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چکيده
هدف اين پژوهش بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی ،اجتناب مالیاتی و معامالت با اشخاص وابسته با ارزش شرکت با تاکیدد
بر نظريه اقتصاد سیاسی در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهدران میباشد .جامعه آماری پژوهش با استفاده از
اطالعات  551شرکت طی بازه زمانی از سال  5811تا  5831با بوده و آزمون فرضیهها از طريق رگرسیون چندگانه و به روش
حداقل مربعات تعمیم يافته ( )EGLSباچیدمان دادهای تابلويی با رويکرد اثرات ثابت صورت پذيرفت .نتايج پژوهش نشان داد
که ارتباطات سیاسی ،اجتناب مالیاتی و معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر منفی و معنیداری دارندد .همنندین
ارتباطات سیاسی رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت را تشديد میکندد بده گوندهای کده
وجود معامالت با اشخاص وابسته در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی ،منجر به کاهش ارزش شرکت میشدود .ايدن نتدايج
گويای اين واقعیت است که شرکت های دارای ارتباطات سیاسی قوی ،احتمال بیشتری وجود دارد کده معدامالت بدا اشدخاص
وابسته شرکت را خارج از روال عادی انجام دهند  .وجود رابطه منفی بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت حاکی از
تايید تئوری نمايندگی بوده که بیان میدارد اين گونه معامالت در راستای فرصتطلبی مديريت و کسب منافع شخصی بدرای
مدديدران بده کدار گرفته میشود و مدوجب متضرر شدن شرکت و سهامداران مدیگردد .همننین در شرکتهايی که مدديران
آن عالوه بر داشتن ارتباطات سیاسی به دنبال اهداف اجتناب مالیاتی نیز هستند ارزش شرکت کاهش میيابد .به اين دلیل که
مديران شرکتهای دولتی دارای افق تصمیمگیری کوتاهمدت بوده و تدالش مدی نمايندد تدا بده هدر طريدق ممکدن از جملده
دستکاری و مديريت سود ،عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزايش و میزان مالیات قابل پرداخت را کاهش يا به
تعويق بیاندازند که اين مساله در نهايت منجر به کاهش ارزش شرکت میشود .به طور کلی مطابق نظريه اقتصاد سیاسدی بده
دلیل حمايت دولت از ارتباطات سیاسی در شرکت هايی که روابط سیاسی حاکم است ،محیط عملیاتی شفاف نیسدت .در نتیجده
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کیفیت اطالعات در شرکتهای دارای اطالعات سیاسی پايین تر از ساير شرکت بوده و در نتیجه منجر به کاهش ارزش شرکت
میشود.
کليد واژگان :ارتباطات سیاسی ،اجتناب مالیاتی ،معامالت با اشخاص وابسته ،ارزش شرکت.
مقدمه
يکی از مهمترين ويژگیهای بازار سرمايه هر کشور؛ تاثیر پذيری از مسايل سیاسی است .تغییرات سیاسی در بدنه حاکمیت از
آنجا که تغییراتی در ديدگاههای اقتصادی در پی دارد تاثیر ملموس و سريعی بر بورس اوراق بهادار میگذارد .استدالل بر اين
است که شرکتهای دارای روابط گسترده سیاسی ،به دلیل برخورداری از شرايط خاص ،هزينه های کمتری را متحمل می
شوند .واحدهای تجاری نیز تمايل زيادی به برقراری ارتباط نزديک با دولت و سیاستمداران دارند (رهنمای رودپشتی و
محسنی .)5831 ،زيرا اين روابط منافع زيادی نظیر امتیاز دسترسی به بازارهای داخلی و بینالمللی ،تخفیفهای مالیاتی،
دسترسی آسانتر به اعتبارات و تامین مالی ،يارانههای دولتی در پی دارد ،در عوض در شرکتهای دارای روابط سیاسی ممکن
است منافع به دست آمده ناشی از اين روابط را با سیاستمداران تسهیم نمايند .اين نوع بافت اقتصادی در سطح يک جامعه،
"اقتصاد مبتنی بر رابطه" نامیده میشود (ونگ و همکاران .)5252 ،در نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباط سیاسی يک
منبع مهم ارزش برای شرکتهای دارای اين روابط است (لی و وانگ .)5251 ،حمايت سیاسی دولت ،ممکن است منجر به
ايجاد ارزش برای شرکت شود .برای مثال ،شرکتهايی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند ،مالیات کمتری میپردازند،
سهم بازار بیشتری دارند ،وام های بانکی با سهولت بیشتری برای آنان فراهم می شود ،دولت در عرضه عمومی سهام ،به
آنها کمک میکند و نسبت به ساير شرکتها ،آسان تر و با پرداخت هزينه کمتری از امتیازهای مهم بهره مند میشوند
(ونگ و همکاران .)5252 ،شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی از منافع "بودجه نرم" بهرهمند میگردند .بودجه نرم اشاره به
جلب حمايت سیاسی و بهره مندی از مزايای اين حمايتها دارد که اين موضوع منجر به افزايش ارزش شرکت آنها میشود
(کیم و ژانگ.)5251 ،
دولت و نهاد های شبه دولتی در ايران در ساختار مالکیت و مديريت شرکت ها از نقش مهمی برخوردار هستند و به دلیل
برخورداری آن ها از منابع مالی و نفوذ سیاسی ،ساختار مالکیت در ايران تا اندازه زيادی محدود به دولت و نهاد های شبه
دولتی می باشد ،لذا استفاده از نظريه اقتصاد سیاسی برای شرح رفتار متغیرهای اقتصادی و مالی از توجیه کافی برخوردار
است .اقتصاد سیاسی به پديده هايی اشاره می کند که در کانون توجه رشته های اقتصاد و سیاست قرار دارد (ديدار و
همکاران .)5831 ،اقتصاد سیاسی به دنبال توضیح روابط متقابل اقتصاد و سیاست بر يکديگر می باشد .فرضیة بنیادی در اين
نظريه اين است که ،در قلمرو سیاست نیز همانند قلمرو اقتصاد ،افراد و واحدهای تصمیم گیرنده ،به دنبال حداکثر کردن توابع
هدف خود با توجّه به محدوديتها می باشند (جیانگ و همکاران .)5253 ،کارگزاران دولتی بر مبنای اصول و آموزه های
لیبرالیسم خود جزيی از جامعه به شمار میآيند و خواهان حداکثر سازی منافع شخصی خود هستند؛ امّا تناقضی که در اينجا
وجود دارد اين است که دولت و کارگزاران آن بايد به فکر منافع اجتماع و حداکثرسازی آن باشند (آنینگ سجاتی.)5223 ،
مطالعات تجربی حسابداری نشان داده است که ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظیر حقوقی -قضايی ،قوانین تجاری و مالیاتی،
عرف ،فرهنگ و نظام سیاسی در کنار فشار بازار سرمايه ،رفتار مديران ،حسابرسان ،سرمايهگذاران ،تدوين کنندگان قوانین و
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مقررات و ديگر فعاالن بازار سرمايه را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار میدهد .لذا بستر ظهور و حضور دولت ،شامل
نهادهای حکومتی در عرصه اقتصاد ايران به دلیل شرايط ويژه آن که متاثر از اتکای شديد به درآمدهای نفتی میباشد،
همواره مهیا بوده است .در اين محیط اقتصادی برای شرح و پیشبینی رفتار متغیرهای اقتصادی ،می بايست آن دسته از
ئوریهايی مورد توجه قرار گیرند که منعکس کننده واقعیات حاکم بر محیط اقتصادی باشند .لذا هدف کلی از اين تحقیق در
مرحله نخست بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی ،اجتناب مالیاتی و معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکتهای پذيرفته شده
در بورس میباشد .همننین به عنوان هدف آرمانی ،اين تحقیق می تواند با آزمون فرضیه اقتصاد سیاسی در بازار سرمايه
ايران ،تاثیر ورود و نفوذ مراجع قدرت سیاسی بر ارزش شرکت را اندازه گیری نموده و بر اساس اين نتايج راهکارهايی را برای
اصالح ساختار مديريت و سرمايه شرکت ها ،نحوه اداره و تغییر شرايط بازار به سمت يک بازار رقابتی و متقارن از لحاظ
دسترسی به اطالعات فراهم گردد .از منظر نوآوری موضوعی نیز انتظار میرود ؛  )5نتايج پژوهش بتواند موجب بسط مبانی
نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با عوامل موثر بر ارزش شرکت شود )5 .شواهدی ارايه شود تا ارتباط بین حرفه حسابداری
با محیط سیاسی و اقتصادی کشور تشريح گردد و  )8پژوهش حاضر موجب خلق ايدههای نو در زمینه بررسی روابط موجود
بین ارتباطات سیاسی و اقتصادی و حداکثر کردن ثروت سهامداران گردد.
مبانی نظری پژوهش
نظريهی اقتصاد سیاسی ،از نیمهی دوم قرن بیستم با گسترش و نفوذ مکتب لیبرالیسم ،وارد متون اقتصادی جهان شد
(جیانگ و همکاران .)5253 ،اين نظريه نه تنها مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران واقع شده است ،بلکه جامعه شناسان
نیز آثاری در بسط و توضیح اين نظريه ارائه دادهاند .بر اساس اين نظريه؛ اقتصاد و سیاست تأثیر متقابل بر يکديگر دارند .اين
به اين معنا است که فعالیت و تصمیمگیریهای سیاسی ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر فعالیتهای اقتصادی و بر عکس
دارند (مهدیفرد و رويايی .)5831 ،به اعتقاد فیسمن ( )5225روابط سیاسی در مقايسه با پايههای اقتصادی شرکت ،عامل
اصلی تعیین کننده سودآوری (عملکرد) شرکت در کشورهای آسیای شرقی و در حال توسعه است ،او معتقد است که عملکرد
شرکتهای دارای روابط سیاسی به طور گسترده تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار دارد ،که عالئق آنها را مورد توجه قرار می-
دهد .در شرکتهای دارای روابط سیاسی؛ دسترسی به منابع سرمايه بستگی زيادی به سود گزارش شده ندارد ،زيرا روابط
سیاسی منجر به دسترسی آسان به اعتبار و منابع سرمايه از بانکهای تحت تملک دولت میگردد (ابراهیمی و همکاران،
.)5831
وجود روابط بین شرکتها و شخصیتهای سیاسی ،ناشی از نیازهای متعدد طرفین به يکديگر است .شرکتها به داليلی از
قبیل ضعف بازار در پشتیبانی از نیازهای واحدهای تجاری ،مصون ماندن از هزينههای سیاسی و برخورداری از منابع اقتصادی
و اطالعاتی دولت ،خواهان برقراری اينگونه روابط هستند (بوبکری و همکاران .)5255،همننین ،برمبنای تئوری وابستگی
منابع ،روابط سیاسی با فراهم نمودن منابع ارزشمند و کلیدی برای شرکتها باعث کاهش عدم اطمینان در فضای کسب و کار
میشود (حبیب و همکاران .)5251 ،طبق فرضیه ارتقای سیاسی ،عملکرد مديران شرکتهای دولتی به طور عمده بر اساس
معیارهای کوتاهمدت سنجیده میشود ،بنابراين مديران شرکتهای دولتی تالش مینمايند تا به هر طريق ممکن ،عملکرد
دوره جاری را بهبود بخشند و همین امر ارزش شرکت را در اينگونه شرکتها افزايش میدهد (ژو و لی .)5221 ،لینگ و
همکاران ( )5251بیان میکنند که داشتن روابط سیاسی قوی ،سرمايه اجتماعی ارزشمندی برای شرکتها و مديران آنها
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محسوب میشود .نتايج برخی پژوهشها نشان میدهد که ارتباطات نزديک سیاسی با دولت منجر به بهبود عملکرد مالی
شرکت میشود (بوبکری و همکاران5255 ،؛ فاشو .)5252،با اين وجود مطالعات ديگری نیز خالف اين موضوع را تايید کردهاند
و بیان میدارند که ارتباطات سیاسی منجر به کاهش ارزش شرکت میشود (فاشو ،5221 ،و فن و همکاران .)5221 ،لینگ و
همکاران ( )5251بیان میکنند که شرکتهايی که دارای ارتباطات سیاسی قوی هستند ،بازدهی کمتری نسبت به ديگر
شرکتها که دارای ارتباطات ضعیفی هستند دارند و شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی قوی ،احتمال بیشتری وجود دارد که
سرمايههای خود را بیش از حد سرمايهگذاری کنند (هارفورد ،5333 ،جنسن ،5311 ،مالمندينر و تات ،5221 ،لینگ و همکاران،
 .)5251به طور کلی همبستگی بین ارتباطات سیاسی و ارزش شرکت میتواند به صورت مستقیم بر وضعیت مالیاتی شرکت،
حمايتهای سیاسی دولتی از شرکت ،اعتباردهی ،تامین مالی ،محیط اطالعاتی ،شفافیت اطالعات ،تقارن اطالعاتی ،سودآوری،
نوع معامالت با اشخاص وابسته و همننین به صورت غیرمستقیم بر ساير متغیرهای بازار از جمله اهرم مالی ،سرمايه در
گردش و اطمینان سهامداران تاثیرگذار باشد (گارسیا و همکاران.)5223 ،
معامالت با اشخاص وابسته نیز ممکن است موجب استغنای سهامداران ،مديران و ساير کنترلکنندگان واحد انتفاعی و ايجاد
هزينه برای طرفهای غیروابسته در اين معامالت گردد .اين مهم میتواند از طريق خريد و فروش دارايیها ،کاالها ،خدمات،
دريافت وامهايی با شرايط مطلوب و با استفاده از دارايیهای شرکت به عنوان تضمین تسهیالت شخصی انجام گیرد که خود
باعث انتقال ثروت خواهد بود .معامالتی که عمدتاً به صورت مستقیم توسط سهامداران عمده ،مديران و اعضای هیئت مديره
انجام میگیرد تأثیر منفی بر ارزش شرکت و نقش قابل توجهی در رسوايیهايی دارد که منجر به شکست شرکتها و گروه-
های بزرگی از شرکتها میشود .هر اندازه معامالت اشخاص وابسته در شرکت بیشتر باشد امنیت برای سهامداران جزء
پايینتر بوده و در نتیجه اين امر باعث کاهش ارزش سهام شرکت خواهد شد (نخیلی ،مويز .)5255 ،رسوايیهای اخیر در
ارتباط با معامالت اشخاص وابسته يکی از نگرانیهای عمدهی شرکتهای سهامی است که اغلب ناشی از معامالت تجاری
پینیدهی ناهمگون بین شرکت ،سرپرستان ،مديران و يا صاحبان اصلی شرکت میباشد .ذينفعان و استفادهکنندگان در بازار
سرمايه و ساير سهامداران شرکت ،عموماً تضادهای منفعتی بالقوهی اين معامالت را بررسی میکنند (گوردن و همکاران،
 .)5221تا زمانیکه احتمال منحرف نمودن منابع شرکت به واسطهی معامالت با اشخاص وابسته توسط سهامدارانی که
سرمايهی شرکت را کنترل میکنند وجود دارد ،سهامداران عمده نیز در مقابل با کاهش ارزش سهام ،ارزش شرکت را به طور
قابل مالحظهای میتوانند کاهش دهند (لی و وانگ.)5251 ،
امروزه نقش نظامهای مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچ کس پوشیده نیست .در بعد
اجتماعی ،هدف اصلی وضع مالیات ،کاهش فاصله تأمین طبقاتی و توزيع مجدد درآمدهاست .هدف اقتصادی از وضع مالیات-
ها ،تثبیت نوسانات اقتصادی ،تخصیص بهینه تامین منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسريع فرآيند توسعه بخشی يا
منطقه ای میباشد و هدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز ،تأمین مالی بودجة دولت میباشد (دستگیر و طابوسیان،
 .)5838به دلیل نقش خاص مالیات و تأثیرات آن ،موضوع مالیات ،قوانین و ساز و کارهای مربوط به آن ،از دير باز مورد توجه
صاحب نظران اقتصاد ،مالیة عمومی ،سیاسیون ،تشکلها و حتی عموم مردم قرار داشته است .در حقیقت ،مالیات به نوعی،
پرداخت هزينة زندگی اجتماعی میباشد .با اين حال ،مالیات بر درآمداز منظر شرکتها هزينه است (رجب آتیه و همکاران،
 ) 5251و شرکتها انگیزه خواهند داشت به منظور افزايش ارزش سهام شرکت ،تا حد ممکن در هزينههای خود صرفه جويی
نمايند .مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که اجتناب مالیاتی می تواند ابزاری برای ذخیرة مالیات و کاهش
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هزينههای شرکت و به تبع آن ،افزايش ثروت سهامداران باشد (ابراهیمی و همکاران .)5831 ،با توجه به اينکه شرکتها بعد
از برقراری ارتباطات سیاسی ،دسترسی آسانتری به منابع مالی دارند ،لذا وجود ارتباطات سیاسی در شرکتها ،تصمیمات
سرمايهگذاران را تحتالشعاع قرار میدهد ،عالوه بر اين فرآيند خصوصیسازی و کوچکسازی دولت و تغییر در ساختار
مالکیت موجب تغییر در میزان ارتباطات سیاسی شرکتها میگردد .لذا بررسی روابط سیاسی مديران و معامالت آنها و اجتناب
مالیاتی موضوعی است که در چارچوب اقتصاد سیاسی قابل بررسی است .با توجه به مطالب بیان شده مساله اساسی پژوهش
حاضر پاسخ به اين سوال است که وجود ارتباط سیاسی در شرکتها چه پیامدهايی بر ارزش شرکت دارد .انجام اين پژوهش
در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد ،زيرا کشور ايران يک محیط ايده آل برای بررسی اقتصاد سیاسی است.
در ايران نیز روابط سیاسی دارای ابعاد پررنگی است .ايران يکی از باالترين نسبت شرکتهای دولتی يا وابسته به دولت را در
جهان دارا میباشد .پژوهش صورت گرفته در ايران در خصوص حوزه اقتصاد سیاسی ناچیز بوده امید است انجام اين پژوهش
بتواند اطالعالت سودمندی را در اختیار تدوين کنندگان استانداردهای حسابداری ،مسئوالن سازمان بورس اوراق بهادار تهران
و ساير ذينفعان قرار دهد و موجبات رشد و توسعه پژوهش و مبانی نظری در اين حوزه را فراهم آورد.
پيشينه پژوهش
ونکزيا و همکاران ( )5252در بررسی ارتباط بین ارزش شرکت و معامالت با اشخاص وابسته طی سالهای  5225تا  5228در
مورد شرکتهای چینی صورت پذيرفت ،به اين باور رسیدند که بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکتها رابطهی
معکوسی وجود دارد و اين قبیل معامالت باعث کاهش در ارزش سهام شرکت میگردد.
اينجر و ونسنت ( )5251در تحقیقی به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت در بورس
استرالیا با استفاده از اطالعات  5151شرکت طی دوره زمانی  5221الی  5258پرداختند .مدلهای رگرسیونی تحقیق با استفاده
از روش دادههای ترکیبی تخمین زده شد .نتايج تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی باعث افزايش ارزش شرکت و اجتناب
مالیاتی باعث کاهش آن می شود .همننین مسئولیت اجتماعی باعث تعديل رابطه بین اجتناب مالیات و ارزش شرکت می
شود.
کیم و ژانگ ( )5251در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و سیاست مالیاتی جسورانه پرداختند .دوره زمانی
تحقیق آنها سالهای بین  5333تا  5223بود .نتايج تحقیق آنها نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر معناداری سیاست مالیاتی
جسورانه دارد و شرکتهای با ارتباط سیاسی باالتر از سیاستهای مالیاتی جسورانهتری استفاده مینمايند و میزان اجتناب
مالیاتی باالتری دارند.
لینگ و همکاران ( )5251در پژوهشی به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر تامین مالی خارجی ،بیشسرمايهگذاری و عملکرد
شرکت در بورس چین طی بازه زمانی  5331تا  5255پرداختند .نتايج اين تحقیق که با استفاده از اطالعات  528شرکت انجام
گرفته بود نشان داد که بین ارتباطات سیاسی و بازده دارايی (عملکرد شرکت) رابطه منفی وجود دارد .عالوه بر اين ،شرکت-
هايی که ارتباطات سیاسی قویتری دارند ،توسط وامهای بلند مدت بانکی (تامین مالی خارجی) تامین میشوند و احتمال
بیشتری برای سرمايهگذاری بیش از حد دارند ،که تقريبا پازل اثرات نامطلوب ارتباطات سیاسی را در عملکرد ارائه میدهد و
منجر به کاهش عملکرد مالی میشود.
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ونگ و همکاران ( )5252در پژوهشی به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی ،حسابرسی داخلی و ارزش شرکت در بورس اوراق
بهادار چین پرداختند .نتايج اين پژوهش که با استفاده از اطالعات  111شرکت طی بازه زمانی  5331تا  5251انجام گرفت
نشان داد که حذف ارتباطات سیاسی باعث کاهش  %5در ارزش سهام شرکتها میشود .همننین حسابرسی داخلی باعث
افزايش ارزش شرکت میشود .عالوه بر اين نتايج نشان داد که حسابرسی داخلی میتواند رابطه بین ارتباطات سیاسی و ارزش
شرکت را تقويت کند.
دارابی و داودخانی ( )5831در پژوهشی به بررسی تاثیر معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکتهای پذيرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .اين پژوهش که با استفاده از اطالعات نمونهای شامل 512شرکت از شرکت های پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  5811تا  5835انجام گرفت نشان داد که بین معامالت با اشخاص وابسته و
ارزش شرکت رابطهی معنادار و منفی وجود دارد .بین بازده نقدی سهام و اندازهی هیئت مديره با ارزش شرکت رابطهی
معناداری وجود ندارد و بین اهرم مالی با ارزش شرکت رابطهی معنادار منفی و بین بازده دارايیها با ارزش شرکت رابطه معنادر
مثبتی وجود دارد.
محمودی و فالح ( )5831در پژوهشی به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی هیات مديره و ارزش شرکت در شرکتهای
پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتايج اين پژوهش که با استفاده از اطالعات  11شرکت بورسی طی بازه
زمانی  5813تا  5831انجام شده بود نشان داد بین ارتباطات سیاسی هیات مديره و ارزش شرکت در شرکتهای پذيرفته شده
بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
بادآورنهندی و تقی زاده خانقاه ( )5831در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمايهگذاری بیشتر از حد و عملکرد
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطالعات  552شرکت طی بازه زمانی  5813تا 5831
پرداختند .نتايج پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی بر سرمايهگذاری بیشتر از حد تأثیر مثبتی داشته و بر عملکرد شرکت تأثیر
منفی میگذارد.
جنت مکان و همکاران ( )5831در پژوهشی به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر شاخصهای عملکرد مديريت مبتنی بر ارزش
و هزينه نمايندگی پرداختند .در اين پژوهش که با استفاده از اطالعات  558شرکت از شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله  5811تا  5831انجام گرفت نتايج نشان داد که شرکتهای دولتی ارتباط مثبت و
معناداری با رتبه بندی مديريت مبتنی بر ارزش دارد .همننین نتايج پژوهش نشان میدهد که شرکتهای با مالکیت نهادی
وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با رتبه بندی مديريت مبتنی بر ارزش دارد .در فرضیه دوم شرکتهای با مالکیت
نهادی وابسته به دولت ارتباط منفی و معناداری با هزينه نمايندگی دارد .همننین نتايج پژوهش حاکی از عدم ارتباط معنادار
بین شرکتهای با مالکیت دولتی و هزينههای نمايندگی دارد.
فرضيههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش ،فرضیههای زير برای اين پژوهش تدوين شده است:
فرضیه اول :ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم :اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم :معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
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فرضیه چهارم :ارتباطات سیاسی بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم :ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد.
روش پژوهش
اين پژوهش از نظر نوع هدف؛ کاربردی و از نظر شیوهی انجام و ماهیت ،از نوع پژوهشهای توصیفی و از نظر فلسفه جزء
پژوهشهای اثباتی حسابداری است .از نظر فرآيند اجرا از نوع پژوهشهای کمی و از نظر منطق اجرا نیز جزء پژوهشهای با
رويکرد قیاسی -استقرايی بوده و از نظر بعد زمانی نیز از نوع پژوهشهای طولی -گذشتهنگر بوده و از اطالعات تاريخی
شرکتهای نمونه استفاده میشود .برای برآورد مدل رگرسیون و آزمون فرضیههای پژوهش از روش اقتصاد سنجی دادههای
ترکیبی استفاده میشود .اطالعات مورد نیاز شرکتها نیز از بانک اطالعاتی رهاورد نوين و وبگاه الکترونیکی سازمان بورس
اوراق بهادار استخراج شده و فرضیههای پژوهش نیز بر اساس دادههای ترکیبی و به کمک نرم افزار  Eviews52آزمون می-
شوند .همننین برای تايید يا رد فرضیات از آمارهی تی -استیودنت ( )tو سطح خطای  %1استفاده خواهد شد .جامعهی آماری
پژوهش حاضر نیز ،شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال  5811تا پايان سال  5831به مدت
 52سال بوده است که در طی اين دوره عضويت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کردهاند .افزون بر اين ،جامعهی آماری با
استفاده از شرايط زير تعديل شده است:
 )5شرکت بايد قبل از سال  5811در بورس پذيرفته شده و از ابتدای سال  5811سهام آن در بورس معامله شده باشد؛
 )5پايان سال مالی شرکت پايان اسفند ماه بوده و در طول دورهی تحقیق نیز ،تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 )8اطالعات مالی شرکت در دسترس بوده باشد؛
 )1از مجموعه شرکتهای سرمايه گذاری ،هلدينگ و واسطهای مانند بانک و بیمه نباشد .پس از اعمال اين محدوديتها551 ،
شرکت ،همهی شرايط حضور در جامعهی آماری را داشتهاند.
اندازهگيری متغيرهای پژوهش
متغیر وابسته :ارزش شرکت
بیانگر نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت و ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری دارايیهای شرکت میباشد ،
که برای محاسبه آن از رابطه زير استفاده شده است (دارابی و داوودخانی:)5831 ،
رابطهی ()5
 :ارزش بازار حقوق صاحبان سهام = تعداد سهام * قیمت بازار سهام
 :کل ارزش دفتری بدهی و  :کل ارزش دفتری دارايیها میباشد.
متغیرهای مستقل:
)
اجتناب مالیاتی (
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برای محاسبه اجتناب مالیاتی از روش های متعددی که عموماً مبتنی بر نرخ موثر مالیاتی میباشد استفاده می شود .نکته قابل
توجه اينکه برای بررسی مقدار اجتناب مالیاتی می بايست با توجه به شرايط محیطی ،از مدلی استفاده نمود که بتوان فعالیت
های اجتناب مالیاتی شرکت ها را بهتر اندازه گیری نمود .در اين خصوص بديهی است که می بايست همواره به قوانین و
مقررات مالیاتی محیط (کشور) مورد بررسی توجه الزم نمود (مهرانی و سیدی5838 ،؛ قرنجیک و گرکز .)5831 ،لذا اجتناب
مالیاتی از طريق نسبت مالیات نقدی پرداختی به سود حسابداری قبل از مالیات محاسبه میشود که در پژوهشهای هیتزمن و
اوگنوا ( ،)5251مشايخی و علی پناه ( ،)5831شعری و حسنی القار ( )5831و بندريان و موسوی ( )5833نیز از اين نسبت
استفاده شده است:
رابطه ()5
مالیات نقدی پرداختی
سود حسابداری قبل از مالیات

اين نرخ نشان می دهد مالیات نقدی قابل پرداخت چند درصد سود حسابداری قبل از کسر مالیات می باشد .هرچه اندازه اين
شاخص بزرگتر باشد سطح اجتناب از مالیات کمتر است (بندريان و موسوی.)5833 ،
)
ارتباطات سیاسی (
در اين تحقیق جهت اندازه گیری ارتباطات سیاسی از مطالعات انجام شده توسط فان و وانگ ( ،)5221فان و همکاران
( ،)5221لین و همکاران ( ،)5251آريفورخان و همکاران ( )5251و ابراهیمی و همکاران ( )5831پیروی شده است و از دو
معیار بدهی بلندمدت و نسبت مالکیت به شرح زير استفاده شده است:
الف) نسبت بدهیهای بلندمدت به کل بدهیها در هر سال برای هر شرکت محاسبه شده است .شرکت هايی که
نسبت بدهیهای بلندمدت به کل بدهیهای آن ها بیشتر از میانه ساير شرکت ها میباشد به عنوان شرکت های دارای روابط
سیاسی می باشند و به آن عدد يک اختصاص می يابد و به ساير شرکت ها عدد صفر اختصاص يافته است.
ب) مطابق با پژوهش رهنمای رودپشتی و محسنی ( )5831درصد مالکیت مستقیم يا نهادی دولت به عنوان نماينده
متغیر ارتباطات سیاسی از طريق دولت در نظر گرفته شده است .در صورتی که درصد مالکیت مستقیم يا غیر مستقیم دولت و
نهادهای دولتی در شرکتی بیش از  %52باشد ،مقدار اين متغیر برابر يک و در غیر اين صورت ،صفر در نظر گرفته می شود.
لذا شرکت هايی که دارای هردو معیار فوق باشند به عنوان شرکت دارای ارتباط سیاسی در نظر گرفته شده است .بدين صورت
که شرکتی که همزمان اين دو معیار را داشته باشد عدد  5را اختیار میکند و در غیر اين صورت صفر را اختیار میکند.
) :در اين پژوهش برای سنجش متغیر معامالت با اشخاص وابسته ،مطابق با شاخص
معامالت با اشخاص وابسته (
به کار گرفته شدة کوآن و همکاران ( )5255از جمع کل مبالغ معامالت با اشخاص وابستة افشا شده در يادداشتهای همراه
صورتهای مالی ساالنة شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تقسیم بر مجموع دارايی های ابتدای دورة
شرکت ،استفاده میشود (نجاری و برزگر5831 ،؛ اسماعیل زاده مقری و همکاران5831 ،؛ حبیب و همکاران.)5251 ،
متغیرهای کنترلی
به پیروی از پژوهشهای حبیب و همکاران ( ،)5251حساس يگانه و همکاران ( ،)5831رهنمای رودپشتی و محسنی ( )5831و
ديدار و همکاران ( )5831از متغیرهای کنترلی زير استفاده میشود:
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) :اين متغیر از طريق نسبت جريان نقد عملیاتی (قابل استخراج از صورت گردش وجه نقد) به
نسبت جريان نقد عملیاتی (
جمع کل دارايیهای شرکت بدست میآيد.
) :عبارت است از سود خالص قبل از اقالم غیر عادی تقسیم بر مجموع دارايیها.
بازده دارايی (
)  :عبارت است از لگاريتم طبیعی جمع دارايی های هر شرکت در هر سال (حبیب و همکاران.)5251،
اندازه شرکت (
) :عبارت است از نسبت مجموع بدهیها به مجموع دارايی های شرکت در هر سال (بندريان و موسوی،
اهرم مالی (
.)5833
) :عبارت است از تعداد اعضای هیات مديره شرکت در هر سال
اندازه هیات مديره (
) :عبارت است از نسبت اعضای غیرموظف به مجموع اعضای هیات مديره در هر سال (ابراهیمی
استقالل هیات مديره (
و همکاران.)5831 ،
) :در صورتی که شرکت در سال جاری دارای زيان داشته باشد ،برابر يک و در غیر اين صورت برابر صفر
زيان شرکت (
میباشد.
مدلهای پژوهش
به منظور آزمون فرضیههای پژوهش به پیروی از پژوهشهای لینگ و همکاران ( )5251و ونگ و همکاران ( )5252از مدل
رگرسیونی چندمتغیره زير استفاده شده است:

که در اين مدل:
 :معامالت با اشخاص
 :اجتناب مالیاتی،
 :ارتباطات سیاسی،
 :نسبت کیوتوبین،
 :استقالل هیات
 :اندازه هیات مديره،
 :بازده دارايی،
 :جريان نقد عملیاتی،
 :اهرم مالی،
وابسته،
 :زيان شرکت و جز اخالل مدل میباشند.
 :اندازه شرکت،
مديره،
یافتههای پژوهش
آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش به شرح جدول ( )5می باشد .میانگین اجتناب مالیاتی شرکتهای مورد بررسی طی
سالهای مورد آزمون  2151است .در حالی که طبق ماده  518قانون مالیاتهای حداقل نرخ مالیاتی قانونی  5511درصد برای
شرکتهای بورسی میباشد .اين انحراف از نرخ قانونی بیانگر وجود فعالیتهای برنامهريزی شده مالیاتی از جمله اجتناب
مالیاتی است .میانگین متغیر ارزش شرکت  8112بوده است که نشان دهنده میانگین ارزش روز شرکتهای نمونه باالتر از
ارزش اسمی آنها است و با توجه به تورم و ايجاد فاصله بین قیمت اسمی و بازار در بازار بورس ايران اين موضوع منطقی
است .همننین میانگین معامالت با اشخاص وابسته نیز  2151مجموع دارايیها بوده است که نشان میدهد به طور میانگین
شرکتها دارای معامالت با اشخاص وابسته و شرکتهای فرعی و گروه زير مجموعه خود میباشند.
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جدول ( :)9آماره های توصيفی پژوهش
حداقل انحراف معیار
حداکثر
میانه
میانگین

چولگی

نسبت کیوتوبین

8112

8181

1118

5111

2111

2151

اجتناب مالیاتی
معامالت با اشخاص وابسته
اهرم مالی
جريان نقد عملیاتی
اندازه شرکت
بازده دارايی
اندازه هیات مديره
استقالل هیات مديره
مشاهدات

2151
2151
2111
2111
1131
2151
1112
2115
5512

2152
2153
2113
2112
1111
2155
8
2181
5512

2158
2151
2118
2112
1135
5111
1
2112
5512

2152
2128
2121
-2152
1111
-2188
8
2152
5512

2151
2121
2153
2155
2111
2151
2151
2151
5512

2185
-2121
2151
-2111
2113
2151
2181
2158
5512

متغیرهای کیفی
ارتباط سیاسی
زيان شرکت

جدول ( :)2آماره های توصيفی متغيرهای کيفی پژوهش
درصد فراوانی کد 5
فراوانی کد 2
فراوانی کد 5
2185
112
122
2151
5281
555

درصد فراوانی کد 2
2111
2118

متغیرهايی که به دو مقدار صفر و يک محدود میشوند آمار توصیفی آنها به صورت میانگین و میانه و  ...کارايی نداشته و
مفهومی را بیان نمیکند .اين متغیرها بايد از نظر تعداد فراوانی و درصد فراوانی بررسی شوند .لذا فراوانی شرکتهايی که دارای
ارتباطات سیاسی بودهاند از مجموع  5512مشاهده 122 ،مشاهده آن با درصد فراوانی  2185بوده که نشان میدهد حدوداً
 2185از شرکتهای نمونه دارای ارتباطات سیاسی از طريق اخذ وامهای بلندمدت يا نسبت مالکیت عمده و قابل نفوذ بیشتر از
 %52هستند و شرکتهايی که يا فاقد ارتباطات سیاسی بوده و يا ارتباطات سیاسی در آنها ضعیف است و عدد صفر را اختیار
کردهاند از مجموع  5512مشاهده ،تعداد  112مشاهده بوده که درصد فراوانی آن ها نیز  2111بوده است .همننین فراوانی
شرکتهايی که در يک سال زيان خالص گزارش کردهاند از مجموع  5512مشاهده؛ تعداد  555مشاهده بوده که به آنها کد 5
اختصاص داده شد و درصد فراوانی آنها نیز حدودا  2151میباشد .ساير شرکتها که دارای سود خالص بودهاند نیز دارای
فراوانی  5281با درصد فراوانی  2118میباشند.
تخمين مدل به وسيله دادههای ترکيبی
برای انتخاب بین روش های داده های تابلويی و داده های تلفیقی ،از ازمون چاو استفاده شد .در آزمون چاو ،فرضیه H0
يکسان بودن عرض از مبدأ ها (داده های تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف  ،H1ناهمسانی عرض از مبدأها (روش داده های
تابلويی) قرار می گیرد .نتايج آزمون چاو در جدول شماره ( )8ارائه شده است.
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جدول ( :)3نتایج آزمون  Fليمر یا چاو (همسانی عرض از مبدأهای مقاطع)
نوع روش
نتیجه آزمون
سطح خطا
آماره F
آزمون چاو
 :H0يکسانی عرض از مبدأهای مقاطع

8115

2122

 H0رد می شود

دادههای تابلويی

همان طور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،آمارهی  Fدر سطح خطای  1درصد معنیدار است (سطح خطا کوچکتر از ،)%1
بنابراين ،آزمون چاو ،مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دورهها را به طور قوی رد کرده است .از اين رو ،در اين آزمون روش
اثرات ثابت پذيرفته میشود .در مرحلهی بعد ،روش اثرات ثابت در مقابل روش اثرات تصادفی آزمون میشود .برای اين کار از
آزمون هاسمن استفاده شده است .نتايج آزمون هاسمن در جدول ( )1ارايه شده است:
آزمون هاسمن
وجود ارتباط بین متغیر مستقل و خطای تخمین

جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن
نتیجه آزمون
سطح خطا
کای اسکوئر
2125
51111
 H0رد می شود

نوع روش
اثرات ثابت

با توجه به اينکه آمارهی محاسباتی آزمون هاسمن برای مدل تحقیق در سطح خطای  1درصد معنیدار شده است (کمتر از
 ،)% 1بنابراين ،فرض يک اين آزمون مبنی بر وجود رابطه بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی پذيرفته شده است؛ از اين رو،
برای برآورد مدلهای تحقیق از روش اثرات ثابت استفاده خواهد شد.
آزمون ناهمسانی واریانس
يکی از پیش فرضهای رگرسیون عدم وجود ناهمسانی واريانس باقیمانده مدل میباشد با توجه به تأثیر مهم ناهمسانی
واريانس بر برآورد ،انحراف معیار و استنباط آماری ،الزم است تا قبل از پرداختن به هرگونه تخمین وجود و يا عدم وجود
ناهمسانی واريانس تحقق يابد .برای همسانی واريانس باقیمانده مدل از آزمونهای بروش -پاگان گادفری ،آزمون آرچ ،آزمون
گلجسر و آزمون وايت استفاده شد که نتايج آزمونها نشان دهنده عدم همسانی واريانس بوده و به عبارتی باقی ماندههای
حاصل از تخمین مدل تحقیق ،دارای واريانس ثابت نبوده است .لذا برای تخمین مدل های تحقیق از روش حداقل مربعات
تعمیم يافته ( )EGLSبه جای حداقل مربعات معمولی ( )OLSاستفاده میشود.

آماره F
p.v

جدول ( :)3نتایج آزمون همسانی واریانس باقيماندههای مدل رگرسيون
روش تخمین
نتیجه
آزمون وايت
آزمون ارچ
آزمون بروش پاگان
8112
52311
1155
ناهمسانی واريانس
EGLS
2122
2122
2122

تخمين مدل پژوهش
نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل داده ها برای آزمون فرضیه های پژوهش در جدول ( )1نشان داده شده است .همانگونه که
مشاهدده میشود ،معنی داری آماره فیشر ( )521111در سطح  1%حاکی از معنی داری کلی مدل برآورد شده است بنابراين،
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مدل تحقیق در کل معنی دار بوده و متغیر های مستقل و کنترلی توانايی توضیح متغیر وابسته را دارند .عالوه بر اين ضريب
تعیین تعديل شده ( 21115 )R2است .اين عدد نشان میدهد که تقريباً  2111از تغییرات متغیر وابسته را میتوان به متغیرهای
مستقل و کنترلی نسبت داد و  2118ديگر ناشی از ساير عوامل بوده که از دسترس محقق خارج می باشد .هر چه مقدار اين
شاخص بزرگتر باشد پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون بیشتر خواهد بود .مقدار آماره دوربین واتسون ( )5133حاکی از عدم
وجود مشکل خودهمبستگی سريالی مرتبه اول در اجزای اخالل مدل برآورد شده است ،لذا نتايج مدل برآورد شده کاذب نیست
و تخمین مدل قابل اتکاست (نرمال آن بايد بین  511تا  511باشد) .مقدار شاخص عامل تورم واريانس ( )VIFنیز نشان میدهد
که متغیرهای مستقل مدل اول با هم مشکل همخطی شديد ندارند .زمانی که مقدار آماره  VIFکمتر از ( 1در برخی ديگر از
منابع عدد  52نیز ذکر شده است) باشد ،شواهدی از وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل مدل وجود ندارد.
جدول ( :)6نتایج آزمون مدل تحقيق در سطح داده های ترکيبی به روش EGLS

شددرح

متغیر

ضريب

تی استیودنت

سطح خطا

5111

1111

2122

ارتباطات سیاسی

-2123

-5115

2122

اجتناب مالیاتی
معامالت با اشخاص وابسته
ارتباطات سیاسی * معامالت با اشخاص وابسته
ارتباطات سیاسی * اجتناب مالیاتی
اندازه شرکت
اهرم مالی
جريان نقد عملیاتی
بازده دارايی
اندازه هیات مديره
استقالل هیات مديره
زيان شرکت
ضريب تعیین تعديل شده
آماره رگرسیون (سطح خطا)
دوربین واتسن

-2121
-2155
-2151
-2151
2125
-2121
2121
2152
2121
2152
-2121

2121
-5121
2122
-8121
2121
-5131
2128
-5155
2122
8155
2121
-5133
2125
5181
2122
1151
2122
8125
2122
5111
2121
-5121
21115
)21222( 521111
5133

عرض از مبدأ

*
*

VIF
5125
5128
5125
5125
5121
5151
5125
5125
5121
5125
5125
5125

فرضیهی اول" :ارتباطات سیاسی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد".
) و سطدح معناداری آن ( )p.vبه ترتیب
با توجه بده نتايج آمدارهی  tمربدوط بده متغیر مستقل ارتباطات سیاسی (
 -5115و  2122بوده و ضريب آن نیز  -2123میباشد .به عبارتی با  2125افزايش در میزان ارتباطات سیاسی ،ارزش شرکت به
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میزان  2123کاهش میيابد .با توجه به اينکه سطح خطای در نظر گرفته شده برای اين پژوهش  2/21بوده است ،بنابراين
متغیر ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته و اين فرضیه در سطح اطمینان  %31مورد تايید قرار میگیرد.
فرضیهی دوم" :اجتناب مالیاتی بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد".
) و سطدح معناداری آن ( )p.vبه ترتیب
با توجه بده نتايج آمدارهی  tمربدوط بده متغیر مستقل اجتناب مالیاتی (
 -5121و  2121بوده و ضريب آن نیز  -2121میباشد .به عبارتی با  2125افزايش در میزان اجتناب مالیاتی ،ارزش شرکت به
میزان  2121کاهش میيابد .با توجه به اينکه سطح خطای در نظر گرفته شده برای اين پژوهش  2/21بوده است ،بنابراين
متغیر اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته و فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان  %31مورد تايید قرار می-
گیرد.
فرضیه سوم" :معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد".
) و سطدح معناداری آن ( )p.vبه
با توجه بده نتايج آمدارهی  tمربدوط بده متغیر مستقل معامالت با اشخاص وابسته (
تر تیب  -8121و  2122بوده و ضريب آن نیز  -2155میباشد .به عبارتی با  2125افزايش در میزان معامالت با اشخاص وابسته،
ارزش شرکت به میزان  2155کاهش میيابد .با توجه به اينکه سطح خطای در نظر گرفته شده برای اين پژوهش  2/21بوده
است ،بنابراين متغیر معامالت با اشخاص وابسته تاثیر معناداری بر ارزش شرکت داشته و فرضیه سوم پژوهش در سطح
اطمینان  %31مورد تايید قرار میگیرد .وجود رابطهی منفی و معنادار بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت مؤيد
تئوری تضاد منافع (رفتار فرصت طلبانه) است .تئوری تضاد منافع با مسألهی نمايندگی سازگار است و بیان میدارد که اين
گونه معامالت به جهت کسب منافع شخصی بدرای مدديدران بده کدار گرفته میشود و مدوجب متضرر شدن شرکت و سهام-
داران مدیگردد.
فرضیه چهارم" :ارتباطات سیاسی بر رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد".
به منظور تفسیر اين فرضیه ابتدا بايد به ضريب ارتباطات سیاسی توجه شود .همانطور که مشخص است ضريب متغیر مزبور
 -2123و در سطح اطمینان  %31نیز معنادار است و در شرکتهايی که دارای ارتباطات سیاسی قوی هستند ارزش شرکت در
آنها کمتر است که اين مساله در فرضیه اول نیز مورد پذيرش قرار گرفته بود .حال به ضريب معامالت با اشخاص وابسته توجه
میشود که اين ضريب نیز  -2155بوده که در سطح اطمینان  %31نیز مورد تايید قرار گرفته و نشان میدهد که معامالت با
اشخاص وابسته باعث کاهش ارزش شرکت میشود .در مرحله بعد ضريب متغیر (معامالت با اشخاص وابسته * ارتباطات
سیاسی) مورد بررسی قرار میگیرد؛ ضريب اين متغیر  -2151بوده و آماره تی استیودنت و سطدح معناداری آن نیز به ترتیب
 -5131و  2121بوده است که نشان از تايید فرضیه در سطح اطمینان  %31می باشد .در واقع ارتباطات سیاسی زمانی که در
معامالت با اشخاص وابسته شرکتها ضرب میشود و اثر تعاملی ايجاد میکند باعث میشود تا تاثیر معامالت با اشخاص
وابسته شرکتها از  -2155به  -2151افزايش میيابد لذا ارتباطات سیاسی باعث تشديد و افزايش رابطه بین معامالت با
اشخاص وابسته و ارزش شرکت میشود .اين نتیجه نشان میدهد که در شرکتهايی که ارتباطات سیاسی قوی است و
معامالت با اشخاص وابسته صورت میگیرد احتماالً اين معامالت خارج از روال عادی بوده و برای تامین منافع عدهای خاص
صورت میگیرد و سودآوری و بازدهی برای شرکت به دنبال نداشته که اين موضوع باعث کاهش ارزش شرکت میشود.
فرضیه پنجم" :ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد".
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ضريب ارتباطات سیاسی  -2123و در سطح اطمینان  %31نیز معنادار است و در شرکتهايی که دارای ارتباطات سیاسی قوی
هستند ارزش شرکت در آنها کمتر است که اين مساله در فرضیه اول نیز مورد پذيرش قرار گرفته بود .ضريب اجتناب مالیاتی
نیز  -2121بوده که در سطح اطمینان  %31نیز مورد تايید قرار گرفته و نشان میدهد که اجتناب مالیاتی باعث کاهش ارزش
شرکت میشود .در مرحله بعد ضريب متغیر (اجتناب مالیاتی * ارتباطات سیاسی) مورد بررسی قرار میدهیم؛ اين ضريب
 -2151بوده و آماره تی استیودنت و سطدح معناداری آن نیز به ترتیب  -5155و  2128بوده است که نشان از تايید فرضیه در
سطح اطمینان  %31می باشد .در واقع ارتباطات سیاسی زمانی که در اجتناب مالیاتی ضرب میشود و اثر تعاملی ايجاد میکند
باعث میشود تا تاثیر اجتناب مالیاتی شرکتها از  -2121به  -2151افزايش میيابد لذا ارتباطات سیاسی باعث تشديد و افزايش
رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت میشود .اين نتیجه نشان میدهد که در شرکتهای با روابط سیاسی باالتر ،میزان
استفاده از اقالم تعهدی باالتر بوده و مديريت با استفاده از اختیارات خود و اقالم تعهدی حسابداری اقدام به کاهش و
دستکاری سود به منظور کاهش مالیات پرداختی مینمايد تا بتواند میزان پاداش خود را افزايش دهد؛ شرکتهايی که دارای
روابط گسترده سیاسی با دولت میباشند ،دولت آنها را به ذخاير نقدی بزرگ از طريق تأمین مالی ارزان و پرداخت مالیات
کمتر قادر خواهد ساخت و مديران اين شرکتها از سیاستهای مالیاتی جسورانهتری استفاده مینمايند.
نتيجه گيری و پيشنهادات
اين پژوهش به بررسی تجربی تاثیر ارتباطات سیاسی  ،اجتناب مالیاتی و معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با تاکید
بر نظريه اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .نتايج پژوهش نشان داد که ارتباطات سیاسی ،اجتناب
مالیاتی و معامالت با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت تاثیر منفی و معنیداری دارند .همننین نتايج نشان داد که ارتباطات
سیاسی رابطه بین معامالت با اشخاص وابسته و اجتناب مالیاتی با ارزش شرکت را تشديد میکند به گونهای که هر چه
ارتباطات سیاسی قویتر باشد و معامالت با اشخاص وابسته بیشتر باشد منجر به کاهش بازدهی و ارزش شرکت میشود.
همننین در شرکت هايی که مديران آن عالوه بر داشتن ارتباطات سیاسی به دنبال اهداف اجتناب مالیاتی نیز هستند ارزش
شرکت کاهش میيابد.
اين نتايج گويای اين واقعیت است که شرکتهايی که دارای ارتباطات سیاسی قوی هستند ،بازدهی کمتری نسبت به ديگر
شرکتها که دارای ارتباطات ضعیفی هستند دارند و شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی قوی ،احتمال بیشتری وجود دارد که
معامالت با اشخاص وابسته شرکت را خارج از روال عادی انجام دهند اين نتايج مطابق پژوهشهای ونکزيا و همکاران
( ، )5252کولبک و همکاران ( )5252و دارابی و داودخانی ( )5831میباشد .از سوی ديگر استراتژیهای اجتناب از پرداخت
مالیات مستلزم پنهان کردن حقايق است که اين کار با هدف کاهش میزان مالیات از طريق پنهان کردن حقايق از حسابرسان
مالیاتی صورت میپذيرد .در نتیجه ،اثر معکوسی بر محیط اطالعاتی شرکت دارد و به مديران اجازه میدهد منافع را از شرکت
خارج کنند و به دنبال منافع خود باشند (هزينه نمايندگی) که اين فرصتطلبی در نهايت باعث کاهش ارزش شرکت میشود.
به عبارت ی مالکان در همه مواقع از اجتناب مالیاتی سود نخواهند برد و ارزشی برای سرمايه گذاران محسوب نخواهد شد .دلیل
اين امر تحمل هزينههای نمايندگی مرتبط با فعالیتهای اجتناب مالیاتی است که سودمند بودن آنرا زير سوال می-
برد.همننین وجود رابطه منفی بین معامالت با اشخاص وابسته و ارزش شرکت حاکی از تايید تئوری نمايندگی بوده که بیان
میدارد اين گونه معامالت در راستای فرصتطلبی مديريت و کسب منافع شخصی بدرای مدديدران بده کدار گرفته میشود و
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مدوجب متضرر شدن شرکت و سهامداران مدیگردد .به طور کلی اين نتايج مطابق پژوهش چانی و همکاران ( )5255بوده که
معتقدند به دلیل حمايت دولت از ارتباطات سیاسی ،در شرکت هايی که روابط سیاسی حاکم است ،محیط عملیاتی شفاف
نیست .در نتیجه کیفیت اطالعات در شرکت های دارای اطالعات سیاسی پايین تر از ساير شرکت هاست .به عبارتی مطابق
نظريه اقتصاد سیاسی با وجود اينکه که مديران با ارتباطات سیاسی قوی ،دسترسی آسان تری به منابع بلند مدت دارند ،از
اين منابع برای سرمايه گذاری در پروژه های سودآور استفاد نمی کنند و جريانهای نقد آزاد شرکت را برای اهداف سیاسی
خود به مصرف می رسانند ،انجام چنین رويکردی منجر به کاهش ارزش شرکت میشود .ارتباطات سیاسی به عملکرد شرکت
ها آسیب می رساند و از لحاظ وضعیت مالی آنها را در موقعیت بدی قرار می دهد؛ زيرا مديران دولتی از طريق نفوذ به شبکه
های سیاسی میتوانند وام های بانکی کالنی دريافت کنند ،اما چون محل مصرف چنین وام هايی معموالً پوشیده است ،در
بلند مدت نمیتوانند اصل و فرع بدهی خود را در زمان سررسید پرداخت کنند ،بنابراين عملکرد شرکت ضعیف می شود .اين
نتیجه نیز با يافتههای فاشو ()5221؛ فن و همکاران ( ،)5221ونکزيا و همکاران ( ،)5252کولبک و همکاران ( ،)5252اينجر و
ونسنت ( ،)5251لین و همکاران ( ،)5251لینگ و همکاران ( ،)5251وانگ و همکاران ( )5251و لی و وانگ (،)5251
محمودی و فالح ( )5831و بادآورنهندی و تقی زاده خانقاه ( )5831همخوانی دارد.
با توجه به نتايج پژوهش پیشنهاد میشود که در شرکتها تا حد ممکن از انتخاب مديران سیاسی برای پست مديريت ارشد
خودداری شود؛ زيرا اين مديران سعی در رشد ارتباطات سیاسی با ديگران دارند و اين رويه بر اهداف شرکت تأثیر نامطلوبی
میگذارد .همننین به سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد میشود که برای رونق اقتصاد بخش خصوصی ،تا حد امکان
اجازه انتخاب مديران سیاسی را در پست های مديريت ارشد محدود کنند و سازوکارهای نظارتی ويژه ای را برای اقدامات اين
مديران در نظر بگیرند .در نهايت اينکه استفاده از سهامداران نهادی ،افزايش کیفیت حسابرسی و محدود کردن اقالم تعهدی
اختیاری ،عامل مهمی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه محسوب می شود و می تواند عملکرد شرکت را بهبود داده و
سرمايهگذاری شرکت را به مرزهای کارا نزديک کند .همننین فرصتطلبانه بودن معامالت با اشخاص وابسته يکی از
چالشهای راهبری شرکتی در شرکتها است .بنابراين نظارت مؤثر بر اين معامالت و محدود سازی آنها طاليهدار اصالحات
راهبری شرکتی در واحدهای تجاری است .از اين رو فضای کسب و کار شرکتهايی که از اين جهت ضعف دارند نیازمند
اصالحاتی است که محافظت از سرمايهگذاران را تقويت کند .بر اين اساس به مقامهای بورس پیشنهاد میشود نسبت به
تدوين مقررات و الزامات قانونی برای اجرايی کردن اصول راهبری شرکتی در مورد شرکتهای فعال در بورس بپردازند.
همننین باتوجه به تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت  ،لذا در اين گونه شرکتها ممکن است
به منظور کاهش مالیات ،اقدام به تقلب و دستکاری صورتهای مالی نمايند ،هرچند که اين اقدامات در کوتاهمدت ممکن
است موجب کاهش مالیات پرداختی و در نتیجه کاهش خروج وجه نقد و افزايش ارزش شرکت شرکت شود اما در بلندمدت با
کشف اين فعالیتهای متقلبانه هزينههای سنگینی بر شرکت به خصوص سهامداران جزء خواهد داشت ،لذا سهامداران در
هنگام خريد سهام شرکتهای با ارتباطات سیاسی بايد به اين موضوع توجه ويژهای داشته باشند.
منابع
 اسماعیل زاده مقری ،علی ،علی جان زاده ،صديقه ،هاديان ،سیدامین ،)5831( ،بررسی اثر معامالت با اشخاص وابسته بر سود
سهام نقدی ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ،دوره  ،1شماره  ،85صص .15-11
53

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،3شماره  ،33زمستان ( 9311جلد سوم)

 ابراهیمی ،سیدکاظم ،بهرامی نسب ،علی ،کريمی ،اسحاق ،)5831( ،ارتباطات سیاسی ،کیفیت حسابرسی ،بحران مالی ،هزينه-
های نمايندگی ،دانش حسابرسی ،سال  ،51شماره  ،18صص .525-13
 ابراهیمی ،سیدکاظم ،بهرامی نسب ،علی ،حسن زاده ،مهدی ،)5831( ،واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در
پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی ،مديريت اقتصاد و حسابداری ،دوره  ،1شماره  ،5صص .15-12
 بندريان ،امیرعلی ،سیدسعید ،موسوی ،)5833( ،بررسی رابطه بین برنامه ريزی مالیاتی و هزينه های نمايندگی با تاکید بر نقش
ارتباطات سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران ،چشم انداز حسابداری و مديريت ،دوره  ،8شماره  ،82صص .558-31
 بادآورنهندی ،يونس ،تقی زاده خانقاه ،وحید ،)5831( ،بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمايهگذاری بیشتر از حد و عملکرد
شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،51شماره  ،5صص -515
.531
 جنت مکان ،حسین ،حمیديان ،محسن ،حاجیها ،زهره ،)5831( ،بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر شاخصهای عملکرد مديريت
مبتنی بر ارزش و هزينه نمايندگی ،دانش حسابداری و حسابرسی مديريت ،دوره  ،1شماره  ،85صص .582-551
 حساس يگانه ،يحیی ،بحشور ،اسحاق ،شکری کیانی ،مسعود ،)5831( ،بررسی رابطه بین شفافیت گزارشگری مالی و نرخ مؤثر
مالیاتی ،پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ،دوره  ،52شماره  ،81صص .82-5
 دارابی ،رويا ،داوودخانی ،محمود ،)5831( ،تأثیر معامالت اشخاص وابسته بر ارزش شرکت ،پژوهشهای حسابداری مالی و
حسابرسی ،دوره  ،1شماره  ،51صص .515-585
 دستگیر ،محسن ،طابوسیان ،علیرضا ،)5831( ،بررسی تاثیر ويژگیهای نظام راهبری شرکتی بر مديريت سود و مديريت
مالیاتی در بورس تهران ،بررسی های حسابداری دانشگاه شهید چمران ،دوره  ،1شماره  ،51صص .31-11
 ديدار ،حمزه ،قادری ،بهمن ،کفعمی ،مهدی ،)5831( ،رابطة بین هزينههای سیاسی و شکاف مالیاتی با رويکرد الگوسازی
معادالت ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران ،پژوهش های تجربی حسابداری ،دوره  ،1شماره  ،1صص .531-515
 رهنمای رودپشتی ،فريدون ،محسنی ،عبدالرضا ،)5831( ،بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکتها با سود نقدی و بازده
سهام در بورس اوراق بهادار تهران ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،دوره  ،55شماره  ،81صص .511-553
 شعری ،صابر ،حسنی القار ،مسعود ،)5831( ،بررسی تأثیر توانايی مديريت بر اجتناب مالیاتی ،دانش حسابداری ،دوره  ،1شماره
 ،5صص .581-521
 قادری ،بهمن ،ديدار ،حمزه ،کفعمی ،مهدی ،)5831( ،بررسی رابطة بین هزينه های سیاسی و شکاف مالیاتی :شواهدی تجربی
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