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نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخصهای رقابت در
بازار محصول و هزینۀ سرمایۀ سهامعادی و هزینۀ بدهی به عنوان معیار هزینۀ تأمین مالی،
رابطۀ معناداری وجود دارد .از این رو به شرکتها توصیه میشود که با طراحی و به
کارگیری استراتژی های هوشمندانه و هدفمند در خصوص تأمین مالی ،عالوه بر کسب
بازدۀ بیشتر ،بازار محصول را تحت تأثیر قرار داده و جایگاه خود را در بازار مستحکم و
سهم بازار خود را نیز افزایش دهند.

واژههاي کلیدي :رقابت در بازار محصول ،هزینۀ تأمین مالی ،بورس اوراق بهادار تهران.

مقدمه
پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات ،مستلزم برنامههای سرمایهگذاری کوتاه
مدت ،میان مدت و بلندمدت است و از طریق آن پشتوانۀ عظیمی در اقتصاد هر کشور به دست
میآید .منابع این سرمایهگذاریها از طریق سود انباشته ،فروش سهام جدید ،تسهیالت بانکی یا
به وسیلۀ ترکیبی از این منابع قابل تأمین است .یکی از رسالتهای مدیریت مالی حداکثر کردن
منافع سهامداران است ،به این منظور وظیفۀ مدیران مالی یافتن راههای تأمین منابع مالی مطلوب
برای دستیابی به این هدف میباشد.
شرکتها در تعامالت استراتژیک با دیگر شرکت ها به دنبال تصاحب مشتری و سهم
بازار هستند .این شدت رقابت به طور بنیادی بر تصمیمات عملیاتی و جریانهای نقدی شرکتها
تأثیرگذار است (والتا .)3143 ،4از این رو مدیران مالی بایستی در مبحث تأمین مالی به مفهوم
انعطافپذیری مالی توجه کافی داشته باشند بدین روی که مبادا تصمیمات امروز ،تأمین مالی
آینده و یا فرصتهای رشد و پیشرفت شرکت را به خطر اندازد ،که این همان مفهوم
انعطافپذیری مالی میباشد .عدم توجه به این مفهوم در تصمیمات تأمین مالی ،وضعیت
پرمخاطره ای را برای شرکت به وجود خواهد آورد ،زیرا اگر در موقع نیاز ،شرکت نتواند منابع
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الزم را از بازار مالی تأمین کند مجبور به چشم پوشی از فرصتهای سرمایهگذاری مناسب به
دلیل فقدان منابع مالی الزم خواهد شد .این موضوع میتواند برای شرکت گران تمام شود ،به
این دلیل که ناتوانی در ایجاد سرمایهگذاریهای رقابتی و استفاده از فرصتهای رشد ،منجر به
از دست رفتن موقعیت و ج ایگاه شرکت در بازار میشود (هیگینز.)4331،3
با توجه به موارد باال این پرسش مطرح می شود که :آیا رقابت در بازار محصوالت
شرکتها بر هزینۀ تأمین مالی آنها تأثیر دارد؟ بنابراین ،هدف و تمرکز اصلی این مقاله بررسی
اثرات رقابت در بازار محصوالت بر هزینۀ تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران است .اهمیت پژوهش حاضر این است که به تدوینکنندگان قوانین ،سرمایه -
گذاران ،ادارهکنندگان شرکتها و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد که چه ارتباطی بین
رقابت در بازار محصوالت و هزینۀ تأمین مالی شرکت ها وجود دارد و آنها بر این اساس
تصمیمهای آگاهانهتری اتخاذ میکنند.
در ادامه مقالۀ پیشینه و مبانی نظری پژوهشهای مرتبط با موضوع و همچنین روش
پژوهش و فرضیهها بیان می شود .در نهایت نتایج آزمون فرضیات مطرح و نتیجهگیری صورت
میگیرد و با ذکر محدودیتها و پیشنهادها به پایان میرسد.
مبانی نظري

شرکتها میتوانند سرمایۀ مورد نیاز خود را هم از منابع درونی و هم از منابع برونی تأمین
کنند .الزمۀ تأمین سرمایه از منابع درونی ،سودآوری گذشته شرکت است که از محل انباشت
سودهای گذشته ،منبعی مناسب جهت تأمین مالی شرکت فراهم میشود .تأمین مالی از منابع
برونی نیز میتواند از طریق بدهیها ،شامل طیف وسیعی از وام بانکها ،اوراق قرضه
(مشارکت) ،اجارهها و غیره ،و یا از حقوق صاحبان سهام شامل سهامداران عادی و ممتاز فعلی
و سرمایهگذاران بالقوه که عالقهمند به سرمایه گذاری در شرکت هستند ،صورت پذیرد .هر
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یک از این روشهای تحصیل سرمایه دارای معایب و مزایایی است ،برای مثال در تأمین مالی از
طریق ایجاد بدهی ،از مزیتهای آن میتوان به عدم کنترل و حق رأ ی بستانکاران بر شرکت و
کاهش هزینۀ مالی ات اشاره کرد و از معایب آن افزایش اهرم مالی است که از دید تحلیلگران
مالی به منزلۀ افزایش ریسک شرکت میباشد (حشمتی.)4221 ،
بانکها همواره به هنگام دادن اعتبار به شرکتها با سؤاالت و ابهامهای زیادی روبهرو
هستند ،از جمله اینکه چه میزان احتمال دارد که شرکتها در بازپرداخت اصل و فرع بدهی
خود ناتوان باشند؟ یا اینکه اگر شرکت ورشکسته شود ،چه میزان از ارزش اسمی وام پرداختی ،
قابل وصول میباشد .از این رو ،هزینۀ بدهی بانکی به صورت تابعی از احتمال عدم پرداخت
بدهی توسط شرکت و زیانی است که به هنگام ورشکستگی شرکت متحمل میشود .رقابت در
بازار محصول از طریق تأثیر بر ریسک عدم پرداخت بدهی و همچنین ارزش انحالل داراییهای
شرکت به عنوان یک عامل تعیین کنندۀ هزینۀ بدهی بانکی قلمداد میشود .چندین دلیل به شرح
زیر حاکی از تأثیر رقابت در بازار محصول بر روی هزینۀ تأمین مالی میباشد.
 .4فشارهای رقابتی باعث کاهش قدرت بازار و سودآوری شرکت ،و از طرفی منجر به کاهش
قابلیت وثیقهگذاری سود و افزایش ریسک جریان های نقدی شده ،و شرایط را برای وام -
گیرندگان سختتر میکند (تیرول .)3111 ،2این استدالل حاکی از آن است که برای سطح
معینی از بدهی ،با افزایش رقابت نرخ بازدۀ بدهی تعهد شده نیز افزایش مییابد که مطابق با
یافتهها ،نظریههای اخیر و شواهد تجربی بوده و نشان میدهد که رقابت باعث افزایش مالکیت
فردی و نوسان جریانهای نقدی میشود (رایس3112 ،1؛ گاسپر وماسا3111 ،1؛ ایروین و
پانتیو .)3113 ،1همچنین هو و رابینسون )3111( 7نشان دادند که شرکتهای موجود در صنایع
متمرکز ،فشارهای کمتری برای نوآوری داشته و از این رو ریسک کمتری داشته و میانگین
بازدۀ کمتری را دریافت میکنند.
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 .3شرکتها با یک ریسک رقابتی ثابت که همان خطر شکار توسط شرکتهای رقیب است،
روبهرو میباشند .به عنوان مثال ،در صورتی که شرکت ها دسترسی محدودی به منابع مالی
خارجی داشته باشند ،رقبای مالی با اتخاذ استراتژیهای متهورانۀ قیمتگذاری ،به طور قابل
توجهی باعث افزایش ریسک تجاری شرکتهای فعلی میشوند (بالتون واسچارستین.)4331 ،2
همچنین شرکت هایی که قادر به استفادۀ کامل از فرصتهای سرمایه گذاری خود نیستند ،در
معرض خطر از دست دادن این فرصت ها به رقبا قرار میگیرند .این خطرها (سرمایهگذاری
ناکافی و شکار توسط رقبا) عواقب زیادی را برای تأمین مالی شرکتها دارد (هوشتار 3و
همکاران.)3117 ،
فروت و همکاران ( )4332نشان دادند که ارتباط و همبستگی متقابلی بین این دو نوع خطر
وجود داشته و خطر از دست دادن فرصتهای سرمایه گذاری یک عامل کلیدی در تعیین خطر
شکار میباشد و هر چه این وابستگی بیشتر ،خطر شکار افزایش مییابد .به این ترتیب ،شدت
تعامل میان شرکت ها منجر به بزرگ نمایی قرار گرفتن شرکت در موقعیت رقابتی و همچنین
افزایش احتمال عدم پرداخت بهره توسط شرکت میشود .از طرفی در تئوری حسابداری،
ارزش انحالل دارایی برابر با مقداری است که بستانکاران به هنگام مصادره داراییهای می -
توانند آنها را در یک بازار آزاد به فروش رسانند (هریس و اویو .)4331 ،اهمیت ارزش انحالل
در زمانهایی است که قراردادها ناقص بوده و هزینۀ مبادالت وجود داشته باشد .در این شرایط
اعتباردهندگان در صورتی با شرکتها همکاری میکنند که بدهی توسط داراییهای شرکت
تضمین شده باشد و به هنگام ورشکستگی و انحالل بتوانند به ارزش انحالل دست یابند .با این
شرایط ارزش تأمین مالی حساسیت زیادی نسبت به ارزش انحالل شرکت دارد .به ویژه ،از آنجا
که ارزش انحالل زیاد باعث کاهش هزینه ها شده و از طرفی ظرفیت بدهی شرکت را افزایش
داده که منجر به کاهش نرخ بهرۀ بدهی میشود.
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به عنوان نتیجۀ کلی اگر ماهیت رقابت در بازار محصول بر روی ارزش وثیقهای شرکت
تأثیر بگذارد ،رقابت میتواند از این طریق بر روی نرخ بهرۀ بدهیها نیز تأثیرگذار باشد .به
عنوان مثال تعداد و توان مالی خریداران بالقوه و در نتیجه نقدینگی دارایی های صنایع مختلف را
تحت تأثیر قرار میدهد (اوریز و فیلیپس .)3144 ،به این ترتیب ساختار بازار محصول میتواند
نقش مهمی در تعیین توانایی شرکت برای جمعآوری منابع ایفا نماید.
پیشینۀ پژوهش

پژوهشی که صراحتاً به بررسی رابطۀ رقابت در بازار محصول شررکتهرا برر هزینرۀ ترأمین
مالی در ایران پرداخته باشد ،مشاهده نشد .با وجود این ،پرارهای از پرژوهشهرای تجربری کره در
زمینۀ رقابت در بازار محصوالت شرکتها و هزینۀ تأمین مالی شرکتها انجام شده و بره نحروی
به موضوع پژوهش ارتباط پیدا کنند ،ارائه میشود .افزون بر این ،برخی از پرژوهشهرا بره منظرور
ایجاد پشتوانه برای بهکارگیری متغیرهای این پژوهش بیان شرده اسرت .برنردر و لرویس ()4321
دریافتند که بین بازارهای محصول و تصمیمات مالی شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد.
لیو و همکاران ( )3112رابطۀ بین بازار رقابتی محصرول و نسربت بردهی را مرورد بررسری
قرار دادند .آنها دریافتند که نسبت بدهی به طور مثبت و با اهمیتی بره درجرۀ رقرابتی برودن برازار
محصول مرتبط اسرت .آنهرا بره ایرن نتیجره رسریدند کره ایرن شررکتهرا از اهررم مرالی بره طرور
استراتژیکی استفاده میکنند تا ماهیت مالیم یا شدید رقابت برازار محصرول را تحرت ترأثیر قررار
دهند .پالگورا و یانگ ( )3144به بررسی رابطۀ حاکمیت شررکتی ،رقابرت در برازار محصرول و
هزینۀ بدهی پرداختند .نترایج حراکی از آن اسرت کره سیسرتم دفراعی در خریرد شررکت تنهرا در
صنایع رقابتی باعث افزایش هزینۀ بدهی میشود .به طور کلی در صنایع رقابتی ،دارنردگان اوراق
قرضه به دلیل بیم از قبضۀ شرکت ،هزینۀ بدهی بیشتری را به شرکتها تحمیل میکنند.
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والتا ( )3143در پژوهشی به بررسی رابطۀ بین رقابت و هزینۀ بدهی پرداخت .نتایج حراکی
از آن است شرکتهایی که در بازارهرای رقرابتی فعالیرت مریکننرد ،برا اسرتفاده از نماینردههرای
مختلف برای رقابت در بازار محصول و با کاهش نرخ تعرفۀ واردات برای دستیابی به تغییررات
برونزا در محیط رقابتی شرکت ،رقابت تأثیر مثبت و معناداری بر روی هزینۀ بردهی برانکی دارد.
همچنین نتایج حاصل از تحلیلها نشان داد ،در صنایعی که شرکتهای کوچک برا رقبرای مرالی
قوی مواجه هستند و همچنین در صنایعی که تعامالت استراتژیک زیاد بوده ،اثر رقابرت برر روی
هزینۀ بدهی بیشتر است.
همچنین از دیگر پژوهش های صورت پذیرفته در زمینۀ رقابت در بازار محصول در ایران،
نمازی و ابراهیمی ( )4234نشان دادند که ساختار رقابتی بازار در بهبود بازدۀ سهام شرکتها
نقش بسزایی ایفا می کند .ستایش و کارگرفرد جهرمی ( )4231نیز نشان دادند که رقابت در
بازار محصوالت میتواند به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده در تعیین ساختار سرمایۀ
شرکتها استفاده شود .پورحیدری و غفارلو ( )4234اقدام به بررسی ارتباط بین ساختارهای
رقابتی و محافظهکاری مشروط حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران کرده و نتایج نشان می دهد که بین قابلیت جانشینی و محافظهکاری مشروط ارتباط
معکوس و معناداری وجود داشته ،ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با
محافظهکاری مشروط ،مثبت و معنادار میباشد .در مجموع ،با بررسی ادبیات مالی میتوان
متوجه شد که در زمینۀ رقابت در بازار محصول پژوهشهای اندکی صورت پذیرفته است.
بنابراین ،پژوهش حاضر به بر رسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینۀ بدهی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
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فرضیههاي پژوهش

در راستای دستیابی به هدفهای پژوهش و با توجه به مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مطرح شده ،فرضیه هایی به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیۀ اصلی  :4بین میزان رقابت در بازار محصول و هزینۀ تأمین مالی شرکتهارابطۀ معناداری
وجود دارد.
فرضیههای فرعی فرضیۀ اصلی :4
 :4- 4بین میزان رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال  -هیرشمن) و هزینۀ بدهی شرکتها
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 :3- 4بین میزان رقابت در بازار محصول (نسبت تمرکز شرکت؛ شاخص تمرکز  * 1بنگاه سهم
بازار شرکت) و هزینۀ بدهی شرکتها رابطۀ معناداری وجود دارد.
 :2- 4بین میزان رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر) و هزینۀ بدهی شرکتها رابطۀ معناداری
وجود دارد.
 :1- 4بین میزان رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر تعدیل شده) و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی
شرکتها رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیۀ اصلی  :3بین میزان رقابت در بازار محصول و هزینۀ تأمین مالی شرکتهارابطۀ معناداری
وجود دارد.
فرضیههای فرعی فرضیۀ اصلی :3
 :4- 3بین میزان رقابت در بازار محصول (شاخص هرفیندال  -هیرشمن) و هزینۀ سرمایۀ سهام
عادی شرکتها رابطۀ معناداری وجود دارد.
 :3- 3بین میزان رقابت در بازار محصول (نسبت تمرکز شرکت؛ شاخص تمرکز  1بنگاه *سهم
بازار شرکت) و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی شرکتها رابطۀ معناداری وجود دارد.
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 :2- 3بین میزان رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر) و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی شرکتها
رابطۀ معناداری وجود دارد.
 :1- 3بین میزان رقابت در بازار محصول (شاخص لرنر تعدیل شده) و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی
شرکتها رابطۀ معناداری وجود دارد.
روش پژوهش

این پژوهش از نوع پژوهشهای کمّی است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی
استفاده می کند و بر اساس فرضیهها و طرح های پژوهش از قبل تعیین شده انجام میشود .به
منظور جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش کتابخانهای استفاده شده است .در خصوص
جمع آوری اطالعات مربوط به بخش مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش از کتب ،مجالت و
سایتهای تخصصی فارسی و التین استفاده شده است .اطالعات مورد نیاز شرکتها نیز از
طریق نرمافزار تدبیرپرداز و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری شدهاند.
جامعه و نمونۀ آماري
دورۀ مورد مطالعه ،دورۀ زمانی هشت ساله بر اساس صورتهای مالی سرالهرای  4223ترا
 4231است .شرکتهای پذیرفته شرده در برورس اوراق بهرادار تهرران ،جامعرۀ آمراری پرژوهش
حاضر را تشکیل میدهد .به علت وجود برخی ناهماهنگیهرا میران اعضرای جامعره ،شررایط زیرر
برای انتخاب نمونه قرار داده شده و نمونه به روش نمونهگیری آماری هدفمند انتخاب شد:
 .1سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 .2ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت طی دورۀ زمانی مورد بررسی منفی نباشد.
 .3طبقه های صنعت دارای بیش از ده شرکت باشند.
 .4شرکت طی سالهای  4223تا  ، 4231تغییر سال مالی نداده باشد.
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 .5اطالعات مالی مورد نیاز به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
 .6تا پایان سال مالی  4224در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 .7جز بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطه گری مالی ،شرکتهای
هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطالعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در
آنها متفاوت است.
با توجه به شرایط و اعمال محدودیتهای یاد شده ،تعداد  13شرکت در دورۀ زمانی
 4223تا  4231به عنوان نمونه انتخاب شد.
متغیرهاي پژوهش
متغیرهاي مستقل

با توجه به هدف و سؤال پژوهش ،رقابت در بازار محصوالت شرکتها به عنوان متغیر
مستقل در نظر گرفته شده است .در این پژوهش از پنج شاخص هرفیندال  -هریشمن ،تمرکز
شرکت (شاخص تمرکز  1بنگاه *سهم بازا ر شرکت) ،شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده،
به عنوان معیارهای اندازهگیری رقابت در بازار محصوالت استفاده شده است .نحوۀ محاسبۀ هر
یک از شاخص های مورد استفاده در خصوص اندازهگیری میزان رقابت به شرح زیر است:
شاخص هرفیندال -هیرشمن

شاخص هرفیندال هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار کلیۀ بنگاههای فعال در
صنعت به دست میآید که به صورت الگوی  4است (چن و همکاران.)3143 ،
() 4

^2

∑ = HHI

که در آن  kتعداد بنگاههای فعال در بازار و  Siسهم بازار شرکت  iام است که از رابطۀ
شمارۀ  3به دست میآید.
() 3

∑ Si = Xj /
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که در آن  Xjنشاندهنده فروش شرکت  jام و  lنشاندهندۀ نوع صنعت است .شاخص
هرفیندال هیرشمن ،میزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند .هر چه این شاخص بزرگتر
باشد ،میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بالعکس .الزم به ذکر
است که این شاخص در پژوهشهای چن و همکاران ( ،)3143چنگ و همکاران ( )3142و
نمازی و ابراهیمی ( )4234نیز استفاده شده است.
شاخص نسبت تمرکز  nبنگاه

این شاخص به صورت زیر تعریف میشود:

∑= C
i= 1,...,k
k>n
که در آن؛  ،Kتعداد بنگاههای فعال در بازار؛  ،nتعداد بنگاههای بزرگ؛ و  ،Siسهم بازار بنگاه

iام است.
این شاخص عبارت است از سهم بازار  nبنگاه برتر در یک صنعت .هیچ پشتوانۀ نظری
برای انتخاب  nوجود ندارد و محقق به صورت اختیاری مقدار  nرا انتخاب میکند که معموالً
 nبرابر  1یا  1در نظر گرفته میشود .در این پژوهش ،نسبت تمرکز  1بنگاه به کار برده میشود
(ایسلم .)3114 ،محدودۀ این شاخص نیز بین صفر تا %411است که صفر ،بیانگر رقابت کامل و
 ،411نشان دهنده انحصار کامل است .الزم به ذکر است که این شاخص در پژوهشهای چو و
هو ( ،)3144چن و همکاران ( )3143و ستایش و کارگرفرد ( )4231نیز استفاده شده است.
شاخص لرنر

شاخص لرنر برابر است با قیمت محصوالت شرکت منهای هزینه های نهایی تولید .این
شاخص به صورت مستقیم نشاندهندۀ ویژگی قدرت بازار ،یعنی توانایی شرکت برای منظور
کردن قیمتی بیشتر از هزینۀ نهایی است .چالش پیش روی استفاده از شاخص لرنر در پژوهش -
های تجربی این است که هزینه های نهایی قابل مشاهده نیستند .بنابراین ،معموالً پژوهشگران
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شاخص لرنر را به وسیلۀ حاشیۀ قیمت  -هزینه تخمین میزنند (بوث و ژو  .)3113 ،به پیروی از
گاسپر و ماسا ( ،)3111کال و لون ( )3144و بوث و ژو ( ، )3113شاخص لرنر بر حسب سود
عملیاتی تقسیم بر فروش تعریف میشود .این شاخص با استفاده از معادلۀ شمارۀ  2به صورت
تقریبی برآورد میشود (شارما.)3141 ،
LI = (Sale - Cogs – SG & A) / Sale

() 3

در معادلۀ باال؛  ،LIنشاندهندۀ شاخص لرنر؛  ،Saleنشاندهنده فروش؛  ،Cogsنشاندهند ۀ
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و  ،SG & Aنشاندهنده هزینه های عمومی ،اداری و فروش
است.
شاخص لرنر تعدیل شده

اگر چه شاخص لرنر برای تعیین قدرت بازار محصول شرکت مورد استفاده قرار گرفته
است ،اما این معیار ،عوامل مختص شرکت نظیر تأثیر قدرت قیمتگذاری بازار محصول را از
عوامل سطح صنعت تفکیک نمی کند .از این رو ،در این پژوهش مشابه پژوهشهای شارما

44

( ،)3141پیرس ( ،)3141گاسپر و ماسا ( )3111و نمازی و ابراهیمی ( )4234از نسخۀ تعدیل -
شدۀ شاخص لرنر استفاده شده است .نحوۀ محاسبۀ شاخص لرنر تعدیل شده به شرح زیر است
(شارما:)3141 ،
() 1

∑ – LIIA = LIi

در معادلۀ باال؛  ،LIIAنشاندهندۀ شاخص لرنر تعدیل شده بر مبنای صنعت؛  ،LIiنشان -
دهندۀ شاخص لرنر شرکت i؛  ،ωiنشاندهنده نسبت فروش شرکت  iبه کل فروش صنعت
است.
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متغیر وابسته

هزینۀ تأمین مالی یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی میباشد .مدیران
باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی پروژۀ خاص ،کامال از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازدهی
مورد انتظار سرمایه گذاران آگاهی داشته باشند .باید بدانند منبع تأمین مالی که مورد استفاده
قرار میدهند ،برای آنها با چه هزینهای تمام میشود .از این رو ،در پژوهش حاضر هزینۀ تأمین
مالی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده که به دو قسمت تأمین مالی از طریق بدهی و سهام
عادی تقسیم میشود .مطابق با پژوهش حجازی و همکاران ( )4234و فورتین و پیتمن

43

( )3111هزینۀ بدهی از طریق تقسیم هزینۀ مالی بر کل بدهیها محاسبه میشود.
مطابق با پژوهشهای استون ( ،)3111آرتیاچ وکالرکسن ( )3142برای محاسبه هزینۀ
سرمایۀ سهام عادی از الگوی نسبت رش د قیمت به درآمد استفاده شده است که در این الگو
هزینۀ سرمایه به صورت زیر برآورد میشود:
√Ri

() 1

در این روابط؛  ،Riهزینۀ سرمایۀ سهام عادی؛  ،feps2سود هر سهم پیشبینی شده برای دو
سال آتی؛  ،feps1سود هر سهم پیش بینی شده برای یک سال آتی ،p0 ،قیمت سهام جاری است.
متغیر کنترلی

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که در تجزیه و تحلیل مسئلۀ پژوهش مؤثرند ،متغیرهای
کنترلی الزم با توجه به مرور متون و به شرح زیر انتخاب شدهاند:
 .4شرکتهای بزرگ معموالً ریسک نکول کمتری داشته و بنابراین هزینۀ تأمین مالی کمتری
دارند (کری و همکاران .)4332 ،با توجه به شرایط تورمی و نامربوط بودن ارقام تاریخی
دارایی ها ،در این پژوهش از متغیر لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام در پایان دوره برای سنجش
اندازۀ شرکت استفاده شده است.
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 .3اهرم مالی نیز شاخصی برای ریسک نکول میباشد .نسبت بدهی بزرگتر نشان دهند ۀ
ریسک نکول بیشتر است؛ پس ممکن است شرکتهای با بدهی بیشتر ،هزینۀ تأمین مالی
باالتری داشته باشند؛ در نتیجه باید ضریب متغیر اهرم مثبت باشد .اهرم مالی از تقسیم کل بدهی
به کل داراییها حاصل میشود و در این پژوهش به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است
(هارت و موور.)4332 ،
یافتههاي پژوهش
نتایج آمار توصیفی

جدول شمارۀ  4آمار توصیفی برای همه متغیرهای پژوهش را نشان مریدهرد .همران گونره
که جدول شمارۀ  4مالحظه میشود ،انردازۀ شررکت دارای بیشرترین میرزان میرانگین و انحرراف
معیار میباشد .افزون بر این ،نسربت تمرکرز  nبنگراه کرمتررین مقردار میرانگین ،و هزینرۀ بردهی
کمترین انحراف معیار را به خود اختصراص دادهانرد .همچنرین میرانگین مربروط بره متغیرر هزینرۀ
بدهی نشان میدهد که هزینۀ مالی تقریباً  1درصد کل بدهیهای شرکتهای عضو نمونره بروده،
در حالی که میانگین مربوط به متغیر اهرم مالی نشان مری دهرد کره بریش از نیمری از دارایریهرای
شرکتهای عضو نمونه از محل بدهی تأمین شده است.
بررسی ایستایی متغیرها

قبل از برآورد الگو باید ایستایی متغیرهای مورد استفاده در الگو مورد بررسی قررار گیررد.
در صورتی که متغیری ایستا نباشد ،باید با تفاضلگیریهای متوالی آن را ایسرتا کررد ترا از وقروع
رگرسیون کاذب جلوگیری شود .نتایج نشان می دهد که همه متغیرهای مرورد اسرتفاده در سرطح
 31درصد ایستا هستند؛ این بدان معنی است که میرانگین و واریرانس متغیرهرا در طرول زمران و
کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است .در نتیجه ،شرکتهای مورد بررسی
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تغییرات ساختاری نداشته و استفاده از این متغیرها در مدل باعرث بره وجرود آمردن رگرسریون
کاذب نمیشود که نتایج این آزمون در جدول شمارۀ  3مشاهده میشود.
جدول شمارۀ  .1آمارههاي توصیفی متغیرهاي پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

هزینۀ بدهی

1/113

1/133

1/41

1/111

هزینۀ سرمایۀ سهام عادی

1/211

1/311

2/14

- 1/41

هرفیندال هیرشمن

1/431

1/327

4

1/111

نسبت تمرکز  nبنگاه

1/1123

1/414

1/24

1

شاخص لرنر

1/317

1/331

1/31

- 4/14

لرنر تعدیل شده

1/121

1/317

1/72

- 4/41

اندازۀ شرکت

31/33

4/27

21/31

32/41

اهرم مالی

1/112

1/473

4/11

1/41

جدول شمارۀ  .2بررسی ایستایی متغیرهاي پژوهش (آزمون لوین ،لین و چاو)

متغیر

آمارۀ آزمون

سطح معناداری

هزینۀ بدهی

- 21/372

1/111

هزینۀ سرمایۀ سهام عادی

- 27/212

1/111

هرفیندال -هیرشمن

- 12/214

1/111

نسبت تمرکز  nبنگاه

- 11/113

1/111

لرنر

- 33/213

1/111

لرنر تعدیل شده

- 13/222

1/111

اندازۀ شرکت

- 23/171

1/111

اهرم مالی

- 12/322

1/111

 /33بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی

نتایج آزمون فرضیه ها

به منظور دستیابی به اهدف پژوهش ،فرضیه های پژوهش طراحی و مورد آزمون قرار
گرفت .الگو های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش به شرح زیر میباشد:
برای آزمون فرضیههای فرعی اول تا پنجم پژوهش از الگوی رگرسیونی شمارۀ  1استفاده
میشود که به صورت زیر است:
CDi,t = α0 + α1PMC Indexi,t + α2SIZEi,t + α3Debti,t + εi,t

() 1

همچنین برای آزمون فرضیههای فرعی ششم تا دهم پژوهش ،نیز از الگوی رگرسیونی
شمارۀ  7استفاده میشود:
() 7

Ri,t = α0 + α1PMC Indexi,t + α2SIZEi,t + α3Debti,t + εi,t

که در این الگوها؛  ،PMC Indexشاخصهای رقابت در بازار محصول (هرفیندال -
هیرشمن ،نسبت تمرکز  nبنگاه ،لرنر و لرنر تعدیل شده)؛  ،CDهزینۀ بدهی؛  ،Rهزینۀ سرمایۀ
سهام عادی؛  ،Sizeاندازۀ شرکت؛  ،Debtنسبت بدهی است.
زمانی که از دادههای ترکیبی استفاده میشود ،برهمنظرور تخمرین الگروی رگرسریون ،از
یکی از روشهای اثررات مشرتر ،،اثررات ثابرت و اثررات تصرادفی اسرتفاده مریشرود .بررای
تشخیص روش تخمین مناسب باید آزمونهای مختلفی انجام داد .بدین ترتیب ،که ابتدا بررای
گزینش بین اثرات مشتر ،و اثرات ثابت از آزمون چاو استفاده میشود .اگرر سرطح معنراداری
به دست آمده کمتر از  1/11باشد اثر ثابت انتخاب میشود .به طور موازی ،جهت گزینش برین
اثرات ثابت و تصادفی ،از آزمون هاسمن استفاده میشود .اگر سطح معناداری بره دسرت آمرده
کمتر از  1/11باشد اثر ثابت انتخاب میشود (نمازی و همکاران .)4234 ،جدول شمارۀ  2نتایج
مربوط به انتخاب الگو برای هر یک از فرضیههای فرعی را نشان میدهد.

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /32زمستان 32 /4231
جدول شمارۀ  .3نتایج مربوط به انتخاب الگو براي هر یک از فرضیههاي فرعی

فرضیۀ فرعی اول
فرضیۀ فرعی دوم
فرضیۀ فرعی سوم
فرضیۀ فرعی چهارم
فرضیۀ فرعی پنجم
فرضیۀ فرعی ششم
فرضیۀ فرعی هفتم
فرضیۀ فرعی هشتم

آزمون

آمارۀ آزمون

سطح معناداری

نوع الگو

آزمون چاو

1/1213

1/11111

اثرات ثابت

آزمون هاسمن

44/2117

1/11111

آزمون چاو

7/3171

1/11111

آزمون هاسمن

2/2337

1/11111

آزمون چاو

42/3713

1/11111

الگوی

آزمون هاسمن

4/7121

1/4123

تصادفی

آزمون چاو

1/2724

1/11111

اثرات ثابت

آزمون هاسمن

41/1313

1/11111

آزمون چاو

41/1732

1/11111

آزمون هاسمن

41/2233

1/11111

آزمون چاو

7/2211

1/11111

الگوی

آزمون هاسمن

1/3722

1/1422

تصادفی

آزمون چاو

1/3311

1/1112

اثرات ثابت

آزمون هاسمن

43/2111

1/11111

آزمون چاو

42/2112

1/11111

آزمون هاسمن

44/4311

1/11111

اثرات ثابت

اثرات ثابت

اثرات ثابت

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای فرعی اول تا چهارم ،مررتبط برا فرضریۀ اصرلی اول در
جدول شمارۀ  1ارائه شده است .با توجه به ضریب متغیرر هرفینردال هیرشرمن ،ایرن شراخص کره
معیار معکوسی از رقابت در بازار محصول اسرت نشران مریدهرد رابطرۀ معکوسری برین شراخص
هرفیندال هیرشمن و هزینۀ بدهی وجود دارد که از نظر آماری نیز در سطح اطمینان  %31معنرادار
است .مقدار  R2adjبرابر با  1/413است؛ بنابراین ،با توجه به ایرن مقردار مریتروان  41/3درصرد از
تغییرات متغیر وابسته را بهوسیلۀ متغیرهای مستقل و کنترلی (هرفیندال هیرشمن ،انردازۀ شررکت و

 /31بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی

اهرم مالی) پیشبینی کرد .همچنرین برا توجره بره ضرریب متغیرر  nبنگراه ایرن شراخص کره معیرار
معکوسی از رقابت در بازار محصول است نشان میدهد رابطۀ معکوسی برین شراخص  nبنگراه و
هزینۀ بدهی وجود دارد که از نظر آماری نیز در سطح اطمینران  %31معنرادار اسرت .مقردار R2adj

برابر با  1/121است؛ بنابراین ،با توجه به این مقدار میتوان  2/1درصرد از تغییررات متغیرر وابسرته
را به وسیلۀ متغیرهای مستقل و کنترلی ( nبنگاه  ،اندازۀ شرکت و اهرم مالی) تبیین مینماید.
عالوه بر این با توجه به ضرریب متغیرر شراخص لرنرر ایرن شراخص کره معیرار مسرتقیمی از
رقابت در بازار محصول است نشان میدهرد رابطرۀ مسرتقیمی برین شراخص لرنرر و هزینرۀ بردهی
وجود دارد که از نظر آماری نیز در سطح اطمینان  %31معنادار است .مقدار  R2adjبرابر برا 1/413
است؛ بنابراین ،با توجه به این مقدار میتوان  41/2درصرد از تغییررات متغیرر وابسرته را بره وسریلۀ
متغیرهای مستقل و کنترلی پیشبینی کرد .همچنین با توجه بره ضرریب متغیرر شراخص لرنرتعردیل
شده این شاخص که معیرار مسرتقیمی از رقابرت در برازار محصرول اسرت نشران مریدهرد رابطرۀ
مستقیمی بین شاخص مذکور و هزینۀ بدهی وجود دارد که از نظر آماری نیرز در سرطح اطمینران
 %31معنادار است .مقدار  R2adjبرابر با  1/413است؛ بنابراین ،با توجه به این مقدار میتروان 41/3
درصد از تغییرات متغیر وابسته را به وسیله متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین کررد .افرزون برر ایرن،
با توجه به مقدار آمارۀ دوربین واتسون ارائه شده در جدول شمارۀ  1در سطح کلیۀ شرکتهرا و
برای هر چهار فرضیۀ فرعی مرتبط با فرضیۀ اصلی اول  ،وجود خرود همبسرتگی پری درپری را در
اجزای اخالل رگرسریون رد مریکنرد .بره طرور کلری ،ضررایب برین معیارهرای رقابرت در برازار
محصول و هزینۀ بدهی نشان می دهد کره برین رقابرت در برازار محصرول و هزینرۀ بردهی ،رابطرۀ
مستقیم و معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیۀ اصلی اول تأیید میگردد.

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /32زمستان 31 /4231
جدول شمارۀ  .1نتایج مربوط آزمون فرضیههاي فرعی اول تا چهارم

متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

HHI

- 1/411

1/123

- 3/117

1/1112

Size

- 1/133

1/134

- 4/127

1/1114

Lev
آمارۀ F

1/242

1/132

2/311

1/1114

سطح معنادری

دوربین واتسون

43/723

1/111

3/413

R2
1/447

R2adj
1/441

CRn
فرضیۀ فرعی

- 1/122

1/111

- 4/123

1/1117

Size

دوم (متغیر

1/413

1/471

1/241

1/4112

Lev

1/412

1/131

4/172

1/1113

آمارۀ F

سطح معنادری

دوربین واتسون

7/472

1/111

3/311

R2
1/137

R2adj
1/127

LR
فرضیۀ فرعی

1/124

1/112

2/271

1/1114

Size

سوم (متغیر

- 1/113

1/111

- 4/114

1/1117

Lev

1/111

1/122

4/341

1/1141

آمارۀ F

سطح معنادری

دوربین واتسون

R2

R2adj

31/724

1/1111

4/372

1/411

1/412

LIIA
فرضیۀ فرعی

1/113

1/111

2/113

1/1114

Size

چهارم (متغیر

- 1/112

1/111

- 4/221

1/1111

Lev

1/123

1/121

4/122

1/1431

آمارۀ F

سطح معنادری

دوربین واتسون

33/313

1/1111

4/372

R2
1/474

R2adj
1/413

فرضیه
فرضیۀ فرعی
اول (متغیر
وابسته  -هزینۀ
بدهی)

وابسته  -هزینۀ
بدهی)

وابسته  -هزینۀ
بدهی)

وابسته  -هزینۀ
بدهی)

نتایج حاصل از آزمون فرضیههای فرعی پنجم تا هشتم ،مرتبط برا فرضریۀ اصرلی دوم در
جدول شمارۀ  1ارائه شده است .با توجه به ضریب متغیر هرفیندال هیرشمن (ایرن شراخص معیرار
معکوسی از رقابت در بازار محصول اسرت) نشران مریدهرد کره رابطرۀ معکوسری برین شراخص

 /31بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی

هرفیندال هیرشمن و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی وجود دارد که از نظر آماری نیز در سطح اطمینران
 %31معنادار است .مقدار  R2adjبرابر با  1/313است؛ بنابراین ،با توجه به این مقدار میتوان گفرت
 31/3درصد از تغییرات متغیر وابسته بهوسریله متغیرهرای مسرتقل و کنترلری (هرفینردال هیرشرمن،
اندازۀ شرکت و اهرم مالی) تبیین میگردد.
جدول شمارۀ  .1نتایج مربوط آزمون فرضیههاي فرعی پنجم تا هشتم

متغیر

ضرایب

خطای استاندارد

آمارۀ t

سطح معناداری

HHI

- 1 /133

1 /112

- 3 /213

1 /11111

Size

1 /112

1 /113

4 /331

1 / 1117

Lev

1 /411

1 /117

3 /311

1 /11111

آمارۀ F

سطح معنادری

دوربین واتسون

R2

R2adj

32 /412

1/1114

3 / 1132

1 / 3411

1 / 3131

فرضیۀ فرعی

CRn

- 1 /413

1 /123

- 3 /141

1 /11111

ششم (متغیر

Size

1 /117

1 /144

1 /121

1 / 4131

وابسته  -هزینۀ

Lev

1 /421

1 /113

3 /141

1 /11111

سرمایه)

آمارۀ F

سطح معنادری

دوربین واتسون

43 /331

1/1114

4 /312

فرضیه
فرضیۀ فرعی
پنجم (متغیر
وابسته  -هزینۀ
سرمایه)

R

R2adj

2

1 /412

1 /414

فرضیۀ فرعی

LR

1 /432

1 /113

1 /114

1 /11111

هفتم (متغیر

Size

1 /171

1 /131

2 /122

1 /11111

وابسته  -هزینۀ

Lev

1 /312

1 /447

4 /721

1 / 1114

سرمایه)

آمارۀ F

سطح معنادری

دوربین واتسون

R2

R2adj

21 /131

1/1114

4 /713

1 /321

1 / 3123

فرضیۀ فرعی

LIIA

1 /431

1 /111

4 /312

1 /11111

هشتم (متغیر

Size

1 /113

1 /127

4 /231

1 / 1114

وابسته  -هزینۀ

Lev

1 /422

1 /131

4 /311

1 /11111

سرمایه)

آمارۀ F

سطح معنادری

دوربین واتسون

R2

R2adj

37 /331

1/ 1114

3 / 3133

1 / 3171

1 / 4312

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /32زمستان 31 /4231

همچنین با توجه به ضریب متغیر  nبنگاه این شاخص که معیار معکوسی از رقابت در برازار
محصول است نشان میدهد رابطۀ معکوسی بین شراخص  nبنگراه و هزینرۀ سررمایۀ سرهام عرادی
وجود دارد که از نظر آماری نیز در سطح اطمینان  % 31معنادار است .مقدار  R2adjبرابر با 1/411
است؛ بنابراین ،با توجره بره ایرن مقردار مریتروان گفرت  %41از تغییررات متغیرر وابسرته بره وسریلۀ
متغیرهای مستقل و کنترلی ( nبنگاه  ،اندازۀ شرکت و اهرم مالی) تبیین میگردد.
عالوه بر این با توجه به ضرریب متغیرر شراخص لرنرر ایرن شراخص کره معیرار مسرتقیمی از
رقابت در بازار محصول است نشان میدهد رابطۀ مسرتقیمی برین شراخص لرنرر و هزینرۀ سررمایۀ
سهام عادی وجود دارد که از نظر آماری نیز در سطح اطمینران  %31معنرادار اسرت .مقردار R2adj

برابر با  1/312است؛ بنابراین ،با توجه به این مقدار میتوان گفت  31/2درصرد از تغییررات متغیرر
وابسته بهوسیلۀ متغیرهای مستقل و کنترلی تبیرین مریگرردد .همچنرین برا توجره بره ضرریب متغیرر
شاخص لرنرتعدیل شده این شاخص که معیار مستقیمی از رقابت در برازار محصرول اسرت نشران
میدهد رابطۀ مستقیمی بین شاخص لرنرتعدیل شده و هزینۀ سرمایۀ سهام عرادی وجرود دارد کره
از نظر آماری نیز در سطح اطمینان  %31معنادار است .مقدار  R2adjبرابر با  1/431است؛ بنرابراین،
با توجه به این مقدار میتروان گفرت  43/1درصرد از تغییررات متغیرر وابسرته برهوسریلۀ متغیرهرای
مستقل و کنترلی (شاخص لرنرتعدیل شده  ،اندازۀ شرکت و اهرم مالی) تبیرین مریگرردد .افرزون
بر این ،با توجه به مقدار آمارۀ دوربین واتسرون ارائره شرده در جردول شرمارۀ  1در سرطح کلیرۀ
شرکتها و برای هر چهار فرضیۀ فرعی مرتبط با فرضیۀ اصلی دوم ،وجرود خرود همبسرتگی پری
درپی را در اجزای اخالل رگرسیون رد میکند .به طور کلی ،ضرایب برین معیارهرای رقابرت در
بازار محصول و هزینۀ سرمایۀ سهام عادی نشان می دهد که بین رقابت در بازار محصرول و هزینرۀ
سرمایۀ سهام عرادی رابطرۀ مسرتقیم و معنراداری وجرود دارد .بنرابراین ،فرضریۀ اصرلی دوم تأییرد
میگردد.

 /38بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تأمین مالی

بحث ،نتیجهگیري و پیشنهادها

با توجه به اینکه مفاهیمی مانند بازارِ رقابتی و انحصاری ،نسبی هستند میتوان گفت که
انواع بازارها یک طیف بسیار وسیع هستند که یک سر آن ،بازار رقابت کامل و یک سر آن
بازار انحصاری است .در اقتصادهای نوپا مثل کشور ایران نیز بازارها و صنایع فعال در بورس
اوراق بهادار در حال حرکت به سمت رقابتی شدن هستند که از این جهت تبیین رابطۀ بین
ساختارهای رقابتی در بازار محصوالت و هزینۀ تأمین مالی ،موضوعی حائز اهمیت به شمار
میرود .از این رو ،مقالۀ حاضر شواهدی را در این خصوص فراهم میکند که آیا رابطهای بین
میزان رقابت در بازار محصوالت و هزینۀ تأمین مالی شرکتها وجود دارد؟ در همین راستا این
پژوهش با استفاده از دادههای مربوط به  13شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در بازۀ زمانی  4223تا  4231به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که :آیا ساختار رقابتی صنایع
فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر هزینۀ تأمین مالی شرکتها تأثیر ی دارد؟ بنابراین ،از
شاخصهای هرفیندال  -هیرشمن ،نسبت تمرکز nبنگاه ،لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان
معیارهای اندازهگیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است.
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطالعات جمع آوری شده ،با استفاده از
رگرسیون خطی چند متغیره نشاندهندۀ آن است که به طور کلی بین متغیرهای وابسته (هزینۀ
بدهی و هزینۀ سرمایه) و شاخصهای هرفیندال -هیرشمن ،نسبت تمرکز nبنگاه ،نسبت ،لرنر و
لرنر تعدیل شده ،رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد .در مجموع ،این نتایج با مبانی نظری
پژوهش سازگاری کامل دارد .همچنین ،در خصوص مقایسۀ نتایج پژوهش حاضر با نتایج سایر
پژوهش های صورت پذیرفته در خارج از کشور ،میتوان بیان نمود که نتایج این پژوهش با
نتایج والتا ( )3143و پالگورا و یانگ ( )3144مطابقت دارد.
در انجام این پژوهش محدودیتهای ی نیز وجود داشته که در تحلیل و تفسیر وتعمیم دهی
باید به آنها توجه نمود .این محدودیت ها عبارتند از:
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 .4عدم دسترسی به اطالعات فروش شرکتهایی که در بورس فعالیت نمیکنند .
 .3بسیاری از شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی (به ویژه شرایط تورمی کشرور و عردم تهیره
صورتهای مالی تعدیل شده بر مبنای تورم) بر یافتههای پژوهش مؤثر است که کنترل آنهرا
دشوار بود.
با تکیه بر نتایج آزمون فرضیههای پژوهش حاضر ،پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
 .4با توجه به تأثیر رقابت در بازار محصول بر هزینۀ بدهی شرکت ها و اهمیت آن به شرکتها
پیشنهاد میشود که به هنگام تأمین مالی ،عالوه بر توجه به ظرفیت بدهی خود و باال بودن
خالص ارزش فعلی پروژههای سرمایه گذاری پیشنهادی ،به مواردی مانند وضعیت بازار و
رقبا نیز توجه نمایند.
 .3همچنین به شرکتها پیشنهاد میشود که با طراحی و به کارگیری استراتژی های هوشمندانه
و هدفمند در خصوص تأمین مالی ،عالوه بر کسب بازدۀ بیشتر  ،بازار محصول را تحت تأثیر
قرار داده و جایگاه خود را در بازار مستحکم و سهم بازار خود را افزایش دهند.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهادها برای پژوهش های بعدی عبارتند از:
 .4با توجه به اینکه در پژوهش حاضر ریسک مورد توجه قرار نگرفته است؛ بنابراین ،به
پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که در پژوهشی مشابه با توجه به ریسک بازار ،رابطۀ بین
رقابت در بازار محصول و هزینۀ بدهی را مورد بررسی قرار دهند.
 .3بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر هزینۀ بدهی در شرکتهای مالی ،سرمایهگرذاری و
بانکها.
 .2به پژوهشگران آینده پیشنهاد میشود که در پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر ،موضوع مرورد
بحث را در سطح هر یک از صنایع مورد بررسی قرار داده و با نتایج پژوهش حاضرر مقایسره
کنند.
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