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مقدمه
طی ساای سااال گذشااته ،پس از آثار به ياد ماندنی برنان و شااوارتز ( )1985و مک دونالد و
ساایگل ( ،)1986بحث و تحقیقات بر روی تصاامیمات ساارمايه گذاری شاارکت ها بر اساااس
تکنیک های قیمت گذاری اختیارات افزايش يافته اسااات .بسااایاری از تالش ها در چارچوب
اختیارات واقعی ،برای گسترش درک ما از مسائل مختلف در جهان واقعی ،انجام شده است .به
عنوان مثال ،تعدادی از آثار اخیر بر تأثیر چرخه تجاری بر تصاامیمات ساارمايهگذاری شاارکت
تاکید داشته است .همچنین ،مشکل کمبود سرمايهگذاری و سرمايهگذاری مازاد ناشی از تضاد
منافع همواره يک مسئله اساسی برای بررسی بوده است .با اين وجود ،بسیاری از تحقیقات ،اين
موضوعات را ب ه طور جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و تعداد کمی در مورد تعامل بین آنها
و ارتباط ابعاد مشترک ساختار سرمايه و تصمیمات سرمايهگذاری با چرخه تجاری و سررسید
بدهی انجام شده است (جون ونیشیهارا 2014 ،الف).
به عنوان مثال تحقیقات متعددی در مورد نقش انضاااباطی بدهی بر روی رفتار مديران انجام
شااده اساات؛ گراساامان و هارت ( )1982دريافتند سااطوح باالتر بدهی ،تهديد ورشااکسااتگی را
افزايش میدهد و مديران را بخاطر احتمال بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحت فشار قرار
میدهد .بدهی بیشااتر ،مديران را وادار میکند از تصاامیماتی که باعث افزايش ارزش شاارکت
میشااود ،بپرهیزند و اين به نفع ساارمايهگذاران نخواهد بود .ايوازيان و همکاران ( )2005نشااان
دادند که سااااختار ساااررساااید بدهیها تأثیر بااهمیتی بر میزان سااارمايهگذاری شااارکتها در
دارايیهای ثابت دارد .نوروش و يزدانی ( )1389ن شان دادند بین اهرم و سرمايهگذاری رابطه
منفی و معنیدار برقرار است .همچنین ،نتايج آنها نشان داد ارتباط اهرم  -سرمايهگذاری برای
شرکتهايی با فر صت ر شد کمتر ،قویتر از شرکتهايی با فر صت ر شد بی شتر ا ست؛ اما
کريمی و همکاران ( )1389دريافتند بین اهرم مالی و تصااامیمات سااارمايهگذاری رابطه منفی
معنادار وجود دارد ،اما بین فرصت رشد و سرمايهگذاری رابطه معناداری وجود ندارد .

از سوی ديگر دو و مک کی ( )2010ن شان دادند شرايط اقت صادی در سطح کالن بر میزان
سرمايهگذاری شرکت ها در دارايیهای ثابت موثر است .

در اين راستا جون و نیشی هارا ( 2014الف و  2014ب) با استفاده از يک مدل رياضی نشان
دادند که شرايط اقتصادی در سطح کالن میتواند بر میزان سرمايهگذاری شرکت موثر باشد و
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شرايط اقتصادی بر رابطه بین سررسید بدهیها و میزان سرمايهگذاری شرکتها در دارايیهای
ثابت تأثیر دارد .با اين وجود هیچ تحقیق تجربی به بررسااای تأثیر شااارايط اقتصاااادی بر میزان
ساارمايهگذاری شاارکتها و نیز تأثیر همزمان سااررسااید بدهیها و شاارايط اقتصااادی بر میزان
سرمايهگذاری شرکتها در دارايیهای ثابت نپرداخته است .

تحقیق تئوريک جون و نیشیهارا ( 2014الف و  2014ب) و تدوين مدل رياضی توجیهکننده
رابطه فوقالذکر ،انگیزه محققین برای بررسی تجربی اين رابطه میباشد .

نقش مهم شرکت ها در اقتصاد و به ويژه تاثیر سرمايهگذاریهای انجام شده در رشد آنها و
بالتبع تاثیر بر شاااخصهای کالن اقتصااادی مانند اشااتغال و تولید ايجاب میکند ابعاد انگیزشای
مديران برای اقدام به افزايش سااارمايه گذاری شاااناساااايی شاااود .نتايج اين تحقیق میتواند به
سیا ست گذاران اقتصادی کمک کند بسته به شرايط ر شد يا رکود اقتصادی کشور رويههای
مناسب را اتخاذ نمايند
مبانی نظری فرضیههای پژوهش
جون و نیشی هارا ( 2014الف) ،درمورد رابطه چرخه تجاری و سرمايهگذاری در دارايیهای
ثابت مدلی تئوريک ارائه کرده اند که مبتنی بر اسااتداللهای ذيل میباشااد .آنها در مدل خود
دو وضاعیت اقتصاادی رشاد و رکود را مورد توجه قرار دادند که منجر به هزينههای تغییر برای
شااارکتها میگردد .اين هزينههای تغییر ،وابساااته به اين شااارايط اقتصاااادی اند و طبق چرخه
مارکوف تغییر میکنند بدين معنا که تغییرات آنها مستقل از تغییرات گذ شته آنها ست و تنها به
وضعیت فعلی آنها بستگی دارد .در اين مدل ،محرکهای سرمايهگذاری يا عدم سرمايهگذاری
در هر حالت بصاااورت درونی تعیین میشا اوند .در اين چارچوب ،مشااااهده میگردد که عدم
سااارمايهگذاری تحت تأثیر عواملی اسااات که بر وضاااعیت نسااابی جريانات نقدی ادواری و
هزينههای تغییر ناشی از تغییر وضع اقتصادی تأثیر میگذارند .اگر هزينههای تغییر افزايش يابد،
در شرايط رکود ،عدم سرمايهگذاری به تأخیر میافتد که باعث جلوگیری از شوکهای ناشی
از شارايط اقتصاادی میشاود و اگر جريانات نقدی ادواری بیشاتر باشاد ،اگر در شارايط رکود
اقت صادی با شیم توقف سرمايهگذاری جلو میافتد که خود موجب ت شديد رکود میگردد .بر
اساااس اين مدل ،تداوم هر يک از حاالت چرخه تجاری نیز بر تصاامیمات ساارمايهگذاری تأثیر
دارند و اين تاثیر ب ستگی به و ضعیت ن سبی هزينههای تغییر و جريانات نقدی ادواری دارد .اگر
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هزينههای تغییر بی شتر با شد ،زمانبندی سرمايهگذاری و توقف سرمايهگذاری در شرايطی که
دوره رشااد کوتاه و دوره رکود طوالنی مدت باشااد ،جلو میافتد .اگر جريانات نقدی ادواری
بیشاااتر باشاااد ،هنگامی که دوره رشاااد به درازا میانجامد و بزودی دوره رکود پايان می يابد
زمانبندی سرمايهگذاری جلو میافتد در حالیکه توقف سرمايهگذاری به تعويق میافتد .

در همین ارتباط پور حیدری و عالی پور ( )1390دريافتند در شاارايط رونق اقتصااادی میزان
سااارمايهگذاری در شااارکتهای کوچک افزايش می يابد .همچنین انها دريافتند تغییر فروش
شاارکت ها در دوران رونق بیشااتر از دوران رکود اساات .کوينگلو ( )2005نیز دريافت الگوی
رفتاری مصاارف و ساارمايه گذاری با الگوی رفتاری تولید ناخالص داخلی در ارتباط اساات .بر
اساس آنچه بیان شد فرضیه  1تحقیق بدين گونه تدوين گرديد :

فرضااایه  :1رابطه معناداری بین میزان سااارمايهگذاری شااارکت در دارايیهای ثابت با چرخه
تجاری وجود دارد.
با توجه به نتايج تحقیق مايرز ( ،)1977کوتاه کردن سااررسااید بدهی ممکن اساات راه حلی
برای مشکل عدم سرمايه گذاری باشد .از آنجايی که شرکتهای با فرصتهای رشد بیشتر از
مشااکل عدم ساارمايه گذاری رنج میبرند ،انتظار میرود فرصااتهای رشااد با سااررسااید بدهی
ارتباط داشااته باشااد .دنگ ( )2008دريافت شاارکتهای با رشااد باال انگیزههای عدم ساارمايه
گذاری را با کاهش اهرم نه با کوتاه کردن ساررساید بدهی کنترل میکنند .اما در راساتای کار
مايرز ( ،)1977بارکلی و اساامیت ( )1995دريافتند شاارکتهای با فرصااتهای رشااد از بدهی
بلندمدتتر در ساااختار ساارمايه خود اسااتفاده میکنند .از سااوی ديگر ،فرصااتهای رشااد يک
شرکت به سطح سرمايهگذاری آن مربوط میشود .فرصتهای رشد بیشتر در شرکتی که سعی
میکند برای به حداکثر رسااندن ارزش شارکت ،از پروژههای با  NPVمثبت اساتفاده کنند ،به
سااارمايهگذاری بیشاااتر منجر میشاااود .ايوازيان ،گی و کیو (2005الف) ،ايوازيان ،گی و کیو
(2005ب) ،دنگ ( )2008رابطه مثبتی بین ساااطح  Qتوبین و سااارما يه گذاری پیدا کردند.
بنابراين ،انتظار میرود رابطه مثبتی بین سررسید بدهی و سطح سرمايهگذاری وجود داشته باشد.
بنا بر آنچه بیان شد فرضیه  2تحقیق بدين گونه تدوين گرديد :

فر ضیه  :2رابطه معناداری بین میزان سرمايهگذاری شرکت در دارايیهای ثابت با سرر سید
بدهی وجود دارد .
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آنچنانکه در دو بخش فوق عنوان شد ،دورههای اقتصادی بر رشد شرکتها و فرصتهای
ر شد آنها تاثیر دارند و فر صت های ر شد از يک سوی بر سرر سید بدهی ها تاثیر گذار ا ست و
از سوی ديگر خود محرکی است برای سرمايهگذاری .اين بدان معناست که فر صتهای رشد
ايجاد شده برای شرکت میتواند از يک سوی با ايحاد جريانات نقدی جديد بر رفتارهای تامین
مالی شااارکت موثر باشاااد و از ساااوی ديگر محرکی برای تامین مالی بلندمدت برای انجام
سرمايهگذاری ها باشد .بنا بر آنچه بیان شد فرضیه  3تحقیق بدين گونه تدوين میگردد :

فرضاایه  :3چرخه تجاری بر رابطه ساارمايهگذاری شاارکت در دارايیهای ثابت با سااررسااید
بدهی تأثیر دارد.
پیشینه پژوهش
پژوهشهای داخلی
توکل نیا و همکاران ( )1393دريافتند بین سرمايهگذاری در دارايیهای ثابت و اهرم مالی در
شرکتهای پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،ارتباط غیرخطی وجود دارد .

زيودار و هم کاران ( )1391در يافت ند راب طه معنیداری بین جر يان وجوه ن قد عمل یاتی و
تصمیمهای سرمايه گذاری در دارايیهای سرمايه ای وجود دارد که اين رابطه در شرکتهای
کوچک بی شتر ا ست .همچنین با افزايش اندازه شرکت تح صیل دارايیهای سرمايهای کاهش
میيابد .

نوروش و همکاران ( )1389نشااان دادند رابطه منفی و معنیدار بین اهرم و ساارمايهگذاری
برقرار اساات .همچنین ،آنها دريافتند که ارتباط اهرم -ساارمايهگذاری برای شاارکتهايی با
فرصت رشد کمتر ،قويتر از شرکتهايی با فرصت رشد بیشتر است .

کريمی و همکاران ( )1389دريافتند که بین اهرم مالی و تصااامیمات سااارمايهگذاری رابطه
منفی معنادار وجود دارد اما بین فرصت رشد و سرمايهگذاری رابط معناداری وجود ندارد .

حاجی ها و هم کاران ( )1389در يافت ند راب طه مث بت و معنیدار بین تول ید نا خالص داخلی و
ساختار سرر سید بدهی وجود دارد .همچنین بین عر ضه پول و ساختار سرر سید بدهی رابطه
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منفی وجود دارد .عالوه بر اين بین نرخ تورم و سااااختار ساااررساااید بدهی هیچگونه رابطهای
مشاهده نشد .

دسااینه و همکاران ( )1388مشاااهده نمودند ساارمايهگذاریها هیچگونه ارتباط معنیداری با
شااااخص های سااااختار تأمین مالی ندارند .حال آنکه دارايی های ثابت با وام های بانکی و
اندوختهها رابطه مستقیم و با بدهیهای جاری رابطه معکوس داشت .

پژوهشهای خارجی
لی و همکاران ( )2010دريافتند در شرکتهای با ر شد باال و شرکتهای با ر شد کم رابطه
منفی معناداری بین اهرم مالی و سرمايهگذاری وجود دارد؛ اما در شرکتهای با ر شد متو سط
اين رابطه مثبت اساات .اسااتدالل آنها چنین بود که شاارکتهای با رشااد متوسااط ،به آسااانی
میتوانند منابع تأمین مالی خارجی به دساات آورده و از فرصااتهای ساارمايهگذاری اسااتفاده
کنند .بنابراين تأمین مالی از محل بدهی سبب ارتقاء سرمايهگذاری آنان خواهد شد .

آموتال ( )2009ن شان داد اهرم بر سرمايهگذاری فقط برای شرکتهای با فر صتهای ر شد
پايین دارای تأثیر منفی است .

آن و همکااران ( )2006درياافتناد اهرم بر سااارمااياهگاذاری تااثیری منفی دارد .همچنین
شااارکتهايی که دارای اهرم مالی باالتری هساااتند ،محدوديتی را بر سااارمايهگذاری تحمیل
میکنند و هرچه بدهی شاارکت ها بیشااتر باشااد ،ساارمايهگذاری در دارايیهای ساارمايهای آنها
کمتر است .

ايوازيان و همکاران (2005الف) نشاان دادند که سااختار ساررساید بدهیها تأثیر بااهمیتی بر
میزان سرمايهگذاری شرکتها در دارايیهای ثابت دارد .

کوينگلو ( )2005دريافت فروش و رشاااد دارايی ثابت کامالً با چرخههای تجاری در ارتباط
هستند و اين متغیرها به رکود اقتصادی نسبت به رونق اقتصادی حسا سیت بیشتری دارند .البته،
دامنه اين تغییرات در همه صاانايع يکسااان نبوده اساات .برای نمونه ،برای صاانايع چرخهای مانند
صااانعت خودرو تأثیر چرخههای تجاری بر متغیرهای حساااابداری کامالً قابل مالحظه اسااات،
درحاالیکاه برای صاااناايع غیر چرخاهای ماانناد صااانعات دارو ،اين تاأثیر تنهاا بر فروش و
سرمايهگذاری قابلتوجه بوده است .
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روش پژوهش
اين پژوهش از نوع شااابه تجربی بوده و در زمره پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .روش
پژوهش اين پژوهش از نظر جمعآوری دادهها کتابخانهای و از نظر نوع اطالعات پس رويدادی
میبا شد .روش پژوهش به صورت قیا سی – ا ستقرايی بوده و از حیث تحلیل اطالعات از نوع
همبستگی است.
روش جمعآوری اطالعات
داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از طريق مطالعه کتابخانه ای به دسااات آمده اسااات.
دادههای مربوط به تولید ناخالص داخلی مورد نیاز از سااايت بانک مرکزی ،دادههای مربوط به
قیمت سهام از سايت قديم بورس اوراق بهادار و ساير دادههای مورد نیاز از صورتهای مالی و
يادداشتهای توضیحی آنها در دسترس از طريق پايگاههای اينترنتی مديريت پژوهش ،توسعه
و مطالعات اساااالمی ساااازمان بورس اوراق بهادار ( ،)www.rdis.irنرمافزار ره آورد نوين و
سايت کدال ( )www.codal.irجمعآوری شده است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران است و جامعه
آماری در دسترس شرکتهايی هستند که شرايط ذيل را داشته باشند:
 .1تا ابتدای سال  1382در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفتهشده باشند و تا پايان سال 1392
در آن حضور داشته باشند.
 .2دوره مالی آنها منتهی به پايان اسفندماه باشد.
 .3طی سالهای  82تا  92تغییر فعالیت يا تغییر سال مالی نداده باشند.
 .4اطالعات مورد نیاز در دسترس باشد.
در اين پژوهش نمونهگیری انجام نشده است و با اعمال شارايط فاوق  113شارکت انتخاب
شدند.
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مدلهای تحقیق
مدل آزمون فرضیه 1
به منظور آزمون فرضیه  1از مدل زير استفاده شده است.
)(1

𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡 /𝐴𝑇𝑡−1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐵𝑢𝐶𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1 /𝐴𝑇𝑡−1
+ 𝛽3 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 / 𝐴𝑇𝑡−1 + 𝛽4 𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝛽5 𝑙𝑒𝑣𝑖,𝑡−1
𝑡+ 𝛽6 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡−1 /𝐴𝑇𝑡−2 + 𝜀𝑖,

𝑡 : 𝐼𝑛𝑣𝑖,سرمايهگذاری شرکت  iدر دارايیهای ثابت در سال t
 𝐵𝑢𝐶𝑦𝐢,𝐭 :متغیر موهومی چرخه تجاری ) 1برای دوره رشد و صفر برای دوره رکود(
 :𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1فروش خالص شرکت  iدر سالt- 1
𝑡 :𝐶𝐹𝑂𝑖,جريانهای نقدی شرکت  iدر سال t
 : 𝑄𝑖,𝑡−1کیوتوبین شرکت  iدر سالt-1
 :𝑙𝑒𝑣𝑖,𝑡−1سطح اهرم شرکت  iدر دورهt-1
 :𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡−1سرمايهگذاری شرکت  iدر دارايیهای ثابت در دوره t-1

مدل آزمون فرضیه 2
فرضیه  2با استفاده از مدل ( )2آزمون شد.
)(2

𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡 /𝐴𝑇𝑡−1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1 /𝐴𝑇𝑡−1
+ 𝛽3 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 /𝐴𝑇𝑡−1 + 𝛽4 𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝛽5 𝑙𝑒𝑣𝑖,𝑡−1
𝑡+ 𝛽6 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡−1 /𝐴𝑇𝑡−2 + 𝜀𝑖,

 :𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑡−1سررسید بدهی شرکت iدر دوره .t-1
مدل آزمون فرضیه 3
به منظور آزمون فرضیه  3از مدل زير استفاده شده است.
)(3

𝑡𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡 /𝐴𝑇𝑡−1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐵𝑢𝐶𝑦𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝛽3 𝐵𝑢𝐶𝑦𝑖,
∗ 𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖,𝑡−1 + 𝛽4 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1 /𝐴𝑇𝑡−1
+ 𝛽5 𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡 /𝐴𝑇𝑡−1 + 𝛽6 𝑄𝑖,𝑡−1 + 𝛽7 𝑙𝑒𝑣𝑖,𝑡−1
𝑡+ 𝛽8 𝐼𝑛𝑣𝑖,𝑡−1 /𝐴𝑇𝑡−2 + 𝜀𝑖,
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متغیرها و نحوه اندازه گیری ها
متغیر وابسته :سرمایهگذاری در دارایی ثابت

معادل ارزش ناخالص دارايیهای ثابت م شهود ا ست که با جمع دارايیهای سال قبل تعديل
شده است.
متغیرهای مستقل

چرخه تجاری
هر چرخه تجاری شاااامل مراحل رونق و رکود اقتصاااادی اسااات .در اين تحقیق ،تغییر مثبت
تولید ناخالص داخلی معیار ر شد و تغییر منفی آن معیار رکود میبا شد .در اين تحقیق به منظور
انعکاس رکود و رونق اقت صادی از متغیر مجازی ا ستفاده شده ا ست که برای دوره رونق ن شان
دهنده عدد يک و برای دوره رکود نشان دهنده عدد صفر است.
تولید ناخالص داخلی سال)−(t−1تولید ناخالص داخلی سال)(t
تولید ناخالص داخلی سال)(t−1

= تغییرات تولید ناخالص داخلی واقعی

سررسید بدهی
از تقسیم جمع تسهیالت دريافتی کوتاه مدت بر جمع کل تسهیالت بدست میآيد.
متغیرهای کنترلی

فروش خالص ،خالص وجه نقد عملیاتی ،کیو توبین و اهرم بعنوان متغیرهای کنترلی انتخاب
شاادهاند .تأثیر اين متغیرها بر ساارمايهگذاری در دارايیهای ثابت در پارهای از مطالعات مالی از
جمله نوروش و همکاران ( )1389و ايوازيان و همکاران (2005الف) تأيید شده است.
فروش خالص سال قبل:
معادل فروش خالص سال قبل است که با جمع دارايیهای سال قبل تعديل شده است.
خالص وجه نقدعملیاتی:
معادل ارزش خالص وجه نقد عملیاتی اسااات که با جمع دارايیهای ساااال قبل تعديل شاااده
است.
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شاخص کیو توبین سال قبل:
معیار ارزيابی عملکرد که از رابطه ذيل بدست میآيد:
ارزش بازار سهام  +ارزش دفتری بدهی ها
ارزش دفتری دارايی ها

= کیو توبین

اهرم سال قبل:
معادل نسبت جمع تسهیالت دريافتی سال قبل به جمع دارايیهای سال قبل است.
سرمايهگذاری سال قبل در دارايی ثابت:
معادل ارزش ناخالص دارايیهای ثابت م شهود سال قبل ا ست که با جمع دارايیهای  2سال
قبل تعديل شده است.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
نگاره ( :)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

مد

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

متغیر

0/285

0/238

0/047

0/001

2/295

0/2150

سررسید بدهی

0/337

0/320

0/00

0/000

8/261

0/3001

فروش سال قبل

0/855

0/784

0/775

0/000

9/081

0/488

جريان وجه نقد عملیاتی

0/0315

0/116

0/076

-70/755

2/144

2/650

کیو توبین سال قبل

1/529

1/220

0/980

0/280

11/550

1/074

اهرم سال قبل

0/264

0/248

0/000

0/000

1/817

0/17

0/296

0/248

0/057

0/001

0/997

0/333

سرمايهگذاری در
دارايی ثابت

سرمايهگذاری سال قبل
در دارايی ثابت

مقايساااه میانگین ،میانه و مد متغیرها نشاااان میدهد که بجز متغیر کیو توبین و فروش سااااير
متغیرها احتماالً کمی از توزيع نرمال فاصله داشته باشند.
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بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق

ماتريس ضاارايب همبسااتگی بین متغیرهای تحقیق در نگاره ( )2ارائه شااده اساات .چون متغیر
چرخه تجاری ،متغیری موهومی ا ست از ضريب همب ستگی ا سپیرمن ا ستفاده شده ا ست .رابطه
منفی بین سرر سید بدهی و چرخه تجاری طبق فر ضیه نمايندگی قابل توجیه میبا شد .بر ا ساس
تئوری بازار ناکارا ،درجه عدم تقارن اطالعاتی و هزينههای نمايندگی در اقتصاااد شااکوفا و در
حال پی شرفت کمتر ا ست ،اما در دوره رکود اقت صادی درجه عدم تقارن اطالعاتی و هزينههای
نمايندگی باالتر خواهد بود.
نگاره ( :)٢ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق
چرخه

اهرم

تجاری

سال قبل

کیو

جريان

توبین

وجه نقد

سال قبل

عملیاتی

فروش

سررسید

سال قبل

بدهی

0/064

سرمايهگذاری
در دارايی
ثابت
1

()0/023
1

()0/013

-0/020

-0/005

1

()0/870

()0/475
0/001

-0/035

0/044

0/109

()0/012

()0/967

()0/893

0/129

-0/188

1

()0/000

0/072

0/004

1

()0/221

()0/019

دارايی ثابت

) ( P  Value

-0/071

-0/066

سرمايهگذاری در

-0/156

()0/123

()0/000

()0/000

0/024

0/064

0/527

1
()0/000

()0/392

()0/024

()0/000

0/019

0/045

0/010

-0/002

-0/052

()0/494

()0/113

()0/733

()0/941

()0/064

-0/085

سررسید بدهی

()0/ 003

) ( P  Value

0/155

فروش سال قبل

()0/000
0/029

) ( P  Value
جريان وجه نقد
عملیاتی

()0/310

) ( P  Value

0/181

کیو توبین سال قبل

()0/000

) ( P  Value

0/181

اهرم سال قبل

()0/000
0/ 490
()0/000

) ( P  Value
سرمايهگذاری سال
قبل در دارايی ثابت

) ( P  Value
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به عبارت ديگر در دوره رکود اقتصادی اعتباردهندگان با ريسک باالتری مواجه می شوند و
هر چه دوره سااررسااید بدهی طوالنی تر شااود ريسااک بیشااتر میشااود .بنابراين اعتباردهندگان
بدهیهايی را انتخاب میکنند که سااررسااید کوتاهی داشااته باشااد .برعکس در اقتصاااد شااکوفا
بدهیهای بلندمدت به راحتی تحقق میيابد (ونگ و همکاران .)2010 ،از اين رو انتظار میرود
رشد تولید ناخالص داخلی با سررسید بدهی رابطه داشته باشد.
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
آزمون فرضیه اول
اين فرضیه با استفاده از مدل ( )1با استفاده از دادههای پانل برآورد می شود و در صورتی که
ضريب   1در سطح اطمینان  95معنیدار باشد مورد تأيید قرار خواهد گرفت.
ابتدا آزمون های مقدماتی برای تعیین نحوه آزمون فرضااایه انجام گرديد که خالصاااه نتايج
آنها به شرح ذيل میباشد :
نگاره ( :)3نتایج آزمونهای مقدماتی
آزمون

p-value

نتیجه

چاو

2/2e -16

مدل دادههای پانلی اثرات ثابت بهتر است

هاسمن

2/2e -16

استفاده از مدل اثرات ثابت مناسب است

بروش پاگان (قابلیت ادغام اثرات

2/2e -16

قابلیت ادغام اثر شرکت وجود ندارد

شرکت)
بروش پاگان (قابلیت ادغام اثرات

2/2e -16

قابلیت ادغام اثر زمان وجود ندارد

زمان)
بروش گادفری

2/2e -16

مدل خطی تعمیم يافته ( )GLMمدل نهايی
میباشد.

حال به آزمون فرضاایه اول پرداخته میشااود و برای اين آزمون از مدل اثرات ثابت به روش
تعمیم يافته بر روی 1243مشاهده در قالب شرکت -سال استفاده میگردد.
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نگاره ( :)4نتیجه آزمون فرضیه اول
متغیر

ضرايب

 tآماره

p-value

ضريب ثابت

0/0599

0/8468

0/0044

چرخه تجاری

0/0271

2/7940

0/0052

فروش

0/0746

6/4226

1/34e-10

جريان وجه نقدعملیاتی

0/0036

2/402

0/0163

کیو توبین

0/0254

5/7268

1/023e-08

اهرم

0/02351

7/5921

3/148 e14

سرمايهگذاری سال قبل در دارايی ثابت

0/1258

9/3721

2/2-16

آنچنان که مشاهده میگردد ،سطح اطمینان برای ضريب متغیر چرخه تجاری  0/0052است
که نشان میدهد در سطح اطمینان  95ضريب مثبت چرخه تجاری معنادار میباشد .لذا فرضیه
 1تحقیق تأيید میشود؛ يعنی اگر اقتصاد در شرايط رشد باشد شرکتها سرمايهگذاری بیشتری
انجام میدهند و در شرايط رکود ،سرمايهگذاری شرکتها برای افزايش کرفیت عملیاتی شان
کاهش میيابد .

آزمون فرضیه دوم
ابتدا آزمون های مقدماتی برای تعیین نحوه آزمون فرضااایه انجام میگردد که نتايج آنها به
شرح ذيل میباشد :
نگاره ( :)5نتایج آزمونهای مقدماتی
آزمون

p-value

نتیجه

چاو

2/2e -16

مدل دادههای پانلی اثرات ثابت بهتر است

هاسمن

2/2e -16

استفاده از مدل اثرات ثابت مناسب است

بروش پاگان (قابلیت ادغام اثرات

2/2e -16

قابلیت ادغام اثر شرکت وجود ندارد

شرکت)
بروش پاگان (قابلیت ادغام اثرات زمان)

2/2e -16

قابلیت ادغام اثر زمان وجود ندارد

بروش گادفری

2/2e -16

مدل خطی تعمیم يافته ( )GLMمدل نهايی
نمیباشد.

حال به آزمون فرضاایه دوم پرداخته میشااود و برای اين آزمون از مدل اثرات ثابت به روش
تعمیم يافته بر روی  1243مشاهده در قالب شرکت -سال استفاده میگردد.
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نگاره ( :)6نتیجه آزمون فرضیه دوم
متغیر

ضرايب

آماره t

p-value

ضريب ثابت

0/0945

4/7909

1/660e-06

سررسید بدهی

-0/0561

-3/5804

0/0003

فروش

0/0707

6/0919

1/116e-09

جريان وجه نقد عملیاتی

0/0035

2/3584

0/0183

کیو توبین

0/0256

5/8091

6/28e-09

اهرم

0/2698

8/1873

2/671e16

سرمايهگذاری سال قبل در دارايی ثابت

0/1266

9/4453

2/2e-16

همانطور که در نگاره ( )6مشاااهده میگردد ،سااطح اطمینان برای ضااريب متغیر سااررسااید
بدهی  0/0003اساات که نشااان میدهد در سااطح اطمینان  95ضااريب منفی سااررسااید بدهی
معنادار میباشاااد .لذا فرضااایه  2تحقیق تأيید میشاااود .متغیرهای کنترلی رابطه مثبت و معنادار
دارند .

آزمون فرضیه سوم
ابتدا آزمون های مقدماتی برای تعیین نحوه آزمون فرضااایه انجام میگردد که نتايج آنها به
شرح ذيل میباشد :
نگاره ( :)7نتایج آزمونهای مقدماتی
آزمون

p-value

نتیجه

چاو

2/2e -16

مدل دادههای پانلی اثرات ثابت بهتر است

هاسمن

2/2e -16

استفاده از مدل اثرات ثابت مناسب است

بروش پاگان (قابلیت ادغام اثرات شرکت)

2/2e -16

قابلیت ادغام اثر شرکت وجود ندارد

بروش پاگان (قابلیت ادغام اثرات زمان)

2/2e -16

قابلیت ادغام اثر زمان وجود ندارد

بروش گادفری

2/2e -16

مدل خطی تعمیم يافته ( )GLMمدل نهايی میباشد.

حال به آزمون فر ضیه سوم پرداخته می شود و برای اين آزمون از مدل اثرات ثابت به روش
تعمیم يافته بر روی  1243مشاهده در قالب شرکت -سال استفاده میگردد.
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نگاره ( :)8نتیجه آزمون فرضیه سوم
متغیر

ضرايب

آماره t

p-value

ضريب ثابت

0/1058

4/0732

4/638e 05

چرخه تجاری

-0/0093

-0/4835

0/6287

سررسید بدهی

-0/1572

-3/249

0/0011

تأثیر متقابل چرخه تجاری و سررسید بدهی

0/1042

2/1978

0/0279

فروش

0/0701

6/0547

1/407e -09

جريان وجه نقد عملیاتی

0/0036

2/4187

0/0155

کیو توبین

0/0240

5/4359

5/541e-08

اهرم

0/2921

8/7104

2/2e -16

سرمايهگذاری سال قبل در دارايی ثابت

0/1241

9/2959

2/2e-16

آنچنانکه در نگاره ( )8مشااااهده میگردد ،ساااطح اطمینان برای ضاااريب متغیر تاثیر متقابل
چرخه تجاری و سررسید بدهی  0/0279است که نشان میدهد در سطح اطمینان  95ضريب
مثبت اين متغیر معنادار میباشد .لذا فرضیه  3تحقیق تأيید میشود .

در ادامه آزمونهای ا ضافی شامل آزمون فر ضیههای تحقیق به تفکیک صنعت انجام گرفت
که خالصه نتیجه آن بشرح نگاره ذيل میباشد.

همچنانکه در نگاره ( )9مشاهده میگردد ،فرضیه ها در اکثر صنايع فوق تأيید نشده اند .در
واقع تأيید فر ضیه ها در حالت کلی بی شتر تحت تاثیر م شاهدات حذف شده در نگاره باال ست
که مربوط به صاانايع متعددی اساات که تعداد شاارکتهای کمی را در نمونه داشااتند .در واقع
نتايج تحقیق برای صنايع انتخابنشده از صداقت بیشتری برخوردار بوده است .
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نگاره ( :)9خالصه نتایج فرضیهها به تفکیک صنعت
فرضیهها
صنايع

فرضیه 2

فرضیه 1
0/0271

در سطح کل
)(0/0052

مواد و محصوالت

-0/0183

دارويی

)(0/273

0/0642
رد
0/0020
رد

فلزات

رد
)(0/8972

0/0515

-0/0013
رد

)(0/1679

شیمیايی

رد
)(0/4338

)(0/7094

مواد و محصوالت

تأيید
)(0/0003

0/0078
خودرو و ساخت قطعات

رد
)(0/9907

-0/0217

0/0493
تأيید
)(0/0138

رد
)(0/9027

رد
)(0/8317

0/0040
کاشی و سرامیک

فرضیه 3

-0/0561
تأيید

0/0903
)(0/419

تعداد

رد

0/1042
)(0/0279

0/1993
)(0/0173

0/1178
)(0/3701

-0/0887
)(0/6837

-0/0660
)(0/4851

0/3138
)(0/1639

مشاهدات
تأيید

تأيید

رد

رد

رد

رد

1243

143

231

165

154

99

نتیجهگیری
نتیجه آزمون فرضیه اول نشان میدهد که بین چرخه تجاری و سرمايهگذاری در دارايیهای
ثابت ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .در واقع در شرايط ر شد اقت صادی ،سرمايهگذاری
شااارکتها در دارايیهای ثابت افزايش يافته و در شااارايط رکود کاهش میيابد .رابطه مثبت
متغیر کنترلی نسبت کیوتوبین که معیاری برای فرصتهای رشد است ،با سرمايهگذاری ،تأيید
کننده نتیجه گیری باالسااات؛ زيرا با توجه به نگاره ( ،)2ضاااريب همبساااتگی چرخه تجاری و
فرصااتهای رشااد مثبت و برابر با  0/109میباشااد ،طبق تئوری ها در دوره اقتصااادی رشااد،
فر صت های ر شد برای شرکت ها بیشتر شده و لذا سرمايهگذاری در دارايیهای ثابت افزايش
میيابد .اين نتیجه با پیشبینیهای جون و نیشیهارا ( 2014ب) همخوانی دارد .
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نتیجه آزمون فر ضیه دوم ن شان میدهد که بین سرمايهگذاری و سرر سید بدهی ارتباط منفی
معنیداری وجاود دارد .نتیجه حاصل مشابه نتیجه ايوازيان و همکاران (2005الف) میباشد .

نتیجه آزمون فرضیه سوم نیز نشاندهنده تأثیر مثبت چرخه تجاری بر رابطه سررسید بدهی و
سرمايهگذاری شرکت در دارايیهای ثابت ا ست .در واقع در شرايط ر شد ،افزايش ت سهیالت
دريافتی کوتاه مدت با افزايش سااارمايهگذاری همراه اسااات .در واقع با شاااروع دوره رشاااد
اقتصادی ،شرکت ها با روی آوردن به تسهیالت کوتاه مدت ،سعی در افزايش کرفیت عملیاتی
خود دارند .ا ستفاده از ت سهیالت کوتاه مدت در واقع میتواند نا شی از عدم اطمینان مديران به
پايداری شاارايط اقتصااادی کشااور باشااد .بر اين اساااس پیشاانهاد شااماره  1و  2تحقیق تدوين
گرديد .

البته در اين ارتباط نقش وجه نقد عملیاتی را نبايد از خاطر دور دا شت .طبق نتايج حا صل از
نگاره ضاارايب همبسااتگی ،ساارمايهگذاری ها در سااال قبل رابطه مسااتقیمی با وجه نقد عملیاتی
سال جاری داشته است که اين خود به همراه افزايش تسهیالت دريافتی کوتاه مدت ،منبع مالی
مورد نیاز برای افزايش سرمايهگذاری در دارايیهای ثابت سال جاری را تامین کرده است .لذا
م شاهده می شود که ارتباط بین چرخه تجاری و وجه نقد عملیاتی معنادار نبوده و ضرايب مدل
مربوطه نیز ضعیف هستند .بر اين اساس پیشنهاد شماره  3تحقیق تدوين گرديد .

پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی
 .1تأثیر ريسااک فرصااتهای رشااد بر رابطه چرخه تجاری و ساارمايهگذاری در دارايیهای
ثابت.
 .2تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین سرر سید بدهی ها و سرمايهگذاری در دارايیهای
ثابت.
 .3بررسی رابطه بین وجه نقد عملیاتی و سرمايهگذاری در دارايیهای ثابت.
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