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چکیده
یکی از دالیل تصاحب شرکت ها این است که شرکت های هدف قبلل از
تصاحب به لحاظ مالی با محدودیت روبرو هستند و سرمایهگذاریهای خلدد
را عمدتاً از طریق منابع داخلی تأمین مالی میکنند؛ اما بعد از تصلاحب ،ایلن
محدودیت ها کاهش و دسترسی آنها به منابع مالی بهبدد مییابد .این پلووهش
با استفاده از رگرسیدن دادههای ترکیبلی بلر روی نمدنلهای از شلرکتهلای
پذیرفته شده در بدرس اوراق بهادار تهران که طی سال های  4831تلا 4838
تدسط سایر شرکت ها تصاحب شدهاند ،نشان میدهد که سطح وجلده ندلدی
که شرکت های هدف نگه میدارند ،حساسیت وجده ندلد بله جریلان ندلد و
حساسیت سرمایهگذاری به جریان ندد آنها بعد از تصاحب کلاهش و میلاان
سرمایهگذاری آنها افاایش مییابد؛ بنابراین ،تصاحب شرکتها باعث کلاهش
محدودیت های مالی شرکت های هدف میشدد ،به طدری که آنهلا تصلمیما
سرمایهگذاری های خدد را بر اساس دسترسی به منابع بیرونی ،عالوه بر وجدد
منابع داخلی خدد ،اتخاذ میکنند.
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واژههای کلیدی :تصاحب ،محدودیت مالی ،جریان ندد ،سرمایهگذاری ،بازار پدل و سرمایه.
مقدمه

یکییی از اسییترات یهییا و ابزارهییای ر یید و توسیی ۀ ییرکتهییا ،تصییاحو و ادمییا
رکتهاست .انگیزهها و دالیل مت ددی ،مدیران رکتها را به اتخیا اسیترات ی میذکور
سوق میدهد که از جمله آنها کسو همافزایی ،افزایش ثروت سهامداران ،صرفهجیویی در
مقیاس و حیطه ،افزایش سهم بازار ،افزایش کارایی ،افزایش توان پی وهش و توسی ه ،ر ید
رکت و کاهش ریسک است .کسو همافزایی بیه م نیای ایجیاد ارزش بیهوسییلۀ ترکییو
عملیات دو یا چند خصیت حقیقی یا حقیویی اسیت .هیمافزاییی میالی بیه تیثثیر تصیاحو
ییرکتهییا بییر هزینییه و سییا تار سییرمایۀ ییرکت هییدا ا ییاره دارد .در ای ی هییمافزایییی
رکتهای بزرگتر دسترسی آسیانتیری بیه سیرمایه ارزانییمیت نسیتت بیه یرکتهیای
کوچکتر دارند (جهانخانی و همکاران .)5981 ،پ وهش حاضر در وایع ای نوع همافزایی
را مورد بررسی یرار میدهد و به دنتال پاسخ به ای سؤال است که آیا محدودیتهای مالی
رکتهای هدا پس از تصاحو ،بهواسطۀ دسترسی به منابع مالی بیشتر و ارزانتر رکت
تصاحوکننده ،کاهش واهد یافت؟
متاحث اولیه در رابطیه بیا محیدودیتهیای میالی بیه نایرات کینیز )5391( 5در نارییۀ
عمومی ا تغال ،بهره و پول او بر میگردد .او چنی اسیتدالل مییکنید کیه بیه دلییل وجیود
اصطکاک در بازارهای مالی ،رکتها برای رویارویی بیا محیدودیتهیای میالی احتمیالی
آینده ،وجه نقید نگهیداری مییکننید .بنیابرای  ،مقیدار وجیوه نقید نگهیداری یده توسی
رکتها با میزان محدودیتهای مالی که انتاار دارند در آینده با آنها روبرو وند ،ارتتاط
مثتت دارد .اُپلِر و همکاران )5333( 7نیز پیشبینیهای کینز را تثیید کردند و نشان دادند که
وجه نقد نگهداری ده درون رکتها تا انیدازۀ زییادی توسی انیدازۀ توانیایی دسترسیی
رکتها به بازارهای سرمایه ،یابل تتییی اسیت .بخصیوص ویتیی میدیران م تقدنید کیه بیا
محدودیتهای مالی بیشتری روبرو واهند د ،وجه نقد بیشتری باید نگهداری کنند.
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در صورت وجود محدودیتهای مالی اگر رکت تصاحوکننده به منیابع دا لیی ییا
بازار پول و سرمایه دسترسی کافی دا ته با د و رکت هدا را یادر سازد ت داد زیادی از
سرمایهگذاریها با ارزش ف لی الص مثتت را اجرا کنید ،آنگیاه در واییع ییک اسیترات ی
تصاحو بالقوه میتواند یک چنی محدودیتهایی را کیاهش دهید (فَیزاری و همکیاران،9
5388؛ آلمییدیا و کملولییو7002 ، 4؛ و اسییتِی  .)7009 ،1بییر ای ی اسییاس ،بر ییی م تقدنیید از
آنجاییکه رکتهای تصاحوکننده ،هم از جریان نقدی دا لی و هم از توانیایی بیشیتری
بهمناور تثمی مالی از بازار پول و سرمایه بر وردارند ،عمدتاً بهتر مییتواننید یرکتهیای
هدا را که اکثراً چنی امکاناتی ندارند ،اداره کنند ( لیائو7057 ،1؛ مویو 7004 ،2؛ فَزاری و
همکاران5388 ،؛ و ایرول و همکاران.)7057 ،8
فَزاری و همکاران ( )5388حساسیت میزان سرمایهگذاری ییک یرکت را بیه جرییان
نقدی آن بهعنوان یک م ییار جهیت انیدازهگییری محیدودیت میالی ییک یرکت م رفیی
کردند .اگر محدودیتهای مالی وجود دا ته با د ،رکت مجتور است از میان پروژههای
موجود دست به انتخاب بزند و در صورت در ا تیار دا ت منابع بیشتر و یا افیزایش جرییان
نقدی ود واهد توانست پیروژههیای بیشیتری را اجیرا کنید .بوکِیر و سیواداسیان)7050( 3
رابطۀ بی توس ۀ مالی در کشورها را با محدودیتهای تثمی مالی رکتهیای ف یال در آن
کشورها بررسی کردند و به ای نتیجیه رسییدند کیه کشیورهایی کیه دارای بازارهیای میالی
توس هیافتهتری هستند ،حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقد رکتها پیایی اسیت .ییک
50

رویکرد جیایگزی بیهمنایور انیدازهگییری محیدودیت میالی توسی آلمیدیا و همکیاران

( )7004پیشنهاد د .م یاری که آنها ارائه دادند بر تمایل رکتها به پسانداز و نگهداری
بخشی از جریانهای نقدی دورهای متتنی است .بخشی از جرییان نقید هیر دوره کیه توسی
رکت نگهداری می ود ،من کسکنندۀ دیدگاه مدیریت در رابطه با محدودیتهای میالی
است که ممک است در آینده با آن مواجه ود .بنابرای  ،م یار حساسیت سرمایهگذاری به
جریان نقد ،اثر محدودیتهای تثمی مالی را بر سرمایهگذاریهای ف لی نشیان مییدهید در
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حالیکه م یار حساسیت وجه نقد به جرییان نقید مین کسکننیدۀ ارزییابیهیای میدیریت از
محدودیتهای مالی احتمالی آینده است.
مدیران رکتهای هیدا ب ید از تصیاحو ،بیهگونیهای سیاسیتهیای یود را تغیییر
میدهند که گویا با محدودیت مالی کمتری روبرو هستند؛ ی نی ب د از تصاحو ،وجیه نقید
کمتییری نگییه میییدارنیید ،در ازای جریییان نقییدی ورودی در هییر دوره ،بخییش کمتییری را
پسانداز میکنند ،سرمایهگذاریهای آنها با جریانهای نقد دا لی آنها همتستگی کمتیری
واهد دا ت و مقدار سرمایهگذاری آنها بهطور کلی ب د از تصاحو افزایش مییابد .ایی
اثرات برای رکتهایی که پیش از تصاحو در محدودیت مالی بیشیتری بیودهانید ،بیاالتر
واهد بود .احتماالً جریان نقد دا لی و دسترسی به بازارهای پیول و سیرمایۀ یرکتهیای
تصاحوکننده ای امکان را برای رکتهیای هیدا فیراهم مییکننید کیه بیا امنییت میالی
بیشتری به ف الیت ود ادامه دهند (اَلتی7009 ،50؛ و روواید.)7002 ،55
م یارهایی که برای اندازهگیری محدودیتهای مالی رکتها به کار میرونید ،ی نیی
نستت وجه نقد نگهداری ده به کل داراییها ،حساسیت سرمایهگذاری به جریانات نقید و
حساسیت وجه نقد نگهداری ده به جریان نقد ،م یارهایی هستند که تقریتاً بهطور مسیاوی
در تما کشورها و برای انواع رکتها م تتر هستند و میتوان برای بررسی محدودیتهای
مالی آنها استفاده کرد .در ای پ وهش ای م یارها یتل و ب د از تصاحو ارزیابی می یوند.
هدا ای پ وهش ای نیست که نشان دهد کدا یک از ایی م یارهیا دییی تیر اسیت بلکیه
ال ،آییا عملییات تصیاحو
ا انتخیاب م یارهیای مختلیی ایی اسیت کیه نشیان دهید او ً
هد ِ
رکتها باعث کاهش محدودیتهای مالی می ود یا یر؟ و ثانیاً ،اگر پاسخ مثتت اسیت
تا چه اندازه ای اثر بر اسیاس م یارهیای مختلیی پاییدار اسیت .بیا اسیتفاده از ایی م یارهیا
میتوان ارزیابی کرد که تا چه میزان رکتهای هدا ،یتل از تصاحو ،به لحیا میالی و
دسترسی به سرمایه در محدودیت بودهاند و تا چه میزان ب د از تصاحو ،ای محیدودیتهیا
کاهش یافته است.
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در ای پ وهش در ادامه به بررسی پیشینه و پ وهشهای یتلی دا لی و ارجی راجیع
به موضوع پ وهش پردا ته واهد د .پس از آن فرضیههای پ وهش بیان می وند .سلس
روش پ وهش  ،جام ه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل دادهها توضیح داده می یود.
ب د از آن یافتهها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها بیان و در پایان
نیز بحث و نتیجهگیری پ وهش بیان واهد د.
پیشینۀ پژوهش

در کنار سایر پ وهشها که اثر استرات یهای ادما و تصاحو را بر جنتههای مختلیی
سا تاری و مالی رکتها بررسی کردهاند ،ای پی وهش هیم اثیر تصیاحو یرکتهیا بیر
محدودیتهای مالی رکتهای هدا را بررسی میکند .بر ی از پ وهشهیا بیر افیزایش
ارزش رکت ،بازدهی میر عادی و افزایش جریان نقید ،بهیرهوری یرکت هیدا ب ید از
تصاحو ،تثکید دارند (جونسی و روبیک5389 ،57؛ هیلیی و همکیاران5337 ،59؛ اِسیکور،54
7007؛ ماکسیموویک و همکاران7055 ،51؛ لیی .)7059 ،51بر یی م تقدنید منیافع نا یی از
تصاحو صرفاً از محل بهتود عملیات رکت هدا و افزایش کارایی آن نیست بلکه نا ی
از سایر ینف ان رکت مانند دارندگان اوراق یرضه ،کارمندان رکت ،عرضیهکننیدگان،
مشتریان و دولت است که اصطالحاً به آنها انتقالدهندگان ثروت52میگویند .مثالً ،ا لیفر و
سامرز )5388( 58م تقدند تصاحو رکتهیا صوصیاً ویتیی صیمانه با ید باعیث نقی
یراردادهای ضمنی درون رکت و انتقال ثروت از ینف ان به سیهامداران یرکت هیدا
می ود .کاهش دستمزد کارکنان یا ت لی آنها که کاهش هزینیههیای یرکت را بیه دنتیال
دارد نمونهای از ای گونه انتقال ثروتها از ینف یان بیه سیهامداران ب ید از ییک تصیاحو
است .همچنی پوینتیاا و همکیاران )5330(53بیا اسیتداللی مشیابه و بررسیی نمونیه از 459
تصاحو در طی سالهای  5385تیا  ،5388دریافتنید کیه اکثیر یرکتهیا ب ید از تصیاحو
صوصاً تصاحو صمانه 70به عودت و انتقال وجوه مازاد طرحهای بازنشستگی کارکنیان
رکت به نفع سهامداران ایدا میکنند و بدی ترتیو منابع جدیدی در دسترس سهامداران
یرار میگیرد.
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عارفی ( )5983عملکرد مالی تصاحو رکتها در ایران را بررسیی کیرد و نشیان داد
که املو م امالت تصاحو ،منجر به انتقال ثروت از سهامداران رکت تصاحوکننیده بیه
سهامداران یتلی رکت هدا می وند .بولو و عنابستانی ( )5937با مطال یه تیثثیر تصیاحو
رکتها بر مدیریت سود رکتهای هدا نشان دادنید کیه بیی اییال ت هیدی ا تییاری
رکتهای هدا در دورۀ یتل و ب د از تصاحو در مقایسه بیا یرکتهیای گیروه کنتیرل
تفاوت م ناداری نیست.
التته پ وهشهایی هم انجا

ده که با پ وهش حاضر همسویی بیشیتری دارنید .اِسیتِی

( )5332دریافت که حتی اگر ب د از تصاحو ،دسترسی رکت هدا به بازار سرمایه بهتود
پیدا نکند ،کارایی سرمایهگذاری میتواند با تخصیص مجدد منابع بی بخیشهیای مختلیی
دو رکت ادما

ده افزایش یابد؛ بنابرای  ،ویتی دو رکت با هم طی عملییات تصیاحو

ترکیو می وند ،باز هم دسترسی به سرمایه در رکتهای هدا بهتود پیدا میکند و ایی
ود منجر به بهتود کارایی سرمایهگذاری ای

یرکتهیا میی یود .مَنتیه کیان )7008( 75بیا

بررسی یدرت چانهزنی رکتهای هدا در مقابل رکتهای تصاحوکننده به ای نتیجه
رسید که رکتهای هدا صوصی نستت به رکتهای هدفی که سیها آنهیا در بیازار
سها م امله می ود ،به دلیل عد اطمینان موجود در ای
در مورد آنها که ای

رکتها و نتود اطالعات فاا

ود باعث دسترسی محدود رکتها به بازارهای سرمایه می ود ،از

یدرت چانهزنی پایینی بر وردار بودند.
77

آلمدیا و همکاران ( )7055با استفاده از الگوی هولم اسیتور و تییرول دریافتنید کیه
رکتهایی که از لحا مالی با بحران روبرو هستند ،توس

رکتهای هیم صین ت یود

که نقدینگی بیشتری دارنید تصیاحو میی یوند؛ هرچنید ایی تصیاحو از نایر هیمافزاییی
عملیاتی ،نتیجهای در بر ندا ت .آنها چنی م املهای را ادما های نقدینگی 79نامیدنید ،زییرا
هدا اصلی آنها تخصیص مجدد نقدینگی به رکتهایی است که از ای نار کیارا عمیل
نکردند .پ وهش دیگری توس لیائو ( )7054نشان داد که رکتها از فروش بلوکی سها
ود به دیگر رکتها منتفع می وند و محدودیتهای مالی ود را کیاهش مییدهنید .او
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دریافت که رکتهای هدا ،عمدتاً یرکتهیایی هسیتند کیه از محیدودیت میالی رنیج
میبرند ،اما از فرصتهای سرمایهگذاری و ر د باالیی بر وردارند .ایی

یرکتهیا حتیی

نستت به رکتها یی که محیدودیت میالی ندارنید بیازدهی بیاالتری را در زمیان تصیاحو
تجربه میکنند .بر اساس یافتههای او ب د از تصاحو 72 ،درصید ( )%3یرکتهیای هیدا
ایدا به انتشار سها (اوراق یرضه) جدید مییکننید و ارزش کیل بیازار یود را حیدود 72
درصد ( 74درصد) افزایش میدهند .به دنتال کیاهش محیدودیتهیای میالی ،یرکتهیای
هدا ،مخارج سرمایهگذاری و فروش ود را نیز افزایش میدهند.
فرضیههای پژوهش

فرضیییۀ اصییلی در پ ی وهش حاضییر ای ی اس یت کییه تصییاحو ،محییدودیتهییای مییالی
رکتهای هدا را کاهش میدهد .با توجه بیه توضییحات بخیش مقدمیه ،سیه م ییار ()5
مقدار وجه نقد ( )7حساسیت وجه نقد بیه جرییان نقید و ( )9حساسییت سیرمایهگیذاری بیه
جریان نقد ،م یارهایی هستند که برای اندازهگیری محدودیتهای میالی بیه کیار مییرونید.
انتاار میرود تصاحو رکتهای هدا ،دسترسی آنها را به منابع مالی افزایش دهید و در
نتیجییه تغییییری م نییادار در م یارهییای مییذکور -کییه طتیی پیی وهشهییای مت ییدد متییثثر از
محدودیتهای مالی آنهاست -مشاهده ود؛ بنابرای  ،فرضیۀ اصیلی پی وهش را بیر اسیاس
ای م یارها در یالو چهار فرضیۀ فرعی یل میتوان آزمون کرد:
فرضیۀ اول :مقدار وجه نقد نگهداری ده توس

رکت هیدا ب ید از تصیاحو ،کیاهش

واهد یافت.
فرضیۀ دو  :حساسیت وجه نقد نگهداری ده به جریان نقد دوره در رکت هدا ب ید از
تصاحو ،کاهش واهد یافت.
فرضیۀ سو  :حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقد دوره در رکت هدا ب د از تصاحو،
کاهش واهد یافت.
فرضیۀ چهار  :مقدار سرمایهگذاری رکت هدا پس از تصاحو ،افزایش واهد یافت.
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روش پژوهش

برای اینکه ارزیابی کنیم چگونه محدودیتهای مالی رکتهای هیدا تحیت تیثثیر
تصاحو یرار میگیرنید ،بایید بیه نمونیهای از یرکتهیای هیدا دسترسیی دا یته با ییم
بهطوریکه بتوان وجود ای محدودیتها و تغییر آنها را یتل و ب د از یک تصاحو بررسیی
کرد .پ وهشهای تصاحو و ادما

رکتها ،دارای چهار رویکیرد مطال یۀ رفتیار ییمتیی

سها  ،مطال ۀ صورتهیای میالی ،افکیار سینجی میدیران و مطال یۀ میوردی اسیت .در ایی
پ وهش از رویکرد مطال ۀ صورتهیا ی میالی اسیتفاده یده اسیت .از آنجیا کیه در اییران
رکتهای تصاحو ده ،پس از تصاحو ،صورتهای مالی مستقل تهیه میکنند ،بنابرای
بدون نیاز به جداسازی اطالعات مالی ،مستقیماً از صورتهیای میالی یرکتهیای هیدا
استفاده می ود (عارفی و جهانخانی.)5988 ،
جام ۀ پ وهش امل کلیۀ رکتهیای هیدا پذیرفتیه یده در بیورس اوراق بهیادار
تهران در طی تما سالهای ف الیت بورس تاکنون است .نمونیهگییری بیهصیورت یضیاوتی
است بهطوریکه در دورۀ مورد مطال ه حیدایل دو سیال یتیل و ب ید از تصیاحو ،دادههیای
مالی مربوط به رکتهای هدا در دسترس با د .دورۀ مورد مطال ه از ابتدای سیال 5984
تا پایان  5939است .در ای پ وهش به هر نوع م املۀ عمدۀ سها که توانیایی انتخیاب و ییا
ابقای حدایل یک عضو هیئت مدیره با هر میزان درصد مالکیت ( %1به بیاال) را بیه یرکت
تصاحوکننده یا رکتهای تحت کنترل آن بدهد ،تصاحو رکت گفته می ود .مناور
از رکت هدا ،رکتی است کیه یرکت تصیاحوکننیده ییا یرکت تحیت کنتیرل آن
توانستهاند با رید سها آن بهصورت نقدی یا متادلۀ سها بهصورت دوستانه یا صیمانه بیا
هر درصد مالکییت بیه ورود حیدایل ییک عضیو هیئیت میدیره در آن منجیر یود (بولیو و
عنابستانی .)5937 ،بر ای اساس ،نمونه پی وهش مشیتمل بیر  541یرکت پذیرفتیه یده در
بورس اوراق بهادار تهران است که توزیع آنها در طی سالهای پ وهش و همچنی صین تی
که در آن ف الیت میکنند در جدول مارۀ  5نمایش داده ده است .همچنی

رکتهیای

انتخاب ده در نمونه جزء رکتهای واسطهگری مالی و سرمایهگذاری نیستند ،زیرا ایی
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رکتها عمدتاً ود بهعنوان رکتهای ریدار یا مادر تلقی میگردند و بیه منیابع میالی
گستردهای دسترسی دارند.
جدول شمارۀ  .1توزیع شرکتهای تصاحبشده نمونه پژوهش در سالهای مختلف و در صنایع
مختلف

محصوالت مذایی و

نوع صن ت

آ امیدنی بهجز یند و کر

5984

5981
محصوالت یمیایی

مواد و محصوالت دارویی

فلزات اساسی

سیمان ،آهک و گچ

ودرو و سا ت یط ات

مستغالت

انتوهسازی ،امالک و

ما ی آالت و تجهیزات

5981

5982

5988

5983

5930
یند و کر

ارتتاطات

کا ی و سرامیک

بریی
حمل و نقل انتارداری و

ما ی آالت و دستگاههای

رایانه و ف الیتهای وابسته

تصاحو

%50

%2

%3

%4

%8

%2

%9

%57

سایر صنایع

درصیییییییید

%8

%1

%50

%1

5935

تصاحو

5937

درصیییییییید

%59

%1

%3

%50

%50

%50

%51

%51

%8

5939

سال

%1

%4

%54

امییا بییرای اینکییه بتییوانیم فرضیییههییای پ ی وهش را تثیییید یییا رد کنیییم ،باییید عییالوه بییر
رکتهای هدا (گروه آزمایش) ،نمونهای دیگر از رکتها را بیهعنیوان گیروه کنتیرل
انتخاب کنیم که بهصورت یک به یک با اعضای نمونۀ آزمایش از نار نوع صن ت و اندازه
یکسان با د .به ای مناور ،برای هرکدا از رکتهای هداِ نمونه ،یک رکت انتخیاب
یید کییه در صیین ت مشییابه ف ییال و از ناییر انییدازه هییم حییداکثر حییدود  %50بییزرگتییر یییا
کوچکتر از اندازۀ رکت هداِ نمونیه با ید .ت ییی م ییار  %50بیه ایی دلییل اسیت کیه
انتخاب رکتهایی که دییقاً هماندازه با ند میر ممک است.
پیس از اینکییه نمونییههییای آزمییایش و کنتیرل پی وهش مشییخص ییدند بییا اسییتفاده از
مشاهدات رکت سال ،برای هر نمونه بهطور جداگانه یک مدل رگرسیون ترکیتی بیرآورد
میکنیم که متغیرهای مسیتقل و وابسیتۀ آنهیا متناسیو بیا هیر ییک از سیه فرضییه ،متفیاوت
واهند بود .در هر مورد ،متغیر وابسته ،سیاست مالی رکت را نشان میدهد کیه بیهعنیوان
ا صی جهت اندازهگیری محدودیتهای مالی بهکار رفته است .ای پ وهش به دنتال ای
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است که آیا سیاست مالی و یا به عتارت بهتر محدودیتهیای میالی یرکت هیدا ب ید از
تصاحو تغییر میکند یا یر .التته سایر متغیرهای تثثیرگذار احتمالی هم باید کنتیرل یوند؛
بنابرای  ،م ادلۀ کلی رگرسیونی ترکیتی بهمنایور آزمیون فرضییههیای پی وهش بیهصیورت
م ادلۀ مارۀ  5است:
Yit = a + b AFTERit + c Controlsit + eit

()5

در ای م ادلۀ رگرسیونی :Yمتغیر وابسته است که برای فرضیۀ اول تا سیو بیه ترتییو
عتارت است از نستت وجوه نقد به داراییها ،تغییر نستت وجوه نقد بیه دارایییهیا و نسیتت
سرمایهگذاری الص به کل داراییها :a.ضریو ثابت کلیی م ادلیۀ رگرسییونی اسیت کیه
برای تما

رکتها و تما سالها ثابت است .الز به کیر اسیت کیه بیرای کنتیرل اثیرات

نا ی از صوصیات فردی ( صوصیات اص هر یک از رکتهای هدا) که میتوانید
بر روی متغیر وابسته هر رکت در تما سالها و اثرات نا ی از زمان (تغییر سیاالنه یرای
کالن ایتصادی یا سیاسی کشور که میتواند بر روی متغیرهیای وابسیته تمیا

یرکتهیا در

یک سال مشخص) تثثیرگذار با د ،م ادلۀ رگرسیونی ترکیتی مارۀ  5بهصورت دوطرفه و
با در نار گرفت اثرات فردی و زمانی بهطور همزمان برآورد گردییدهانید (سیوری.)5934 ،
متغیر  AFTERدر م ادلۀ مارۀ  ، 5یک متغیر مجازی است که ارزش آن یتل از تصیاحو،
صفر و ب د از تصاحو ییک واهید بیود .متغییر کلیی  ،Controlsیامل متغیرهیای کنتیرل
74

است .ای متغیرها بهطور کلی به دو دسته تقسیم دهاند .دستۀ اول ،متغیرهای سطح کشور

هستند که توس هیافتگی ایتصاد و بازارهای مالی یک کشور را نشان میدهند و افزایش آنها
بر افزایش نستی دسترسی تما

رکتهیا بیه بازارهیای پیول و سیرمایه و در نتیجیه کیاهش

محدودیتهای مالی آنها داللت دارد .ای متغیرها امل نرخ ر د تولیید نا یالص دا لیی
ساالنه  ،نستت ارزش کل بازار سرمایه به تولید نا الص دا لی و نستت تسهیالت بیانکی بیه
تولید نا الص دا لی است (صوفی .)7003 ،انتاار میرود بیا افیزایش ایی متغیرهیا ،تیثمی
مالی رکتها هم بهطور کلی بهتیود یابید .دسیتۀ دو متغیرهیای کنتیرل ،متغیرهیای سیطح
رکت 71هستند .مهمتری ایی متغیرهیا انیدازۀ یرکت (مجمیوع دارایییهیا) ،اهیر  ،ر ید
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فروش و نرخ بازدۀ داراییهای رکتهای هدا است .ای متغیرهیا بیا فرصیتهیای ر ید
یک رکت ارتتاط نزدیکی دارند .رکتهایی که محدودیتهای مالی ندارنید مییتواننید
از فرصتهای ر د استفاده کنند و در نتیجه متغیر مذکور افزایش مییابد .جیدول یمارۀ 7
فهرست تما متغیرهای پی وهش ،ت رییی و روش محاسیتۀ آنهیا را نشیان مییدهید eit .هیم
بخشی از متغیر وابسته است که توس م ادلۀ رگرسیونی توضیح داده نمی ود.
جدول شمارۀ  .2تعریف و روش محاسبه متغیرهای پژوهش

نا متغیر

ت ریی متغیر

Assets

کل داراییها

ارزش دفتری کل داراییها

AFTER

متغیر مجازی

یتل از تصاحو برابر با صفر و ب د از تصاحو برابر یک

Cash

وجه نقد

Cash Flow

جریان نقد عملیاتی

جریان نقد عملیاتی مندرج در صورت جریان نقد

ROA

بازدۀ کل داراییها

نستت سود یتل از مالیات به کل داراییها

Sale Growth

ر د فروش

Leverage

اهر

کل بدهیها تقسیم بر کل داراییها

کییل اعتتییارات بییه تولییید

مجموع کل تسهیالت اعطایی به بخش صوصی و دولتی به

Credit/GDP

Market Cap/GDP

GDP Growth
Growth
Investment/Assets

نا الص دا لی

روش محاسته متغیر

مجموع کل وجیوه نقید و اوراق سیریع الم املیه منیدرج در
ترازنامه

ف روش سال جاری منهای فروش سال یتل تقسییم بیر فیروش
سال یتل

تولید نا الص دا لی

*

رکتهیای لیسیت یده در بیورس و فیرا

ارزش کل بیازار سیرمایه

ارزش کل سها

به تولید نا الص دا لی

بورس به تولید نا الص دا لی

ر ییید تولیییید نا یییالص

تولید نا الص دا لیی سیال جیاری منهیای تولیید نا یالص

دا لی

دا لی سال یتل تقسیم بر تولید نا الص دا لی سال یتل

سرمایه گیذاری نا یالص

داراییهای ثابت سال جاری منهای داراییها ثابت سال یتیل

به کل داراییها

بهعالوه استهالک دورۀ تقسیم بر کل داراییها

*دادههای مربوط به اعتتارات بانک های دولتی و صوصی از سایت وزارت ایتصاد و دارایی و بانک مرکزی ا ذ ده است.

یافتههای پژوهش

یتل از تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پ وهش ،با اسیتفاده از آزمیون پارامترییک
مقایسییه میییانگی  ،تییی اسییتیودنت ،میییانگی متغیرهییای مهییم پی وهش را در کنییار بر ییی از
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متغیرهای حسابداری دیگر ،برای رکتهیای گیروه آزمیایش و کنتیرل ،در دوره دو سیالۀ
یتل و ب د از عملیات تصاحو مقایسه کردیم .ای مقایسه بهطور متوس نشان مییدهید کیه
آیا عملیات تصاحو بر مقدار ای متغیرها تثثیرگذار بوده اسیت ییا ییر؟ جیدول یمارۀ 9
نتایج ای آزمون را نشان میدهد .همانطور که مالحاه می ود ،میانگی بیشیتر متغیرهیا در
رکتهای گروه هدا نستت به رکتهای گروه کنترل بهطور م ناداری ب د از تصاحو
تغییر کرده است .نستت وجه نقد به کل داراییهیای یرکتهیای هیدا ب ید از تصیاحو
بهطور متوس کاهش یافته است و نستت سرمایهگذاری الص به کیل دارایییهیا و نسیتت
جریان نقد به کل داراییها نیز بهطور متوس ب د از تصاحو افزایش یافته است.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیرهای کلیدی پژوهش برای شرکتهای هدف و گروه
کنترل قبل و بعد از تصاحب
رکتهای هدا (گروه آزمایش)
یتل از تصاحو
نا متغیر

میانگی

انحراا

ب د از تصاحو
میانگی

م یار
وجه نقد به کل داراییها ()%

59/7

سیرمایهگیذاری نا یالص بییه
کل داراییها ()%
جریان نقد به کل داراییی هیا

54/4

انحراا

گروه کنترل
یتل از تصاحو
میانگی

م یار
*

8/7

2/4

59/7

*55/4

8/1

3/8

*

57/3

3/4
50/9
1/3

انحراا

ب د از تصاحو
میانگی

م یار
54/2
8/3
2/2

55/5
50/4
57/3

انحراا
م یار

54/5
3/0
2/3

3/8
57/1
50/3

()%
مجمییوع داراییییهییا (میلیییارد

17/47

577/14

11/98

38/55

12/25

541/38

13/97

549/38

بازدۀ داراییها ()%

57/2

51/1

59/0

59/4

54/4

ریال)

58/2

59/0

59/7

ر د فروش ()%

50/1

74/1

55/0

75/3

57/7

77/1

**

59/1

70/8

اهر ()%

42/2

47/5

***10/2

93/8

41/9

98/2

**43/1

91/1

***** ،و * به ترتیو م ناداری در سطح  %1 ،%5و  %50را نشان میدهند

نتایج آزمون فرضیۀ اول

طت فرضیۀ فرعی اول انتاار میرود ب ید از تصیاحو ،سیطح وجیه نقید یرکتهیای
هدا کاهش یابد .اگر به دلیل تصاحو ،محدودیتهای میالی یرکتهیای هیدا مرتفیع
گردد و به دنتال آن تقاضای احتیاطی برای وجه نقد توس آنهیا کیاهش یابید ،در صیورت
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کنترل و ثابت ماندن سایر عوامل ،انتاار میرود ب د از تصاحو مقدار وجیه نقید نگیهداری
رکتهای هدا نستت به کل داراییهای آنها کاهش یابد .برای آزمیون ایی

ده توس

فرضیه ،م ادلۀ رگرسیونی ترکیتی مارۀ  7بهصورت یل استفاده می ود:
(Cash/Assets)it = a+ bAFTERit+ c1Ln(Assets)it + c2(CashFlow/Assets)it +
c3ROAit + c4SaleGrowth it + c5Leverageit + c6(Credit/GDP)it +
c7(MarketCap/GDP)it + c8(GDPGrowth)it + eit

()7

که ت اریی و روش محاسته کلیه متغیرها مطاب جدول مارۀ  7است i .و  tبه ترتییو
رکت iا و سال tا و  b ،aو  c1تا  c8ضرایو برآوردی را نشان میدهند.
جدول شمارۀ  .4اثر تصاحب بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای هدف و شرکتهای گروه کنترل

نا متغیر
عرض از متدأ
AFTER
)Ln(Assets
Cash Flow/
Assets
ROA
Sale Growth
Leverage
Credit/GDP
Market
Cap/GDP
GDP Growth
ضریو ت یی

رکتهای هدا (گروه آزمایش)
م ادلۀ الی

م ادلۀ ب

م ادلۀ ج

گروه کنترل
م ادلۀ الی

م ادلۀ ب

م ادلۀ ج

0/0371

- 0/0177

0/0573

0/0288

- 0/0877

0/0597

()0/0345

()0/0173

()0/0595

()0/0879

()0/0412

()0/0511

***- 0/0411

***- 0/0997

***- 0/0150

- 0/0211

0/0497

0/0232

()0/0045

()0/0073

()0/0040

()0/0257

()0/0473

()0/0087

0/0771

0/0595

0/0759

**0/0451

*

()0/0715

()0/0547

()0/0447

()0/0757

***0/0335

**0/0821

()0/0943

()0/0987

0/0133

0/0999

()0/0411

()0/0982

**0/0435

**0/0397

()0/0748

()0/0987

***0/0371

***0/0875

***0/0859

***0/0225

***0/0115

***0/0111

()0/0029

()0/0043

()0/0097

()0/0084

()0/0075

()0/0012

---

---

0/0071

- 0/0093

- 0/0419

0/0038

- 0/0054

- 0/0948

()0/0723

()0/0547

()0/0447

()0/0957

()0/0452

()0/0927

**0/0138

*0/0105

***0/0338

**0/0255

()0/0543

()0/0907

()0/0031

()/0/0141

-----

---

---

---

---

---

0/21

0/28

***- 0/0559
()0/0037
0/0752
()0/0737
0/0539
()0/0583
0/13

-----

---

---

---

---

---

0/11

0/13

*- 0/0218
()0/0088
0/0914
()0/0943
0/0527
()0/0521
0/25

***** ،و * به ترتیو در سطح  %1 ،%5و  %50م نادار است .اعداد دا ل پرانتز انحراا م یار ضرایو براوردی را نشان میدهد.

 /38تأثیر تصاحب شرکتها بر محدودیتهای مالی شرکتهای هدف

نتایج حاصل از برآورد م ادلیۀ یمارۀ  7در جیدول یمارۀ  4نشیان داده یده اسیت.
برآوردها با ای فرضیه که رکتهای هدا ب ید از تصیاحو ،وجیه نقید یود را کیاهش
میدهند ،سازگار است و آن را تثیید میکنند .برای هر گروه (هدا و کنتیرل) سیه م ادلیۀ
الی ،ب و ج برآورد ده است .در م ادلۀ الی ،تنها متغییر مجیازی  AFTERو متغیرهیای
کنترل سطح رکت که انتاار میرود بر سیاستهای نقدینگی رکتها ،تثثیرگذار با ید؛
ی نی کل داراییها ،بازدۀ دارایییهیا ،ر ید فیروش و اهیر بیهعنیوان متغییر توضییحی وارد
می وند .در م ادلۀ ب عالوه بر متغیرهای کنترل مذکور ،متغیر نسیتت جرییان نقید بیه کیل
داراییها نیز وارد م ادله می ود .ای متغیر همتستگی زییادی بیا وجیه نقید نگهیداری یده
دارد .در م ادلۀ ج هم عالوه بر متغیرهیای کنتیرل سیطح یرکت ،متغیرهیای کنتیرل سیطح
کشور هم بیرای کنتیرل اثیرات کیالن ایتصیادی کشیور بیر سیاسیتهیای میالی و نقیدینگی
رکتها وارد مدل می ود .ضریو متغیر مجازی  AFTERبرای رکتهای هیدا بیی
 -0/0997و  -0/015است که نشاندهنده کاهشی بی  9/97تا  1/5درصدی در نستت وجیه
نقد نگهداری ده توس

رکتهای هدا ب د از تصاحو است .برای رکتهای گیروه

کنترل ضریو متغیر  AFTERفق در م ادلیۀ اول م نیادار اسیت و ویتیی در م ادلیۀ دو و
سو متغیرهای کنترل ،سطح رکت و سطح کشور را وارد م ادلیه مییکنییم ،ضیریو ایی
متغیر به لحا آماری بیم نا میی یود .بنیابرای  ،تصیاحو تنهیا بیر سیاسیت میالی و نسیتت
نقدینگی رکتهای هدا تثثیرگذار بوده است .با توجه به جدول مارۀ  9میانگی نستت
وجه نقد به کل داراییها یتل از تصاحو در رکتهای هدا59/7 ،درصد است که اگیر
به مقدار 9/97تا  1/5درصد کاهش یابد ،ای نستت حدوداً بی  8/5تا  3/88درصید واهید
بود که با ریم جدول یک م ادل  8/7درصید سیازگار اسیت .همچنیی بیا توجیه بیه جیدول
مارۀ  9وجه نقد نگهداری ده توس

یرکتهیای هیدا بیهطیور متوسی حیدود 92/8

درصد ب د از تصاحو کاهش مییابد.
کییاهش وجییه نقیید ییرکتهییای هیدا ب یید از تصییاحو میییتوانیید نا ییی از کییاهش
محدودیتهای مالی ای

رکتها به دلیل تصاحو با د .التته ممک است کاهش میذکور
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به ای دلیل با د که ب د از تصاحو ،وجوه نقد رکتهای هدا به دنتال سیاسیت کنتیرل
متمرکز داراییها از جمله وجوه نقد ،به رکت تصاحوکننده انتقال یافته با ید و درنتیجیه
وجه نقد رکت تصاحوکننده افزایش یافته با د .برای بررسی ای احتمیال ،آمیار منیدرج
در جدول مارۀ  5را برای رکتهای تصاحوکننده نییز محاسیته کیردیم کیه در جیدول
مارۀ  1نشان داده ده است .همانطور که مشاهده می یود مییانگی نسیتت وجیه نقید بیه
داراییهای رکتهای تصاحوکننده ب د از تصاحو بهطور م نادار تغییر ییا افیزایش پییدا
نکرده است .در مجموع با توجه به نتایج مذکور میتوان فرضیۀ اول متنیی بیر کیاهش وجیه
نقد نگهداری ده توس

رکتهای هدا ب د از تصاحو را تثیید کرد.

جدول شمارۀ  . 1نتایج آزمون مقایسه میانگین متغیرهای کلیدی پژوهش برای شرکتهای تصاحبکنندۀ قبل و بعد از
تصاحب

نا متغیر

ب د از تصاحو

یتل از تصاحو
میانگی

انحراا م یار

میانگی

انحراا م یار

وجه نقد به کل داراییها ()%

92/5

51/9

91/2

52/4

سرمایهگذاری نا الص به کل داراییها ()%

54/7

57/9

*

70/3

79/1

جریان نقد به کل داراییها ()%

79/1

55/8

74/0

3/3

550/97

38/79

705/97

500/11

بازدۀ داراییها ()%

51/5

50/8

*58/3

3/3

ر د فروش ()%

59/1

55/5

اهر ()%

11/2

52/5

کل داراییها (میلیارد ریال)

***

53/1

11/0

50/2
55/7

***** ،و * به ترتیو در سطح  %1 ،%5و  %50م نادار است.

نتایج آزمون فرضیۀ دوم

بر اساس فرضیۀ فرعی دو انتاار میرود حساسیت وجه نقد نگهداری ده به جرییان
نقید عملیییاتی دوره در ییرکت هیدا ب یید از تصییاحو کیاهش یابیید .آلمییدیا و همکییاران
( )7004و هَدلوک و پیورس )7050( 71نشان دادند که بی م یار حساسیت وجه نقد به جریان
نقد و سایر م یارهای مربوط به محدودیتهای مالی ،رابطیۀ نزدیکیی وجیود دارد .بنیابرای ،
تغییر در حساسیت وجه نقد به جریان نقد رکت هدا در زمان تصاحو ،داللت بیر تغیییر
محدودیتهای مالی آن رکت دارد .برای برآورد میزان حساسیت وجه نقد به جریان نقید

 /33تأثیر تصاحب شرکتها بر محدودیتهای مالی شرکتهای هدف

عملیاتی از م ادلهای مشابه م ادلۀ  7استفاده میکنیم با ای تفاوت که اوالً ،متغییر وابسیته در
ای م ادله بهجای تغییر ساالنه نستت وجه نقد به داراییها واهد بود .ثانیاً ،عالوه بر استفاده
متغیر توضیحی نستت جریان نقد عملیاتی به داراییها ،متغیر جدیدی که حاصلضیرب ایی
متغیر و متغیر مجازی  AFTERاست ،نیز بیه م ادلیه اضیافه مییگیردد .یکل کلیی م ادلیه
بهصورت یل واهد بود:
()9

 (Cash/Assets)it = a+ b0AFTERit+ b1 (CashFlow/Assets)it +
b2(AFTER*(CashFlow/Assets) it + c1Ln(Assets)it + c2ROAit + c4SaleGrowth it
+ c5Leverageit + c6(Credit/GDP)it + c7(MarketCap/GDP)it +
c8(GDPGrowth)it + eit

 : عملگر تفاضل است .حساسیت وجه نقد به جریان نقد عملییاتی کیه بیا دارایییهیا
نرمالسازی ده ،یتل از تصاحو برابر با ضریو برآوردی نسیتت جرییان نقید عملییاتی بیه
داراییها ،ی نی  ،b1و ب د از تصاحو برابر با حاصل جمع ضریو بیرآوردی نسیتت جرییان
نقد عملیاتی به داراییها و ضریو برآوردی حاصلضرب متغیر  AFTERدر نستت جرییان
نقد عملیاتی به داراییها ،ی نی ( ، )b1+b2واهد بود .الز به کر است که در ای حالت از
آنجاییکه متغیر نستت وجه نقد به داراییها در تما م ادالت حضور دارد ،تنهیا دو م ادلیۀ
رگرسیونی برای هر دو گروه ،رکتهای هدا و کنترل ،برآورد می ود .در م ادلۀ الی،
تنها متغیرهای کنتیرل سیطح یرکت و در م ادلیۀ ب ،تمیا متغیرهیای کنتیرل وارد م ادلیۀ
رگرسیونی مارۀ  9می وند .نتایج برآورد م یادالت میذکور در جیدول یمارۀ  1نمیایش
داده ده است.
ضریو نستت جریان نقد به داراییها ،که نشاندهندۀ حساسیت وجه نقد به جریان نقد
عملیاتی یتل از تصاحو رکتهای هدا است ،هم برای رکتهای هیدا و هیم بیرای
گیروه کنتیرل ،مثتیت و از لحیا آمیاری م نیادار اسیت .مقیدار ایی ضیریو ،کیه در وایییع
نشییاندهنییدۀ ضییریو  b1در م ادلییۀ ( )9اسییت ،بییه ترتیییو در م ییادالت الییی و ب بییرای
ییرکتهییای هییدا  3/45و  57/08و بییرای گییروه کنتییرل  57/30و  57/17اسییت .ضییریو
مربوط به حاصلضرب متغیر مجازی  AFTERدر نستت جریان نقد عملیاتی بیه دارایییهیا،
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ی نی  ،b2در هر دو م ادلۀ الی و ب برای یرکتهیای هیدا منفیی و بیه ترتییو برابیر بیا
 -8/11و  -55/59است.
جدول شمارۀ  .1اثر تصاحب بر حساسیت وجه نقد به جریان نقد شرکتهای هدف و شرکتهای گروه کنترل

رکتهای هدا (گروه آزمایش)

نا متغیر

م ادلۀ الی

عرض از متدأ
AFTER
Cash
Flow/Assets
AFTER*(Cash
)Flow/Assets
)Ln(Assets
ROA
Sale Growth
Leverage

م ادلۀ الی

م ادلۀ ب

0/9575

0/5811

-0/0537

-0/07054

()0/7418

()0/02081

()0/7915

()0/7417

***-0/0549

***-0/0554

0/0572

0/0575

()0/0010

()0/0047

()0/0574

()0/0573

***0/0345

***0/5708

*0/5730

***0/5717

()0/0511

()0/0095

()0/0274

()0/0573

***-0/0811

***-0/5559

0/0918

0/0457

()0/0535

()0/0758

()0/0973

()0/0411

-0/0575

0/0947

**0/0187

0/0777

()0/0537

()0/0453

()0/0792

()0/0732

0/0920

*0/0875

***0/0125

***0/0222

()0/0917

()0/0421

()0/0097

()0/0018

-0/0040

-0/0073

0/0729

0/0999

()0/0553

()0/0507

()0/0533

()0/0912

0/0875

*0/0228

0/0259

0/0593

()0/0237

()0/0415

()0/0847

()0/0551

Credit/GDP

---

Market
Cap/Assets

---

GDP Growth

---

ضریو ت یی

م ادلۀ ب

گروه کنترل

0/80

-0/0499
()0/0437
***0/0955
()0/0057
0/0745
()0/0793
0/12

------0/27

***-0/0538
()0/0027
0/0449
()0/0995
0/0588
()0/0755
0/11

***** ،و * به ترتیو در سطح  %1 ،%5و  %50م نا دار است .اعداد دا ل پرانتز انحراا م یار ضرایو براوردی را نشان میدهد.

اما برای رکتهای کنترل مثتت و از لحیا آمیاری بییم ناسیت .ضیریو حساسییت
نستت وجه نقد به جریان نقد عملیاتی ب د از تصاحو که در واییع محیدودیت میالی ب ید از

 /499تأثیر تصاحب شرکتها بر محدودیتهای مالی شرکتهای هدف

تصاحو را نشان میدهد ،برابر است با مجموع ضرایو  b1و b2؛ بنابرای  ،برای رکتهای
هدا ،مقدار ای ضریو حساسیت در م ادلۀ الی و ب به ترتیو برابر است با  0/21درصد
(( )3/45+)-8/11و  0/31درصد (( .)57/08+)-55/59ای مقادیر بسیار پیایی تیر از ضیریو
حساسیت وجه نقد به جریان نقد عملیاتی یتیل از تصیاحو اسیت کیه نشیاندهنیدۀ کیاهش
محدودیت مالی رکتهای هدا پس از تصاحو است .ای در حیالی اسیت کیه ضیریو
حساسیت رکتهای گروه کنترل ب د از تصاحو همچنان مثتت و بدون تغیییر اسیت .ایی
یافته نشان میدهد که رکتهای هدا یتل از تصاحو به لحا تثمی مالی در محدودیت
بودهاند ،ولی ب د از ای که توس سایر رکتها تصاحو یدند ،ایی محیدودیت بیهطیور
یابل مالحاهای کاهش یافته است؛ بنابرای  ،فرضیۀ فرعی دو پ وهش تثیید می ود.
نتایج آزمون فرضیۀ سوم

بر اساس فرضیۀ فرعی سیو  ،حساسییت سیرمایهگیذاری بیه جرییان نقید عملییاتی ،در
ییرکت هییدا ب یید از تصییاحو کییاهش واهیید یافییت .پی وهشهییای زیییادی حساسیییت
سرمایهگذاری به وجه نقید را بیهعنیوان م ییاری بیرای انیدازهگییری محیدودیتهیای میالی
رکتها م رفی کردند (فَزاری و همکیاران5388 ،؛ کَیلالن و زینگیلیز5332 ،72؛ هو یی و
همکاران5335 ،78؛ اَلتی7009 ،؛ موی 7004 ،؛ و بوکر و سیواداسیان .)7050 ،اییدۀ اصیلی در
تما ای پ وهشها ایی اسیت اگیر یرکتی بیا محیدودیت میالی روبیرو با ید ،بایید مییان
سرمایهگذاریهای رکت و جریانات نقدی رابطهای وجود دا ته با د .بیرای آزمیون ایی
فرضیه همان م ادلۀ رگرسیونی که برای آزمون حساسیت وجه نقد به جریان نقد بهکار برده
د ،ی نی م ادلۀ  ،9را استفاده میکنیم با ای تفاوت که متغیر وابسته ،نستت سرمایهگیذاری
نا الص به داراییها واهد بود .بنابرای م ادلۀ رگرسیونی بهصورت یل واهد بود:
()4

(GrossInvestment/Assets)it = a+ b0AFTERit+ b1 (CashFlow/Assets)it +
b2(AFTER*(CashFlow/Assets)it + c1Ln(Assets)it + c2ROAit +
c4SaleGrowthit + c5Leverageit + c6(Credit/GDP)it +
c7(MarketCap/GDP)it + c8(GDPGrowth)it + eit

سرمایهگذاری نا الص بهصورت یل محاسته می ود:
GrossInvestmentit = FixedAssetsit - FixedAssetsit-1 + Deprciationit
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کیه در آن؛  :Fixed Assetsدارایییهیای ثابیت یرکت و  :Depreciationاسیتهالک
دوره را نشان میدهد .نتایج حاصل از برآورد م ادلۀ رگرسیونی مارۀ  4در جدول یمارۀ
 2نمایش داده ده است؛ مانند جدول مارۀ  ،1م ادلۀ الی و ب برای رکتهیای هیدا
و کنترل برآورد ده است.
جدول شمارۀ  .7اثر تصاحب بر حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقد شرکتهای هدف و شرکتهای گروه کنترل

رکتهای هدا (گروه آزمایش)

نا متغیر
عرض از متدأ
AFTER
Cash Flow/Assets
AFTER*(Cash Flow/
)Assets
)Ln(Assets
ROA
Sale Growth
Leverage

م ادلۀ الی

م ادلۀ ب

م ادلۀ الی

م ادلۀ ب

-0/7778

-0/5793

-0/5192

-0/1873

()0/7938

()0/1977

()0/7900

()5/005

***0/0792

***0/0957

0/0722

0/0182

()0/0055

()0/0075

()0/09875

()0/7081

***0/0298

***0/337

*0/5503

***0/5411

()0/0594

()0/0041

()0/0274

()0/0573

***-0/0114

***-0/0838

-0/0544

0/0075

()0/0505

()0/0549

()0/0500

()0/0070

-0/0528

0/0014

0/0952

0/0455

()0/0914

()0/793

()0/0457

()0/5838

0/0121

0/0114

0/0513

0/5525

()0/0138

()0/0800

()0/0529

()0/0275

***-0/0975

-0/0091

***-0/0540

-0/0559

()0/0597

()0/0702

()0/0017

()0/0088

***0/0499

*0/0119

***0/0341

0/0510

()0/0599

()0/0990

()0/0085

()0/0791

Credit/GDP

---

Market Cap/GDP

---

GDP Growth

---

ضریو ت یی

گروه کنترل

0/91

-0/0537
()0/075
***0/0130
()0/0520
0/0537
()0/0750
0/41

------0/10

***-0/0514
()0/0040
0/0431
()0/0440
0/0515
()0/0720
0/40

***** ،و * به ترتیو در سطح  %1 ،%5و  %50م نادار است .اعداد دا ل پرانتز انحراا م یار ضرایو براوردی را نشان میدهد.
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با توجه به جدول مارۀ  ،2ضریو جریان نقد عملیاتی به داراییها در م یادالت الیی
و ب رکتهای هدا ،مثتت و از نار آمیاری ،م نیادار اسیت کیه نشیان مییدهید یتیل از
تصاحو ،رکتهای هدا از نار تثمی مالی با محیدودیت روبیرو بیودهانید؛ امیا ضیرایو
مربوط به حاصلضرب متغیر مجازی  AFTERدر نستت جریان نقد عملیاتی به داراییها در
هر دو م ادلۀ الی و ب منفی و از نار آماری متفاوت از صفر است که نشیان مییدهید کیه
حساسیت سیرمایهگیذاری بیه جرییان نقید ب ید از تصیاحو کیاهش یافتیه اسیت( .مجمیوع
ضرایو b1و ،)b2حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقد عملییاتی پیس از تصیاحو را نشیان
میدهد که در م ادالت الی و ب برای رکتهای هدا ای مجمیوع بیه ترتییو برابیر بیا
 0/84درصد ( ))-1/14(+02/98و  0/34درصید ( ))8/38(+3/37اسیت .ایی دو رییم بسییار
پایی و نزدیک به صفر است در حالیکه همی اریا برای گروه کنتیرل ،یتیل از تصیاحو،
مثتت و م نادار ولی ب د از تصاحو به لحا آماری ،بیم نی و صفر است؛ بنابرای  ،تغییری
در حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقد و کاهش محدودیتهای میالی گیروه کنتیرل رخ
نداده است .ای یافته مطاب با نتایج پ وهشهای فَیزاری و همکیاران ( )5388اسیت و نشیان
میدهد که حساسیت سرمایهگذاری به جرییان نقید یرکتهیای هیدا پیس از تصیاحو
کاهش یافته و ای به نوبۀ ود بر کاهش محدودیتهای مالی یرکتهیای هیدا پیس از
تصاحو داللت دارد؛ بنابرای  ،فرضیۀ فرعی سو تثیید می ود.
نتایج آزمون فرضیۀ چهارم

بر اساس فرضیۀ چهار  ،سرمایهگذاری رکتهیای هیدا پیس از تصیاحو افیزایش
مییابد .بر ی از پی وهشهیا رابطیۀ بیی سیرمایهگیذاری و محیدودیتهیای میالی را تثییید
کردهاند .پوتربا ،)5388( 73گومس ،)7005( 90راوو ،)7001( 95آلمیدیا و همکیاران (،)7002
اَس یکِر و همکییاران ( )7055از جملییه کسییانی بودنیید کییه در پ ی وهشهییای ییود دریافتنیید
محدودیتهای مالی و اصطکاک در بازار سرمایه باعث افزایش هزینۀ تثمی مالی می ود و
هزینۀ سرمایۀ باالتر هم باعث می ود پروژههای کمتری توجیه ایتصادی پیدا کنند کیه ایی
ود باعث کاهش میزان سرمایهگذاری توس

رکتها می ود .عکس ای حالیت ویتیی
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اتفاق میافتد که رکتها با محدودیتهای مالی روبرو نتا ند .برای بررسی و آزمون ایی
فرضیه مجدداً از م ادلۀ مارۀ  7استفاده می ود ،با ای تفاوت که از نستت سیرمایهگیذاری
نا الص به داراییها بهعنوان متغیر وابسته استفاده میکنیم .کل کلی م ادلۀ بهصورت یل
واهد بود:
()1

(GrossInvestment/Assets)it = a+ b AFTERit + c1Ln(Assets)it +
c2(CashFlow/Assets)it + c3ROAit + c4SaleGrowthit +
c5Leverageit + c6(Credit/GDP)it + c7(MarketCap/GDP)it +
c8(GDPGrowth)it + eit

ضریو متغیر  ،AFTERی نی  ،bنشاندهندۀ تغییر مقدار سرمایهگذاری ب د از تصاحو
است .اگر مقدار ای ضریو ،مثتت و م نادار با د ،بر ای وای یت داللت دارد که تصاحو
رکت هدا باعث کاهش محدودیتهای میالی و در نتیجیه افیزایش سیرمایهگیذاری آن
رکت ده است و فرضیۀ چهار هیم تثییید میی یود .نتیایج بیرآورد م ادلیۀ یمارۀ  1در
جدول مارۀ  8نمایش داده ده است.
مقدار ای ضریو در م ادالت الیی و ب یرکت هیای هیدا ،بیه ترتییو  0/0129و
 0/0155و از نار آماری متفاوت از صفر است که نشان میدهد کیه نسیتت سیرمایهگیذاری
به دارایی های رکت هدا ،حدود  1/55درصد الی  1/29درصد ب د از تصیاحو افیزایش
یافته است .با توجه به جدول مارۀ  ،9نستت سرمایهگذاری به داراییها بیهطیور متوسی از
 54/7درصد یتل از تصیاحو بیه  70/3درصید ب ید از تصیاحو ،ی نیی م یادل  1/2درصید،
افزایش یافته است .ای اعداد با اعیداد جیدول یمارۀ  8مطابقیت دارد و در مجمیوع نشیان
میدهد که تصاحو رکت های هدا باعث ده میزان سرمایهگذاری نا الص آنها تقریتاً
حییدود  49درصیید ( )1/55 -54/7الییی  42/4درصیید ( )1/29 -54/7افییزایش یابیید .افییزایش
سرمایهگذاری نا الص ب د از تصاحو میتواند نشاندهندۀ کیاهش محیدودیتهیای میالی
رکت های هدا با د .در مقایسه با یرکتهیای هیدا ،در یرکتهیای گیروه کنتیرل
چنی تغییری مشاهده نمی ود .ضریو متغیر مجازی  AFTERدر م ادلۀ الی یرکتهیای
گروه کنترل مثتت و در سطح  50درصد م نادار است ،اما ایی رییم بسییار کوچیک ،ی نیی
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حدود ییک درصید ،اسیت .ولیی در م ادلیۀ ب ،ضیریو متغییر مجیازی  ،AFTERتفیاوت
م نا داری با صفر ندارد .بیا توجیه بیه ایی یافتیههیا ،فرضییۀ فرعیی چهیار متنیی بیر افیزایش
سرمایهگذاری رکت های هدا ب د از تصاحو تثیید می ود .با توجه به یافتههای فیوق و
تثیید چهار فرضیۀ فرعی ،فرضیۀ اصیلی پی وهش ،ی نیی «تصیاحو ،محیدودیتهیای میالی
رکتهای هدا را کاهش میدهد» ،تثیید می ود.
جدول شمارۀ  .8اثر تصاحب بر مقدار سرمایهگذاری شرکتهای هدف و شرکتهای گروه کنترل

رکتهای هدا (گروه آزمایش)

نا متغیر
عرض از متدأ
AFTER
Cash Flow/Assets
)Ln(Assets
ROA
Sale Growth
Leverage

م ادلۀ الی

م ادلۀ ب

م ادلۀ الی

م ادلۀ ب

-0/9125

-0/7925

-0/4997

-0/9995

()0/9218

()0/9570

()0/4335

()0/9057

***0/0129

***0/0155

*0/0505

0/0759

()0/009

()0/001

()0/0017

()0/0777

***

***

***0/0481

0/0955

0/0118

0/0140

()0/0559

()0/0511

()0/0533

()0/0033

0/0082

-0/0514

0/0405

0/0933

()0/0977

()0/0581

()0/0957

()0/0900

0/0771

***

*

*

0/0373

0/0970

()0/0799

()0/0421

()0/0974

()0/0433

***0/0958

***0/0927

***0/0982

***0/0991

()0/0011

()0/0045

()0/0087

()0/0049

*

*

0/0977
()0/0917

0/0977

()0/0514

Credit/GDP
Market Cap/GDP
--GDP Growth
--0/99

0/0773

()0/0590
-0/0012
()0/0755
***0/5785
()0/029
0/95

0/0882

0/0781

0/0754

()0/0505

()0/0795

***

---

ضریو ت یی

گروه کنترل

***

-----

0/0944

()0/0507
-0/0019
()0/0749
***

--0/98

0/5535

()0/0713
0/97

***** ،و * به ترتیو در سطح  %1 ،%5و  %50م نادار است .اعداد دا ل پرانتز انحراا م یار ضرایو براوردی را نشان میدهد.
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بحث و نتیجهگیری

در ای پ وهش اثر تصاحو بر محدودیتهای مالی رکتهیای هیدا بررسیی ید.
رویکرد ای پ وهش بر ای متنا بود که آییا تصیمیمات میدیران یرکتهیای هیدا ویتیی
تصاحو می وند ،بهگونهای تغییر مییابد که بر کاهش محدودیتهای میالی آنهیا داللیت
دا ته با د .پ وهشها نشان مییدهنید کیه ویتیی یرکتی بیا محیدودیتهیای میالی روبیرو
می ود ،مدیران آن وجه نقد بیشتری نگهداری میکنند و سیرمایهگیذاری یود را کیاهش
میدهند .همچنی میزان نگهداری وجه نقد و سرمایهگذاری آنها بهجیای اینکیه بیشیتر تیابع
دسترسی آنها به منابع ارج از رکت ،ی نی بازار پیول و سیرمایه با ید ،تیابع جرییان نقید
دا لی آنها واهد بود؛ بنابرای  ،وجه نقد و سرمایهگذاری ایی

یرکتهیا بیه جرییان نقید

عملیاتی دا لی آنها ارتتاط و حساسیت بیشتری واهد دا ت .ای در حالی است کیه اگیر
محدودیت مالی رکتها کاهش یابد ،آنگاه بهگونهای متفاوت عمل میکنند؛ ی نیی وجیه
نقد کمتری نگهداری میکننید ،سیرمایهگیذاری آنهیا کیاهش میییابید و مییزان وجیه نقید
نگهداری ده و سرمایهگذاریهای آنها تابع جریانات نقید عملییاتی دا لیی آنهیا نخواهید
بود.
بر اساس نتایج آزمون فرضیات چهارگانه ،مدیران رکتهای هدا ،مطاب با انتاار،
ب د از تصاحو ،وجیه نقید کمتیری نگیه مییدارنید ،سیرمایهگیذاریهیای یود را افیزایش
میدهند و حساسیت وجه نقد نگهداری ده و سرمایهگذاری آنها به جرییان نقید عملییاتی
کاهش مییابد .ای تغییرات در رکتهای گروه کنترل مشاهده نشد.
در مجموع ای یافتههیا نشیان مییدهنید کیه در اییران ،مطیاب بیا نتیایج پی وهشهیای
ارجی ،تصاحوها بهطور کلی باعث کاهش محیدودیتهیای میالی یرکتهیای هیدا
می وند .کاهش محدودیت مالی میتواند به دلیل دسترسیی بیشیتر یرکتهیای هیدا بیه
منابع مالی بیشتر ب د از تصاحو با ید کیه یرکتهیای تصیاحوکننیده بیرای آنهیا فیراهم
کردهاند .رکتهای تصاحوکننده ممک است به دلیل دسترسی بهتر به بازارهیای پیول و
سرمایه و بر ورداری از منابع منی دا لی از توان میالی بهتیری بر یوردار با یند .همچنیی
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ممک است مطاب بیا منتیه کیان ( )7008و آلمیدیا و همکیاران ( )7055نا یی از تخصییص
مجدد منابع و نقدینگی بی

رکت هدا و تصاحوکننده بهمناور کارایی بیشتر با د .التته

هرچند همافزایی مالی و کاهش محدودیت مالیو یرکت هیدا مییتوانید انگییزهای بیرای
مدیران رکتها بهمناور ادما با سیایر یرکتهیا با ید ،امیا یواهد نشیان مییدهید کیه
همافزایی عملیاتی و انسانی و انتقالدهندگان ثروت -که در بخش پیشینه به آن ا اره ید-
نیز بهعنوان عوامل ت یی کنندۀ ادما و تصاحو رکتهیا محسیوب میی یوند .بسییاری از
عوامل و انگیزه هیا ممکی اسیت بیا هیم هملو یانی دا یته با یند و مشیخص کیردن اینکیه
کدا یک از عوامل اهمیت بیشتری در تصاحوها و ادما
بیشتری دارد .پیشنهاد می ود همی پ وهش بهگونهای انجا

رکتها دارد ،نییاز بیه پی وهش
یود کیه اثیر نا یی از انیدازۀ

رکتهای هدا و استقالل نستی آن یتل از تصاحو نیز کنترل ود؛ زییرا انتایار مییرود
رکتهای کوچیکتیر و یرکتهیایی کیه یتیل از تصیاحو بیهصیورت مسیتقل ف الییت
میکنند ،با محدودیت مالی بیشتری روبیرو با یند و کیاهش محیدودیتهیای میالی ب ید از
تصاحو در مورد آنها آ کارتر با د.
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