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شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مجله علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت (سال اول)

تاثير سن شرکت بر ارتباط بين حاکميت شرکتی و ساختار سرمایه

چکيده

شناخت رفتار و تصمیمات تأمین مالی شرکتها بسیار پیچیده و مشکل است؛ چرا که عوامل و متغیرهای گوناگونی این
تصمیمات را تحت الشعاع خود قرار میدهند .ترکیب منابعی که سرمایه گذاریهای شرکت توسط آنها تامین مالی میشود
را ساختار سرمایه مینامند .هدف این پژوهش بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .بدین منظور نمونهای متشکل از  111شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  1933الی  1935مورد بررسی قرار گرفت .برای اندازهگیری سن شرکت از زمان تاسیس
اولیه تا زمان کنونی استفاده شده و جهت محاسبه حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیرگذار از جمله تفکیک پست مدیر عامل از
رئیس هیئت مدیره ،نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره ،میزان سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی ،فرعی بودن
شرکت ،میزان نفوذ و مالکیت دولت ،نوع حسابرس ،و نهایتاً برای محاسبه ساختار سرمایه شرکت از مدل مودیگیلیانی و
میلر استفاده شده است .آزمون فرضیهها در این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که شرکتهایی که کیفیت حاکمیت شرکتی مناسبی دارند ساختار سرمایه بهینهای را نیز
انتخاب میکنند اما رابطهی معناداری بین سن شرکت و ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه مشاهده نگردید.
واژگان کليدي :سن شرکت ،حاکمیت شرکتی ،ساختار سرمایه.

مقدمه

تصمیمگیری در مورد ساختار سرمایه ،یکی از چالش برانگیزترین و مشکلترین مسائل پیش روی شرکت و حیاتیترین
تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .ساختار سرمایهی نامناسب برای هر شرکتی و به طور خاص در مورد شرکتها،
همهی زمینههای فعالیت یک شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند منجر به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی در
بازاریابی محصوالت ،عدم کارآمدی و ناتوانی در بهکارگیری مناسب بدهیها و موارد مشابه شود .در کشور ما اکثر
پژوهشها بر تعیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکتها متمرکز میشود .حسن و علی ( )7۰۰3بیان میکنند که
حاکمیت شرکتی شامل رویهها و ساختارهایی است که برای سهامداران در طی مدیریت امور شرکت ایجاد ارزش میکند
و در مورد حمایت از امور مورد عالقه کلیه سهامداران اطمینان میدهد .آنان معتقدند که رویههای حاکمیت شرکتی خوب
میتواند بر تصمیمات استراتژیک شرکت که در سطح هیئت مدیره گرفته میشود ،مانند تامین مالی خارجی تاثیر با
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