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با در نظر گرفتن بحران مالی

3

هيلدا شمس الدینی ،1سميه مالحسينی ،2عليرضا مالحسينی
 1گروه حسابداری ،واحد بم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بم ،ایران.
 2دانشجوی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی کرمان ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
هيلدا شمس الدینی

چکيده

تاریخ دریافت1400/01/09 :
تاریخ پذیرش1401/03/11 :

هدف تحقیق بررسی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری با در نظر گرفتن بحران مالی در شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در این پژوهش ،از بیشسرمایهگذاری و
ریسک پذیری شرکت به عنوان معیاری برای تصمیمات سرمایهگذاری استفاده شد .صورتهای
مالی،گزارش حسابرسان مستقل و یادداشت های همراه صورت های مالی  167شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  1390تا  1399در طی دوره مالی  10ساله با بهرهگیری
از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به کمک نرم افزار  Eviewsاستفاده شد .نتایج
تجزیه و تحلیل مدل تجربی پژوهش نشان داد که سررسید بدهی بر سرمایهگذاری تاثیر مثبت و
معناداری دارد و از طرفی بحران مالی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری را تضعیف میکند.

واژگان کليدي :سررسید بدهی ،سرمایهگذاری ،بحران مالی.

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال هفتم)

بررسی تاثير سررسيد بدهی بر سرمایهگذاري
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مقدمه
باگسترش سطح کیفی فعالیتها وتوسعه دامنه عملیات اقتصادی ،تصمیمات مالی شرکتها به منظورکسب بازده و
مطلوبیت رضایتبخش در شرایط آرمانی از جمله مسائل پیچیده به حساب میآید .دراین راستا ،بیشترین مسئولیت متوجه
مدیران مالی است ،آنان در پی دستیابی به روابط بین عوامل مهم درشرکتها هستند .ازجمله این عوامل مبحث تصمیمات
سرمایهگذاری است (صبری و همکاران .)2019 ،ادبیات مالی بهطورگسترده ،تصمیمات سرمایهگذاری شرکتها را مورد مطالعه
قرار داده است.
نظریههای اقتصادی بیان میکنند رشد در درازمدت به تصمیمات سرمایهگذاری وابسته است .به خصوص اقتصاددانان
کالسیک از این نظریه حمایت میکنند که سرمایهگذاری در صنایع تولیدی ضروری و باعث رشد در اقتصادهای کمتر توسعه
یافته میشود .عالوه بر این اقتصاددانانی مثل نارکس ( )1953و لویس ( )1954به سرمایهگذاری در صنایع تولیدی به علت
مزیت ایجاد اشتغال و عرضه نیروی کار موافق هستند .طبق گفته آنها دور باطل فقر با سرمایهگذاری در صنایع تولیدی میتواند
شکسته شود و از بین برود .بنابراین سیاست آنها تشویق به سرمایهگذاری در بخش تولیدی میباشد.
از طرف دیگر ،بحران های مالی اخیر جهانی اهمیت ساختار زمانی منابع شرکت را برای ثبات مالی مورد تأکید قرار داده
و به تدوینکنندگان قانون و استاندارد خاطر نشان میسازد که در حال حاضر چارچوب مناسبی برای تطابق زمانی منابع وجود
ندارد .تحقیقات نشان میدهد که سررسید منابع شرکت زمینههای پیش بحران را برای بحرانهای مالی جهانی آماده ساخته
است .اغلب شرکتها به نوعی از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده میکنند .ساختار بدهی یکیاز شاخصهای مهم تعیین
کننده موفقیت شرکت است و باعث رشد پایدار شرکت میشود .از این رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی برای بقای تجاری
شرکت حیاتی هستند (حاجیها و اخالقی .)1391 ،بدهی به عنوان یکی از راههای اصلی تأمین مالی شرکتها میتواند ارزش
شرکت را تحت تأثیر قرار دهد ،مزیت مالیاتی که بدهی ایجاد میکند موجب افزایش ارزش شرکتشده و از طرف دیگر هزینههای
ورشکستگی و بحران مالی و همچنین عدم ایفای تعهدات مالی که بدهی به همراه دارد ،این منافعرا تحت پوشش قرار میدهد.
در دیدگاه سنتی ،تصمیمهای مالی شرکت برای ایجادیک ساختار مالی مطلوب بر انتخاب بین استفاده از حقوق صاحبان سهام
و بدهی تمرکز یافته است.
عواملی که منجر به ورشکستگی یک شرکت میشوند ،یکباره ظهور نمیکنند .نشانههای وجود بحران مالی یک شرکت
بسیار زودتر از ورشکستگی نهایی نمایان میشوند .بحران مالی وضعیتی است که شرکت برای کسب منابع مالی کافی جهت
عملیاتش نلتوان است و در انجام امور خود دچار زحمت میشود .در این وضعیت شرکت برای مواجه شدن با تعهدات خود در
سررسید ناتوان است وهمچنین شرکت در تولید وجه نقد کافی برای رفعنیازهایشهمچون پرداختها و وامدهندگان و  ...توانایی
کافی ندارد .در ادبیات مالی تاکید بر این است که شرکتها سالها قبل از ظهور ورشکستگی وارد چرخه بحران مالی میشوند
و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشکستگی اتفاق میافتد (نونهال نهر و همکاران.)1399 ،
درتمام کشورهای جهان سرمایهگذاری به عنوان یکی از مهمترین اجزای تقاضای کل و نیروی محرکه رشد اقتصادی از
اهمیت فوق العادهای برخوردار بوده و از دیرباز نظریهپردازان در صدد تبیین رفتار سرمایهگذاری و شناخت عوامل تاثیرگذار بر
آن بودهاند؛ با توجه به این که امروزه اهمیت سرمایه گذاری مورد توجه بسیاری از محققین بوده است و همچنین با تاکید بر
این مطلب که تاکنون تحقیقات محدودی در این زمینه صورت گرفته است؛ در این تحقیق سعی شده است تا عوامل موثر بر
این متغیر مورد بررسی قرار گیرد .با جستجو در مقاالت داخلی دریافتیم که تاکنون بررسی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری
با در نظر گرفتن بحران مالی مورد توجه محققین داخلی قرار نگرفته است؛ لذا در این زمینه خالء تحقیقاتی وجود دارد و
پژوهش حاضر در راستای پر کردن خالء موجود انجام شده است.
در تحقیق حاضر ،تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری با در نظر گرفتن بحران مالی بررسی میشود .این تحقیق به
روشنی بیان میکند که سررسید بدهی چگونه بر سرمایهگذاری شرکت تاثیر میگذارد و بحران مالی چگونه این اثر را تعدیل
مینماید .حال با توجه به مطالب مطرح شده این سوال مطرح میشود که آیا سررسید بدهی بر سرمایهگذاری با در نظر گرفتن
نقش بحران مالی تاثیر دارد؟
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مبانی نظري و توسعه فرضيهها
شاید دائمی ترین تصمیمات اقتصادی شرکت ،تعیین سطح و ترکیب سرمایهگذاری آن باشد .تصمیمات سرمایهگذاری
مدیریت مالی هر شرکت ،ترکیب و نوع داراییهای آن شرکت را تعیین میکند.دلیل اصلی مطالعه سرمایهگذاری آن است که
نوسانات سرمایهگذاری به شناخت چرخه کسب و کار کمک میکند(نان و ون .)2017 ،دلیل دیگر آن است که سطح مخارج
سرمایهگذاری میتواند بطور چشمگیری تحت تاثیر سیاستهای مالی قرار گیرد .میزان بهره باال به سبب سیاست پولی انقباضی
یا سیاستهای مالی انبساطی از مخارج سرمایهگذاری میکاهد و سیاستهایی که میزان بهره را کاهش میدهند یا انگیزههای
مالیاتی برای سرمایهگذاری به وجود میآورند،میتوانند بر مخارج سرمایهگذاری بیفزایند (هئونگ و هیون.)2020 ،
در سالهای اخیر ،مدیران شرکت به دلیل ویژگی بدهیها ،تمایل بیشتری به استفاده از آن داشته اند .نظریههایی مانند
تضادهای نمایندگی ،عدم تقارن اطالعاتی و نظریه مالیاتی تالش کردهاند که ساختار سررسید بدهی را در بازارهای نیمه کامل
بررسی کنند .شواند تجربی نشان میدهد انتخاب سررسید برهییکی از عوامل مهم در کاهش هزینههای نمایندگی میباشد
(بارکلی و اسمیز .)1995 ،مایزر ( )1977پیشنهاد میکند که استفاده از سررسید کوتاهمدت بدهی ،مشکالت مربوط به نمایندگی
و سرمایهگذاریها را حل میکند .از طرفی شرکتی که بدهی کوتاهمدت (بدهی بلندمدت) بیشتری را داشته باشد ،با ریسک
نقدینگی باالتری (کمتر) روبرو خواهد شد و انگیزهای برای کاهش (افزایش) اهرم خواهد داشت .بنابراین ریسک نقدینگی مرتبط
با بدهی کوتاهمدت محدودیتی در انتخابش اعمال میکند ،که این ریسک نقدینگی ،تاثیر بسزایی بر میزان سرمایهگذاری
شرکتی دارد.به اعتقاد مایزر ( )1977شرکتهای با بدهیهای بلند مدت نسبت به شرکتهای با بدهیهای کوتاهمدت ،احتماال
کمتر ازمشکل کمبود سرمایهگذاریهای سودآور رنج خواهند برد ،چرا که اگر سرمایهگذاری قبل از سررسید بدهیهای شرکت
منقضی گردد ،شرکتها باید سرمایهگذاری در پروژههای با ارزش فعلی خالص مثبت را رد کنند (فان .)2018 ،با افزایش
سررسید بدهیها ،حجم سرمایهگذاری افزایش یافته است .دلیل این امر این است که چنانچه شرکتها از بدهیهای با سررسید
بلندمدت استفاده کنند کمتر نگران بازپرداخت بدهیها بوده و اقدام به سرمایهگذاری مینمایند .براساس مطالب گفتهشده،
فرضیه اوّل پژوهش به شرح ذیل مطرح میشود:
فرضيه اوّل :سررسید بدهی بر سرمایهگذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
بطور کلی بحران مالی به موقعیتی اطالق می شود که طی آن و در نتیجه یورش به بازاز ارز ،پول رایج کشور شدیداً با
کاهش ارزش مواجه میشود و یا ذخایر بین المللی شدیداً کاهش مییابد و یا ترکیبی از این دو اتفاق رخ میدهد .تعریف این
بحران طیف گسترده ای از بحرانهای پیش آمده در متغیرهای مالی را در بر میگیرد .بحرانهای مالی ،توانایی مدیران را برای
تامین مالی محدود میسازند .بنابراین ،یکی از مواردی که میتوان استنباط کرد ،آن است که شرکتهای مواجه با بحران مالی
ممکن است به علت هزینههای زیاد تامین مالی از قبول و انجام پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر نمایند که
این اقدام منجر به کاهش سرمایهگذاری میگردد (استین .)2020 ،1براساس مطالب گفتهشده ،فرضیه دوم پژوهش به شرح
ذیل مطرح میشود:
فرضيه دوم :بحران مالی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری را تضعیف میکند.

پيشينه تحقيق
احمدیزاده و امیربیگی ( )1399در تحقیق خود به بررسی تاثیر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت و بحران مالی بر سرریز
ریسک مالی پرداختند .نتایج آزمون فرضیهها بیانگر وجود رابطه معنی دار سطح نگه داشت وجه نقد و بحران مالی بر سرریز
ریسک از شرکتهای بخش مالی به شرکتهای بخش غیر مالی است.

Stein
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گودرزی فراهانی و محرابیان ( )1400در تحقیق خود به بررسی تاثیر روشهای تأمین مالی بخش صنعت بر سرمایهگذاری
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد که متغیرهای نقدینگی ،نسبت بدهی و
اهرم مالی تاثیر منفی بر سرمایهگذاری و متغیرهای اندازه شرکت و بازده داراییهای اثرگذاری مثبتی داشتهاند.
نادری و همکاران ( )1400در تحقیق خود به ارزیابی تاثیر چرخه عمر ،فرصت رشد و کیفیت گزارشگری مالی در کاهش
اثرات محدود کننده سود تقسیمی بر سرمایهگذاری پرداختند .براساس نتایج ،تقسیم سود در شرکتها بر میزان سرمایهگذاری
آنها تاثیر منفی داشته که این تاثیر از طریق کیفیت گزارشگری مالی باال محدود میشود که این موضوع در بین شرکتهای
حاضر در مرحله بلوغ نسبت به سایر شرکتهای با فرصتهای رشد باال قویتر بوده و مصداق بیشتری دارد؛ لذا بر این اساس،
نقش چرخه عمر ،فرصت رشد و کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر منفی سود تقسیمی بر سرمایهگذاری تایید تجربی
گردید.
فان ( )2018در تحقیق خود به بررسی تاثیر محدودیت در تامین مالی بر رابطه میان بدهی و سرمایهگذاری پرداخته
است .یافتههای تحقیق وی نشان میدهد که میزان بدهی به طور قابل توجهی تاثیر مثبت بر سرمایهگذاری شرکت تأثیر
میگذارد ،اما سررسید بدهی به میزان قابل توجهی به نرخ سرمایهگذاری بستگی دارد .همچنین یافتههای تحقیق وی نشان
داد که محدودیتهای مالی تاثیر معناداری بر رابطه بی بدهیهای شرکت و سرمایهگذاری دارند.
صبری و همکاران ( )2019در تحقیق خود به بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی
پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که رقابت در بازار محصول بر سرمایهگذاری تاثیری منفی و معنادار دارد .به عبارت دیگر
با افزایش رقابت در بازار محصول ،سرمایهگذاری شرکتهای بورسی کاهش مییابد.
هئونگ و هیون ( )2020در تحقیق خود به سرمایهگذاری در کشور کره جنوبی پرداختند .در این مطالعه از روش دادههای
ترکیبی برای بازه زمانی 2018-2010برای صنایع کشور کره استفاده شد .نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد درآمد
شرکت تاثیر مثبت واهرم مالی تاثیر منفی بر سرمایهگذاری در این کشور داشته است.
میرزا و همکاران ( )2022به بررسی تاثیر تنوع جنسیتی ،بازار رقابتی بر سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان میدهدکه حضور مدیران زن در ترکیب هیئت مدیره تاثیر مثبت و معناداری
بر سرمایه گذاری دارد .همچنین نتایج تحقیق آنان نشان داد که رقابت در بازار محصول تاثیر منفی و معناداری بر سرمایهگذاری
دارد.

روششناسی تحقيق
این پژوهش ،ازنظر نوع ،توصیفی -همبستگی است و به این سبب که از اطالعات مربوط به صورتهای مالی سالهای
قبل استفادهشده است ،از نوع تاریخی (پسرویدادی) است .جامعۀ آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال1390تا پایان سال ( 1399به مدت  10سال) در بورس فعال بودهاند .شرکتهایی
که نتوانند کلیه معیارهای زیر را احراز نمایند از جامعۀ آماری حذف میشوند.
 .1شرکتها قبل ازسال1390در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفتهشده و تا پایان سال  1399در بورس اوراق بهادار
فعالیت داشته باشند.
 .2شرکتهایی که به هر دلیلی تا سال  1399فعال نبودهاند ،از نمونه خارج شدهاند .این اقدام به منظور پیشگیری از
تورش بقا ،1انجام شد.
 .3سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفندماه باشد و طی بازۀ زمانی تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد.
 .4اطالعات مالی موردنیاز برای شرکت موردبررسی در دسترس باشد.
 .5به دلیل ماهیت خاص فعالیت شرکتهای هلدینگ ،بیمه ،لیزینگها ،بانکها ،مؤسسههای مالی و سرمایهگذاری و
تفاوت قابلمالحظه آنها با شرکتهای تولیدی و بازرگانی ،شرکت انتخابی جز شرکتهای یادشده نباشد.
باتوجه به شرایط فوق تعداد  167شرکت ( 1670سال-شرکت) به عنوان جامعه آماری غربالگیری شده انتخاب گردید.
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مدل و متغيرهاي تحقيق
مدل رگرسيونی )1

𝒕𝒊𝑽𝑬𝑳 𝟒𝜷 𝑰𝑵𝑽𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑺𝑻𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝑭𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 𝑺𝑻 × 𝑭𝑺𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝑺𝑻𝑫𝑵 𝟖𝜷 + 𝜷𝟓 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟔 𝑻𝑨𝑵𝒊𝒕 + 𝜷𝟕 𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 +

پژوهش حاضر شامل چهار دسته متغیرهای مستقل ،وابسته،تعدیلگر و کنترلی است که در ادامه به معرفی آنها پرداخته
میشود:
متغير وابسته تحقيق :سرمایهگذاري()INV
مخارجسرمایهای  −استهالک
ارزش دفتری دارایی پایان دوره

= 𝑽𝑵𝑰

مخارج سرمایهای :از تغییر دارایی ثابت بین سال های  tو  t-1بدست میآید.
متغير مستقل :سررسيد بدهی(𝑻𝑺)
متغیر مستقل پژوهش بدهیهای با سرررسید کوتاهمدت است .این متغیر از حاصل تقسیم بدهیهای بلندمدتی که در
سال آینده سررسید میشوند(دارای سررسید یکساله هستند) بر کل بدهیهای بلندمدت به دست میآید .در واقع این متغیر
نشان میدهد که چند درصد بدهیهای بلندمدت دارای سررسید کمتر از یکسال هستند(دانگ و همکاران.)2016 ،
متغير تعدیلگر :بحران مالی(𝑺𝑭)
𝒕𝒊𝒀𝑨𝑷 𝑪𝑨𝑺𝑯𝒊𝒕 + 𝑺𝑳𝒊𝒕 + 𝟎. 𝟕 × 𝑹𝑬𝑪𝒊𝒕 + 𝟎. 𝟓 × 𝑰𝑵𝑽𝒊𝒕 −
= 𝒕𝒊𝑺𝑭
𝒕𝒊𝑨𝑭𝑵
که در آن:
𝑯𝑺𝑨𝑪
𝑳𝑺
𝑪𝑬𝑹
𝑽𝑵𝑰
𝒀𝑨𝑷
𝑨𝑭𝑵

میزان وجه نقد در سال  tبرای شرکت i
سرمایهگذاری کوتاه مدت در سال  tبرای شرکت i
حسابهای دریافتنی تجاری در سال  tبرای شرکتi
میزان موجودیها در سال  tبرای شرکتi
حسابهای پرداختنی تجاری در سال  tبرای شرکت i
خالص داراییهای ثابت در سال  tبرای شرکت  iاست
(نصیرزاده و همکاران.)1394 ،
متغيرهاي کنترلی

متغیرهای کنترلی شامل اهرم مالی ،اندازه شرکت ،دارایی مشهود ،بازده دارایی و سپر مالیاتی غیربدهی است برگرفته از
پژوهش دانسو و همکاران ( )2019میباشد.
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اهرم مالی(𝑽𝑬𝑳) :از نسبت کل بدهیها به کل داراییها بدست میآید.
ارزش دفتری بدهیها
ارزش دفتری داراییها

= 𝑽𝑬𝑳

اندازه شرکت(𝑬𝒁𝑰𝑺) :از لگاریتم طبیعی داراییها بدست میآید.
)𝒔𝒕𝒆𝒔𝒔𝑨(𝒏𝑳 = 𝑬𝒁𝑰𝑺
دارایی مشهود(𝑵𝑨𝑻) :از نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت بر ارزش دفتری کل داراییها بدست میآید.
ارزش دفتری داراییهای ثابت
ارزش دفتری کل داراییها

= 𝑵𝑨𝑻

بازده دارایی(𝑨𝑶𝑹) :از نسبت سود خالص بر ارزش دفتری کل داراییها بدست میآید.
سود خالص
ارزش دفتری کل داراییها

= 𝑨𝑶𝑹

سپرمالياتی غيربدهی(𝑺𝑻𝑫𝑵) :از نسبت هزینه استهالک برارزش دفتری کل داراییها بدست میآید.
هزینه استهالک
ارزش دفتری کل داراییها

= 𝑺𝑻𝑫𝑵

یافتههاي پژوهش
آمار توصيفی
جدول زیر شامل آمار توصیفی برای همه متغیرهای بهکاررفته در تحقیق است.تعداد مشاهدات معتبر و درست برای هر
متغیر  10سال میباشد دادههای موردنظر برای 167شرکتپذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران( 1670سال-شرکت) است،
مهیا بود که در این تحقیق دورههای زمانی  1390تا  1399را در برگرفته است .در بخش اول مهمترین شاخصهای مرکزی
و پراکندگی متغیرهای تحقیق ارائهشده است .از بین شاخصهای مرکزی ،میانگینو از شاخصهای پراکندگی،انحراف معیار
متغیر استفاده شده است.عالوه بر این برای هر متغیر ماکزیمم و مینیمم نیز ارائهشده است.میانگین اصلیترین و مورد
استفاده شده شاخص مرکزی است که مقدار آن،دقیقاً در نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میگیرد.و نهایتاً انحراف معیار،
مهمترین پارامتر پراکندگی است که از جذر واریانس به دست میآید.این شاخصهادر نگاره 1ارائهشدهاند.
نگاره  .1آمار توصيفی براي متغيرهاي مدل

متغير

نماد

ميانگين

ميانه

بيشترین

کمترین

انحراف معيار

سرمایه گذاری

INV

0/094

0/035

1/930

-0/320

0/204

سررسید بدهی

ST

0/121

0/080

0/811

0

0/117

بحران مالی

FS

1/515

0/888

8/930

-2/778

1/881

سررسید بدهی×بحران مالی

ST×FS

0/144

0/066

2/620

-0/499

0/252

اهرم مالی

LEV

0/569

0/576

0/996

0/031

0/191

اندازه شرکت

SIZE

14/397

14/179

20/768

10/166

1/603
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دارایی مشهود

TAN

0/268

0/225

0/869

0/007

0/176

بازده دارایی

ROA

0/130

0/104

0/681

-0/297

0/145

سپرمالیاتی غیربدهی

NDTS

0/022

0/017

0/143

0/0002

0/019

بررسی پایایی متغيرهاي پژوهش
بکارگیری روشهای معمول اقتصاد سنجی در برآورد مدل بر این فرض استوار است که متغیرهای الگو پایا هستند .یک
متغیر ،وقتی مانا است که میانگین ،واریانس و ضرایب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند .به طور کلی اگر مبداء
زمانی یک متغیر ،تغییر کند و میانگین ،واریانس و کواریانس تغییری نکند ،در آن صورت متغیر ،نامانا خواهد بود.
اگر متغی رهای الگو ناپایا یا دارای ریشه واحد باشند ،در اینصورت آزمون فرضیه های پژوهش از اعتبار الزم برخوردار
نخواهد بود .برای بررسی مانایی متغیرها ،از آزمون ریشه واحد از نوع لوین ،لین و چاو استفاده گردید.
در آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چاوچنانچه سطح معناداری کمتر از  0/05باشد ،حاکی از مانا بودن متغیرها میباشد.
نتایج حاصل از آزمون مانایی لوین ،لین و چاونگاره  2نشان داده شده است که حاکی از مانا بون تمام متغیرها در سطح معناداری
 0/05میباشد.
نگاره  .2نتایج حاصل ازآزمون مانایی لوین ،لين و چاو

عالمت اختصاري آماره آزمون مقدار احتمال

متغير
سرمایه گذاری

INV

-13/836

0/000

سررسید بدهی

ST

-6/938

0/000

بحران مالی

FS

-12/093

0/000

سررسید بدهی×بحران مالی

ST×FS

-6/662

0/000

اهرم مالی

LEV

-3/816

0/000

اندازه شرکت

SIZE

-10/560

0/000

دارایی مشهود

TAN

-11/304

0/000

بازده دارایی

ROA

-17/048

0/000

سپرمالیاتی غیربدهی

NDTS

-11/679

0/000

بررسی مفروضات رگرسيون
نرمال بودن توزیع خطاهای مدل با میانگین صفر :ازآنجایی که مدل دارای عرض ازمبدامیباشد ،فرض صفربودن میانگین
خطاهاپذیرفته میشود .همچنین باتوجه به این که تعداد مشاهدات زیاد است (بیش از30مورد) طبق قضیه حد مرکزی و قانون
اعداد بزرگ میتوان نرمال بودن توزیع خطاهای مدل را پذیرفت.
عدم وجود خودهمبستگی مرتبه اول :نتایج حاصل از آزمون دوربین واتسون از آنجا که بین مقادیر بحرانی  1/5تا
 2/5قرار دارد نشان میدهد ،بین باقیمانده مدلهای پژوهش مشکل خود همبستگی سریالی وجود ندارد.
نگاره  .3نتایج آزمون خود همبستگی

شماره مدل
مدل )1

آزمون خود همبستگی دوربين واتسون
آماره دوربين واتسون خود همبستگی
1/694

ندارد
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آزمون ناهمسانی واریانس :در این پژوهش جهت بررسی مشکل ناهمسانی واریانس پسماندها از آزمون بروش -پاگان
استفاده شده است که نتایج خروجی آزمون در نگاره 4منعکس شده است.
نگاره  .4نتایج آزمون ناهمسانی واریانس

شماره مدل

آزمون ناهمسانی واریانس بروش -پاگان
آماره آزمون مقدار احتمال ناهمسانی

مدل )1

0/000

2311/371

دارد

نتایج حاصل از آزمون بروش-پاگان در سطح معناداری 0/05حاکی از آن است که پسماندهای مدل پژوهش دارای
سطح معناداری بیشتر از  0/05میباشند؛ پس دارای مشکل ناهمسانی واریانس میباشد و برای رفع آن از ضریب تصحیح وایت
استفاده میکنیم.
عدم وجود همخطی بين متغيرهاي مستقل :در این پژوهش به منظور بررسی همخطی بین متغیرهای مدل از آزمون
همخطی  VIFاستفاده نمودهایم .در آزمون هم خطی  VIFچنانچه مقدار آماره  VIFبرای متغیرهای مستقل کمتر از  5باشد،
بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد .نتایج خروجی آزمون همخطی  VIFدر نگاره  5منعکس شده است.
نگاره  .5نتایج آزمون همخطی متغيرهاي پژوهش

متغيرها

عالمت اختصاري

آزمون همخطی
آماره  VIFهمخطی

سررسید بدهی

ST

1/918

ندارد

بحران مالی

FS

2/066

ندارد

سررسید بدهی×بحران مالی

ST×FS

2/299

ندارد

اهرم مالی

LEV

1/872

ندارد

اندازه شرکت

SIZE

1/161

ندارد

دارایی مشهود

TAN

2/249

ندارد

بازده دارایی

ROA

2/982

ندارد

سپرمالیاتی غیربدهی

NDTS

1/389

ندارد

آزمونهاي انتخاب نوع مدل
برای انتخاب مدل تحلیل داده ،دادهها میتوانند به صورت سری زمانی ،مقطعی یا ترکیبی باشند .با توجه به این که
دادههای این تحقیق از نوع ترکیبی (پنل) می باشند ،باید مشخص شود که از نوع تابلویی هستند یا تلفیقی؟ به عبارت دیگر،
پس از بررسی فروض کالسیک رگرسیون ،در ادامه باید نوع الگوی برآورد را در نرم افزار  Eviews10مشخص کرد و آزمونهای
الزم را جهت انتخاب الگوی برآورد انجام داد.
ابتدا با استفاده از آزمون  Fلیمر به انتخاب مدل داده های تلفیقی در برابر مدل داده های ترکیبی پرداخته خواهد شد .
چنانچه مقدار احتمال آمارۀ  Fلیمر کمتر از سطح معناداری  %5باشد ،استفاده از روش داده های تلفیقی منتفی است .در غیر
اینصورت اگر سطح معناداری از  %5بیشتر باشد ،استفاده از روش داده های تلفیقی مناسب است.
اگر مدل داده های تلفیقی در برابر داده های ترکیبی انتخاب نشود ،آزمون هاسمن به منظور انتخاب الگوی اثرهای ثابت
داده های ترکیبی در برابر الگوی اثرهای تصادفی داده های ترکیبی اجرا می شود .چنان چه مقدار احتمال آمارۀ هاسمن کمتر
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از سطح معنیداری  %5باشد ،دلیل کافی برای رد الگوی اثرهای ثابت نداریم و برای آزمون فرضیۀ مذکور باید از الگوی اثرهای
ثابت استفاده کنیم .در غیر این صورت اگر سطح معناداری از  %5بیشتر باشد ،استفاده از الگوی اثر های تصادفی مناسب است.
نگاره  .6نتایج آزمون  Fليمر

مدل

آماره  Fمقدار احتمال
1/958

مدل )1

0/000

نتيجه
تابلویی(پنل)

نگاره  .7نتایج آزمون هاسمن

مدل

آماره کاي دو مقدار احتمال

مدل )1

0/000

94/360

نتيجه
اثرات ثابت

نتایج حاصل از آزمون Fلیمر برای مدلهای فرضیات تحقیق در نگاره  5نشان دادهشده است که احتمال به دست آمده
برای آماره  Fکمتراز  5درصد است ،بنابراین برای آزمون مدلهای فرضیات ،دادهها بهصورت تابلویی(پنل) مورداستفاده قرار
میگیرند و با توجه به نتایج آزمون هاسمن در نگاره  6نتیجه میشود مدل پژوهش از الگوی اثرات ثابت پیروی میکند.

نتایج آزمون فرضيات مربوط به رگرسيون پژوهش
در بررسی معناداری مدل پژوهش با توجه به نتایجارائه شده در نگاره  8احتمال آماره  Fدر سطح معناداری از 0/05
کوچکتر میباشد که با اطمینان  %95معنادار بودن مدل پژوهش تایید میشود .مقدار آماره دوربین واتسون برای مدل برابر با
 1/694است که این مقدار بین مقادیر بحرانی  1/5تا  2/5قرار دارد؛ بنابراین بین باقیماندههای مدلهای پژوهش خود همبستگی
وجود ندارد.
همچنین مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل برابر  0/397است کهنشان میدهد ،متغیرهای مستقل و کنترلی
مدل حدود  40درصد از تغییرات متغیر سرمایهگذاری را توضیح میدهد.
نگاره  .8نتایج آزمون مدل رگرسيونی پژوهش

𝒕𝒊𝑵𝑨𝑻 𝟔𝜷 𝑰𝑵𝑽𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏 𝑺𝑻𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 𝑭𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 𝑺𝑻 × 𝑭𝑺𝒊𝒕 + 𝜷𝟒 𝑳𝑬𝑽𝒊𝒕 + 𝜷𝟓 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊𝒕 +
𝒕𝒊𝜺 + 𝜷𝟕 𝑹𝑶𝑨𝒊𝒕 + 𝜷𝟖 𝑵𝑫𝑻𝑺𝒊𝒕 +
مقدار احتمال
آماره t
انحراف معيار
ضریب
عالمت اختصاري
متغير
ضریب ثابت

C
سررسید بدهی

0/069

FS

بحران مالی

-0/002

0/0009

ST×FS

سررسید بدهی×بحران مالی

-0/001

0/0007

-2/318

LEV

اهرم مالی

-0/016

0/005

-3/298

0/001

SIZE

اندازه شرکت

0/0009

0/004

2/207

0/027

TAN

دارایی مشهود

0/575

0/041

14/011

0/000

ROA

بازده دارایی

0/013

0/003

3/567

0/000

NDTS

سپرمالیاتی غیربدهی

-2/783

0/191

-14/520

ضریب تعيين

ضریب تعيين تعدیل شده

آماره F

ST

0/437

0/397

-0/174

0/069

-2/512

0/012

0/019

3/561

0/000

-2/150

0/031
0/020

20/963

مقداراحتمال
آماره F

0/000

0/000

آماره دوربينواتسون

1/694
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فرضيه اوّل :سررسید بدهی بر سرمایهگذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که سطح معناداری متغیر سررسید بدهی ،کمتر از 0/05
یعنی برابر با  0/000و آماره آن بیشتر از  ± 1/96است(یعنی برابر  )3/561است ،و ارتباط آن با سرمایهگذاری ،مثبت و معنادار
میباشد .بر همین اساس سررسید بدهی بر سرمایهگذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضيه دوم:بحران مالی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری را تضعیف میکند.
در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش میتوان گفت که ضریب متغیر اثر تعاملی سررسید بدهی و بحران مالیمنفی میباشدکه
با توجه به سطح معناداری متغیر اثر تعاملی سررسید بدهی و بحران مالیکه برابر با  0/020میباشد میتوان اذعان داشت که
بحران مالی بر رابطه بین سررسید بدهی و سرمایهگذاری تاثیر معناداری دارد و با توجه به خالف جهت بودن متغیر اثر تعاملی
با متغیر مستقل میتوان نتیجه گرفت کهبحران مالی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری را تضعیف میکند و فرضیه دوم
پژوهش تایید میشود.

نتيجهگيري و پيشنهادات
اهمیت مطالعه در حوزه سرمایهگذاری برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازهای است که از آن به عنوان یکی
از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه یاد میشود ،اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر میتواند با
افتادن در یک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود ،عدم توجه به آن نیز میتواند موجب افت اقتصادی و فرو غلتیدن
به یک سیر نزولی و دور منفی شود .بنابراین ،رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت بدون توجه به سرمایهگذاری و
عوامل تاثیرگذار موجود در محیط سرمایهگذاری امکانپذیر نیست.
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری با در نظر گرفتن بحران مالی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق نشان داد که سررسید بدهی بر سرمایهگذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد .با
افزایش سررسید بدهیها ،حجم سرمایهگذاری افزایش یافته است .دلیل این امر این است که چنانچه شرکتها از بدهیهای با
سررسید بلندمدت استفاده کنند کمتر نگران بازپرداخت بدهیها بوده و اقدام به سرمایهگذاری مینمایند .نتایج حاصل از فرضیه
تحقیق با یافتههای فان ( )2018همخوانی دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق نشان داد که حران مالی تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری را تضعیف
میکند .بحرانهای مالی ،توانایی مدیران را برای تامین مالی محدود میسازند .بنابراین ،یکی از مواردی که میتوان استنباط
کرد ،آن است که شرکتهای مواجه با بحران مالی ممکن است به علت هزینههای زیاد تامین مالی از قبول و انجام پروژههای
با خالص ارزش فعلی مثبت صرف نظر نمایند که این اقدام منجر به کاهش سرمایهگذاری میگردد .نتایج حاصل از فرضیه
تحقیق با یافتههای فان ( )2018همخوانی دارد.
با توجه به یافتههای تحقیق ،به مدیران شرکتها پیشنهاد میشود تا به منظور افزایش سرمایهگذاری از بدهیهای
بلندمدت در ساختار بدهی خود استفاده نمایند.
همچنین به پژوهشگران پیشنهاد میشود تا در تحقیقات آینده ،تاثیر سررسید بدهی بر سرمایهگذاری با در نظر گرفتن
عدم اطمینان سیاست اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند.
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