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چكيده
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایهگذاری است .جامعه
آماری پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای تعیین و
حجم نمونه ،ضمن تعریف معیارهایی توسط محقق با روش حذف سیستماتیک تعداد  431شرکت
انتخاب گردید .این پژوهش نیمه تجربی با رویکرد پس رویدادی است و روش بکار گرفته شده،
همبستگی -تحلیل رگرسیون از نوع کاربردی و جهت بررسی تأثیر متغیر مستقل (جریان نقد آزاد)
بر متغیر وابسته (سرمایهگذاری) از مدلهای اقتصادسنجی بهره گرفته شده است .فرضیهها به روش
رگرسیون چند متغیر پانل بررسی و روش تخمین داده مدل پویا با استفاده از رگرسیون گشتاورهای
تعمیم یافته است .نتایج حاکی از آن است که جریان نقد آزاد تأثیر مثبت و معنادار بر سرمایهگذاری
بیش از حد و ناکافی دارد.
واژههای كليدی :جریان نقد آزاد ،کارایی سرمایهگذاری ،رگرسیون تعمیمیافته پانلی.

 -1گروه حسابداری (حسابرسی) ،دانشگاه علوم توسعه پایدار آریا ،تهران ،ایران
 -2گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ایران .نویسنده مسئولaznyobe@yahoo.com .

 -3گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
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میافتهپانلي
تأثیرجریاننقدآزادبرکارایيسرمایهگذاريبااستفادهازرگرسیونگشتاورهايتعمی 

 -1مقدمه
عملیات اصلی شرکت اغلب توسط داراییهای ثابت مشهود انجام میگیرد؛ به عبارت دیگر ،رابطۀ
بین درآمد عملیاتی و داراییهای ثابت مشهود ،رابطهای مستقیم و ملموس است .تجربههای حاصل
از مطالعات نظری و همچنین ،روند تصمیمگیری شرکتها پیرامون نحوه تخصیص منابع به انواع
داراییها نشان میدهند که عوامل گوناگونی در شکلدهی اجزای داراییها دخالت دارند (دسینه و
همکاران) .مطالعات گذشته ،هم به تأثیرات مثبت و هم منفی سرمایهگذاری در داراییهای ثابت ،بر
ریسک و عملکرد شرکت اشاره دارند.
در شرکتهایی که مدیران دسترسی بیشتری به جریانهای نقد آزاد دارند ،احتمال اینکه
تصمیمات سرمایهگذاری از حد بهینه خود خارج شود ،بیشتر میباشد (رسول عبدی و همکاران،
 .)4301بر اساس نظریه نمایندگی جنسن )4091( 4عدم نظارت مؤثر بر رفتارهای مدیران موجب
میشود که آنها جریانهای نقدی داخلی را در پروژههایی صرف نمایند که از دیدگاه مدیریت
سودمند بوده اما برای سهامداران پرهزینه است .چندین مطالعه کاربرد جریانهای نقد آزاد بر
3

فعالیتهای سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار داده است .برای مثال المنت ،)4000( 2برگر و هان
( )2773و ریچاردسون )2771( 1بیان میکنند که جریانهای نقد آزاد مثبت در دسترس مدیران،
موجب میشود که آنها در پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی ،سرمایهگذاری کنند .انجام
چنین سرمایهگذاریهایی موجب هدر رفتن منابع داخلی شرکت میشود و مشکالتی همچون بیش
سرمایهگذاری را به وجود میآورد .از سوی دیگر شرکتهایی با جریانهای نقد منفی ،وجه نقد را
زمانی بیش از حد مصرف میکنند که دسترسی آسانی به سرمایه داشته باشند .با این وجود،
احتمال کمتری وجود دارد که چنین رویکردی رخ دهد ،زیرا این شرکتها نیازمند افزایش وجه نقد
برای تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری هستند .در چنین حالتی باید به بازارهای خارجی جهت
وامگیری متوسل شوند (دی آنجلو و همکاران.)2771،5
باید توجه داشت که ممکن است افزایش وامها و نیاز به منابع خارجی ،ریسک ورشکستگی را
برای شرکتها به دنبال داشته باشد .با افزایش بدهیها مدیران ممکن است تمایلی به سرمایه-
گذاری در پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت نداشته باشند ،در چنین حالتی ممکن است مشکل
کم سرمایهگذاری رخ دهد؛ بنابراین ،شرکتهایی که وامهای زیادی دریافت کردهاند ،نمیتوانند
پروژههای با خالص ارزش فعلی مثبت را تأمین مالی کنند ،بنابراین فرصتهای رشد را از دست
میدهند .بدین ترتیب ،استفاده نادرست از جریانهای نقدی ،شرکتها را به سمت سرمایهگذاری-
های ناکارا سوق میدهد (گوماریز و بالستا )2741 ،بنابراین نیاز به مکانیزم نظارتی برای کاهش
جریانهای نقد آزاد در دسترس مدیران است تا بدین ترتیب سرمایهگذاریهای انجام شده را به
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مرزهای کارا نزدیک نماید .تحقیقات قبلی (جنسن( ،)4091،چن و همکاران )2745 ،بیان میکند
که جریانهای نقد آزاد ،عامل مؤثر در کاهش کارایی سرمایهگذاری محسوب میشود؛ اما مشخص
نیست که مالکیت مدیریت تا چه حد میتواند بر رابطه بین آن دو تأثیرگذار باشد( .عبدی و
همکاران)4301 ،
یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه ،اهمیت سرمایهگذاری برای رشد و توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی میباشد و بیتوجهی به آن میتواند باعث افت اقتصادی و قرار گرفتن در سیر
نزولی شود.
افزایش در سرمایهگذاری در داراییهای ثابت ،میتواند هزینههای ایجاد و یا افزایش در میزان
بدهی را کاهش دهد ،زیرا داراییهای ثابت افزودهشده ،در تأمین مالی بدهی به صورت وثیقه به کار
میروند (اندرسون)4007 ،؛ به عبارت دیگر ،شرکتها با داراییهای ثابت بیشتر ،به علت برخورداری
از مزیت بهکارگیری سرمایهگذاری سنگین در داراییهای ثابت به عنوان وثیقه ،آسانتر سطح بدهی
خود را افزایش میدهند (حساس یگانه و همکاران .)4177
کفایت سرمایهگذاری در واقع زمانی منتج میشود که شرکت فقط در طرحهایی با ارزش فعلی
خالص مثبت ،سرمایه گذاری کند .البته این سناریو در صورتی مؤثر است که بازار کامل باشد و هیچ
یک از مسائل بازار ناقص ،مانند گزینش نادرست و هزینههای نمایندگی وجود نداشته باشد (بیدل و
همکاران.)2770 ،
از طرفی ،ممکن است چنین یافته های غیرقطعی ریشه در ماهیت ارتباط بین سرمایهگذاری در
داراییهای ثابت و عملکرد داشته باشد (لی و همکاران .1)2744،پیش از این ،مطالعات عمدتاً با
نادیده گرفتن اشکال دیگر ارتباطات ،بر رابطۀ خطی بین این دو متغیر متمرکز شدهاند.
 -2مبانی نظری و پيشينه پژوهش
یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطافپذیری مالی شرکتها ،شاخص
جریان نقد آزاد میباشد( .ستایش و همکاران.)4301،
عبدی و همکاران ( )4301در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که جریان نقد آزاد
نشاندهنده پول نقدی است که مدیران بهوسیله تقویت آن میتوانند بر ارزش شرکت خود بیفزایند.
برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد باید عوامل مؤثر بر این معیار مانند سود
خالص ،هزینه استهالک داراییهای مشهود و نامشهود ،مخارج سرمایهای ،سود تقسیمی ،هزینه
تأمین مالی ،مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی و مورد تجزیهوتحلیل قرار داد.
شرکتی که دارای جریانهای نقد آزاد باالیی ب اشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری برای
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سرمایهگذاران و بستانکار ان برخوردار است .این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله
رشد را گذرانده و دیگر فرصتهای سرمایه گذاری ،سودآور باالیی نداشته باشد .در مقابل برخی از
شرکتها ممکن است که با جریان های نقد آزاد منفی مواجه شوند .جریان نقد آزاد منفی همیشه بد
و نامطلوب نیست .بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .اگر
بدان سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات منفی باشد ،بیشک این نوع
منفی شدن پیام بدی را مخابره می کند ،زیرا که شرکت احتماالً با مسائل و مشکالت عملیاتی
روبهرو شده است؛ اما چنانچه منفی شدن جریانهای وجوه نقد ناشی از سرمایهگذاری وجوه ،در
فرصتهای سودآور موجود و بهکارگیری منابع زیاد در اقالم سرمایه عملیاتی برای ادامه و تحقق
رشد باشد ،مقطعی بوده و به دورههای کوتاهمدت در زمان سرمایهگذاری مربوط میشود (شیخ و
همکاران.)4304 ،
حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای وجوه نقد تنها از محدودیت در تأمین منابع مالی ناشی
نمیشود ،بلکه مشکالت نمایندگی نیز دیگر عامل مؤثر در این زمینه میباشد (ژو و ژو.)2749 ،0
تئوری محدودیتهای مالی و هزینههای نمایندگی در خصوص وابستگی سرمایهگذاری به جریان-
های نقدی نتایج متفاوتی را نشان میدهند و در این زمینه اجماع نظر کافی وجود ندارد .البته باید
توجه داشت که آیا برای اندازهگیری حساسیت سرمایهگذاری به جریان وجوه نقد میبایست
وابستگی سرمایهگذاری به منابع داخلی را سنجید؟ در همین راستا چن و چن )2742( 9بیان می-
کند در دورههای بحرانهای مالی که منابع تأمین مالی خارجی بسیار محدود هستند ،حساسیت
سرمایهگذاری به جریان وجوه نقد کاهش پیدا میکند .به بیانی دیگر میتوان گفت ،کارایی
حساسیت سرمایهگذاری به جریان وجوه نقد به عنوان شاخص محدودیتهای مالی مورد سؤال
است؛ بنابراین از آنجایی که منابع داخلی شامل جریان وجوه نقد ایجادشده در سال جاری و
همچنین ذخایر نقدی سالهای گذشته میباشند ،معیار اندازهگیری حساسیت سرمایهگذاری به
جریان وجوه نقد کارایی کافی را ندارد ،بلکه میبایست حساسیت سرمایهگذاری به منابع داخلی را
سنجید (ژو و ژو.)2749 ،
بر اساس تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد ،زمانی که جریانهای نقد آزاد افزایش مییابد،
مدیران برای سرمایهگذاری در پروژههایی با بازدهی منفی تشویق میشوند .برخی از پژوهشگران
معتقدند که این پروژهها در جهت حمایت از منافع مدیران میباشد .اقدامات مدیران مانند
سرمایهگذاری با ارزش مخرب میتواند هزینههای نمایندگی را افزایش داده و ضمن کاهش ارزش
شرکت ،مدیران ارشد را در یک وضعیت آسیبپذیر ،تحت فشار قرار میدهد .در این زمان ،بدترین
حالت این است که مدیران فرصتطلب با استفاده از ابزار مدیریت سود ،اثرات مخرب این
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سرمایهگذاری را پنهان کنند .در حقیقت انتشار گزارشهای درآمد متورم توسط مدیران ممکن
است بر قابلیت پیشبینی جریان های نقدی بالقوه بر مبنای درآمد تأثیر بگذارد ،زیرا این درآمد بر
اساس تلفیق های جعلی ایجاد شده است ،بنابراین نیاز به یک مکانیزم نظارتی برای کنترل استفاده
از جریانهای نقد آزاد وجود دارد (عباسی.)4305 ،
یکی از موضوعات مهم در فرایند ارزشآفرینی شرکت ،بحث سرمایه گذاری است .سرمایهگذاری
در حقیقت جریانی است که حجم آن از طریق همه طرحهایی تعیین میشود که ارزش حال خالص
مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند (ملکی)4300 ،؛ که با موضوعات عدم تقارن
اطالعاتی و مشکالت نمایندگی ارتباط زیادی دارد .اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطالعاتی به
اصطکاک بازار و اعمال نفوذ در هزینههایی که موجب عدم کارایی سرمایهگذاری برای شرکتهای
دارای محدودیت نقدینگی میشوند ،میافزاید (فازاری و همکاران .0)2777 ،مشکالت نمایندگی
معموالً ناشی از بیش سرمایه گذاری مدیران در تعقیب منافع شخصی و سوء استفاده از جریانهای
نقد آزاد در پروژههایی با خالص ارزش فعلی منفی میباشد (جنسن .)4091 ،از یک طرف اغلب
شرکتها در حال حاضر به علت مشکالت نمایندگی ،بیش سرمایهگذاری گستردهای دارند و بهطور
جدی از جریانهای نقد آزاد برای این رویکرد سوء استفاده میکنند و از سوی دیگر محدودیتهای
تأمین مالی و نیاز جدی به سرمایهگذاری ،به علت عدم تقارن اطالعاتی میباشد؛ بنابراین،
سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد هر دو نوعی عدم کارایی است که ضرر و زیان
سرمایهگذاران و اتالف منابع اجتماعی را در پی دارد (استالز.47)4007 ،
فرآیند سرمایه گذاری بیشتر از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و
سهام داران ،رخ دهد .هنگامی که عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد و مکانیسمهای همسو نمودن
منافع سهام داران و مدیران کامالً کارا نیست ،مدیران ممکن است از جریانهای نقد آزاد استفاده
نموده و طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار بگیرند که این
اقدام به بیش سرمایهگذاری منتهی میشود (تقفی و همکاران  .)4307جریانهای نقد آزاد عامل
کلیدی در ایجاد مسئله بیش سرمایهگذاری است .مشکل سرمایه گذاری بیش از حد میتواند در
اشکال مختلف مانند چگونگی استفاده مدیران از منابع مالی شرکت مربوط شود.
بنابراین ،هدف این پژوهش بررسی اثر جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری بیش و کمتر از حد
شرکت ها است .برای این منظور از رویکرد خودرگرسیون برداری پانلی ( )VAR-Panelبرای برآورد
سرمایه گذاری بیش و کمتر از حد و از رگرسیون گشتاورهای تعمیمیافته پانلی ()GMM-Panel
برای آزمون هدف اصلی بهره گرفته شده است.
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نمونههایی از پژوهشهای انجام شده در ذیل آورده شده است:
الی و همکاران ( )2727تأثیر اعتمادبهنفس بیش از حد مدیر و کارایی سرمایهگذاری را مورد
بررسی قراردادند .یافتهها حاکی از آن است که شرکتهای دارای مدیرعامل با اعتمادبهنفس باال
کارایی سرمایهگذاری کمتری دارند.
حبیب و همکاران ( )2727به بررسی استراتژی تجاری و کارایی سرمایهگذاری پرداختند .نتایج
با استفاده از یک نمونه بزرگ از دادههای ایالت متحده ،نشان میدهد که شرکتهای اقتصادی
دارای استراتژی تجاری از نوع جستجوگر با ناکارایی سرمایهگذاری مرتبط هستند ،در حالی که
کسانی که دارای استراتژی تجاری از نوع مدافع هستند ،با کارایی سرمایهگذاری مرتبط هستند.
الی و همکاران ( )2749در مقالهای تحت عنوان ویژگیهای مدیریت و کارایی سرمایهگذاری
شرکتها به بررسی رابطه میان ویژگیهای تیمهای عالیرتبه مدیریتی و بازده سرمایهگذاری
شرکتها پرداختند .آنها دریافتند که شرکتهایی با تیمهای مدیریتی بهتر و مشهورتر بهطور منفی
با ناکارآمدی سرمایهگذاری بیشازحد و عدم سرمایهگذاری در ارتباط هستند .عالوه بر این ،ویژگی-
های تیمهای مدیریتی تکمیلکننده اثر مثبت کیفیت گزارشگری مالی بر بازده سرمایهگذاری
هستند .همچنین یافتهها نشان داد که ویژگیهای تیمهای مدیریت بهتر میتواند تحریفهای ناشی
از سرمایهگذاری بیشازحد و عدم سرمایهگذاری را کاهش دهد.
چن و همکاران ( )2740تأثیر تحلیلگران مالی بر کارایی تصمیمات سرمایهگذاری شرکت را
مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان داند که کیفیت باالی پیش بینی با سطوح باالی سرمایهگذاری
مرتبط است؛ بنابراین تخصص باالی تحلیلگران از طریق کاهش سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از
حد ،موجب بهبود کارایی سرمایهگذاری میشود .همچنین آنها نشان دادند که چنین تأثیری برای
شرکتهای با عدم تقارن اطالعاتی باال و مالکیت نهادی پایین ،قویتر است .این نتایج سازگار با این
ادعاست که کیفیت باالی پیشبینی تحلیل گران ،نظارت در محیط اطالعاتی و محیط خارجی را
افزایش داده و به نوبه خود کارایی سرمایهگذاری را بهبود میبخشد.
الرا و همکاران ( )2741تأثیر محافظهکاری حسابداری بر کارایی سرمایهگذاری را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان میدهد که شرکتهای محافظهکار ،سرمایهگذاری بیشتری دارند و بدهی
بیشتری را برای کاهش سرمایهگذاری کمتر از حد منتشر می کنند و چنین کاهشی برای
شرکت های با عدم تقارن اطالعاتی باال ،شدیدتر است .همچنین نتایج نشان داد که محافظهکاری
حسابداری با کاهش سرمایهگذاری بیشتر از حد مرتبط است.
گوارگلیا و همکاران ( )2741در پژوهش خود با عنوان تعامل محدودیتهای مالی مدیریتی و
هزینه نمایندگی جهت حداقل کردن ناکارایی سرمایه گذاری ،نتیجه گرفتند که جریان نقد آزاد
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منفی بر سرمایهگذاری بیش از حد به روش پویا و ایستا تأثیر معناداری ندارد .از سوی دیگر جریان
نقد آزاد منفی بر سرمایهگذاری ناکافی تأثیر مثبت و معناداری دارد اما این اثر در رویکرد پویا
بیشتر است .جریان نقد آزاد مثبت بر سرمایهگذاری بیش از حد تأثیر مثبت داشته اما این تأثیر
برای حالت پویا بیشتر است .از سوی دیگر جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری ناکافی تأثیر معنادار
داشته اما این تأثیر برای حالت پویا بیشتر است.
ژانگ و همکاران ( )2741به بررسی عوامل اثرگذار بر فرصتهای سرمایهگذاری در پژوهشی با
عنوان «جریان وجه نقد آزاد و سرمایهگذاری مازاد» پرداختند ،که بر پایه دادههای شرکتهای
انرژی چین صورت گرفت .نتایج بررسیهای آنها نشان داد جریان نقد آزاد و سرمایهگذاری کمینه
تأثیر مستقیم و سرمایهگذاری بیشینه تأثیر معکوسی بر فرصتهای سرمایهگذاری آتی دارد.
چن و همکاران ( )2745تأثیر جریانهای نقد آزاد و حاکمیت شرکتی بر سطوح سرمایهگذاری
را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که بیش سرمایهگذاری حساسیت بیشتری به جریانهای
نقد آزاد فعلی دارد .همچنین بیش سرمایهگذاری در شرکتهای با جریانهای نقد آزاد مثبت
مشهودتر است .یافتههای بیشتر نشان داد که با ال بودن مالکیت دولتی منجر به افزایش بیش
سرمایهگذاری میشود ،در حالی که در شرکتهای با هیئتمدیره بزرگ ،نسبت باالی سهام قابل
معامله و همچنین اهرم باال ،بیش سرمایهگذاری پایین است .همچنین آنها نشان دادند که افزایش
مالکیت دولتی ،هیئتمدیره بزرگ و همچنین وجود مدیران خارجی با شدیدتر شدن سرمایهگذاری
کمتر از حد مرتبط است .در حالی که اهرم باال و افزایش سهام قابل معامله ،کمسرمایهگذاری
شرکت را کاهش میدهد.
بن خدمت و همکاران ( ) 2741در پژوهشی تأثیر جریان وجوه نقد آزاد و هزینههای نمایندگی
بر عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار پاکستان را مورد مطالعه قرار دادند .نتایج
به دست آمده حاکی از آن بود که رابطه معنیدار مثبتی بین هزینههای نمایندگی و جریان وجوه
نقد آزاد وجود دارد .همچنین ،نتایج نشان داد که هزینههای نمایندگی و جریان وجوه نقد آزاد ،اثر
منفی و معناداری بر عملکرد شرکتها دارند.
پور موسی و همکاران ( )4177به بررسی رابطه بین محدودیتهای مالی و کارایی سرمایهگذاری
همچنین تأثیر جریانهای نقدی بر رابطه یادشده پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد محدودیت
مالی بر کارایی و کم سرمایهگذاری شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین جریان وجوه
نقد آزاد نیز رابطه بین محدودیتهای مالی و کارایی سرمایهگذاری را تشدید میکند.
یحیی زاده و همکاران ( )4300به بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام و سرمایهگذاری
شرکتها و کارایی سرمایهگذاری با توجه به محدودیت مالی و ریسک عملیاتی پرداختند .نتایج
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حاکی از آن است که نقد شوندگی سهام رابطه مثبتی و معناداری با سرمایهگذاری شرکت دارد.
بهعالوه نقد شوندگی میتواند از طریق کاهش هزینهها و تسهیالت مالی ،از فرصت سرمایهگذاری،
بهتر استفاده کند و منجر به کارایی سرمایهگذاری شود و همچنین نشان داد که نقد شوندگی می-
تواند موجب کاهش حساسیت بین کارایی سرمایهگذاری و کاهش فرصت سرمایهگذاری شود،
همچنین در شرکتهایی با محدودیت مالی و ریسک عملیاتی ،نقد شوندگی تأثیر بیشتری بر
سرمایهگذاری دارد.
صالحی و همکاران ( )4309به بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطالعات اجزای نقدی سود
حسابدار ی پرداختند .این پژوهش نشان داد بورس اوراق بهادار تهران در عمل نسبت به برخی
اطالعات و اجزای نقدی سود حسابداری در برههای از زمان کارا میباشد و نسبت به برخی اطالعات
کارا نیست .واکنش دستاندرکاران بازار نسبت به پایداری اجزای نقدی سود متفاوت است و در این
بین ،اطالعات مربوط به تغییر در دارایی های مالی ،وجوه توزیع شده به سهامداران ،همچنین
افزایش و کاهش بخش غیرعادی تغییرات در داراییهای مالی فاقد پایداری است.
عبدی و همکاران ( )4301تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریانهای نقد آزاد و ناکارایی
سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که مالکیت مدیریتی نقش مهمی در
کاهش اثرات منفی جریانهای نقد آزاد بر ناکارایی سرمایهگذاری دارد .همچنین به این نتیجه
رسیدند که مالکیت مدیریتی ارتباط مثبت بین جریانهای نقد آزاد و بیش سرمایهگذاری را تضعیف
میکند در حالی که تأثیری بر رابطه بین جریانهای نقد آزاد و کم سرمایهگذاری ندارد.
اسکندی و همکاران ( )4301در پژوهش خود تحت عنوان اثر کیفیت گزارشگری مالی و
سررسید بدهی بر انواع عدم کارایی سرمایهگذاری به این نتیجه رسیدند که مالکیت مدیریتی نقش
مهمی در کاهش اثرات منفی جریانهای نقد آزاد بر ناکارایی سرمایهگذاری دارد و کیفیت
گزارشگری مالی تنها با کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای کم سرمایهگذار ارتباط مثبت معنادار
دارد .به عبارتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی سبب تشویق این شرکتها به سرمایهگذاری بیشتر
و بهبود کم سرمایهگذاری و کاراتر شدن سرمایهگذاریهایشان میشود.
ستایش و همکاران ( )4301تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریانهای نقدی آزاد را
مورد بررسی قرار دادند که یافتههای آن پژوهش نشان میدهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و
نسبت بدهی به صورت معکوس ،با جریان نقد آزاد شرکت رابطه معناداری دارند.
شکری و همکاران ( )4301در پژوهش خود به بررسی تأثیر کمبود جریان نقد بر سرمایهگذاری
پرداختند .نتایج نشان دادند که سود تقسیمی با احتمال  05درصد و معیار کمبود جریانات نقد با
احتمال  00درصد بر سرمایهگذاری شرکتها تأثیر مثبت و معناداری میگذارد.
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ثقفی و همکاران ( )4301مدلی برای پیشبینی جریان وجه نقد در شرکتهای ایرانی ارائه
نمودند .آنها از دو مدل گام تصادفی و تعهدی معکوس جهت پیشبینی جریان وجوه نقد عملیاتی و
نیز برخی از مشخصه های شرکت که بر مدل تأثیر دارند ،استفاده نمودند .یافتههای پژوهش نشان
داد که مدل گام تصادفی در مقایسه با مدل تعهدی معکوس بهتر میتواند جریان وجوه نقد
عملیاتی شرکت را پیشبینی نماید.
اسماعیلزاده و همکاران ( )4301تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و
مدیریت استفاده بهینه از داراییها را مورد بررسی قرار دادند .نتایج این پژوهش بیانگر این است که
مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر رابطه منفی بین جریان وجه
نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اثر معکوس دارد .همچنین نتایج نشان داد که مالکیت شرکتی
در سطح کل صنایع و به تفکیک ،بر رابطه منفی بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از
داراییها اثر مستقیم دارد.
محمودآبادی و همکاران ( )4303رابطه بین هزینههای نمایندگی و کارایی سرمایهگذاری در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتایج نشان میدهد بین
نسبت هزینههای عملیاتی به فروش و تعامل و بین فرصتهای رشد و جریانهای نقدی آزاد با عدم
کارایی سرمایهگذاری و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه منفی و معنادار وجود دارد .همچنین بین
نسبتهای هزینههای عملیاتی به فروش با سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد.
 -3فرضيهها و متغيرهای پژوهش و نحوه اندازهگيری آنها
با توجه به مطالب فوق و سؤاالت پژوهش ،یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به صورت زیر ارائه
میشود:
 فرضیه اصلی :جریان نقد آزاد بر کارایی سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
 فرضیه فرعی اول :جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری بیش از حد تأثیرگذار است.
 فرضیه فرعی دوم :جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری ناکافی تأثیرگذار است.
 -1-3روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ روش همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی میباشد ،به عالوه با توجه به اینکه
از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه آزمایشی
طبقهبندی میگردد .همچنین پژوهش حاضر به لحاظ معرفتشناسی از نوع تجربهگرا ،سیستم
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استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی -کتابخانهای با استفاده از اطالعات تاریخی به
صورت پس رویدادی میباشد.
تعداد شرکت های جامعه بعد از فیلترهای صورت گرفته  431شرکت برای ده سال مالی از سال
 4390تا  4309است .تعداد دادهها در حالت ایدهآل برای هر متغیر  4317سال-شرکت میباشد.
 -2-3مدل اصلی پژوهش
نحوه محاسبه هر کدام از متغیرها به صورت ذیل ارائه شده است:
متغير وابسته :کارایی سرمایهگذاری که بر پایه پژوهش گیلچاریست 44همکاران ( )4005و ژانگ و
دیگران ( )2741به عبارت زیر محاسبه میشود:
( Qبنیادی) شناخته میشود .برای محاسبه آن ابتدا
کارایی سرمایهگذاری با عنوان اختصاری
در رابطه4قرابطه 4گیرد:
عوامل اثرگذار بر سرمایهگذاری با عنوان بردار
رابطه )4

اسوت و علوت آن درک عوامول اثرگوذار
همانطور که مشاهده میشوود رابطوه  4اتورگرسویون
تاریخی بر دوره حال است ( ،d ،fاثرات زمان و شرکت و  uپسماند مدل است) .امیود ریاضوی رابطوه
باال به قرار رابطه 2است.
رابطه )2
]

|

[

بر اساس تئوری خودرگرسیون برداری برای دادههای پانلی رابطه باال به قرار رابطه  3میشود (ᴦ

ضریب مدل است):
رابطه )3
]

|

[

∑

]

|

̂

[

∑

]

|

[

∑

بردار متغیرهای درون شرکتی تأثیرگذار بر سرمایهگذاری را در رابطه  3گذارده و آنها را در قابل
بردار  Xقرار دادهایم .رابطه  3اساس رویکرد  Panel Varبا استفاده از نرمافزار  Stataبرآورد میشود.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /05تابستان 1055

پارساپرتوي،فاطمهصرافوفاطمهبشارتپور

 03

متغیر سرمایه گذاری بیش از حد و ناکافی از خروجی برآورد حاصله از رابطه باال به دست میآید.
بخش مثبت آن نشاندهنده سرمایهگذاری بیش از حد و بخش منفی آن نشاندهنده سرمایهگذاری
ناکافی یا کمتر از حد است .بردار  Xشامل متغیرهای زیر است:
 :I/K سرمایهگذاری دارایی ثابت بهکل داراییها
 :FCF/K متغیر  FCFنشاندهنده جریان نقد آزاد شرکت است که برای محاسبه آن جریان
نقد عملیاتی بعالوه هزینههای غیر نقدی میشود که از آن هزینههای سرمایهگذاری در
دارایی ثابت کسر شده باشد .این متغیر نشاندهنده تقسیم جریان نقد آزاد به کل داراییها
است.
 : TQ نسبت کیوتوبین که از ارزش بازاری شرکت بعالوه ارزش دفتری بدهی تقسیم بر ارزش
دفتری کل داراییهای شرکت به دست میآید.
 :S/K فروش خالص به کل داراییها
 :P/K سود عملیاتی به کل داراییها
 :D/K بدهی به کل داراییها یا همان اهرم مالی
 :SIZE اندازه شرکت :لگاریتم طبیعی ارزش دفتری داراییهای شرکت
برای آزمون فرضیههای پژوهش مدل اصلی به قرار رابطه  1است:
رابطه )1

که این رابطه بر اساس تحقیقات فازاری و دیگران ( )4099ارائه شده است .ژانگ و دیگران ()2741
مدل باال را به شکل زیر بسط داده و بر اساس فرصتهای سرمایهگذاری طراحی کردند .با برآورد
مدل رابطه  5میتوان فرضیههای پژوهش را مورد بررسی قرارداد.
رابطه )5

رابطه )1

مدلهای  5و  1بر اساس روش  Panel GMMبا استفاده از نرمافزار  Eviewsبرآورد میشود.
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 -4یافتههای پژوهش
آمار توصيفی
در جدول  4آمار توصیفی پژوهش نشان داده شده است.
جدول  -1نتایج آمار توصيفی
انحراف

تعداد

آماره

ارزش

معيار

دادهها

جارک و برا

احتمال

4454

1/2241

7/4295

3/1451

7/4927
7/5541

نام متغير

ميانگين

ماكزیمم

مينيمم

سرمایهگذاری بیش از حد

7/7510

4/7401

7/7777

7/7010

سرمایهگذاری ناکافی

-7/7510

7/7777

-7/1349

7/7070

4454

جریان نقد آزاد

7/7343

7/0404

-7/9093

7/4013

4341

7/4071

سرمایهگذاری در دارایی ثابت

7/2574

7/9999

7/7779

7/4912

4340

3/1475

7/4940

اهرم مالی

7/1347

4/1125

7/7074

7/2727

4344

7/0719

7/1351

اندازه شرکت

43/0155

49/0303

47/7342

4/1171

4341

7/0713

7/1312

نسبت فروش

7/9102

5/1117

7/7777

7/5030

4340

1/2210

7/4270

کیوتوبین

4/1119

0/5097

7/3177

7/9010

4340

7/0307

7/1040

نسبت سود عملیاتی

7/4320

7/0475

-7/3219

7/4350

4341

4/5901

7/1524
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با توجه به آماره توصیفی ،میتوان شاخصهای باال را به شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و سایر
شاخصها تقسیم نمود که شاخصهای مرکزی عبارت از شاخص میانگین و میانه ،شاخصهای
پراکندگی عبارت از شاخص انحراف معیار و سایر شاخصها عبارت از شاخص حداقل ،حداکثر،
چولگی و کشیدگی میباشد.
آزمون مانایی متغيرها
برای آزمون مانایی از آزمون دیکی فولر تعمیمیافته ( )ADFاستفاده شده است .نتایج در جدول 2
نشان میدهد که تمامی متغیرهای پژوهش در سطح اطمینان  05درصد از مانایی برخوردار
میباشند.
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جدول  -2نتایج آزمون ریشه واحد -آزمون دیكی فولر
متغيرهای مدل

 ADFفيشر كای دو

احتمال

سرمایهگذاری بیش از حد

307

7/77

سرمایهگذاری ناکافی

350

7/77

جریان نقد آزاد

192

7/77

سرمایهگذاری در دارایی ثابت

345

7/77

اهرم مالی

144

7/77

اندازه شرکت

355

7/77

نسبت فروش

373

7/71

کیوتوبین

111

7/77

نسبت سود عملیاتی

125

7/77
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 -1-4آزمون مدلهای پژوهش
برآورد مدل اول
بیشوتر محققووان در تخموینهووای خووود از روش اثوورات ثابوت بوورای شناسووایی عواموول اثرگووذار بوور
سرمایه گذاری بیش از حد و ناکافی استفاده کردهاند .ما با استفاده از تفاضل مرتبه اول نشان دادهایم
که همبستگی بین متغیر وابسته با وقفه و پسماندها نیاز به اسوتفاده از تکنیوک متغیرهوای ابوزاری
دارد .در این پژوهش از آمارهی (آزمون سارگان) ،برای معناداری ابزارهای اسوتفاده شوده در مودل
استفاده کردهایم  .برای آزمون همبستگی بین همبستگی سریالی مرتبه دوم از آزموون آرالنوو و بانود
استفاده میکنیم .برای برآورد مدل های پژوهش از روش گشتاورهای تعمیمیافته ( )GMMاسوتفاده
شده است .در مدل اول به دنبال تأثیر جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری بیش از حد هسوتیم .نتیجوه
این آزمون در جدول  3گزارش شده است.
جدول  -3برآورد مدل اول

انحراف معيار

متغيرهای مدل

ضریب

سرمایهگذاری بیش از حد ()-4

-7/4410

7/7359

سرمایهگذاری در دارایی ثابت

7/0015

7/1021

4/1303

سرمایهگذاری در دارایی ثابت (^)2

-7/9575

7/5122

-4/5195

پسماند

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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متغيرهای مدل

ضریب

جریان نقد آزاد

7/4145

انحراف معيار

آماره t

احتمال

7/7972

2/7429

7/7111

اهرم مالی

7/2047

7/4700

2/5413

7/7427

اندازه شرکت

-7/7730

7/7491

- 7/2742

7/9175

عرض از مبدأ

-7/7340

7/7704

- 3/1001

7/7775

پسماند

منبع :یافتههای پژوهشگر

عالمت ( )-4نشان دهنده وقفه متغیر وابسته در مدل به صورت متغیر مستقل بوده که در مدل
 GMMاستفاده میشود ،عالمت (^  )2نشاندهنده میزان سرمایهگذاری ثابت برای هر دوره به توان
دو است همانطور که از نتایج جدول  3برداشت میشود جریان نقد آزاد تأثیر مثبت و معنادار در
سطح اطمینان  05درصد بر روی سرمایه گذاری بیش از حد دارد .این نتیجه در تائید فرضیه اول
پژوهش است .در ادامه آزمون ارالنو باند و ازمون سارگان را انجام میدهیم.
آزمون آرالنو -باند
روش به دلیل پویا بودن رگرسیون پانلی ،شرایط گشتاوری در وضعیت عدم وجود همبستگی
سریالی ویژه در جمالت اختالل تأمین میگردد و در نتیجه آرالنو و باند ( )4004بیان میکنند که
جمالت اختالل میبایست ) AR(1بوده و اما ) AR(2نباشند .در این حالت جمالت اختالل دارای
توزیع یکنواخت و مستقل خواهند بود اما در صورتی که جمالت اختالل فرآیندی ) AR(2را داشته
باشند به این معنی است که شرایط گشتاوری تأمین نشده است (گرین  ،2742بالتاجی .)2779
مشاهدات آزمون ارالنو و باند در جدول  1زیر آورده شده است:
جدول  -4آزمون آرالنو و باند
آماره m

احتمال

)AR(1

-2/1413

7/7790

)AR(2

-7/4105

7/9920
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همانگونه که مشاهده میشود برآوردگر )AR(1در سطح خطا  05درصد دارای معناداری میباشد
در صورتی که برآوردگر )AR(2معنادار نمیباشد .این امر نشان میدهد که جمالت اختالل از نوع
)AR(1بوده اما از نوع )AR(2نمیباشند پس جمالت اختالل دارای توزیع یکنواخت و مستقل
هستند.
آزمون سارگان
طبق جدول  5مقدار آماره آزمون سارگان نیز برابر با  29/02با ارزش احتمال  7/41بیش از سطح
خطا  5درصد بوده که نشان میدهد فرضیه صفر مبنی بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده
در مدل رد نشده و لذا متغیر ابزاری تعریف شده متغیر مناسبی برای برآورد مدل میباشد.
جدول  -5آزمون سارگان
آماره
21/92

درجه آزادی
29
منبع :یافتههای پژوهشگر

احتمال
7/40

 -2-4برآورد مدل دوم
در مدل دوم متغیر مستقل همانند مدل اول بوده و جریان نقد آزاد است .متغیر وابسته در این مدل
سرمایهگذاری ناکافی است .نتیجه آزمون مدل در جدول  1گزارش شده است.
جدول  -6برآورد مدل دوم
متغيرهای مدل

ضریب

انحراف معيار پسماند

آماره t

احتمال

سرمایهگذاری ناکافی ()- 4

-7/7040

7/7311

-2/1501

7/7797

سرمایهگذاری ناکافی ()- 2

-7/7904

7/7217

-3/1091

7/7772

سرمایهگذاری در دارایی ثابت

7/4510

7/2111

7/1325

7/5202

سرمایهگذاری در دارایی ثابت (^)2

-7/3740

7/3130

-7/9477

7/1719

جریان نقد آزاد

7/1170

7/7179

47/0903

7/7777

اهرم مالی

-7/2475

7/4242

-4/0311

7/7920

اندازه شرکت

-7/7727

7/7472

-7/2717

7/9391

عرض از مبدأ

-7/7201

7/7753

-5/4011

7/7777
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نتیجه برآورد مدل نشان داد سرمایه جریان نقد آزاد تأثیر مثبت و معنادار در سطح اطمینان درصد
 05بر سرمایه گذاری ناکافی دارد .علت استفاده از دو وقفه به دلیل معناداری آزمون ارالنو و باند
است.
آزمون آرالنو و باند
همانگونه که در جدول  0زیر مشاهده میشود برآوردگر )AR(1در سطح خطا  05درصد دارای
معناداری میباشد در صورتی که برآوردگر )AR(2معنادار نمیباشد .این امر نشان میدهد که
جمالت اختالل از نوع )AR(1بوده اما از نوع )AR(2نمیباشند پس جمالت اختالل دارای توزیع
یکنواخت و مستقل هستند.
جدول  -7آزمون آرالنو و باند مدل دوم
)AR(1
)AR(2

آماره m

احتمال

-5/9274
-4/7314

7/7777
7/3774

منبع :یافتههای پژوهشگر

آزمون سارگان
مطابق جدول  9مقدار آماره آزمون سارگان نیز برابر با  27/02با ارزش احتمال  7/10بیش از سطح
خطا  5درصد بوده که نشان میدهد فرضیه صفر مبنی بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری تعریف شده
در مدل رد نشده و لذا متغیر ابزاری تعریف شده (مقدار وقفه دوم متغیر سودآوری) متغیر مناسبی
برای برآورد مدل میباشد.
جدول  -8آزمون سارگان مدل دوم
آماره J

درجه آزادی

احتمال

12/52

20

7/91
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 -5بحث و نتيجهگيری
با توجه به نتایج به دست آمده ،جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری بیش از حد تأثیرگذار است و رابطه
بین متغیرهای مستقل و وابسته آن مثبت و مستقیم است؛ یعنی با افزایش جریان نقد آزاد،
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سرمایهگذاران تمایل بیشتری جهت سرمایهگذاری در شرکت دارند فرصتهای سرمایهگذاری و
استفاده بهینه از این فرصت ها باعث بروز سودآوری و رشد اندازه و ارزش شرکت میشود.
سهامداران در نتیجه سودآوری و سوددهی شرکت و کنترل ریسک عملیات و فرآیندهای تأمین
مالی و تولید و فروش می توانند سود حداکثری کسب نمایند .درک موقعیت و فرصتهای
سرمایهگذاری و عوامل اثرگذار بر این عوامل یکی از وظایف مهم برای مدیران شرکتها محسوب
میشود.
مدیران باید بهصورت بهینه و در طرحهایی سرمایهگذاری کنند که برای شرکت ارزشآفرینی
داشته باشد؛ به طور کلی ،کفایت سرمایهگذاری ،زمانی حاصل میشود که شرکت در تمامی (فقط)
طرحهایی باارزش فعلی خالص مثبت ،سرمایهگذاری کند؛ البته با این شرایط که بازار کامل باشد و
هیچ یک از مسائل بازار ناقص ،مانند گزینش نادرست و هزینههای نمایندگی وجود نداشته باشد.
سرمایهگذاری در حد بهینه ،مستلزم آن است که از یک سو ،از مصرف منابع در فعالیتهایی که
سرمایهگذاری در آن بیش از حد مطلوب انجام شده است ،جلوگیری شود و از سوی دیگر ،منابع به
سمت فعالیتهایی که نیاز بیشتری به سرمایهگذاری دارند ،هدایت شوند .با توجه به رابطه مثبت و
تأثیرگذار جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری بیش از حد در این پژوهش میتوان بیان داشت به
موازات افزایش در جریان نقد آزاد ،امکان دارد طرحهایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص
منفی باشند .در نتیجه آن ،مشکالت نمایندگی میتواند موجب سرمایهگذاری بیش از حد شود و
مدیران به منظور رسیدن به منافع شخصی خود ،انگیزه بیشتری جهت استفاده از جریان نقد آزاد
برای پذیرش سرمایهگذاری بیش از حد داشته باشند.
مهم ترین هدف مدیریت ،حداکثر کردن ثروت سهامداران است .از آنجا که سرمایهگذاری و
فرصت های ایجاد شده برای شرکت یکی از موارد رشد و سودآوری شرکتها است ،استفاده بهینه از
این فرصتها و آمادگی الزم برای بهرهبرداری از فرصتهای موجود ،از برنامههای مدیران میباشد .با
توجه به محدودیت منابع مالی ،عالوه بر مسئله توسعه سرمایهگذاری ،افزایش کفایت سرمایهگذاری
نیز از مسائل بااهمیت است .تصمیمهای سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایهگذاری و
مدیریت ثروت سهامداران است.
نکته حائز اهمیت اینکه جریان نقد آزاد منفی بهتنهایی نشاندهنده وضعیت نامطلوب نیست.
اگر جریان نقد آزاد منفی باشد ،میتواند حاکی از سرمایهگذاری زیاد شرکت باشد؛ امری که در
بسیاری از شرکت های نوپا طبیعی است .وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه
نگهدا ری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود .الزم به ذکر است که مدیریت وجه
نقد ارزش شرکت را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ زیرا سطوح سرمایهگذاری وجه نقد ،مستلزم
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افزایش هزینههای دیگر است که تحت تأثیر سطوح خالص سرمایه در گردش قرار دارد .با توجه به
رابطه مثبت جریان نقد آزاد بر سرمایهگذاری ناکافی میتوان بیان داشت :شرکتها با وجود جریان
نقد آزاد بیشتر نمیتوانند با درآمد کافی به پوشش هزینهها و فعالیتهای سرمایهگذاری بپردازند؛ به
عبارت دیگر هر چه شرکتها جریان نقد آزاد بیشتری داشته باشند ،این امر نتوانسته شکاف بین
سرمایهگذاری بهینه و سرمایهگذاری ناکافی را کاهش دهد به همین دلیل ،مستلزم آن است که
سرمایهگذاران در ارزیابی طرحها به کاوشهای عمیقتری بپردازند.
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش ،پیشنهاد میشود:
 )4واحدهای تجاری با توجه به فرصتهای سرمایهگذاری اقدام به تصمیمگیری منطقی با در
نظر داشتن محدودیت منابع و کارا بودن آن نمایند.
 )2آگاه ساختن سرمایهگذاران نسبت به مفید بودن اطالعات حسابداری
 )3مدیران و مسئوالن سازمان بورس اوراق بهادار تهران به منظور بهبود کارایی سرمایه با وجود
جریان نقد آزاد ضمن ارائه راهکارها ،نظارت بر کیفیت گزارشهای مالی حسابداری داشته
باشند .همچنین جهت کاهش تضاد منافع ،مؤسسات را ملزم به دقت بیشتر در امر
گزارشگری حسابداری و اعتبار دهی به گزارشات نمایند.
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