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چكيده
مداخله دولت و حضور اشخاص سیاسی در هیات مدیره ،می تواند تصمیمگیری شرکت و مسیر کسبوکار را
متاثر سازد .هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکتها با سود نقدی و بازده سهام در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است.
نمونه آماری تحقیق متشکل از  111شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1۸۱۱تا
 1۸۳1است .برای آزمون فرضیهها از روش تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و سود نقدی سهام رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد .به عبارتی با افزایش ارتباطات سیاسی ،سود نقدی تقسیمی افزایش مییابد .همچنین یافتههای تحقیق بیانگر
رابطه مثبت و معنی دار بین ارتباطات سیاسی و بازده سهام است .به عبارتی با افزایش ارتباطات سیاسی ،بازده
سهام شرکتها افزایش مییابد .این نتایج داللت بر این دارد که ارتباط سیاسی میتواند به عنوان عاملی مهم در
زمینه سود نقدی و بازده های سهام در نظر گرفته شود.
واژههاي كليدي :ارتباطات سیاسی ،سود نقدی سهام ،بازده سهام.

 -1استاد دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،گروه حسابداری ،تهران ،ایران
 -2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بوشهر ،گروه حسابداری ،بوشهر( ،مسئول مکاتبات)mohseni.abdoreza@yahoo.com.
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 -1مقدمه
واحد های تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط
نزدیک با دولت دارند ،زیرا از این طریق تحت
حمایتهای دولت واقع میشوند .این روابط منافع
زیادی نظیر تخفیفهای مالیاتی و دسترسی آسانتر به
اعتبارات را در پی خواهد داشت .لذا میتوان بیان کرد،
در نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات
سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکتهای دارای
روابط محسوب میشود .شرکتهای دارای روابط
سیاسی ،راحت تر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از
طریق ارتباطات خود دست می یابند .در این راستا
برخی مدیران شرکتها درصدد برقراری و حفظ ارتباط
بین شرکت و دولت با هدف رفع محدودیتهای مالی با
کمترین هزینه هستند (بوباکری و همکاران.)2112 ،
یکی از راهکارهای پیش روی دولت ،جهت کنترل
اقتصاد کشور ،نفوذ در واحدهای اقتصادی است .نفوذ
دولت در واحدهای اقتصادی ،از طریق روابط
سیاستمداران و یا مالکیت دولتی ایجاد می شود (نلی
ساری و آنوگراه .)2111 ،نفوذ و حمایت سیاسی دولت
را میتوان از دو جنبه مزایا و معایب ،مورد بررسی قرار
داد .حمایت سیاسی دولت ،ممکن است منجر به ایجاد
ارزش برای شرکت شود .برای مثال ،شرکتهایی که از
ارتباط خوبی با دولت برخوردارند ،مالیات کمتری
میپردازند ،سهم بازار بیشتری دارند ،وامهای بانکی با
سهولت بیشتری برای آنان فراهم میشود ،دولت در
عرضه عمومی سهام ،به آنها کمک میکند و نسبت به
سایر شرکتها ،آسانتر و با پرداخت هزینه کمتری از
امتیازهای مهم بهرهمند میشوند(لئوز و ابرهالزر-گی ،
 .) 2112اگرچه حمایت دولت ،مزیتهایی مثل هزینه
کمتر تأمین مالی را برای یک شرکت خاص به ارمغان
میآورد ،اما از طرف دیگر ممکن است منجر به
ناکارایی عملکرد شرکت گردد (نلی ساری و آنوگراه،
.) 2111
شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی از منافع
بودجه نرم 1بهرهمند میگردند .بودجه نرم اشاره به
جلب حمایت سیاسی و بهرهمندی از مزایای این
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حمایتها دارد .به نظر میرسد شرکتهایی که موفق
میشوند حمایتهای سیاسی را جلب نمایند ،وجوه نقد
کمتری نگهداری میکنند .زیرا مدیران اینگونه
شرکتها یا میتوانند نیازهای خود را با سطح اعتباری
باالتری که نیاز به پرداخت سریع وجه نقد ندارد ،تهیه
نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی ،در زمان
کوتاهتری به این منابع دسترسی خواهند داشت .از این
رو ،جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجهنقد زیاد
در شرکت می شود(بوباکری و همکاران.)2112 ،
همانطور که بیان شد ارتباطات سیاسی از طریق
فراهم نمودن امکان دسترسی به منابع مالی جدید،
تسهیلکننده سیاستهای شرکتها در زمینه توزیع
سود نقدی است .با این حال این اثرگذاری فراتر هم
خواهد رفت و آن هنگامی است که موضوع حضور
دولت در قالب سرمایهگذار نهادی در بسیاری
شرکت های بورسی ،در کنار ارتباطات سیاسی دیده
شود .بدین ترتیب ارتباط سیاسی به همراه حق رای
ناشی از حضور به عنوان مالک نهادی ،می تواند این
اثرگذاری را تقویت کند.
سهامداران عمدة شرکتهای دارای مالکیت
متمرکز ،با استفاده از حق رأی خود میتوانند شرکت را
به توزیع جریانهای نقدی اضافی به منظور کاهش
هزینه های نمایندگی وادار کنند ،تا جایگزینی برای
نظارت آنها باشد .از سوی دیگر ،انگیزة سرمایهگذاران
نهادی در زمینة سواری مجانی از فعالیتهای نظارتی
ایجاب می کند ،این گروه از سرمایهگذاران ،به جای
نظارت مستقیم ،با استفاده از قدرت رأی خود شرکتها
را به افزایش سود تقسیمی وادار کنند ،تا هزینههای
نمایندگی مربوط به جریانهای نقدی آزاد کاهش
یابد(مشایخ و بهزادپور.)1۸۳۸ ،
موضوع دیگری که میتواند در تقویت تاثیر
ارتباطات سیاسی و پیامدهای آن مورد توجه قرار
گیرد ،به پایینتر بودن ریسک شرکتهای دارای
ارتباط سیاسی نسبت به سایر شرکتها بر میگردد .به
گونهای که از منظر سرمایهگذاران چنین شرکتهایی
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گزینههای مطمئنتری برای سرمایهگذاری محسوب
میشوند.
شرکتهای دارای حمایتهای سیاسی نسبت به
فشارهای بازار و رقابتهای معمول حساس نیستند.
این شرکتها از ریسک کمتری نسبت به سایر
شرکتها برخوردار بوده و انتظارات سرمایهگذاران
نسبت به نرخ بازده سرمایهگذاری نیز کمتر است.
مسلماً این شرکتها هنگام مواجهه با بحرانهای مالی
از حمایتهای مالی دولت برخوردار میشوند ،از این رو
احتمال ورشکستگی آنها کمتر است(بوباکری و
همکاران.)2112 ،
در مجموع ارتباطات سیاسی از طریق دولت ،چه
بواسطه حضور افراد سیاسی در بدنه شرکتها ،و یا از
طریق مالکیت دولت و نهادهای دولتی به عنوان
سهامدار در این شرکتها ،میتواند شرایط را برای
تسهیل سیاستهای تقسیم سود و افزایش
جذابیتهای سرمایهگذاری فراهم نماید.
رابط ه بالقوه میان ارتباطات سیاسی با سود نقدی و
بازده سهام ،موضوع بسیار بااهمیتی است که مورد
مطالعه قرار نگرفته است .مطالعات تجربی پیشین به
رغم اینکه باعث آگاهی از مولفههای اثرگذار بر ساختار
سرمایه شرکتها میشوند ،با این حال عمدتاً بر مبنای
شرکتهای آمریکایی  ،اروپایی و سایر کشورهای توسعه
یافته قرار دارد.
با توجه به اهمیت موضوع و خالیی که در این
زمینه وجود دارد به نظر میرسد که پژوهش در این
حیطه ضروری است .این تحقیق در پی یافتن پاسخی
برای این پرسش است که آیا بین ارتباطات سیاسی
شرکتها از طریق دولت ،و سود نقدی و بازده سهام
رابطه وجود دارد.
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
حضور و نفوذ صاحبمنصبان دولتی در ارکان اداره
شرکت ها ،موضوعی است که می تواند با توجه به وجود
شواهد تجربی به عنوان امری بدیهی قلمداد شود .با
این حال ،ارتباطات سیاسی می تواند از طرق مختلف

بین شرکت ها و دولت ایجاد شود ،از جمله از طریق
ساختار مالکیت ،حضور در ترکیب هیات مدیره ،تولید
محصوالت خاص و ارتباطات شبکه ای(رضایی و
سعادتی .)1۸۳۸ ،صرفنظر از روش برقراری ارتباط
میان شرکتها و دولت ،آنچه از اهمیت بیشتری
برخوردار است ،پیامدهای این نوع از ارتباطات برای
شرکت هاست.
یکی از مهمترین ویژگی بازارهای سرمایه نوپا،
مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه ،وجود
سرمایهگذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق
مالکانه شرکتها توسط آنان است .کشور ما نیز از این
قاعده مستثنی نیست ،حضور سرمایهگذاران عمده ،از
جمله سازمانهای بزرگ دولتی ،و موسسات مالی در
بازار سرمایه موید این موضوع است(رشیدیان و
همکاران.)1۸۳۸ ،
اخیراً در مورد ارتباط بین سیاست و کسب وکار ،و
همچنین برجسته شدن میزان ارتباط سیاسی در
سراسر جهان بحث هایی مطرح شده است .به دلیل
وجود شواهد بین المللی در زمینه وجود روابط بین
سیاستمداران و شرکت ها ،تعداد زیادی از مطالعات به
بررسی پدیدهی ارتباطات سیاسی شرکتها پرداخته
اند .این مطالعات نشان می دهند که ارتباطات سیاسی
در سراسر جهان ،به ویژه در کشورهای با نظام های
حقوقی ضعیف ،شایع است .البته مطالعات اخیر نشان
میدهد که ارتباطات سیاسی تنها منحصر به چنین
محیطهایی نیست ،به عنوان مثال ،گلدمن و همکاران
( )211۳و کوپر و همکاران ( )2111نشان دادند که
ارتباطات سیاسی در ایاالت متحده نیز فراگیر اس ت.
مطالعات انجام شده در شرکتهای دارای ارتباطات
سیاسی نشان میدهد که ارتباطات سیاسی می تواند از
دو جهت مثبت و منفی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.
از یک طرف ،برخی از مطالعات به منافع زیاد ارتباطات
سیاسی اشاره کردهاند از جمله)1 :دسترسی آسانتر به
منابع مالی ،مثل وام های بانکی و بودجههایی با شرایط
مناسب  )2افزایش اعتماد به نفس در نظام حقوقی )۸
بهبود عملکرد  )1احتمال باالی نجات از توقیف )5
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افزایش ارزش شرکت به عنوان مثال از طریق افزایش
ارزش سهام ،هزینه سرمایه کمتر  )2امتیازهای معامله
از قبیل اولویت در قراردادهای دولتی .از سوی دیگر،
برخی از مطالعات نشان دادهاند که ارتباطات سیاسی
میتواند تاثیر منفی بر شرکت داشته باشد از جمله:
)1اطالعات حسابداری با کیفیت پایینتر )2انتخاب
مدیران و اعضای هیات مدیره با صالحیتهای پایین،
کاهش عملکرد بلند مدت شرکت به دلیل کاهش
انگیزههای مدیریتی یا ناکارآمدی )۸هزینه بدهی
باالتر(شالیفر و ویشنی.)1۳۳1 ،
رابطه مثبتی بین ارتباطات سیاسی ،رانتهای
اقتصادی و ارزش شرکتها در سطح جهان قابل
مشاهده است .چنین مواردی باعث میشود این
استدالل تقویت شود که اگر ارتباطات سیاسی در
تعیین ارزش شرکت ها ،بقاء شرکتها ،قدرت آنها و
دیگر ویژگیهای شرکتها ،دارای اهمیت است ،در این
صورت بایستی به صورت نظاممندی در بازار سهام،
منعکس شود(سیویالیز و همکاران.)2115 ،
فاسیو( )2111نشان داد شرکت های دارای ارتباط
سیاسی با اعضای پارلمان ،نسبت به سایر شرکت هایی
که از این ارتباط برخوردار نیستند ،دارای قدرت بازار
بیشتری هستند.
سیویالیز و همکاران( ) 2115در ادامه نتایج
فاسیو( )2111به این نتیجه رسیدند که سطح نفوذ
سیاسی بر میزان ارزش افزوده ناشی از این ارتباطات،
موثر است .آن ها همچنین نشان دادند بازده های
تحقق یافته مبتنی بر ارتباطات سیاسی ،هنگامی که
اشخاص سیاسی موردنظر ،خود مالک سهم هستند
نسبت به زمانی که تنها عضو هیات مدیره شرکت
هستند ،بسیار بیشتر است.
فان و همکاران( )2112نشان دادند که انحرافی در
سطح صنعت در خصوص مدیران عامل معینی که
دارای ارتباط سیاسی در چین هستند و در طبقهبندی
صنعت ،در گروه بخشهای کم برخوردار و دارای
مضیقه به لحاظ منابع طبیعی و تسهیالت قرار می
گیرند ،دیده می شود .آن ها با تکیه بر این یافته،
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چنین استدالل کردند که ارزش افزوده ناشی از ارتباط
سیاسی با توجه به نوع صنعت تغییر می کند.
سیویالیز و همکاران( )2115در تایید این دیدگاه
که ارتباطات سیاسی برای شرکتها از طریق فراهم
آوردن رانتهای اقتصادی ،ارزش افزوده ایجاد می
کنند ،به این نتیجه رسیدند که صرف های بازده ناشی
از ارتباطات سیاسی در صنایع رقابتی و قاعدهمند مثل
فنآوری ،اموال ،مالی و منابع ،به صورت مشخصی
باالتر است.
2
رانت اقتصادی  ،به عبارتی بازده مازاد بر هزینه
فرصت تملک منبع ،مورد عالقه شرکتهایی است که
بر اساس "اصول مدیریت مبتنی بر ارزش" فعالیت می
کنند .همانطور که تالیسون( )1۳۱2بیان میکند ،اگر
چه رانتها می تواند در یک سیستم قیمتی به صورت
طبیعی به وجود آید(مثل سودجویی در فعالیت ها) ،با
این حال این رانتها همچنین میتواند به صورت
تصنعی و بوسیله اقدامات دولت ایجاد شود .این نوع
اخیر ،به ایده رانت جویی ۸منتهی می شود؛ رقابت در
میان شرکت ها با هدف ایجاد ثروت به صورتی تصنعی
که منشاء انتقال آن ،صاحبمنصبان دولتی
هستند(تالوک .)1۳22 ،مشابه با این دیدگاه نظری،
جانسون و میتون( )211۸و ایمای( )2112به شواهدی
دست یافتند که نشان می دهد شرکتهای دارای
ارتباط سیاسی در آسیا ،از رانتهای اقتصادی ویژه و
معافیت در برابر قوانین و مقررات معین ،بهره می برند.
فاسیو( )2111 ،2112همچنین نشان دادند که
ارتباطات سیاسی در کشورهای با سیستم قانونی
ضعیف ،مداخالت دولتی و فساد زیاد ،دارای بیشترین
ارزش هستند .این صفات در واقع ویژگیهای عمومی
مربوط به بازارهای نوظهور هستند .این موضوع توسط
فیسمن( ،)2111فراسر و همکاران( ،)2112و لئوز و
ابرهالزر-گی( )2112به این صورت بیان شده است که
به صورت بالقوه ،پیوندی میان حمایتهای سیاسی و
شرکتها ،در بازارهای نوظهور آسیا وجود دارد.
شواهد پشتیبان ذکر شده در باال ،اشاره دارد به
اینکه بین سیاستمداران و عملکردهای کسب وکار در
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این بازارها یک پیوند ناگسستنی وجود دارد .در نتیجه
در این بازارها ،فشارهایی بر روی شرکتها اعمال می
شود تا برای باقی ماندن در عرصه رقابت ،روابط
سیاسی را برقرار و حفظ نمایند(سیویالیز و همکاران،
.)2115
اینکه آیا این فعالیتهای رانتجویی به صورت
مداوم مورد ارزیابی قرار میگیرد و در بازار سهام
منعکس می شود ،موضوع تحقیق حاضر است.
در جوامع رانت جو ،از پیوند میان سیاست و کسب
1
وکار چیزی به وجود می آید ،که "اقتصاد رفاقتی"
نامیده میشود .در این شرایط ،اقتصاد کشور با
گسترش گروههای کسب وکار دارای ارتباط با دولت،
رشد می کند(پامرلینو .)1۳۳۳ ،در چنین وضعیتی،
سیاستمداران قدرتمند معموالً رفتارهای تبعیض
آمیزی را با شرکت های دارای ارتباط ،از خود نشان
می دهند و از طریق ایجاد محیطی انحصاری ،که این
شرکتها را در برابر رقبای خود حفاظت می کند،
عملیات و فعالیتهای آن ها را تسهیل می
کنند(چایتاناکیج .)2112 ،برای مثال ،چارومیلیند و
همکاران( )2112نشان دادند که شرکتهای دارای
ارتباط سیاسی قادر هستند وام های بلندمدتتری را
نسبت به سایرین به دست آورند .تامین مالی بهتر ،به
شرکت های دارای ارتباط کمک میکند تا نتایج مالی
و قدرت بازار بهتری داشته باشند .بنابراین منافع
اقتصادی ناشی از ارتباطات سیاسی به صورتی کامالً
ملموس و قابل مشاهده است.
شالیفر و ویشنی( ،)1۳۳1و اسونسون( )211۸بیان
میکنند که ایجاد و حفظ ارتباطات سیاسی می تواند
دشوار و اغلب برای صاحبان کسب وکار پرهزینه باشد.
این موضوع به ویژه برای شرکت های در حال فعالیت
در کشورهایی که با تغییرات مکرر در دولت روبرو
هستند ،باعث می شود که برقراری مجدد و حفظ
ارتباطات با صاحبان قدرت پرهزینه باشد.
مباحث مختلفی در رابطه با تقسیم سود از جمله
میزان تقسیم سود و زمان پرداخت ،بین مدیران و
سهامداران مطرح می شود که در نهایت تعیین کننده

سیاست شرکت در مورد تقسیم سود نقدی است.
دالیل زیادی برای تقسیم یا عدم تقسیم سود وجود
دارد .کشف و شناسایی دقیق عوامل اثرگذار بر سیاست
تقسیم سود هنوز یکی از مسائل بحث بر انگیز در حوزه
مدیریت مالی شرکتها است .مدیریت شرکت باید
متغیرهای متفاوتی را قبل از تصمیمگیری درباره
چگونگی پرداخت سود تقسیمی در نظر بگیرد .در
صورتی که عوامل اثرگذار بر نسبت سود تقسیمی و
میزان تأثیر آنها مشخص شود ،مدیران به نگرشی
درباره موقعیت شرکت خود از لحاظ تقسیم سود دست
می یابند و بهتر میتوانند تصمیمگیری کنند .سود
تقسیمی روی ارزش سهام شرکت و آینده آن تأثیر
گذار است .به دست آوردن سود و کسب ثروت هدف
مشترک تمامی سهامداران است .تصمیم گیری
نادرست در این زمینه ممکن است منجر به از دست
دادن سهامداران شرکت و در پی آن کاهش در ارزش
شرکت شود.
همانطور که در بخش های قبل بیان گردید
شرکت هایی که از حمایت های سیاسی برخورداند،
می توانند از مزایای بودجه نرم استفاده کنند .چنین
شرکتهایی در کنار بهرهمندی از منابع مالی با هزینه
کمتر چه از طریق بازار پول و چه از طریق بازار
سرمایه ،از ریسک کمتری برخوردار بوده و در بحران
های مالی از حمایتهای مالی دولت برخوردار هستند.
قرار گرفتن شرکت در چنین فضایی نگرانیها در زمینه
کمبود نقدینگی را کاهش داده و شرایطی را برای
مدیران فراهم می کند تا در سیاست های سود
تقسیمی به گونهای عمل کنند که ضمن تامین رضایت
سهامداران ،از آن به عنوان ابزاری برای جذب منابع
بیشتر از بازار سرمایه استفاده نمایند .در کنار این
موضوع بایستی به حضور سهامداران نهادی عمدتاً
دولتی در بسیاری از شرکتهای تحت حمایتهای
سیاس ی نیز اشاره کرد که قادر هستند از طریق حق
رای خود شرکتها را برای پرداخت سود سهام بیشتر
تحت فشار قرار دهند.
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سهامداران نهادی شرکتها با استفاده از حق رأی
خود می توانند شرکت را به توزیع جریانهای نقدی
اضافی به منظور کاهش هزینههای نمایندگی وادار کنند
تا جایگزینی برای نظارت آنها باشد(مشایخ و بهزادپور،
.)1۸۳۸
بر اساس مطالب مطرح شده در قسمت های قبل
این انتظار وجود دارد که ارتباطات سیاسی شرکتها با
دولت ،که خود زمینه ساز حمایتهای بعدی است،
بتواند بر سود نقدی و بازده سهام موثر باشد.
ساموئل و همکاران( )2112به بررسی ارتباطات
سیاسی ،سرمایه گذاران نهادی و سود نقدی سهام در
مالزی پرداختند .این مطالعه بر روی یک نمونه
تصادفی از  215۱مشاهده در مالزی برای دوره 2111
تا  211۳انجام شده است .نتایج نشان می دهد که
شرکت های دارای ارتباطات سیاسی تمایل دارند سود
سهام کمتری توزیع کنند .در حالیکه مالکان نهادی
تمایل به پرداخت سود سهام بیشتر دارند.
لینگ و همکاران ( ) 2112به بررسی تاثیر ارتباطات
سیاسی شرکتها بر تامین مالی ،سرمایهگذاری
شرکت های بزرگ ،و عملکرد مالی پرداختند .نتایج
نشان داد که شرکت های با ارتباطات سیاسی قوی تر،
معموال دسترسی آسانتری به تامین مالی بلندمدت
دارند .هرچند ارتباطات سیاسی ممکن است به
شرکتها برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر و
افزایش بار مالی کمک کند ،اما مداخله سیاستمداران
ممکن است موجب تحریف در تخصیص منابع
اجتماعی ،و در نتیجه عملکرد ضعیف شود.
فردیناند و همکاران( )2115به بررسی نهادهای
سیاسی ،نقدشوندگی بازار سهام و سیاست تقسیم سود
شرکت پرداختند .با استفاده از یک نمونه از  52کشور،
نتایج نشان میدهد که ارتباط منفی بین سود سهام و
نقد شوندگی بازار سهام با ارتباطات سیاسی قوی تر
وجود دارد.
تائو و همکاران( )2115به بررسی ریسک سیاسی و
سیاست تقسیم سود با توجه به بحرانهای سیاسی
بینالمللی پرداختند .در این تحقیق از یک نمونه بزرگ
931

بینالمللی شامل  ۸5کشور بین سالهای 1۳۳1تا
 211۱استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد
که سود نقدی سهام با ریسک سیاسی باال ،ارتباط
معنی داری دارد .تجزیه و تحلیل بیشتر نشان می دهد
که اثر ریسک در سیاست پرداخت سود ،برای
شرکتهای چند ملیتی قوی تر است.
لی و ژو( )2115به بررسی رابطه بین ارتباطات
سیاسی و دسترسی به بازارهای عرضه اوراق بهادار در
چین پرداختند .نتایج نشان داد که ارتباطات سیاسی
تاثیر مثبت و معنیداری بر عرضه اولیه اوراق بهادار
دارد و شرکت هایی که دارای ارتباطات سیاسی
هستند ،کمتر احتمال دارد که عرضه اوراق بهادار آنها
توسط مقامات نظارتی برای حسابرسی انتخاب شود.
سیویالیز و همکاران( )2115به بررسی رابطه بین
ارتباطات سیاسی و بازده سهام در شرکتهای تایلندی
پرداختند .نتایج نشان داد که بازده سهام باالتر با
ارتباطات سیاسی رابطه معنیداری دارد .به ویژه این
رابطه در صنایع قدرتمند و بزرگ ،بیشتر است.
سو و همکاران( ) 2111به بررسی ارتباط بین
سودنقدی و ارتباطات سیاسی در شرکت های چینی
پرداختند .نتایج نشان داد که ساختار مالکیت در
شرکتها نقش مهمی در سیاست تقسیم سود به
نسبت معامالت با اشخاص وابسته و ارتباطات سیاسی
بازی می کند .شرکت هایی که دارای روابط سیاسی
هستند سود نقدی باالتری نسبت به سایر شرکتها
پرداخت می کنند.
هو و همکاران( )2111ارتباط بین مالکیت نهادی و
ارتباطات سیاسی را بین سال های  1۳۳۳تا  211۳در
مالزی بررسی کردند .بر اساس مشاهدات آن ها ،یک
رابطه مثبت و معنیداری بین مالکیت نهادی و
ارتباطات سیاسی وجود دارد.
مارتینز و همکاران( ) 211۸به بررسی اثر ارتباطات
سیاسی بر رفتار قیمت سهام در شرکتهای برزیلی
پرداختند .این مطالعه با استفاده از روش مطالعه
رویدادی برای تعیین اثرات انتصاب اعضای هیات
مدیره با تجربه سیاسی بر قیمت سهام و در
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شرکتهای که در طول سال  211۱با بحران مالی
مواجه بودند ،انجام شده است .نتایج نشان میدهد که
ارتباطات سیاسی می تواند بازده مثبت قابل توجهی در
کوتاه مدت داشته باشد.
بوباکری و همکاران ( )2112هزینه سرمایه را در
شرکت های دارای ارتباطات سیاسی بررسی نمودند ،آن
ها دریافتند که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
نسبت به سایر شرکتها از هزینه سرمایه حقوق
صاحبان سهام کمتری برخوردارند و ریسک آن ها نیز
نسبت به شرکتهای دیگر کمتر است.
بلیس و گول ( )2112در پژوهشی ارتباط بین
روابط سیاسی و هزینه بدهی را مورد بررسی قرار
دادند .یافتههای آنها نشان داد از منظر بازار سرمایه و
موسسات حسابرسی ،شرکتهای دارای ارتباطات
سیاسی ،ریسک بیشتری نسبت به سایر شرکتها
دارند .شواهد آنها نشان داد این شرکت ها به طور
عمده ،هزینه بدهی باالتر ،گزارشگری زیان بیشتر و
حقوق صاحبان سهام منفی بیشتری دارند .میزان
1145درصد از شرکت های دارای ارتباطات سیاسی
مورد بررسی ،حقوق صاحبان سهام منفی داشتند .در
حالیکه آن ها مطابق قانون ورشکسته بودند ،ولی به
فعالیت خود ادامه می دادند .همچنین ،وجود دوگانگی
وظیفة مدیرعامل در شرکتهای دارای رابطه سیاسی،
برای وامدهندگان ریسک بیشتری به همراه داشت و
نسبت باالتر مدیران مستقل عضو کمیته حسابرسی،
این ریسک را کاهش می داد.
هانگ و همکاران ( )2112به مطالعه مالحظات
سیاسی در تصمیمگیری های شرکتهای دولتی
پذیرفته شده در بورس هنگکنگ پرداختند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که شرکتهای برخوردار از
روابط سیاسی ،عملکرد ضعیفتری دارند .اما به رغم
عملکرد ضعیف ،مدیران این شرکتها با استفاده از
قدرت و حمایت سیاسی دولت ،زمینه را برای پذیرفته
شدن این شرکتها در بورس های خارجی فراهم می
کنند.

نلیساری و آنوگراه ( )2111به بررسی اثر
حمایت سیاسی دولت بر شفافیت اطالعات و عملکرد
شرکتها در کشور اندونزی پرداختند .نتایج این
پژوهش ،حاکی از آن بود که درصد مالکیت دولتی ،با
شفافیت اطالعات و نسبت بازده دارایی ها ،رابطه مثبت
و معنیداری دارد .اما زمانی که از حضور سیاستمداران
در هیأت مدیره شرکتها به عنوان معیار اندازهگیری
حمایت سیاسی دولت و از کیوتوبین به عنوان معیار
اندازهگیری عملکرد استفاده می شود ،این روابط
معنیدار نخواهد بود .عالوه بر آن ،یافتههای پژوهش
حاکی از آن بود که در رابطه بین درصد مالکیت دولتی
و نسبت بازده دارایی ها ،شفافیت اطالعات دارای نقش
میانجیگری است.
کوپر و همکاران ( ) 2111به بررسی ارتباط سیاسی
شرکتها و بازده سهام در شرکتهای ایاالت متحده
آمریکا بین سال های 1۳2۳تا  2111پرداختند .نتایج
تحقیق نشان میدهد که این اقدامات یا ارتباطات،
تاثیر مثبت و معنیداری بر بازده سهام دارد .عالوه بر
این ،اثرات قویتر در شرکت هایی دیده میشود که
مشارکت به سمت مجلس نمایندگان و حزب دموکرات
وجود داشته است.
رهنورد ( )1۸۳5به بررسی رابطه بین ارتباط
سیاسی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .نتایج نشان داد بین
ارتباطات سیاسی از طریق دولت و نسبت بازده دارایی
ها و نیز نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی
و معنیداری وجود دارد.
رضایی و ویسی حصار( )1۸۳۸به بررسی تاثیر
ارتباط سیاسی با دولت بر رابطه بین تمرکز مالکیت و
کیفیت گزارشگری مالی ،و تمرکز مالکیت و هزینة
سرمایه سهام عادی در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد در
شرکت هایی که ساختار مالکیت آن ها متمرکز است،
کیفیت سود باالست؛ حال آنکه در شرکت های دارای
روابط سیاسی گسترده با دولت که ساختار مالکیت
متمرکزی دارند ،کیفیت سود پایین است .همچنین در
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شرکتهایی که ساختار مالکیت متمرکزی دارند ،هزینة
سرمایه سهام عادی پایین است ،ولی در شرکت های
دارای روابط سیاسی گسترده با دولت که ساختار
مالکیت متمرکزی دارند ،هزینة سرمایه سهام عادی باال
است.
رضایی و سعادتی ( )1۸۳۸به بررسی نقش
حمایت سیاسی دولت بر میزان نگهداشت وجه نقد در
شرکتها پرداختند .ضمناً اثر هزینه نمایندگی به
عنوان متغیر مداخله گر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد بین حمایت سیاسی و سطح نگهداشت
وجه نقد رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
همچنین ،اثر حمایت سیاسی بر موجودی نقد با
افزایش هزینه نمایندگی ،تشدید میشود و رابطه منفی
بین حمایت سیاسی از شرکت ها با نگهداشت وجه
نقد ،تحت تاثیر سطح باالی هزینه نمایندگی قرار
میگیرد.
رضایی و رفیعی نیا ( )1۸۳۸به بررسی رابطه
ترکیب هیات مدیره با اهرم مالی در شرکت های دارای
ارتباط سیاسی پرداختند .یافتههای حاصل از این
پژوهش نشان داد که در شرکتهایی که دارای
ارتباطات سیاسی زیاد یا کم هستند بین اهرم مالی و
ترکیب هیات مدیره رابطهای وجود ندارد .بنابرین اینکه
شرکت هایی تبعیت بیشتری از قوانین و مقررات دولت
می نمایند (ارتباطات سیاسی زیاد) و یا تبعیت کمتری
می نمایند (ارتباطات سیاسی کم) ،این موضوع تعیین
کننده ریسک مالی نیست.
رضایی و افروزی ( )1۸۳۸با بررسی اثر روابط
سیاسی شرکت بر هزینه بدهی در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند
که ارتباطات سیاسی شرکت ها موجب کاهش هزینه
بدهی آن ها می شود.
نیکومرام و همکاران( ) 1۸۳2با بررسی تاثیر روابط
سیاسی شرکت برکیفیت اقالم تعهدی و سپس رابطه
متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط
سیاسی با کیفیت اقالم تعهدی ،به این نتیجه رسیدند
که وجود رابطه سیاسی منجر به کاهش کیفیت اقالم
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تعهدی میگردد .همچنین یافتههای آنها نشان داد
که شاخص کیفیت اقالم تعهدی با متغیرهای اندازه
موسسه حسابرسی ،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی
رابطه مستقیم و با اندازه شرکت رابطه معکوس دارد.
محمودآبادی و نجفی ( )1۸۳2به بررسی نقش
شفافیت اطالعات در تبیین رابطه بین حمایت سیاسی
دولت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد بین
حمایت سیاسی دولت و شفافیت اطالعات ،رابطه
منفی و معنیداری وجود دارد .اما حمایت سیاسی
دولت و شفافیت اطالعات رابطه معنیداری با نسبت
بازده داراییها ندارند و زمانی که نسبت کیوتوبین ،به
عنوان معیار اندازهگیری عملکرد در نظر گرفته می
شود ،بین حمایت سیاسی دولت و عملکرد شرکت،
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنین در
رابطه بین حمایت سیاسی دولت و نسبت کیوتوبین،
متغیر شفافیت اطالعات ،دارای نقش واسطهای است.
به عبارت دیگر ،حمایت سیاسی دولت منجر به کاهش
شفافیت اطالعات میشود ،و شفافیت پایین اطالعات
به نوبهی خود ،منجر به بهبود عملکرد شرکت
میگردد.
خواجوی و حسینی ( )1۸۱۳به بررسی ارتباط بین
میزان حمایت سیاسی دولت و ساختار سرمایه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .این پژوهش نشان داد که بین ساختار
سرمایه و حمایت سیاسی دولت ،ارتباط مثبت و
معنیداری وجود دارد .همچنین در شرکتهایی که از
حمایت سیاسی دولت برخوردارند ،حجم بدهیها بدون
توجه به بازده حاصل از آن و ظرفیت استقراض،
افزایش یافته است.
 -3فرضيه هاي پژوهش
بر اساس مطالعات گذشته ،ارتباطات سیاسی
مزایایی را برای شرکتهای دارای ارتباط فراهم میکند
که این مزایا برای شرکت های مشابه ولی فاقد ارتباط،
در دسترس نیستند .شرکتهای دارای ارتباطات
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سیاسی دسترسی بیشتری به منابع دولت دارند ،مطابق
با "تئوری عالمتدهی" 5این انتظار وجود دارد که
شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی با پرداخت بیشتر
سود نقدی ،چشمانداز آتی قویتر خود را به بازار
مخابره نموده و مزیت رقابتی خود را نشان دهند(برای
مثال ،سو و همکاران.)2111 ،
بر اساس مطالعات گذشته ،میتوان چنین استدالل
نمود که در اقتصادی که رانتجویی از طریق ارتباطات
سیاسی ،نه تنها برای کسب وکار ضروری است بلکه
برای رسیدن به آن رقابت وجود دارد ،سرمایهگذاران
در بازار سهام چنین کشورهایی به صورت نظاممندی
تمایل دارند برای به دست آوردن سهام شرکتهایی که
به لحاظ سیاسی دارای ارتباط هستند با همدیگر در
ارایه پیشنهاد قیمتی باالتر رقابت کنند .به عبارت
دیگر ،ارتباطات سیاسی می تواند این پیام را برای
سرمایه گذاران داشته باشد که در جایی که روابط
سیاسی هست ،رانتهای اقتصادی برای شرکتهای
دارای روابط سیاسی وجود خواهد داشت(برای مثال،
سیویالیز و همکاران.)2115 ،

نمونهگیری از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک
استفادهشده است .بطوری که ،کلیه شرکتهای عضو
جامعه آماری که دارای شرایط زیر بودهاند ،بهعنوان
نمونه انتخاب ،و سایر شرکتها حذفشدهاند:
 )1قبل از سال  1۸۱2در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرفته شده باشد.
 )2بهمنظور افزایش همسنجی و همسانسازی
شرایط انتخابی شرکتها ،پایان سال مالی
شرکتها منتهی به پایان اسفندماه باشد.
 )۸به دلیل متفاوت بودن ماهیت اقتصادی
شرکتهایی نظیر شرکتهای سرمایهگذاری،
واسطهگری مالی ،هلدینگ ،بانک و لیزینگ از
سایر شرکتها ،این شرکتها از نمونه
حذفشدهاند.
 )1اطالعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای
تحقیق در دسترس باشد.
همچنین دادههای مورد نیاز پژوهش نیز از
اطالعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی
شده و گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع
عمومی شرکت استخراجشده است .با اعمال محدودیت
های فوق ،تعداد  111شرکت برای بازه زمانی 2ساله
انتخاب گردید .دادههای جمعآوریشده در صفحه
گسترده اکسل اصالح و طبقهبندی شده ،و تجزیه و
تحلیل نهایی به کمک نرم افزار  Stataنسخه  12انجام
شده است.

 -3روش شناسي پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف ،از نوع پژوهشهای
کاربردی است .همچنین از نظر ماهیت و روش از نوع
پژوهشهای توصیفی -همبستگی قلمداد میشود .در
این پژوهش به منظور تدوین مبانی و مفاهیم نظری و
نیز برای گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده
شده است .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .قلمرو
زمانی سالهای  1۸۱۱تا  1۸۳1برای این پژوهش در
نظر گرفتهشده است .در این پژوهش به منظور

 -4مدل هاي پژوهش و متغير هاي آن
برای آزمون فرضیه اول از مدل بکارگرفته شده در
پژوهش سیویالیز و همکاران ( )2115استفاده شده
است.

 -2فرضيههاي پژوهش
 )1بین ارتباطات سیاسی و سود نقدی سهام رابطه
معنیداری وجود دارد.
 )2بین ارتباطات سیاسی و بازده سهام رابطه
معنیداری وجود دارد.

 متغير وابسته
سود نقدی سهام(
سود نقدی هر سهم است.
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 متغير مستقل
ارتباطات سیاسی از طریق دولت)
(  :در
پژوهش نیکومرام و همکاران( ،)1۸۳2نشانههای
مدیریت سیاسی شرکت عبارتند از وجود اعضای هیأت
مدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع
نهادهای سیاسی ،و یا وجود سهامدار عمده(دارای
حداقل ده درصد سهام دارای حق رای) دولتی و شبه
دولتی بیان شده است .مطابق با پژوهشهای بوشمن و
همکاران ( ،)2111خواجوی و حسینی ( ،)1۸۱۳
محمودآبادی و نجفی ( )1۸۳2و نلیساری و نوگراه
( ،)2111درصد مالکیت مستقیم یا نهادی دولت به
عنوان نماینده متغیر ارتباطات سیاسی از طریق دولت
در نظر گرفته شده است .جهت تعیین حداقل درصد
مالکیت ممکن ،که بتواند بر تصمیمگیریهای مرتبط با
سیاسته ای مالی و عملیاتی یک واحد تجاری ،اثرگذار
باشد ،تعریف استاندارد حسابداری شماره  ،21از «نفوذ
قابل مالحظه» مد نظر قرار گرفته شده است .بر اساس
استاندارد مذکور ،اگر واحد سرمایه گذار به طور
مستقیم یا غیر مستقیم ( برای مثال ،از طریق واحد
تجاری فرعی ) حداقل  21درصد از حق رای واحد
سرمایه پذیر را در اختیار داشته باشد ،فرض می شود
که از نفوذ قابل مالحظهای برخوردار است ،مگر این که
نبود چنین نفوذی را بتوان به روشنی اثبات کرد
(کمیته تدوین استاندارد های حسابداری.)1۸۱۳ ،
بنابرین تعریف عملیاتی متغیر ارتباطات سیاسی دولت
به صورت زیر است:
درصد مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم دولت و
نهادهای دولتی ،در صورتی که در شرکت بیش از
 %21باشد ،مقدار این متغیر برابر یک و در غیر این
صورت ،صفر در نظر گرفته می شود.

 متغيرهاي كنترلي
) :لگاریتم طبیعی کل داراییهای
اندازه شرکت(
شرکت در پایان سال.
اهرم مالی)
( :کل بدهیها تقسیم بر کل
داراییها در پایان سال.
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( :داراییهای جاری منهای
نقدینگی)
بدهیهای جاری تقسیم بر کل داراییها.
( :سود خالص تقسیم بر میانگین
بازده داراییها )
کل داراییها.
( :ارزش بازار حقوق
نسبت کیو توبین )
صاحبان سهام بعالوه ارزش دفتری کل بدهیها،
تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییها.
برای آزمون فرضیه دوم از مدل بکارگرفته شده در
پژوهش سیویالیز و همکاران ( )2115استفاده شده
است.

 متغير وابسته
بازده سهام( ) :برای محاسبه بازده سهام ،تفاوت
قیمت سهم در ابتدا و پایان دوره را به سود نقدی
اضافه نموده و حاصل را بر قیمت سهم در ابتدای دوره
تقسیم می کنیم.

تعریف سایر متغیرها همانند آن چیزی است که در
فرضیه فرعی نخست بیان شده است.
 -5نتايج پژوهش
خالصه آمارهای توصیفی متغیرهایی استفاده شده
در این پژوهش در جدول شماره  1ارایه شده است.
همانطور که در این جدول مشاهده می شود حدود 2۱
درصد مشاهدات دارای ارتباط سیاسی از طریق دولت
هستند .این مشاهدات در برگیرنده سال شرکتهایی
است که دارای روابط سیاسی هستند .متوسط لگاریتم
طبیعی سود نقدی ،و بازده سهام نیز به ترتیب  54۸و
 ۸2درصد است.
نتایج بررسی همبستگی میان متغیرها در جدول شماره 2
ارایه شده است.
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یکی از مفروضات رگرسیون های خطی ،ثابت بودن
واریانس خطاها می باشد که به عنوان فرض همسانی
واریانس ها شناخته می شود .برای آزمون این پیش
فرض از آزمون والد تعدیل شده استفاده شده است.
بررسی نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها در جدول
شماره  1نشان می دهد سطح معنی داری کمتر از 5
درصد است .این بدان معنا است که مشکل ناهمسانی
واریانس وجود دارد.

با توجه به جدول شماره  2بین ارتباطات سیاسی
از طریق دولت با سود نقدی و بازده سهام رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد .قبل از آزمون فرضیات تحقیق
باید از نرمال بودن دادهها اطمینان پیدا کرد ،برای
آزمون نرمال بودن جمالت خطا از آزمونهای مختلفی
میتوان استفاده کرد .یکی از این آزمونها ،آزمون
شاپیروویلک می باشد که در این تحقیق نیز از این
آزمون استفادهشده است.

جدول  -1آمارههاي توصيفي
عالمت

تعداد

اختصاري

مشاهدات

سود نقدی سهام

Cash Divdend

2۳۱

1

بازده سهام

R

2۳۱

-14۱۳1

۱4152

ارتباطات سیاسی

GOCO

2۳۱

1

1

1

اندازه شرکت

SIZE

2۳۱

۳4۱۱1

1۱4151

1۸4111

1۸4521

اهرم مالی
نقدینگی

Leverage
Liquidity

2۳۱
2۳۱

14115
-24221

14۳2۸
14۱1۳

14125
14122

14221
1411۳

1425۱
1422۸

بازده دارایی

ROA

2۳۱

-14۸۱2

142۸1

14112

14125

141۸1

کیو توبین

Tobins Q

2۳۱

142۸1

1۳412۸

1412۱

142۳1

14۳12

متغير

حداقل

حداكثر

ميانه

ميانگين

انحراف معيار

241۸۱

54۸22

542۱۳

145۳۱

14111

14۸21

14۳۳1

142۱2

14151
14۸۱۳

جدول  -2آزمون همبستگي
Tobins Q

ROA

Liquidity

1
1

*1451۸

-1411۱ *-1412۳
1
*در سطح خطای  5درصد معنیدار است

LEV

SIZE

R

Cash D

1

GOCO

عالمت

متغير

1

GOCO

ارتباطات سیاسی

1
14125

*1412۸

Cash D

14151

R

سود نقدی سهام
بازده سهام

1

14112

*14121

*14211

SIZE

اندازه شرکت

1

*14۳2

1411۱

14115

-1411۸

LEV

اهرم مالی

*- 14222

*- 141۱2

14122

*14115

-14151

Liquidity

نقدینگی

*- 14215

14121

*1412۸

*- 14112

1415۸

ROA

بازده دارایی ها

14152

-14121

*- 141۱2

1412۸

-1411۸

Tobins Q

کیو توبین

پیش فرض دیگر مدل های رگرسیون خطی ،عدم
وجود خودهمبستگی میان جمالت خطا است .برای
آزمون عدم وجود خودهمبستگی از آزمون والدریج
استفاده شده است .بررسی نتایج این آزمون در جدول
شماره  5نشان داده شده است.

در روش رگرسیون چندگانه قبل از اینکه مدل
برآورد شود ،الزم است در ابتدا آزمون اف لیمر (چاو)
جهت تشخیص روش دادههای تابلویی و یا تلفیقی
استفاده شود .اگر سطح معنی داری کمتر از  5درصد
باشد روش دادههای تابلویی تایید میگردد و در غیر
این صورت ،روش تلفیقی استفاده می شود .اگر
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داده های تابلویی تایید گردد ،الزم است برای تشخیص
روش داده های تابلویی با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی
از آزمون هاسمن استفاده شود .اگر سطح معنی داری
آزمون هاسمن کمتر از  5درصد باشد ،روش دادههای
تابلویی با اثرات ثابت پذیرفته میشود ،در غیر این
صورت روش دادههای تابلویی با اثرات تصادفی انتخاب
میشود.
جدول  -3آزمون نرمال بودن
متغير

شاپيروويلک

سطح معناداري

جمله خطا مدل اول

141۳5

14111

جمله خطا مدل دوم

14212

141۸1

جدول  -4آزمون ناهمساني واريانس
فرضیه ها
مدل اول

ناهمسانی
دارد

سطح معناداری
14111

آماره
2۸14221

مدل دوم

دارد

14111

22242۸1

جدول  -5آزمون عدم وجود خود همبستگي
خود

سطح

همبستگي

معناداري

مدل اول

دارد

14111

224211

مدل دوم

ندارد

1421۸

14211

فرضيه ها

آماره

جدول -6نتايج حاصل از آزمون اف ليمر و آزمون
هاسمن
مدل
اول
دوم

آزمون

آماره

سطح
معنيداري

نتيجه

اف لیمر

1541۳1

14111

روش تابلویی

هاسمن
اف لیمر

۳۸4211
۸4۳21

14111
14111

اثرات ثابت
روش تابلویی

هاسمن

1114551

14111

اثرات ثابت

با توجه به نتایج آزمون های پیش فرض رگرسیون
و انتخاب مدل ،برای آزمون فرضیه نخست از رگرسیون
حداقل مربعات تعمیم یافتهی ناهمسان و همبسته به
روش داده های تابلویی ،و برای آزمون فرضیه دوم از

نتایج حاصل از آزمون فرضیه نخست پژوهش در
جدول شماره  2نشان داده شده است.
میزان ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با
 141۸۱است .یعنی در حدود  11درصد از تغییرات
متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی
توضیح داده می شود .سطح معنیداری مدل 14111
بوده و مؤید معنیدار بودن مدل برای آزمون فرضیه
است .ضریب متغیر ارتباط سیاسی  1421۳و سطح
معنیداری این متغیر  14111است ،که نشان میدهد
این رابطه از نظر آماری معنیدار است .به عبارت دیگر
میان ارتباط سیاسی شرکتها و سود نقدی تقسیمی
رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .این شواهد از
فرضیه نخست تحقیق پشتیبانی میکند .بنابراین
شرکت های دارای حمایت سیاسی نسبت به سایر
شرکتها سود نقدی بیشتری توزیع می کنند .به
عبارت دیگر ارتباطات سیاسی شرکتها از طریق
دولت ،موجب افزایش سود نقدی سهام آنها میشود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش در جدول
شماره  ۱نشان داده شده است .میزان ضریب تعیین
تعدیل شده مدل برابر با  1412۱است .یعنی در حدود
 1۱درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل و کنترلی بیان میگردد .سطح معنیداری مدل
 14111بوده و مؤید معنیدار بودن مدل برای آزمون
فرضیه است .ضریب متغیر ارتباط سیاسی  14111و
سطح معنیداری این متغیر  14111است ،که نشان
میدهد این رابطه از نظر آماری معنیدار است .به
عبارت دیگر میان ارتباط سیاسی شرکتها و بازده
سهام رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .این
شواهد از فرضیه دوم تحقیق پشتیبانی می کند.
بنابراین شرکتهای دارای حمایت سیاسی نسبت
به سایر شرکت ها ،بازده سهام بیشتری دارند .به
عبارت دیگر ارتباطات سیاسی شرکتها از طریق دولت
موجب افزایش بازده سهام آنها می شود.

رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافتهی ناهمسان و
مستقل به روش داده های تابلویی استفاده شده است.
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جدول  -7نتايج تخمين مدل اول پژوهش
متغير

عالمت اختصاري

ضريب

آماره

مقدار ثابت
ارتباطات سیاسی

C
GOCO

145۱1
1421۳

2۱451
2422

14111
14111

اندازه شرکت

SIZE

14111

۸4۱1

14111

اهرم مالی

LEV

1412۳

14۸2

14121

نقدینگی

Liquidity

14۱۳1

11422

14111

بازده دارایی ها

ROA

-14125

-۱411

14111

کیو توبین

Tobins Q

14111

1411
سطح معنی
داری مدل

14111

141۸۱

ضریب تعیین تعدیلشده

z

سطح معنيداري

14111

جدول  -8نتايج تخمين مدل دوم پژوهش
عالمت اختصاري

ضريب

آماره

متغير
مقدار ثابت

C

-142۱۱

-۸41۸

14112

ارتباطات سیاسی

GOCO

14111

2411

14111

اندازه شرکت

SIZE

14115

2452

14111

اهرم مالی
نقدینگی

LEV
Liquidity

1452۸
141۸۸

14۸1
۸41۱

14111
14111

بازده دارایی ها

ROA

14۱2۱

۸4۳1

14111

-1412۸

-2411

14121

کیو توبین
ضریب تعیین تعدیلشده

Tobins Q

1412۱

 -6نتيجه گيري و بحث
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که بین
ارتباطات سیاسی و سود نقدی سهام رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .به عبارت دیگر شرکتهای
دارای ارتباط سیاسی نسبت به سایر شرکتها ،سود
نقدی بیشتری میان سهامداران توزیع می کنند .این
یافته ها مطابق انتظارات بوده و با مبانی نظری تحقیق
و ادبیات مربوطه انطباق دارد .بر اساس مبانی نظری
شرکت های برخوردار از حمایت های سیاسی از مزایای
بودجه نرم برخوردار می شوند .این شرکتها از یک
طرف قادر خواهند بود کاالها و خدمات مورد نیاز برای
انجام عملیات خود را با شرایط اعتباری مناسب تامین
نمایند ،به سهولت منابع مالی مورد نیاز خود را از بازار
پول و بازار سرمایه تامین می کنند ،در بحران های

z

سطح معنی داری مدل

سطح معنيداري

14111

مالی از حمایت های دولتی برخوردار هستند ،و در
مجموع دغدغه های نقدینگی در این شرکتها کمتر
بوده و مدیران تمایل کمتری به نگهداری سطح باالی
نقدینگی دارند .از طرف دیگر این ارتباطات سیاسی با
مالکیت نهادی دولت که در اغلب این شرکتها وجود
دارد ،همراه شده و شرایط اعمال فشار برای توزیع سود
بیشتر را به عنوان جایگزینی برای نظارت مستقیم
طبق تئوری هزینه نمایندگی فراهم می آورد .عالوه بر
این ،همسان با سو و همکاران( )2111ارتباطات
سیاسی مزایایی را برای شرکتهای دارای ارتباط فراهم
می کند که این مزایا برای شرکت های مشابه ولی فاقد
ارتباط ،در دسترس نیستند .شرکتهای دارای
ارتباطات سیاسی دسترسی بیشتری به منابع دولت
دارند ،مطابق با تئوری پیام دهی این انتظار وجود دارد
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که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی با پرداخت
بیشتر سود نقدی ،چشمانداز آتی قویتر خود را به بازار
مخابره نموده و مزیت رقابتی خود را نشان دهند.
نتایج به دست آمده با یافته های سو و
همکاران( )2111همسان و با فردیناند و
همکاران( )2115و ساموئل و همکاران( )2112مغایرت
دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که
بین ارتباطات سیاسی از طریق دولت و بازده سهام
رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .مطابق با مبانی
نظری ،شرکت های دارای حمایت های سیاسی دارای
ریسک کمتری هستند ،زیرا در بحرانهای مالی از
مزایای این حمایت ها برخوردار خواهند بود .این
موضوع باعث میشود این شرکتها نسبت به سایرین
به جهت سرمایهگذاری از جذابیت بیشتری برخوردار
باشند .عالوه بر این ،همسان با سیویالیز و
همکاران( )2115میتوان چنین استدالل نمود که در
اقتصادی که رانتجویی از طریق ارتباطات سیاسی ،نه
تنها برای کسب وکار ضروری است بلکه برای رسیدن
به آن رقابت وجود دارد ،سرمایهگذاران در بازار سهام
چنین کشورهایی به صورت نظاممندی تمایل دارند
برای به دست آوردن سهام شرکتهایی که به لحاظ
سیاسی دارای ارتباط هستند با همدیگر در ارایه
پیشنهاد قیمتی باالتر رقابت کنند .به عبارت دیگر،
ارتباطات سیاسی می تواند این پیام را برای
سرمایه گذاران داشته باشد که در جایی که روابط
سیاسی هست ،رانتهای اقتصادی برای شرکتهای
دارای روابط سیاسی وجود خواهد داشت .نتایج به
دست آمده با یافته های مارتینز و همکاران(،)211۸
کوپر و همکاران( )2111و سیویالیز و همکاران
( )2115مطابقت دارد.
به هر حال آنچه مسلم است وجود چنین ارتباطاتی
میان شرکتها و دولت ،صرف نظر از سایر مزایا و
معایبی که در تحقیقات گذشته به آنها پرداخته شده
است ،میتواند تاثیر بااهمیتی بر تخصیص بهینه منابع
در بازار سرمایه داشته باشد .شرکت های تحت
912

حمایت ،بواسطه برخوردای از این مزایا ،نسبت به
فشارهای بازار و رقابت های معمول حساس نیستند،
بنابراین نسبت به سایر شرکتها در جذب سرمایه در
موقعیت بهتر و جذاب تری قرار میگیرند و این موضوع
باعث می شود تخصیص منابع به صورت بهینه صورت
نگیرد.
این نتایج پیشنهاد میدهد که ارتباطات سیاسی
می تواند به عنوان یک معیار مهم در خصوص سود
نقدی و بازده سهام در نظر گرفته شود .البته بیشتر
بودن سود نقدی و بازده سهام در شرکت های
برخوردار از حمایتهای سیاسی حاصل مکانیزم صحیح
قیمت گذاری در یک فضای رقابتی و شفاف نیست،
بلکه این نتیجه منتسب به اقتصاد مبتنی بر رانتجویی
است .به محققان آتی پیشنهاد میشود رابطه میان
شاخص درک فساد و مزایای حمایتهای سیاسی از
جمله سود نقدی و بازده سهام را مورد مطالعه قرار
دهند.
فهرست منابع








خواجوی ،شکراله ،.و حسینی ،سید حسین.
(" )1۸۱۳بررسی رابطه ی حمایت سیاسی دولت و
ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران" .مجله پیشرفت های
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