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چکیده
مدیران شرکتها با در نظر گرفتن عوامل متعدد مؤثر بر نحوه تأمين مالی باید ترکيب بهينهای از منابع مالی داخلی و خارجی را
جهت تأمين وجوه الزم برای سرمایهگذاری در پروژههای سودآور بهکارگيرند ،بهگونهای که منجر به افزایش ثروت سهامداران
و کاهش هزینههای تأمين مالی شود .از جمله عوامل اثرگذار بر نحوه تأمين مالی شرکت میتوان به جریانهای نقدی عملياتی،
محدودیت مالی و تورم اشاره کرد .هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی ،با
در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم میباشد .نمونه پژوهش متشكل از  112شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای  1931تا  1936میباشد .به منظور آزمون فرضيههای پژوهش از مدل رگرسيونی چند متغيره به
روش دادههای ترکيبی استفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی
هم در شرکتهای دارای محدودیت مالی و هم شرکتهای فاقد محدودیت مالی ،تأثير منفی و معناداری دارد و شدت این
تأثير در شرکتهای دارای محدودیت مالی کمتر است .همچنين متغير تورم ميزان اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر تأمين
مالی خارجی را در شرکتهای فاقد محدودیت مالی افزایش میدهد و این تأثير در شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبت به
شرکتهای فاقد محدودیت مالی کمتر است.
واژههای کلیدی :تأمين مالی خارجی ،جریان نقدی عملياتی ،محدودیت مالی ،ساختار سرمایه.
1ـ نشانی مكاتباتی نویسنده مسؤول :اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،دانشكده علوم اداری و اقتصاد ،گروه حسابداری.
Copyright © 2015, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits
others to download this work and share it with others as long as they credit it, but they cannot change it in any
way or use it commercially.
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(جریانهای نقدی عملياتی) را بر منابع خارجی

مقدمه
مدیران مالی برای به حداکثر رساندن ثروت

ترجيح دهند.

سهامداران و افزایش ارزش شرکت باید به تعيين

در انتخاب شيوه تأمين مالی شرکتها عواملی

بهترین ترکيب منابع تأمين مالی بپردازند .منابع تأمين

مختلفی تأثير گذار است ،از جمله این عوامل میتوان

مالی شرکتها بر اساس سياست مالی آنها به دو

به وجود محدودیت مالی و تورم اشاره کرد .در

بخش "منابع تأمين مالی داخلی" و "منابع تأمين مالی

صورت وجود شرایط تورمی در کشور ،هزینههای

خارجی" تقسيم میشود .جریانهای نقدی حاصل از

تأمين مالی از طریق منابع خارجی افزایش مییابد و

فعاليتهای عملياتی یكی از مهمترین منابع مالی

این امر منجر به کاهش تمایل شرکتها به استفاده از

داخلی جهت تأمين مالی شرکتها به حساب میآید.

منابع خارجی میشود .شرکتهای دچار محدودیت

در مورد منابع مالی خارجی ،شرکتها از محل انتشار

مالی در دستيابی به منابع مالی خارجی ،مشكالت

بدهی یا سهام اقدام به تأمين مالی میکنند.

بيشتری دارند و بخش بيشتری از منابع مالی مورد نياز

طبق نظریه مودیگيليانی و ميلر ] ،[66در یک بازار

خود را از منابع داخلی تأمين میکنند .به عبارت دیگر

سرمایه کامل ،تصميمات سرمایهگذاری شرکت

شرکتها زمانی در محدودیت تأمين مالی قرار

ارتباطی با دسترسی به منابع داخلی ندارد و تفاوتی در

میگيرند که بين هزینههای داخلی و هزینههای

هزینه تأمين مالی از طریق منابع داخلی یا تأمين مالی

خارجی وجوه تخصيص داده شده ،با یک شكاف

از طریق منابع خارجی شرکت وجود ندارد .در چنين

قابل توجهی روبرو باشند] .[12

شرایطی ،شرکتها میتوانند بدون هيچ مشكلی با

بر اساس مبانی نظری و پيشينه پژوهش،

نرخ سرمایه مشخص اقدام به تأمين مالی از طریق

محدودیت مالی میتواند بر انتخاب شيوه تأمين مالی

بازار سرمایه نمایند .اما واقعيت این است که بازار

و ساختار سرمایه شرکت تأثير بسزایی داشته باشد

سرمایه نمیتواند بهصورت کامل ،کارا باشد .وجود

] .[13در زمينه ساختار سرمایه نظریههای متفاوتی

مشكالت نمایندگی 1و عدمتقارن اطالعاتی 6در

ارائه شده است .از مهمترین آنها میتوان به نظریه

شرکتها موجب میشود که سرمایهگذاران و

سلسله مراتبی اشاره کرد .تئوری سلسله مراتبی اذعان

اعتباردهندگان نسبت به مدیران شرکتها اعتماد الزم

میدارد که شرکتها تمامی شيوههای تأمين مالی

را نداشته باشند و برای تأمين مالی پروژههای

موجود را در نظر میگيرند و ابتدا ارزانترین منبع را

سرمایهگذاری ،نرخ بازده بيشتری را طلب میکنند

انتخاب مینمایند .با توجه به اینکه شرکتهای دارای

] .[61در نتيجه تأمين مالی از طریق منابع خارجی

محدودیت مالی بيشتر در معرض هزینههای انتخاب
9

شرکت دارای هزینههای زیادی است که باعث

نادرست ناشی از عدمتقارن اطالعاتی قرار میگيرند

میشود شرکتها معموالً در مورد تأمين مالی

و تأمين مالی خارجی برای آنها پرهزینه میباشد،

سرمایهگذاریهای خود ،استفاده از منابع داخلی

بهطور دقيقتری از نظریه سلسله مراتبی جهت تأمين
مالی استفاده میکنند ] .[69شرکتهای فاقد

Agency Problems
Information Asymmetry

1
2

Adverse Selection

3
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محدودیت مالی دارای منابع داخلی بيشتری هستند و

انتخاب شيوه تأمين مالی هستند .عوامل تأثيرگذار بر

بهطور طبيعی توانایی بيشتری برای استفاده از منابع

تأمين مالی را میتوان به دو گروه عوامل درونی و

مالی خارجی دارند .در نتيجه شرکتهای فاقد

عواملی بيرونی تقسيم کرد .عوامل درونی عواملی

محدودیت مالی نسبت به شرکتهای دارای

هستند که از داخل شرکت بر تصميمات در مورد

محدودیت مالی نگرانیهای کمتری جهت تأمين مالی

انتخاب شيوه تأمين مالی تأثير میگذارند .از جمله

از منابع مالی خارجی دارند .با توجه به مطالب ذکر

عواملی درونی تأثيرگذار بر تأمين مالی میتوان

شده ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است

جریانهای نقدی عملياتی ،اندازه شرکت ،فرصتهای

که :جریان نقدی عملياتی با لحاظ کردن محدودیت

رشد ،ماهيت عمليات شرکت و محدودیت مالی را نام

مالی ،چه تأثيری بر تأمين مالی خارجی دارد؟ آیا

برد .از عوامل بيرونی اثرگذار بر نحوه تأمين مالی،

شرایط تورمی در کشور بر شدت این رابطه اثرگذار

میتوان به شرایط و متغيرهای کالن اقتصادی اشاره

است؟

کرد .بوکپين ] [19در مطالعه خود از درآمد ملی ،نرخ

در این مقاله ،در ادامه ابتدا ادبيات نظری و
فرضيههای پژوهش بيان میشود .در بخش بعد روش

تورم و نرخ بهره به عنوان متغيرهای کالن اقتصادی
اثرگذار بر نحوه تأمين مالی شرکتها یاد میکند.

پژوهش ،متغيرها و مدلهای مورد استفاده در پژوهش

اقتصاد کالن و متغيرهای وابسته به آن نقش قابل

تشریح میگردد .پس از آن به تشریح یافتههای

توجهی را در تعيين ترکيب منابع مالی شرکتها به

پژوهش پرداخته میشود و در نهایت نتایج حاصل از

عهده دارند .در این پژوهش تأثير تورم به عنوان متغير

پژوهش و پيشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه

کالن اقتصادی مؤثر بر تأمين مالی شرکت ،مورد

میگردد.

بررسی و تحليل قرار میگيرد.
جریانهای نقدی عملياتی یكی از مهمترین

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

عواملی است که ارتباط تنگاتنگی بر تأمين مالی

از مهمترین اقدامات در حوزه فعاليتهای شرکت،

شرکت دارد و آن را تحت تاثير قرار میدهد .براساس

تعيين ترکيب بهينه منابع مالی جهت کسب حداکثر

پژوهش صورت گرفته توسط گارسيا و سوگورب

بازدهی و کاهش هزینههای تأمين مالی است .مدیران

] ،[13بين تأمين مالی خارجی و جریانهای نقدی

شرکتها باید تصميم بگيرند که وجوه مورد نياز خود

عملياتی شرکت ،رابطه منفی وجود دارد .به بيان

را چگونه تأمين کنند و منابع مالی در دسترس را

دیگر ،با افزایش جریانهای نقدی عملياتی ،شرکتها

چگونه مصرف کنند .روشهای تأمين مالی عمدتاً

تمایل کمتری به تأمين مالی از طریق منابع خارجی

استفاده از وجوه حاصل از فعاليتهای عملياتی

معموال به دالیل زیر تأمين
ً
پيدا میکنند .شرکتها

شرکت ،سود انباشته ،تسهيالت کوتاهمدت و

مالی داخلی را بر تأمين مالی خارجی ترجيح میدهند:

بلندمدت بانكی و انتشار سهام جدید میباشد.

اول :مدیران هنگام استفاده از منابع داخلی ،از

با توجه به اهميت بحث تأمين مالی شرکتها،

انعطافپذیری بيشتری برخوردار هستند .برای مثال،

پژوهشگران همواره در جستجوی عوامل تأثيرگذار بر

مدیران میتوانند منابع مورد نياز پروژههای
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سرمایهگذاری را سریعتر تأمين کنند و این طرحها را

دارد .از دالیل عمده وجود اختالف بين هزینه تأمين

به مرحله اجرا درآوردند .بدین ترتيب ،هم از

مالی داخلی و خارجی ،هزینههای مبادله ،عدمتقارن

هزینههای تأخير در اجرای پروژههای سرمایهگذاری

اطالعاتی و مشكالت نمایندگی است ].[9

جلوگيری میکنند و هم امتياز افزایش وجوه از طریق

اندازه شرکت به عنوان یكی از مهمترین معيارهای

منابع مالی خارجی را برای دورههای آتی ،حفظ

شناسایی محدودیت مالی ،مورد استفاده قرار گرفته

مینمایند.

است ] .[2،16،13،62استدالل میشود که شرکتهای

دوم :واحدهای تجاری در زمان استفاده از منابع

بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک ،دارای مشكالت

خارجی ،مجبور به تحمل هزینههای قانونی،

عدمتقارن اطالعاتی و نمایندگی کمتری هستند .در

حسابداری ،حقالزحمههای ظهرنویسی و مانند آن

درجه اول شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله

هستند که اغلب اوقات ،اینگونه هزینهها در زمان

پایينتری مواجه هستند؛ زیرا سرمایهگذاران با توجه

استفاده از تأمين مالی داخلی ،وجود ندارند.

به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها ،تمایل بيشتری

سوم :به دليل وجود عدمتقارن اطالعاتی بين مدیریت

به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند.

و سرمایهگذاران برونسازمانی دربارهی فرصتهای

بنابراین هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق

سرمایهگذاری شرکت ،بازار ممكن است اوراق بهادار

تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد ].[16

جدید شرکتها را کمتر از واقع ارزیابی کند و زمينه

در درجه دوم شرکتهای بزرگ کمتر تحت تأثير

انتقال ثروت از سهامداران موجود به سهامداران جدید

عدمتقارن اطالعاتی هستند ،زیرا اطالعات عمومی

را فراهم کند ].[19 ،2

بيشتری در مورد آنها موجود است .به عالوه ،کسب

یكی دیگر از عواملی که در انتخاب شيوه تأمين

اطالعات به روز در مورد آنها نسبت به شرکتهای

مالی مهم و اثرگذار است ،بحث محدودیت مالی

کوچکتر ،آسانتر است .در نهایت ،در حالیکه انجام

است .شرکتی که دسترسی محدود به بازار سرمایه

یک پيشبينی دقيق در مورد شرکتهای بزرگ و

دارد و تأمين مالی خارجی هزینههای اضافی برای آن

مشكالت نمایندگی مربوط به آنها دشوار است ،با

در بردارد ،دارای محدودیت مالی است ] .[12تعيين

صراحت میتوان ادعا کرد که وجود سهامداران نهادی

اینکه چه شرکتی واقعاً دارای محدودیت مالی بوده و

بزرگ در این شرکتها میتواند به عنوان محدودیتی

چه شرکتی فاقد محدودیت مالی است ،کاری دشوار

در برابر اقدامات مدیران شرکت باشد ،زیرا مالكيت

است؛ زیرا باید شدت نارسائیهای بازار سرمایه را در

نهادی باالتر معموالً با نظارت دقيقتری همراه است

ارتباط با هر شرکت بررسی نمود .استفاده از وجوه

].[62

خارجی ،یک چارچوب مناسب برای جدا کردن

نوسانهای نرخ تورم نيز ممكن است در

شرکتها بر اساس ميزان محدودیتهای مالی

تصميمگيریهای مدیران درباره تأمين مالی ،مهم و

آنهاست .وقتی که تفاوت مابين هزینههای داخلی و

اثرگذار باشد .با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم در

خارجی وجوه سرمایهگذاری در یک شرکت زیاد و

دراز مدت ،بهبود جریانهای ورودی وجوه نقد به

باالست ،آن شرکت از نظر مالی محدودیت بيشتری

شرکت را در پی دارد ،اندوختهها و ميزان سودهای
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تقسيم نشده شرکت نيز افزایش مییابد .از آنجا که

بدون محدودیت مالی بيشتر به نظریه سلسله مراتب

یكی از منابع تأمين مالی شرکتها استفاده از سود

در انتخاب منابع تامين مالی توجه دارند .همچنين

انباشته شرکت است ،لذا با انجام تأمين مالی از طریق

یافتههای این پژوهش نشان میدهد که هم در

سود انباشته ،اهرم مالی شرکت کاهش خواهد یافت.

شرکتهای دارای محدودیت و هم شرکتهای فاقد

این موضوع نشاندهنده ارتباط منفی بين نرخ
تورم و ساختار سرمایه است ] .[12یادآوری میشود

محدودیت مالی ،یک رابطه منفی بين جریان نقدی
عملياتی و تأمين مالی خارجی وجود دارند.

که نحوه اثرگذاری نرخ تورم بر تأمين مالی در

باو و چان ] [11در پژوهشی با عنوان "حساسيت

پژوهشهای بوکپين ] [19و دروبتز و همكاران ][12

نگهداری وجه نقد نسبت به جریانهای نقدی" رابطه

مورد بررسی قرار گرفته که همگی تأیيدکننده تأثير

بين اثر جریانهای نقدی مثبت یا منفی بر سطح

منفی افزایش نرخ تورم بر تأمين مالی خارجی بوده

نگهداری وجه نقد توسط شرکتها را بررسی کردند.

است ] .[2در شرایط تورمی شرکتهای دارای

نتایج پژوهش آنها نشان داد ،در وضعيتی که

محدودیت مالی در تأمين مالی از طریق منابع خارجی

واحد تجاری جریانهای نقدی مثبت دارد ،تمایل

با مشكالت بيشتری مواجه میشوند و تأمين وجوه از

کمتری به نگهداری وجه نقد خواهد داشت و در

خارج شرکت برای آنها دشوارتر میشود؛ زیرا

وضعيتی که جریانهای نقدی منفی دارد ،تمایل

شرایط تورمی در کشور بر بازارهای مالی اثرگذار

بيشتری به نگهداری وجه نقد نشان میدهد .همچنين

است و منجر به افزایش نرخ هزینه تأمين مالی

شرکتهای با محدودیت تأمين مالی در مقایسه با

میشود .در نتيجه شرکتهای دارای محدودیت مالی

شرکتهای بدون محدودیت تأمين مالی ،تمایل

برای تأمين مالی جدید باید هزینه بيشتری را متحمل

کمتری به سرمایهگذاری در پروژههای جدید و تأمين

شوند.

وجوه مورد نياز پروژههای غير سودآور خواهند

در ادامه به اهم پژوهشهای مرتبط با موضوع
پژوهش

حاضر پرداخته میشود.

داشت.

در حوزه

شوبن و ون هول ] [61در پژوهشی با عنوان

پژوهشهای خارجی گارسيا و سوگورب ] [13در

"فهرست سهام و انعطافپذیری مالی" با انجام

پژوهشی تحت عنوان "حساسيت منابع تأمين مالی

تحقيقاتی در بازار بورس اوراق بهادار بلژیک دریافتند

خارجی به جریانهای نقدی عملياتی در شرایط

که شرکتهای ليست شده (فاقد محدودیت مالی)،

محدودیت مالی" به بررسی رابطه بين جریان نقدی

انعطافپذیری مالی بيشتری برای دستيابی به منابع

عملياتی و تأمين مالی خارجی پرداختند .آنها از

خارجی تأمين مالی دارند.

طریق مقایسه شرکتهای دارای محدودیت مالی و

آلميدا و همكاران ] [3در پژوهشی با عنوان

بدون محدودیت مالی رابطه بين این دو متغير را

"حساسيت جریان نقدی نسبت به وجه نقد" به

اندازهگيری نمودند.

بررسی رابطه بين جریان نقدی عملياتی و ذخایر

نتایج این پژوهش بيانگر این نكته است که

نقدی پرداختند .هدف اصلی آنها مقایسه معيار

شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای

حساسيت جریان نقدی نسبت به وجه نقد با
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حساسيت جریان نقد نسبت به سرمایهگذاری بود.

فروغی و فرزادی ] [2در پژوهشی با عنوان

آنها با استفاده از تحليلهای نظری و تجربی ،اقدام

«بررسی تأثير تغييرات جریانهای نقدی بر سطح

به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده و اثبات کردند

نگهداشت وجه نقد با در نظر گرفتن محدودیت تأمين

که حساسيت جریان نقدی به وجه نقد ،معيار

مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.

تهران» به بررسی رابطه بين تغييرات جریانهای نقدی

در حوزه پژوهشهای داخلی ،یوسفی و همكاران

و نگهداشت وجه نقد پرداختند .نتایج حاصل از

] [3در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل تعيين کننده

آزمون فرضيههای پژوهش حاکی از آن است که از

و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در

یک سو بين نوع جریانهای نقدی (مثبت و منفی) و

بورس» به بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه

سطح نگهداشت وجه نقد شرکتها رابطه معكوس و

شرکتهای ایرانی پرداختند .نتایج پژوهش نشان

معناداری وجود دارد .از سوی دیگر ،شرکتهای

میدهد شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران

دارای محدودیت مالی ،بدون در نظر گرفتن نوع

از تامين مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی

جریانهای نقدی ،تمایل بيشتری به نگهداشت وجه

یا مطالبات آورده نقدی) استفاده نمودهاند ،بر بازده

نقد داشته و سطح باالتری از مانده وجه نقد را

سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تاثير مثبتی

نگهداری میکنند.

ندارند .ولی شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار

برادران حسنزاده و همكاران ] [1در پژوهشی با

تهران از تامين مالی از طریق وام (وام بلند مدت و

عنوان «تأثير محدودیت مالی و هزینههای نمایندگی

کوتاه مدت( استفاده کردهاند ،بر بازده سهام

بر کارایی سرمایهگذاری» به بررسی تأثير محدودیت

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

مالی و هزینههای نمایندگی بر کارایی سرمایهگذاری

تهران ،تاثير مثبت دارند.

پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که محدودیت مالی

شاهویسی و جمشيدی ] [1در پژوهش خود به

با مدل وایت و وو تاثيری بر کارایی سرمایهگذاری

بررسی رابطه منابع تأمين مالی خارجی و جریان

ندارد و محدودیت مالی با مدل کاپالن تاثيری معنادار

نقدی آزاد پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که

و مثبت بر کارایی سرمایهگذاری دارد و هزینههای

بين جریانهای نقدی آزاد شرکت و تأمين مالی از

نمایندگی تأثيری منفی و معنیدار بر کارایی

طریق فروش سهام ،در شرکتهای دارای محدودیت

سرمایهگذاری دارد.

مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنين بين

ساعدی و اخالقی ] [9در پژوهشی با عنوان

بازده سهام عادی و جریانات نقدی آزاد در

«عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل

شرکتهای با محدودیت مالی ،رابطه معناداری وجود

توبيت» به بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از

ندارد .در ضمن این پژوهش نشان داد که بين

دیدگاه نظریههای سلسله مراتبی ،توازن ایستا و

نوسانات جریان نقدی و داراییهای مشهود در

نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

شرکتهای با محدودیت مالی رابطه مثبت و

اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج این پژوهش حاکی

معناداری وجود دارد.

از این است که در گروه شرکتهای مورد بررسی،

تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم 12/

بين فرصتهای رشد ،اندازه شرکت و دارایی مشهود،

فرضيه سوم :تورم ،ميزان اثرگذاری جریان نقدی

سودآوری و نقدینگی با ساختار سرمایه شرکت

عملياتی بر تأمين مالی خارجی را در شرکتهای فاقد

ارتباط معناداری وجود دارد .همچنين بين ریسک

محدودیت مالی ،افزایش میدهد.

تجاری با ساختار سرمایه ارتباط معناداری وجود

فرضيه چهارم :تأثير تورم بر ميزان اثرگذاری جریان

ندارد.

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی ،در شرکتهای

حجازی و خادمی ] [6در پژوهشی با عنوان «تأثير

دارای محدودیت مالی کمتر است.

عوامل اقتصادی و ویژگیهای شرکتی بر ساختار
سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

روش پژوهش

بهادار تهران» به بررسی رابطه بين عوامل اقتصادی و

در این بخش در خصوص جامعه آماری و روش

ویژگیهای شرکتی بر ساختار سرمایه شرکتهای

نمونهگيری ،دوره زمانی ،متغيرها و نحوه اندازهگيری

فعال در بورس اوراق بهادار پرداختند .نتایج پژوهش

آنها و همچنين مدلهای استفاده شده در پژوهش،

بيانگر این است که بين ساختار سرمایه شرکتها با

توضيحاتی ارائه شده است.

نقدینگی و تورم رابطه منفی و معنیدار وجود دارد؛

جامعه آماری و روش نمونهگیری

اما بين ساختار سرمایه شرکتها با ساختار دارایی،
اندازه شرکت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنیدار
وجود دارد.

جامعه آماری این پژوهش ،کليه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو
زمانی  1931تا  1936است .در این پژوهش ،از روش
حذفی سيستماتيک برای انتخاب نمونه استفاده شده

فرضیههای پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثير جریانهای
نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی شرکتها با

است .بر این اساس هر شرکت که کليه شرایط زیر را
همزمان داشته باشد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب
شده است:

درنظرگرفتن محدودیت مالی و شرایط تورمی



میباشد .در همين راستا چهار فرضيه به صورت زیر

مالی آنها منتهی به  63اسفند ماه هر سال باشد.

تدوین شده است:



فرضيه اول :جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی

تغيير نداده باشد.

خارجی در شرکتهای فاقد محدودیت مالی ،تأثير



منفی دارد.

مالی و یادداشتهای توضيحی همراه آنها ،برای

فرضيه دوم :تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين

استخراج دادهها در قلمرو پژوهش در دسترس

مالی خارجی ،در شرکتهای دارای محدودیت مالی

باشد.

نسبت به شرکتهای فاقد محدودیت مالی ،کمتر



است.

از سه ماه در بورس اوراق بهادار تهران متوقف

به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،سال
طی بازه زمانی پژوهش ،سال مالی خود را
اطالعات مورد نياز آنها شامل صورتهای

معامالت سهام آنها طی دوره پژوهش ،بيش
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نشده باشد .به عبارت دیگر سهام این شرکتها

از صورت جریان وجوه نقد شرکت  iدر پایان سال t

باید در طول این سالها در بورس فعال باشد.

استخراج میشود .به منظور استانداردسازی ،محاسبات



به علت ماهيت خاص داراییها و بدهیها،

جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی،
بانکها و ليزینگ نباشند.

بر جمع داراییها تقسيم میشود ].[13
متغیرهای تعدیلگر:
تورم :نرخ تورم ،رشد بهای کاال و خدمات

با در نظر گرفتن شرایط فوق ،در مجموع 112

مصرفی در مناطق شهری است که از آرشيو بانک

شرکت از بين شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق

مرکزی به دست آمده است .عامل تورم در این

بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.

پژوهش متغير مجازی است ،در صورتیکه نرخ تورم

در این پژوهش برای گردآوری اطالعات مربوط

در سال  tاز ميانگين نرخ تورم طی سالهای مورد

به مبانی نظری و پيشينه پژوهش از روش کتابخانهای

بررسی در پژوهش بيشتر باشد ،ارزش یک و در

و جهت جمعآوری اطالعات مورد نياز برای آزمون

غيراین صورت ارزش صفر در نظر گرفته میشود.

فرضيهها از روش اسنادکاوی استفاده شده است.
متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها

محدودیت مالی :عامل محدودیت مالی در این
پژوهش متغير مجازی است ،جهت شناسایی

متغيرهای مورد استفاده در پژوهش حاضر در

محدودیت مالی از معيار اندازه شرکت استفاده شده

چهار دسته وابسته ،مستقل ،کنترلی و تعدیلگر

است و بدین منظور ابتدا شرکتهای حاضر در هر

طبقهبندی شدهاند .در ادامه به معرفی این متغيرها و

صنعت نمونه ،بر اساس ارزش دفتری داراییهای

نحوه محاسبه هرکدام پرداخته میشود.

شرکت از کمترین به بيشترین طبقه بندی شدند،

متغیر وابسته :متغير وابسته پژوهش حاضر ،تأمين

سپس آنهایی که بر اساس رابطه آماری ( )6در

مالی خارجی است .در این پژوهش به استناد از

چارك اول قرار میگيرند ،بهعنوان محدود در تأمين

پژوهش آلميدا و کمپال ]  ،[3تأمين مالی خارجی از

مالی خارجی در نظر گرفته شدهاند .برای شرکتهایی

تغيير در ارزش دفتری بدهی بهرهدار (مانند تسهيالت

که در طول دوره مالی ،محدودیت تأمين مالی خارجی

مالی کوتاهمدت و بلندمدت و  )...و سرمایه شرکت i

دارند ،عدد یک و در غير این صورت صفر در نظر

در سال  tو  t-1محاسبه میشود و بر اساس پژوهش

گرفته شده است

شوبن و ون هال ] [61به منظور استانداردسازی
محاسبات ،این تفاوت بر جمع فروش تقسيم میشود

رابطه ()6

].[13

 = TAitارزش دفتری داراییهای شرکت  iدر پایان

تغيير در بدهی های بهرهدار

تغيير در سرمایه سال

جمع فروش سال

نسبت به

= EXTFINit

رابطه ()1

متغیر مستقل :در این پژوهش جریان نقدی
عملياتی بهعنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده که

سال t

متغیرهای کنترلی:
رشد :مطابق پژوهش چن و استرنج ]،[11
شرکتهایی که فرصت رشد آتی بيشتری دارند در
مقایسه با شرکتهای با رشد کم ،به استقراض کمتری

تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم 12/

روی میآورند؛ زیرا فرصتهای رشد بهعنوان دارایی
نامشهود را نمیتوان بهعنوان وثيقه مورد استفاده قرار
داد .در این پژوهش متغير رشد برابر است با درصد
تغيير در جمع داراییها شرکت  iدر سال  tکه از

رابطه ()9

با توجه به وجود متغير مجازی محدودیت مالی

رابطه ( )9به دست میآید.

در رابطه ( ،)9در صورتیکه شرکت فاقد محدودیت

(جمع داراییها در ابتدای دوره -t
جمع داراییها در پایان دوره )t
( جمع داراییها در ابتدای دوره )t

= GROWTH

رابطه ()9

اندازه شرکت :ادعا میشود که شرکتهای
بزرگتر از اعتبار تجاری مناسبی برخوردار بوده و در
تأمين مالی خارجی با مشكالت کمتری مواجه
میشوند .برای اندازهگيری اندازه شرکت میتوان از
معيارهای کل فروش ،تعداد کارکنان شرکت ،مجموع
داراییهای شرکت و ارزش بازار شرکت استفاده
نمود؛ اما به نظر میرسد که مجموع داراییهای
شرکت معيار مناسبتری باشد ] .[62با توجه به
اینکه مجموع داراییهای ثابت شرکتها معموالً ارقام
ميلياردی هستند ،جهت سهولت در مقایسه و اجرای
مدلهای آماری از لگاریتم طبيعی مجموع داراییها
استفاده میشود .بنابراین میتوان در این پژوهش
اندازه شرکت را بر مبنای رابطه ( )1محاسبه نمود
]:[13
رابطه ()1

مدلهای پژوهش
به منظور تجزیه و تحليل دادهها و آزمون
فرضيههای اول و دوم پژوهش ،مطابق با گارسيا و
سوگورب ] [13از رابطه ( )9استفاده شده است.

مالی باشد (=0

) ،ضریب  β1نشاندهنده

تأثير جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در
شرکتهای فاقد محدودیت مالی است .در صورتیکه
شرکت
(

دارای

محدودیت

مالی

باشد

) β1+ β6 ،بيانگر تأثير جریان

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای
دارای محدودیت مالی میباشد.
در نتيجه برای آزمون فرضيه اول ضریب β1مورد
بررسی قرار میگيرد .از آنجایی که انتظار میرود بين
جریان نقدی عملياتی و تأمين مالی خارجی در
شرکتهای فاقد محدودیت مالی رابطه منفی وجود
داشته باشد ،منفی و معنادار بودن ضریب  β1در سطح
اطمينان مورد نظر ،نشان میدهد که در شرکتهای
فاقد محدودیت مالی ،بين جریانهای نقدی عملياتی
و تأمين مالی خارجی رابطه منفی وجود دارد .در
اینصورت فرضيه اول رد نخواهد شد.
فرضيه دوم به مقایسه تأثير جریانهای نقدی
عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای دارای
محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی میپردازد .بر
طبق مبانی نظری پژوهش ادعا میشود که تأثير
جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در
شرکتهای دارای محدودیت مالی نيز منفی باشد و
این تأثير در شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبت
به شرکتهای فاقد محدودیت مالی کمتر باشد.
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با توجه به مطالب ذکر شده اگر شرکت دارای

با توجه به ادبيات نظری پژوهش ،انتظار میرود

محدودیت مالی باشد β1+β6 ،نشاندهنده تأثير جریان

تورم ،ميزان اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر تأمين

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی است .در

مالی خارجی را در شرکتهای فاقد محدودیت مالی

صورتیکه  β1+β6>2باشد و ضریب  β6مثبت و

افزایش دهد .در نتيجه در صورتیکه β1 + β9

معنی دار برآورد گردد ،این امر نشان میدهد که تأثير

کوچکتر از ضریب  β1باشد ،یعنی ()β9>2؛ تورم

جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در

باعث خواهد شد تأثير منفی جریان نقدی عملياتی بر

شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبت به

تأمين مالی خارجی در شرکتهای فاقد محدودیت

شرکتهای فاقد محدودیت مالی کمتر است و فرضيه

مالی افزایش یابد و فرضيه سوم پژوهش در سطح

دوم رد نخواهد شد.

اطمينان مورد نظر رد نمیشود.

همچنين به منظور آزمون فرضيه سوم و چهارم از
رابطه ( )2به شرح زیر استفاده میشود:

در فرضيه چهارم انتظار میرود که تأثير تورم بر
ميزان اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی
خارجی ،در شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبت
به شرکتهای فاقد محدودیت مالی کمتر باشد.
با توجه به رابطه ( ،)2در شرکتهای دارای
محدودیت مالی در صورت وجود تورم،
نشاندهنده تأثير جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی
خارجی میباشد .از آنجا که فرضيه چهارم پژوهش

رابطه ()2

باتوجه به اینکه در رابطه ( )2اثر تعاملی دو متغير
مجازی محدودیت مالی و تورم وجود دارد .برای
آزمون فرضيه سوم مبنی بر اینکه تورم ميزان
اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی
خارجی را در شرکتهای فاقد محدودیت مالی
افزایش میدهد ،ضریب  β9مورد بررسی قرار
میگيرد .به عبارت دیگر در شرکتهای فاقد
محدودیت
(

مالی،

در

صورت

وجود

تورم

) β1+ β9 ،نشاندهنده تأثير جریان

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی میباشد و در
صورت عدم وجود تورم (

)،

ضریب  β1نشاندهنده تأثير جریان نقدی عملياتی بر
تأمين مالی خارجی میباشد.

به مقایسه ميزان اثرگذاری تورم بر رابطه جریان نقدی
عملياتی و تأمين مالی خارجی شرکتهای دارای
محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی میپردازد ،لذا
در صورتیکه
یعنی (

بزرگتر از  β1 + β9باشد،
)؛ فرضيه چهارم پژوهش رد نخواهد

شد.
اجزای روابط ( )9و ( )2که در باال اشاره شده،
عبارتاند از:
 :EXTFINitتأمين مالی خارجی شرکت  iدر سال t
–

 :جریان نقدی عملياتی شرکت  iدر

پایان سال t
 :اندازه شرکت  iدر سال t
 :فرصتهای رشد شرکت  iدر سال t

تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم 12/

:

متغير

مجازی،

نسبت

داراییهای

استهالكپذیر بعالوه موجودیها به جمع داراییهای
شرکت  iدر سال t

بررسی عدم خودهمبستگی و از آزمون  LRبرای
بررسی همسانی واریانس استفاده شده است.
با دقت در نتایج ارائه شده در نگاره ( ،)6مالحظه
میشود که احتمال آماره آزمون وولدریج در هر دو

 :متغير مجازی ،نرخ تورم در سال t

 :FCDUMMYمتغير مجازی برای اندازهگيری

رابطه بيشتر از  9درصد است .لذا هر دو رابطه دارای

محدودیت مالی

عدم خودهمبستگی میباشد و همچنين نتایج آزمون

 iشرکت مورد بررسی t ،سال مورد بررسی β1 ،β0 ،تا

 LRنشان میدهد که که احتمال آماره محاسبه شده

مقدار خطا (جزء اخالل)

در آزمون  LRبرای مدلهای پژوهش ،کوچکتر از

 β7ضرایب رگرسيون و

سطح خطای  2/29میباشد .از اینرو فرضيه

هستند.

این

آزمون مبنی بر همسان بودن واریانس رد میشود .در

یافتههای پژوهش

این پژوهش برای رفع ناهمسانی واریانس از روش

در این پژوهش برای تجزیه و تحليل دادهها و آزمون

حداقل مربعات تعميمیافته ( )GLSاستفاده شده است.

فرضيهها ،از دادههای ترکيبی و مدلهای رگرسيونی

لذا پس از اجرای این آزمون مشكل ناهمسانی

استفاده شده است .انجام کليه محاسبات ،تخمين کليه

واریانس وجود نخواهد داشت.

روابط و اجرای کليه آزمونها در پژوهش حاضر با

نتایج آزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش

استفاده از نرمافزارهای Excel ،Eviews8 ،Stata12

صورت گرفته است .با توجه به اینکه دادههای
استفاده شده در پژوهش حاضر ،از نوع دادههای
ترکيبی میباشد؛ برای تشخيص نوع دادههای ترکيبی،
ابتدا از آزمون  Fليمر برای تعيين تلفيقی یا تابلویی
بودن استفاده شد .در صورتیکه دادهها از نوع تابلویی
بود ،از آزمون هاسمن 1برای تعيين اثرهای ثابت و
تصادفی استفاده میشود .نتایج حاصل از آزمونهای
 Fليمر و هاسمن روابط ( )9و ( )2در نگاره ( )1ارائه
شده است.
همانطور که نگاره ( )1نشان میدهد ،رابطـه ( )9و
( )2باید به صورت تابلویی با اثـرات ثابـت 6تخمـين
زده شوند.
در پژوهش حاضر به منظور بررسی فروض مدل
رگرسيون خطی کالسيک ،از آزمون وولدریج برای
Hausman
Panel Fixed Effects

1
2

فرضيه اول این پژوهش بدینصورت بيان شد که
بين جریانهای نقدی عملياتی و تأمين مالی خارجی
شرکتهای فاقد محدودیت مالی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه معنادار و منفی
وجود دارد .در این پژوهش برای آزمون فرضيه اول،
از رابطه رگرسيونی ( )9استفاده گردید .با توجه به
آنچه در بخش قبلی بيان شد ،برای عدم رد فرضيه
اول انتظار میرود در سطح معناداری مورد نظر،
ضریب برآوردی و سطح معناداری متغير توضيحی
جریان نقدی عملياتی ،منفی و معنادار باشد .خالصه
نتایج حاصل از این بررسی در نگاره ( )9نشان داده
شده است.
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نگاره  .1نتایج اجرای آزمون  Fلیمر و هاسمن برای رابطههای ( )2و ()6
آزمون  Fليمر

آزمون هاسمن

رابطه

آماره

احتمال

نتيجه

آماره

احتمال

نتيجه

9

1/912

2/222

تابلویی

12/926

2/229

اثرات ثابت

2

6/993

2/222

تابلویی

12/292

2/219

اثرات ثابت

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره  .1نتایج اجرای آزمون وولدریج و آزمون LR
آزمون LR

وولدریج
رابطه

آماره

احتمال

نتيجه

آماره

احتمال

نتيجه

روش تخمين

9

2/929

2/1232

عدم خود همبستگی

319/99

2/222

ناهمسانی واریانس

GLS

2

2/132

2/1399

عدم خودهمبستگی

396/11

2/222

ناهمسانی واریانس

GLS

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره  .2نتایج برآورد رابطه ( )2مرتبط با فرضیه اول و دوم با استفاده از GLS

ضریب

آمارهt

ارزش احتمال

2/611

6/939

2/212

جریان نقد عملياتی

CASHFLOW

-2/912

-12/196

2/222

اثر تعاملی جریانهای نقد عملياتی و

CASHFLOW
*FCDUMMY

2/111

6/299

2/212

اندازه شرکت

SIZE

-2/223

-1/662

2/662

فرصتهای رشد

GROWTH

2/131

11/236

2/222

محدودیت مالی

FCDUMMY

-2/212

-1/192

2/692

نام متغير

نماد متغير

عرض از مبدأ

محدودیت مالی

2/962

تعدیلشده

آماره دوربين ـ واتسون
فيشر  Fآماره

2/122
6/199

3/993

فيشر  Fارزش آماره

2/222

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره ( )9نتایج برآورد رابطه ( )9برای فرضيه اول

با توجه به نگاره ( )9ضریب تعيين (

) برابر

را بهطور خالصه نشان میدهد .بر طبق نتایج مندرج

 2/122است که نشان میدهد متغير مستقل و

در این نگاره  P-Valueآماره  ،Fکوچکتر از  9درصد

متغيرهای کنترلی  12/2درصد از تغييرات در متغير

میباشد .لذا میتوان گفت که مدل اول برای این

وابسته را توضيح داده است .با توجه به اینکه P-Value

فرضيه در سطح اطمينان  39درصد ،معنیدار میباشد.

برای ضریب متغير جریان نقدی عملياتی کمتر از 9
درصد است ،فرضيه اول پژوهش در سطح اطمينان

تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم 21/

 39درصد رد نمیشود .همچنين الزم به ذکر است

میپردازد .با توجه به اینکه مجموع ضرایب متغير

فرضيه مذکور به صورت یک طرفه بيان شده است.

جریان نقدی عملياتی و متغير اثر تعاملی جریان نقدی

لذا از آنجایی که خروجی نرمافزار  Eviewsبه

عملياتی و محدودیت مالی ( )-2/196است و این

صورت دو طرفه بيان میشود ،جهت آزمون معناداری

مقدار بيشتر از ضریب برآورد شده برای متغير جریان

ضریب  P-Value، β1تعدیل شده و تقریبا برابر صفر

نقدی عملياتی در شرکتهای فاقد محدودیت مالی

میباشد .بر طبق نتایج بيان شده در جدول ،ضریب

( )-2/912است ،در نتيجه میتوان گفت که شدت اثر

برآورد شده برای جریان نقدی عملياتی برابر -2/912

منفی جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در

است که بيانگر تأثير منفی جریانهای نقدی عملياتی

شرکتهای دارای محدودیت مالی کمتر از

بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای فاقد محدودیت

شرکتهای فاقد محدودیت مالی است .بر طبق

مالی است .با توجه به مطالب ذکر شده میتوان نتيجه

مطالب ذکر شده ،فرضيه دوم پژوهش در سطح

گرفت که تأثير جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی

معناداری  9درصد رد نمیشود.

خارجی در شرکتهای فاقد محدودیت مالی منفی و

همچنين برای بررسی معناداری  β1+β6آزمون والد

معنادار است .لذا فرضيه اول پژوهش در سطح

انجام شد و با توجه به اینکه احتمال آماره این آزمون

اطمينان  39درصد رد نمیشود.

کمتر از  9درصد برآورد گردید ،نتایج این آزمون

فرضيه دوم پژوهش بيان میکند که تأثير

حاکی از معناداری  β1+β6میباشد .خالصه نتایج

جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در

حاصل از این بررسی در نگاره ( )1نشان داده شده

شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبت به

است.

شرکتهای فاقد محدودیت مالی کمتر است .با توجه

نگاره  .4نتایج برآورد آزمون والد مربوط به فرضیه دوم

به توضيحات بخش قبل ،برای عدم رد فرضيه دوم

آزمون

آماره آزمون

احتمال

انتظار میرود که  β1+β6بيشتر از  β1باشد ،یعنی

H0: β1+ β2>=0

-9/223

2/221

( )β6<2برآورد گردد .فرضيه دوم نيز از طریق رابطه

منبع :یافتههای پژوهش

رگرسيونی ( )9برآورد میشود .نتایج برآورد مدل در

نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش

نگاره (  )9منعكس شده است .با توجه به این که

در این پژوهش برای آزمون فرضيه سوم از رابطه

 P-Valueبرای ضریب متغير جریان نقدی عملياتی و

رگرسيونی ( )2استفاده گردید .فرضيه سوم پژوهش

متغير اثر تعاملی جریان نقدی عملياتی و محدودیت

بيان میکند که تورم ميزان اثرگذاری جریان نقدی

مالی کمتر از  9درصد است ،در نتيجه تأثير جریان

عملياتی بر تأمين مالی خارجی را در شرکتهای فاقد

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای

محدودیت مالی افزایش میدهد .بنابر آنچه در بخش

دارای محدودیت مالی نيز معنادار میباشد .فرضيه

قبل بيان شد ،به منظور عدم رد فرضيه سوم باید β1+ β9

دوم پژوهش به مقایسه ميزان تأثير جریان نقدی

کوچكتر از  β1باشد ،یعنی ( )β9>2برآورد گردد.

عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای دارای
محدودیت مالی و شرکتهای فاقد محدودیت مالی

خالصه نتایج حاصل از این بررسی در نگاره ()9
نشان داده شده است.
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نگاره  .2نتایج برآورد رابطه ( )6مرتبط با فرضیه سوم و چهارم با استفاده از GLS

نام متغير

نماد متغير

ضریب

آماره t

ارزش احتمال

عرض از مبدأ

β0

-2/262

-2/612

2/363

جریان نقد عملياتی

CASHFLOW

-2/122

-62/912

2/222

اندازه شرکت

SIZE

2/211

1/621

2/663

فرصتهای رشد

GROWTH

2/136

3/299

2/222

نرخ تورم

INFLATION
*INFLATION
CASHFLOW

-2/266

-6/161

2/299

-2/232

-6/296

2/223

اثر تعاملی تورم و جریان نقد عملياتی و

*INFLATION
*CASHFLOW
FCDUMMY

2/199

1/269

2/222

محدودیت مالی

FCDUMMY

-2/222

-2/292

2/113

اثر تعاملی تورم و جریان نقد عملياتی

محدودیت مالی

2/993

تعدیل شده

دوربين ـ واتسون
 Fفيشر

2/123
6/192

3/319

ارزش آماره  Fفيشر

2/222

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره ( )9نتایج برآورد رابطه ( )2برای فرضيه

همانگونه که در نگاره ( )9مشاهده میشود،

سوم را بهطور خالصه نشان میدهد .بر طبق نتایج

ضریب متغير اثر تعاملی جریان نقدی عملياتی و تورم

مندرج در این نگاره  P-Valueآماره  ،Fکوچکتر از

برابر  -2/232است و منفی بودن این مقدار

 9درصد میباشد .لذا میتوان گفت که رابطه( )2برای

نشاندهنده این است که تورم ميزان اثرگذاری جریان

فرضيه سوم در سطح اطمينان  39درصد ،معنیدار

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی را در

میباشد و با توجه به ضریب تعيين  ،2/123مدل از

شرکتهای فاقد محدودیت مالی افزایش میدهد .با

اعتبار برخوردار است و این عدد بيانگر این است که

توجه به اینکه فرضيه سوم بهصورت یکطرفه بيان

 12/3درصد از تغييرات در متغير وابسته تحت تأثير

شده است ،بنابراین  P – Valueاثر تعاملی جریان

متغير مستقل و متغيرهای کنترلی ،قابل توضيح است.

نقدی عملياتی و تورم تعدیل شده و برابر 2/221

فرضيه سوم پژوهش به بررسی تأثير تورم بر رابطه

است؛ که کمتر از سطح خطای  9درصد است .بنابر

بين جریان نقدی عملياتی و تأمين مالی خارجی در

مطالب ذکر شده فرضيه سوم پژوهش در سطح

شرکتهای فاقد محدودیت مالی میپردازد .لذا در

اطمينان  39درصد رد نخواهد شد و میتوان نتيجه

آزمون فرضيه سوم ،ضریب متغير اثر تعاملی جریان

گرفت که شرایط تورمی در کشور موجب افزایش

نقدی عملياتی و تورم در کانون توجه است.

ميزان اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی
خارجی در شرکتهای فاقد محدودیت مالی میشود.

تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم 22/

فرضيه چهارم پژوهش نيز از طریق رابطه ()2

و نشان میدهد در شرکتهای دارای محدودیت

برآورد میشود .نتایج برآورد رابطه ( )2در نگاره ()9

مالی ،در شرایط وجود تورم ،شدت اثرگذاری جریان

منعكس شده است .فرضيه چهارم به بررسی تأثير

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی نسبت به

تورم بر شدت اثر جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی

شرکتهای فاقد محدودیت مالی کمتر است .با در

خارجی در شرکتهای دارای محدودیت مالی در

نظر گرفتن یكطرفه بودن فرضيه چهارمP-Value ،

مقایسه با شرکتهای فاقد محدودیت مالی میپردازد.

برای ضریب متغير اثر تعاملی جریان نقد عملياتی و

β1+ β9+β

تورم و محدودیت مالی تقریبا برابر صفر میباشد .لذا

به منظور عدم رد فرضيه چهارم باید

2

کوچكتر از  β1+ β9باشد ،یعنی ( )β2<2برآورد گردد.

فرضيه چهارم پژوهش در سطح اطمينان  39درصد رد

بنابراین در صورتیکه ضریب متغير اثر تعاملی

نخواهد شد .همچنين به منظور بررسی معناداری

جریان نقد عملياتی و تورم و محدودیت مالی مثبت و

 β1+ β9+ β2آزمون والد صورت گرفت نتایج این

معنادار برآورد گردد ،نشاندهنده این است که تأثير

آزمون بيانگر معناداری  β1+ β9+β 2میباشد .خالصه

تورم بر ميزان اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر

نتایج حاصل از این بررسی در نگاره ( )2نشان داده

تأمين مالی خارجی در شرکتهای دارای محدودیت

شده است.

مالی کمتر از شرکتهای فاقد محدودیت مالی است.

نگاره  .6نتایج برآورد آزمون والد مربوط به فرضیه چهارم

همانگونه که نگاره ( )9نشان میدهد ضریب
متغير اثر تعاملی جریان نقد عملياتی و تورم و
محدودیت مالی مثبت و برابر  2/199برآورد گردیده

آزمون

آماره آزمون

احتمال

H0: β1+ β5+ β6 >=0

-3/269

2/222

منبع :یافتههای پژوهش

نگاره  .2نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضيه

شرح

نتيجه آزمون

اول

جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای فاقد محدودیت مالی تأثير منفی دارد.

عدم رد فرضيه

دوم
سوم
چهارم

تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای دارای محدودیت مالی کمتر
است.
تورم ميزان اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی را در شرکتهای فاقد محدودیت
مالی افزایش میدهد.
تأثير تورم بر ميزان اثرگذاری جریان نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای دارای
محدودیت مالی کمتر است.

نتیجهگیری

عدم رد فرضيه
عدم رد فرضيه
عدم رد فرضيه

مبانی نظری پژوهش ،شرکتها در انتخاب شيوه

توانایی شرکت در تعيين منابع مالی بالقوه اعم از

تأمين مالی به دليل باال بودن هزینههای تأمين مالی

داخلی و خارجی برای استفاده در سرمایهگذاریها و

خارجی استفاده از جریانهای نقدی ایجاد شده در

تهيه برنامههای مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و

شرکت را بر تأمين مالی از طریق منابع خارجی

پيشرفت یک شرکت محسوب میشود .بر اساس

ترجيح میدهند .مطالعه حاضر به بررسی تأثير
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جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی ،با

درونی انجام میشود .به عبارت دیگر مدیران

در نظر گرفتن محدودیت مالی و تورم در شرکتهای

شرکتهای دارای محدودیت مالی به علت اینکه

پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

ممكن است دسترسی به منابع مالی خارجی در آینده

نتایج مندرج در نگاره ( )9نشان داد که جریان

برای آنها دشوار باشد ،جریانهای نقدی مازاد ایجاد

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در دو گروه

شده را درون شرکت نگهداری میکنند؛ بهجای آنکه

شرکتهای دارای محدودیت مالی و شرکتهای فاقد

به تسویه بدهیها بپردازند .این نتایج با مبانی نظری

محدودیت مالی تأثير منفی دارد و تأثير این رابطه در

سازگاری دارد .نتایج آزمون فرضيه اول و دوم با نتایج

شرکتهای دارای محدودیت مالی کمتر است .در

پژوهش گارسيا و سوگورب ] [13و آلميدا و کمپال

توجيه رابطه منفی بين جریان نقدی عملياتی و تأمين

] [3همخوانی دارد.

مالی خارجی میتوان گفت که با توجه به عدم

نتایج حاصل از آزمون فرضيه سوم پژوهش نشان

کاراییهای موجود در بازار سرمایه (به ویژه بازار

داد که که عامل تورم منجر به افزایش اثر منفی جریان

بورس اوراق بهادار تهران) ،بيشتر شرکتها بر منابع

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرکتهای

داخلی جهت تأمين مالی اتكا میکنند .به عبارت

فاقد محدودیت مالی میشود .با توجه به مبانی نظری

دیگر ،به علت وجود عدمتقارن اطالعاتی و نقصهای

پژوهش ،افزایش نرخ تورم منجر به بهبود جریانهای

بازار؛ تأمين مالی خارجی نسبت به تأمين مالی داخلی

ورودی وجه نقد به شرکت میشود و با افزایش

پرهزینهتر میباشد .در نتيجه با افزایش جریانهای

جریانهای نقدی ورودی ،شرکتها تمایل کمتری به

نقدی عملياتی ،شرکتها تمایل کمتری به استفاده از

استفاده از تأمين مالی خارجی پيدا میکنند.

تأمين مالی خارجی پيدا میکنند.

همچنين نتایج حاصل از آزمون فرضيه چهارم

نتایج حاصل از آزمون فرضيه دوم پژوهش نشان

حاکی از این است که شدت اثر منفی جریانهای

داد که شدت اثر منفی جریانهای نقدی عملياتی بر

نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی در شرایط

تأمين مالی خارجی در شرکتهای فاقد محدودیت

تورمی ،در شرکتهای دارای محدودیت مالی نسبت

مالی کمتر از شرکتهای دارای محدودیت مالی

به شرکتهای فاقد محدودیت مالی کمتر است .در

است .در توجيه این رابطه میتوان گفت که در

توجيه این رابطه میتوان بيان نمود که در شرایط

شرکتهای دارای محدودیت مالی نيز رابطه جریان

تورمی ،شرکتهای فاقد محدودیت مالی در رابطه با

نقدی و تأمين مالی خارجی منفی است .ولی شدت

تأمين مالی از منابع خارجی مشكلی ندارند و این

این رابطه نسبت به شرکتهای فاقد محدودیت مالی

شرکتها جریان نقدی عملياتی مازاد را جهت تسویه

کمتر است ،زیرا شرکتهای فاقد محدودیت مالی

بدهیها بهکار میبرند.

نگرانی کمتری نسبت به دریافت منابع مالی خارجی

در حالیکه شرکتهای دارای محدودیت مالی در

در آینده دارند و جریانهای نقد مازاد بر نيازشان را

شرایط تورمی برای تأمين مالی از منابع خارجی با

در جهت تسویه بدهیها به کار میبرند .در حالیکه

مشكالت بسياری روبرو هستند و تأمين مالی جدید

در شرکتهای دارای محدودیت مالی سرمایهگذاری

از طریق منابع خارجی برای آنها بسيار هزینه بر

تأثير جریانهای نقدی عملياتی بر تأمين مالی خارجی با در نظر گرفتن محدودیت مالی شرکت و تورم 22/

خواهد بود .به همين دليل شرکتهای دارای

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی

محدودیت مالی جریان نقدی مازاد ایجاد شده را

به پژوهشگران آتی پيشنهاد میشود که به جای

درون شرکت ذخيره میکنند ،به جای اینكه در جهت

بررسی کل بازار ،هر یک از مدلهای این پژوهش را

کاهش بدهیهای خود به کار ببرند؛ تا در آینده برای

برای صنایع مختلف به تفكيک برآورد کنند ،تا

تأمين وجوه الزم برای فرصتهای سرمایهگذاری

تعميمدهی نتایج آن به صنعت خاص (بجای

سودآور با مشكالت کمتری مواجه باشند .نتایج

تعميمدهی به کل بازار) با سادگی بيشتری صورت

حاصل از فرضيههای سوم و چهارم با مبانی نظری

پذیرد.

سازگاری دارد و همچنين این نتایج با یافتههای

در این پژوهش متغير تورم بهعنوان یک متغير

پژوهش گارسيا و سوگورب ] [13و نعمتیزاده ][2

کالن اقتصادی اثرگذار بر تأمين مالی مورد بحث قرار

همخوانی دارد.

گرفت .پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی تأثير
سایر متغيرهای کالن اقتصادی نظير نرخ رشد ،نرخ

پیشنهادهای پژوهش
در این پژوهش پيشنهادهایی به شرح زیر ارائه

بهره ،نرخ ارز مورد تجزیه و تحليل قرار گيرد.
همچنين از آنجا که معيارهای گوناگونی برای

میگردد:

تعيين محدودیت مالی وجود دارد ،پيشنهاد میشود در

پیشنهادهای کاربردی

پژوهشهای آتی ،محدودیت مالی با استفاده از سایر

پژوهش حاضر نشان داد که جریان نقدی عملياتی

معيارهای موجود اندازهگيری گردد.

بر تأمين مالی خارجی شرکتها تأثيرگذار است.
بنابراین به مدیران شرکتها توصيه میشود در

منابع

تحليلهای پيش از تصميمگيری خود ،به جریانهای

1ـ برادران حسنزاده ،رسول ،بادآور نهندی ،یونس و

نقدی عملياتی شرکتها ،محدودیتهای مالی و

ليال نگهبان .)1939( .تاثير محدودیتهای مالی و

شرایط و متغيرهای کالن اقتصادی توجه نمایند و با

هزینههای نمایندگی بر کارایی سرمایهگذاری.

توجه به روند چند ساله این عوامل ،وضعيت تأمين

پژوهشهای حسابداری مالی ،سال ششم ،شماره

مالی شرکت در سالهای آتی را پيش بينی کنند.

 ،13صص .122-33

همچنين با توجه به نتایج این پژوهش که

6ـ حجازی ،رضوان و صابر خادمی .)1936( .تأثير

نشاندهنده تأثير عواملی مانند محدودیت مالی و تورم

عوامل اقتصادی و ویژگیهای شرکتی بر ساختار

بر نحوه تأمين مالی شرکتهاست ،به سرمایهگذاران و

سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در حسابداری.

اعتباردهندگان توصيه میشود در تصميمگيری خود به

پژوهشهای حسابداری مالی ،سال پنجم ،شماره

این عوامل نيز توجه کنند و با توجه به این عوامل

دوم ،صص .12-1

ریسک ورشكستگی و نوع و نرخ هزینه تأمين مالی را
برآورد کنند.

9ـ ساعدی ،رحمان ،اخالقی ،حسنعلی و سيد احمد
خليفه سلطانی .)1939( .بررسی عوامل موثر بر
ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبيت :آزمون
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Abstract
Managers should use a perfected combination of various financial resources based on the elements
effective on financing, so that it would result in increase of stockholders wealth and reduce the cost of
financing. Among the factors affecting the financing, the operating cash flow, financial constraints and
inflation considered effective. The objective of this study is to evaluate the effect of operating cash
flow on external financing by considering the effect of the financial constraints and the inflation. The
sample of this study consists of 117 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2005 to
2013 (1384 to 1392 Iranian calendar). To test study hypothesizes, multivariable regression model to
panel data was used. The result of this study shows, there is negative and meaningful relationship
between operating cash flow and external financing in both of financially constrained and financially
unconstrained firms and the Intensity of this relationship is less in the firms with financial constraint.
Also the inflation variable increases the effect of cash flow on external financing and this effect is less
in firms that have financial constraint.

Keywords: External Financing, Operating Cash Flow, Financial Constraint, Capital Structure.

* a.hashemi@ase.ui.ac.ir

