ارزش افزودا بازار
استانداردشده

متغیرهای

معادلۀ عملکرد با معیار عملکردی  Qتوبین

ضرایب

ضرایب

*

*

توضیحی
مبدأ
عرض از

64/667

فرصتهای رشد

(171
)*20//222

(074
)*22//222

اندازا بنگاه

*

*

(/462
)-22/223

درلۀ مشهودبودن

*

(/491
)-21/222

*

(/936
)-22/222

بنگاه
سن
داراییها

)72/779
(270

)2/421
(721

سودآوری

*

(192
)*23//022

ساختار سرمایه

**

(/660
)22/222

(401
)*27//222

آمارا F

(/91
)72
2/232

(/19
)76
2/222

احتمال آمارا F

2/222

2/222

R2

%79

%71

(/910
)-23/222

(/006
)01
2/143

2/714

مشاهدام احتمال آمارا  tاست.
تعدادداخل پرانتز،
مقادیر
**
*
7211
7219
* مقادیر مشخصشده با عالمت " " معناداری در سطح احتمال  11درصد و با عالمت " " معناداری در سطح احتمال  19درصد را نشان
میدهد.

نتایج حاصل از برآورد معادلۀ ( )3نیز نشان مریدهرد

عملکررررد و سررراختار سررررمایه در مطالعرررام آقرررایی و

اثر متغیر اصلی مطالعه در معادله عملکرد شررکت یعنری

کایمپور ( )7313و منصور کوراج و سراسری)0279( 7

متغیر ساختار سررمایه برر ارزش افرزودا برازار در سرطح

نیررز حاصررل شررده اسررت .نتررایج هننررین نشرران مرریدهررد

اطمینان  19درصد و بر  Qتروبین در سرطح اطمینران 11

متغیرهای فرصتهای رشد ،انردازه ،درلرۀ مشرهودبودن

درصد ،مثبت و معنادار است .این نحوا اثرگرذاری را برا

داراییها (ساختار داراییها) و سودآوری با اطمینران 11

نرریۀ هزینۀ نمایندگی سهام و فرضریۀ لریرانهرای نقرد

درصد ،متغیرهای اثرگذار در ارزش افزودا برازار و نیرز

آزاد می توان توضیح داد که براسراس آن بردهی بیشرتر،

 Qتوبین بنگاههرا هسرتند .دربرارا نحروا اثرگرذاری ایرن

لریان های نقد آزاد در اختیار مدیر را که به صرالحدید

متغیرها نیز همانگونه که انترار میرفت اثر فرصتهرای

مدیر خرج میشود ،کاهش میدهد و مولره مریشرود

رشد بر عملکرد بنگراه هرا هماننرد مطالعرام سرومادی و

هزینۀ نمایندگی سهام کاهش یابد بنابراین میتواند اثرر

هایالنه ( )0270و رحیمیران و همکراران ( )7310مثبرت

مثبت در عملکرد شرکت داشته باشد .رابطرۀ مثبرت برین

1. Mansourlakoraj & Sepasi
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برره دسررت آمررده اسررت زیرررا انترررار بررر ایررن اسررت کرره

مطالعررۀ چنررو و تزینررو ( )0277و هاشررمی و اخالقرری

بنگاههای با فرصرتهرای رشرد برا تر ،سرریعترر و بهترر

( )7321سازگار است.

بتواننررد روبررهللررو گررام بردارنررد .اثررر انرردازا بنگرراه در

با مشخصشدن اثر توسعۀ بخرش برانکی در سراختار

عملکرررد هماننررد مطالعررۀ هررانجرا و همکرراران)0274( 7

سرمایۀ بنگاهها و نیز اثر ساختار سرمایه بر ارزش افرزوده

منفی به دست آمده است .مطالعام انجرامشرده ازلملره

و  Qتوبین بنگاهها ،اکنون اثر غیرمسرتقیم توسرعۀ بخرش

و پسریالکی )0221( 0و چنرو و

بانکی را در عملکرد بنگاههای غیررمرالی بورسری ایرران

تزینو )0277( 3استد ل میکننرد اثرر انردازا بنگراه در

میتوان به دسرت آورد کره در لردول ( )3آورده شرده

عملکرد در وضعیتهایی منفی خواهد شد که یک نبود

است:

مطالعام مارگاریتی

کنترررل ناشرری از سرراختارهای سلسررلهمراتبرری ناکررارا در
مدیریت شرکت ولود داشته باشرد [ .]31،03بررخالف
انترررار ،اثررر درلررۀ مشررهودبودن دارایرریهررا در عملکرررد
شرکت ،منفی به دست آمرده اسرت .چنرین نتیجرهای در
مطالعررام سررومادی و هایالنرره ( )0270و کودونگررو و
همکاران ( )0274نیز مشاهده شده است .از آنجایی کره
این متغیر درحقیقت نسبت داراییهای ثابرت مشرهود بره
کل دارایی های بنگاه را نشان مریدهرد هماننرد مطالعرۀ
کبیوار و احمد شاه ( )0270چنین اثرگذاری را ناشری از
این میتوان دانست که بنگاهها بهصورم کارا از دارایی
های ثابت خود استفاده نمیکنند .درواقع به نرر میرسد
در ایران استفادا بیشتر از دارایریهرای ثابرت نمریتوانرد
تدررمینکننرردا اسررتفاده از تکنولرروژی بهتررر و درنتیجرره
اثرگذاری مثبت دارایی های ثابرت مشرهود برر عملکررد
بنگاه ها باشرد .مطرابق انتررار ،سرودآوری اثرر مثبتری در
عملکرد بنگراه هرا دارد ،بنگراههرای سرودآورتر بره طرور
معمول بهتر مردیریت شردهانرد بنرابراین انتررار مریرود
عملکرد بهتری نیز داشته باشند .این نتیجره برا یافترههرای

1. Hunjra & Others
2. Margaritis & Psillaki
3. Cheng & Tzeng
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جدول ( )3اثر غیرمستقیم توسعۀ بخش بانکی در عملکرد
عملکرد بنگاه

ارزش افزودۀ بازار استانداردشدۀ

شاخص توسعۀ بخش بانکی

بنگاه

 Qتوبین بنگاه

اندازا بخش بانکی

-7/020

-2/077

فعالیت بخش بانکی

-0/061

-2/314

همانگونه که مشاهده میشود توسعۀ بخرش برانکی

خواه از لهت انردازه و خرواه از لهرت فعالیرت ،نسربت

میتواند با ساختار سررمایۀ (نسربت بردهی) بنگراههرا برر

بدهی بنگاههای غیرمالی را کاهش میدهد کره ایرن اثرر

عملکرد آنها اثرگذار باشد ،چنانکره کره گفتنری اسرت

کاهشی ،دربارا شاخص فعالیرت بخرش برانکی بیشرتر از

اندازه و فعالیت بخش بانکی بهصورم غیررمسرتقیم ،اثرر

شاخص انردازا بخرش برانکی اسرت بره عبرارم دیگرر

منفرری در ارزش افررزودا بررازار و  Qترروبین بنگرراههررای

هنگررامی کرره بخررش بررانکی در ایررران توسررعه مررییابررد،

غیرمالی دارد 7 .واحد افزایش در انردازا سیسرتم برانکی

بنگاهها در ساختار سرمایۀ خود ترأمین مرالی برا سرهام را

کشور ،ارزش افزودا بازار هرر سرهم شررکت را ترا 7/3

لایگزین تأمین مالی با بدهی میکننرد بنرابراین نسربت

واحد و  Qتوبین بنگاه را تا  2/0واحد میتوانرد کراهش

بدهی کاهش مییابد .دربارا این نحوا اثرگذاری شراید

دهد .همننین  7واحد افزایش در فعالیت سیستم برانکی

بتوان همانند اتودایی -موهتار و احمد ( )0274اینگونره

میتواند ارزش افزودا بازار هر سرهم شررکت را ترا 0/3

استد ل کرد که توسعۀ بخرش برانکی مریتوانرد باعر

واحد و  Qتوبین را تا  2/4واحرد کراهش دهرد .بردیهی

بهبود مدیریت ریسک شود و این امر برا افرزایش هزینرۀ

اسررت اثرگررذاری توسررعۀ بخررش بررانکی در عملکرررد

اعتبار بررای بنگراههرا مولره مریشرود اعتبرار دریرافتی

بنگاهها ،برهواسرطۀ اثرگرذاری توسرعۀ بخرش برانکی برر

کاهش یاید .عالوه بر این در رابطه با ایران شراید بتروان

سرراختار سرررمایۀ بنگرراههررا و متعاقبراً اثرگررذاری سرراختار

این استد ل را نیرز مطرر کررد کره برا تولره بره اینکره

سرررمایه بررر عملکرررد بنگرراههررا اسررت .درحقیقررت ایررن

برخی از بانکها در بورس ،کارگزاری دارنرد بنرابراین

اثرگذاری ناشی از نقش واسطهای ساختار سرمایه است.

بانکها خود ازلملۀ خریرداران سرهام بنگراههرا هسرتند.
برردیهی اسررت در چنررین شرررایطی توسررعۀ بخررش بررانکی

نتیجهگیری و پیشنهادها

میتواند موله افزایش سهامهرایی شرود کره بانرکهرا

این مطالعره برا بررسری اثرر توسرعۀ بخرش برانکی در

خریداری کردهاند .به هر حال نتیجهگیری قطعی دربرارا

ساختار سرمایه و بررسی اثر ساختار سرمایه در عملکررد

دلیل چنین اثرگذاری ،نیازمند انجام مطالعهای لداگانره

بنگاهها ،اثر توسعۀ بخش بانکی در عملکرد بنگاهها را با

در این خصوس است .اثر سراختار سررمایه در عملکررد

اسررتفاده از دادههررای نررامتوازن مربرروط برره  719بنگرراه

بنگاه ها نیز مثبرت و معنرادار بره دسرت آمرده اسرت کره

غیرمالی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میآزمایرد.

می تواند تأییدی بر این مسأله باشد که دربارا بنگاههرای

نتایج مطالعه در رابطه با شاخصهای مربروط بره توسرعۀ

غیر مرالی بورسری ایرران ،بردهی بیشرتر مریتوانرد هزینرۀ

بخش بانکی نشان میدهد در ایران ،توسعۀ بخش بانکی

بهبرود عملکررد

نمایندگی سهام را کاهش دهد و باع
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بنگاهها و به طور خاس افزایش ارزش افزوده برازار و Q

بنگاهها ،توله به تأمین مالی با بدهی به شرکتهای غیرر

توبین آنها شود .اثر معنادار و منفی توسعۀ بخش بانکی

مالی که بهدنبال ارتقای ارزش افزودا برازار یرا  Qتروبین

بررر سرراختار سرررمایه و نیررز اثررر معنررادار و مثبررت سرراختار

خود هستند ،پیشنهاد میشود .درنهایت برا تولره بره اثرر

سرمایه در عملکرد ،تأثیر معنادار و منفری توسرعۀ بخرش

مثبت نسبت بدهی در عملکرد بنگراههرای غیررمرالی ،بره

بانکی را در عملکررد بنگراههرا نشران مریدهرد .درواقرع

سیاستگذاران کشور پیشنهاد میشود به سیسرتم برانکی

گفتنی است توسعۀ بخش بانکی بهصرورم غیررمسرتقیم

کشور توله کنند ،به گونهای که بتواند همانطور کره از

(با ساختار سرمایه) اثر منفی در ارزش افزوده و  Qتوبین

آن انترار میرود به عنوان ابرزاری بررای ترأمین مرالی برا

بنگاههای غیرمالی دارد .براساس نتایج مطالعره همننرین

بدهی بنگاهها عمل کنرد زیررا در ایرن صرورم توسرعۀ

از فرصررتهررای رشررد ،مالیررام و سررودآوری بررهعنرروان

بخش بانکی میتواند از مسیر سراختار سررمایه بره بهبرود

تعیررینکننرردههررای (ویژگرری بنگرراههررا) سرراختار سرررمایۀ

عملکرد بنگاهها (بهطور خاس ارزش افرزودا برازار و Q

بنگاهها میتوان نرام بررد کره سرودآوری (مطرابق نرریرۀ

توبین) منجر شود و درواقرع بنگراههرا خواهنرد توانسرت

سلسررلهمراتبرری) و مالیررام (برررخالف نرریررۀ ترروازن)

همگام با توسعۀ بخش بانکی ،برا افرزایش نسربت بردهی

بررهصررورم منفرری و فرصررتهررای رشررد (مطررابق نرریررۀ

خود ،عملکرد خود را بهمیزان بهتری بهبود بخشند.

سلسلهمراتبی) بهصورم مثبت ،ساختار سرمایه را تحرت

به پژوهشگران برای مطالعام آینده پیشنهاد میشود

تأثیر قرار میدهد .چنین نتیجهای نشران مریدهرد نرریرۀ

پررژوهش حاضررر را بررا اسررتفاده از معیارهررای عملکررردی

سلسلهمراتبی بیشتر مریتوانرد تصرمیمهرای ترأمین مرالی

دیگر و یا با استفاده از شاخصهای توسعۀ بخش برانکی

بنگاههای غیرمرالی در ایرران را توضریح دهرد .همننرین

دیگر انجام دهنرد .همننرین برا تولره بره اینکره در ایرن

متغیرهای اندازه ،فرصتهای رشد ،سودآوری و درلرۀ

مطالعه ،اثر توسعۀ بخش برانکی در عملکررد بنگراههرای

مشهودبودن داراییها بهعنروان دیگرر متغیرهرای مربروط

غیرمالی برای تمامی صنایع نمونره ارزیرابی شرده اسرت،

بره ویژگرری بنگراه تشررخیص داده شردهانررد کره در کنررار

بررسرری ایررن اثررر برره تفکیررک صررنایع مختلرری پیشررنهاد

ساختار سرمایه ،عملکررد بنگراههرای غیررمرالی بورسری

می شود .عالوه بر این برا تولره بره کمبرود مطالعرام در

ایران را میتوانند تحت تأثیر قرار دهند.

رابطرره بررا آثررار توسررعۀ بخررش بررانکی در فعالیررتهررای

درپایان با توله به نتیجۀ حاصلشده برای اثر توسرعۀ

بنگاه های کشور (ساختار سرمایه ،عملکرد ،و  )...به طور

بخش بانکی در ساختار سرمایه بنگراههرا مریتروان ادعرا

کلی مطالعام بیشتر در این حروزه برا الگرو سرازی هرایی

کرد کره سراختار سررمایه بنگراههرای غیررمرالی بورسری

متفاوم از مطالعۀ حاضر توصیه میشود.

کشور فقط تابعی از عوامل درونی شرکت نیست ،بلکره
محیط مالی پیرامرون بنگراههرا و برهطرور خراس توسرعۀ
بخش بانکی نیرز مریتوانرد در کنرار متغیرهرای ویژگری
بنگاه در تصمیمهای ترأمین مرالی آنهرا اثرگرذار باشرد
بنابراین توله به این موضو به بنگاهها پیشنهاد میشرود.
همننین با توله به اثر مثبت ساختار سرمایه برر عملکررد
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