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چكیده
این پژوهش در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی و با هدف شناسایی تاثیر مدیریت سیاسی بر رابطه بهره وری و هزینه حقوق
صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .در این پژوهش شرکت ها به دو گروه تقسیم گردیدند .شرکت
هایی که مدیریت سیاسی بر آن ها حاکم است و سایر شرکت ها .از نظر این تحقیق مدیریت سیاسی زمانی حاکم می گردد که
سهامداران عمده یک شرکت ،با حداقل ده درصد سهام دارای حق رای ،نهادهای حاکمیتی باشند .روش پژوهش از نوع همبستگی و
مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است و برای تجزیه و تحلیل مدلها از تحلیل پانلی استفاده شده است .براساس یافته های پژوهش در
قلمرو زمانی هفت ساله  5831تا  5835بر اساس یافته های پژوهش مدیریت سیاسی بر رابطه میان بهره وری و هزینه حقوق
صاح بان سهام تاثیر گذار است ،بنابر این با افزایش مدیریت سیاسی در شرکت ها رابطه میان بهره وری و هزینه حقوق صاحبان سهام
نیز افزایش می یابد .در پژوهش حاضر رابطه میان مدیریت سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام تایید نگردید .از این رو ،نتایج

پژوهش کاربرد نظریه اقتصاد سیاسی در شرح رفتار متغیر های مالی را تایید می نماید.
واژههای كلیدی :مدیریت سیاسی ،بهره وری ،هزینه حقوق صاحبان سهام ،اقتصاد سیاسی.
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 -1مقدمه
اقتصاد سیاسی حوزه مهمی در مطالﻌه علمی پدیدههای
اﺟتماعی است .اقتصاد سیاسی به پدیده هایی اشاره می کند
که در کانون توﺟه رشته های اقتصاد و سیاست قرار دارد و به
دنبال توضیح روابط متقابل اقتصاد و سیاست بر یکدیگر می
باشد .این روش ،شکل گیری پدیده های اﺟتماعی را ناشی از
مولفههای سیاسی و اقتصادی می داند .براساس نظریه اقتصاد
سیاسی ،شناﺧت روابط بین گروه های اقتصادی ،اﺟتماعی و
سیاسی به منظور درك ویژگی های در حال تغییر
واحدهایتجاری و تفسیر متغیر های اقتصادی و مالی آن ها
ﻻزم و ضروری است(ابی زکرا .)2008 ،5در کشورهای در حال
توسﻌه که سیستمهای اقتصادی آنها ﻏالبا مبتنی بر روابط است،
یکی از عوامل اساسی که نسبت به عوامل دیگر ،بر انگیزه ها و
رفتار سرمایه گذاران و مدیریت تاثیر می گذارد ،عامل سیاسی
بودن مدیران و مالکان شرکتها می باشد .فرضیة بنیانی در
نظریه اقتصاد سیاسی این است که ،در قلمرو سیاست نیز
همانند قلمرو اقتصاد ،افراد و واحدهای تصمیمگیرنده ،بهدنبال
حداکثر کردن توابع هدف ﺧود با توﺟّه به محدودیتها
میباشند .کارگزاران دولتی بر مبنای اصول و آموزه های
لیبرالیسم ﺧود ﺟزیی از ﺟامﻌه به شمار می آیند و ﺧواهان
حداکثر سازی منافع شخصی ﺧود هستند؛ امّا تناقضی که در
اینجا وﺟود دارد این است که دولت و کارگزاران آن باید به فکر
منافع اﺟتماع و حداکثرسازی آن باشند از طرف دیگر شرکت
ها تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت و
سیاستمداران دارند .زیرا این روابط منافع زیادی نظیر امتیاز
دسترسی به بازار ،تخفیف های مالیاتی ،دسترسی آسان تر به
اعتبارات ،یارانه های دولتی و  ...در پی دارد ( آنینگ سجاتی،2
.)2003
در محیط اقتصادی ایران پذیرش وﺟود ذینفﻌان متﻌدد با
منافع کامال متضاد با تردید مواﺟه است .به عبارت دیگر در
اقتصاد ایران ،دولت بازیگر قدرتمند و اصلی محسوب می گردد،
وﺟود این بازیگر قدرتمند تفکیک مدیریت از مالکیت را با
تردید مواﺟه می سازد .حتی با وﺟود تمایز شکلی ،تفکیک
محتوایی مدیریت از مالکیت ،شرایط ﻏالب در اقتصادی ایران
نبوده و روابط مدیران و مالکان بر اساس آن تﻌریف نمی گردد.
لذا استفاده از نظریه اقتصاد سیاسی برای شرح رفتار متغیر
های اقتصادی و مالی از توﺟیه کافی برﺧوردار است.
هدف کلی از این تحقیق در مرحله نخست بررسی تاثیر
نوع مدیریت ،با تاکید بر مالکیت سیاسی بر بر رابطه میان بهره
وری و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده
در بورس می باشد .همچنین به عنوان هدف آرمانی ،این
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تحقیق می تواند با آزمون فرضیه هزینه سیاسی در بازار سرمایه
ایران ،تاثیر ورود و نفوذ مراﺟع قدرت سیاسی به ساﺧتار
مدیریت و مالکیت شرکت ها را اندازه گیری نموده و بر اساس
نتایج تحقیق راهکار هایی برای اصالح ساﺧتار مدیریت و
مالکیت و سرمایه شرکت ها ،نحوه اداره و تغییر شرایط بازار به
سمت یک بازار رقابتی و متقارن از لحاظ دسترسی به اطالعات
فراهم گردد.
نوآوری تحقیق از این ﺟهت می باشد که با توﺟه به حضور
منابع قدرت سیاسی در مراﺟع تصمیم گیری شرکت ها و یا
ساﺧتار سرمایه آنها ،تحلیل های ﺟدید در حیطه نقش مدیریت
و ساﺧتار سرمایه در تﻌین رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و
بهره وری ارائه می دهد .در این تحقیق تاثیر میزان نزدیکی به
منابع سیاسی قدرت بر متغیرهای اقتصادی بررسی می گردد و
به این ترتیب به توسﻌه ادبیات اقتصاد سیاسی منجر می گردد.
در ادامه به مبانی نظری و روش شناسی تحقیق می پردازیم.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
از نیمه دوم قرن بیستم و با گسترش و نفوذ مکتب
لیبرالیسم ،نظریة اقتصاد سیاسی وارد متون اقتصادی ﺟهان شد
 .این نظریه نه تنها مورد توﺟّه اقتصاددانان و سیاستمداران
واقع شده است  ،بلکه ﺟامﻌه شناسان نیز آثاری در بسط و
توضیح این نظریه ارایه داده اند( موسوی و دیگران.)5838 ،
براساس این نظریه اقتصاد و سیاست تاثیر متقابل بر یکدیگر
دارند این به این مﻌنا است که فﻌالیت و تصمیم گیری های
سیاسی ،تاثیر مستقیم و ﻏیرمستقیم بر فﻌالیت های اقتصادی و
برعکس دارند .براساس این نظریه سیاستمداران و
دیوانساﻻران ،همانند هر فرد دیگری ،انگیزههایی برای انتقال
ثروت از طریق فرآیند سیاسی دارند .آنها صرفا کارگزاران بین
گروههای ذینفع رقیب نیستند ،بلکه ﺧود نیز گروه ذینفع
هستند .سیاستمداران ،دیوانساﻻران دولتی ،گروه های وابسته
به آن ها و تمام طرفهای سیاسی انگیزه دارند که منابع تحت
کنترل دولت را افزایش دهند ،زیرا این افزایش در ﺟهت
افزایش توانایی آنها است .هزینه اطالعات در فرآیند سیاسی
فرصتی را برای آن ها فراهم میکند تا قوانین و مقرراتی وضع
کنند که کنترل منابع را به دولت و ثروت را به ﺧودشان منتقل
کند ،بﻌالوه دسترسی آن ها به منابع بیشتر و سهل الوصول تر،
آن ها را در موقﻌیت متمایزی نسبت به سایر بازیگران در عرصه
اقتصادی قرار داده است .نمود بیرونی چنین وضﻌیتی حضور
مستقیم دولت و یا سرمایه گذاران نهادی و اشخاص حقیقی که
به مراﺟع قدرت نزدیک می باشند ،در ساﺧتار مالکیت شرکت
ها است.
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وﺟود مجموعه ای از ارتباطات اقتصادی که متکی بر قرار
داد ها می باشد ،از واقﻌیت های فراگیر اقتصادی پذیرفته شده
است .ترﺟیحات و منافع متضاد اشخاص یا گروه ها از
موضوعاتی است که در آموزه های علم اقتصاد بر آن تاکید می
گردد .تضاد منافع زمینه ساز اقداماتی است که یک یا هردو
طرف قرار داد را ترﻏیب به اقداماتی در ﺟهت منافع شخصی و
برﺧالف منافع طرف مقابل می نماید .شرح این ارتباطات و
تبﻌات آن در چارچوب تئوری کارگزاری مطرح می گردد ،اما در
یک محیط اقتصادی دولتی پذیرش ذینفﻌان متﻌدد با منافع
کامال متضاد با تردید مواﺟه است و دولت نقش اصلی را عهدار
است ،در چنین شرایطی تفکیک مدیریت از مالکیت با تردید
مواﺟه است و بررسی روابط میان متغیر های اقتصادی و مالی و
تحلیل آن ها بدون توﺟه به نظریه اقتصاد سیاسی ممکن است
نتایج گمراه کننده ای در پی داشته باشد .در همین راستا
اقتصاد سیاسی بر این امر پا فشاری می کند که می بایستی
مناسبات قدرت به عنوان نیرو ها و فرآیند های بنیادین و تﻌیین
کننده در بازار ،در تحلیل ها آورده شده و برﺟسته شوند .چشم
پوشی از روابط قدرت در تحلیل های اﺟتماعی ،سیاسی و یا هر
نوع تحلیل دیگری به هیچ وﺟه توﺟیه پذیر نخوا هد بود(
مسکو .)2003 ،8به اعتقاد فیس من 1روابط سیاسی در مقایسه
با پایه های اقتصادی شرکت  ،عامل اصلی تﻌیین کننده
سودآوری شرکت در کشورهای آسیای شرقی و در حال توسﻌه
است .او مﻌتقد است که عایدات شرکت های دارای روابط
سیاسی به طور گسترده تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار دارد،
که عالئق آنها را مورد توﺟه قرار می دهد(فیس من .)2005در
شرکتهای دارای روابط سیاسی دسترسی به منابع سرمایه
بستگی زیادی به سود گزارش شده ندارد .زیرا روابط سیاسی
منجر به دسترسی آسان به اعتبار ومنابع سرمایه از بانکهای
تحت تملک دولت می گردد .در کشورهایی که سیستم حقوقی،
قدرت کافی برای حمایت از امنیت سرمایه گذاران بخش
ﺧصوصی ندارد و فساد در سطح گسترده وﺟود دارد ارتباطات
سیاسی و نزدیکی به دولت امتیاز ارزشمندی برای شرکت ها
ﺟهت فائق آمدن بر نارسایی های چنین بازاری و اﺟتناب از
تبﻌیض ایدئولوژیک محسوب می گردد ( بوباکری.)2012 ،1
تئوری مبتنی بر منابع به عنوان یک نظریه برای تشریح
اثرات ارتباطات سیاسی( از طریق مالکین و مدیران سیاسی) بر
موسسات مورد توﺟه قرار می گیرد .بر اساس این تئوری مزیت
رقابتی موسسات مبتنی بر موقﻌیت منابع مشهود و نامشهودی
است که در دسترس موسسه می باشد و دستیابی به آن ها
توسط دیگران سخت و یا گران است .بر اساس این نظریه
مدیران دارای روابط سیاسی می توانند به موسسه کمک نمایند

تا منابع و حمایت های اساسی دولت را به دست آورد (آدیکاری
و دیگران2006،6؛ کلیزنس و دیگران .)2003 ،7عموماً اثرات
مثبت ارتباطات سیاسی ،از دستیابی به منابع اساسی از طریق
دول ت حاصل می گردد ،بنابر این می توان شرکت ها را از لحاظ
موقﻌیت سیاسی مالکین و مدیرانشان مورد توﺟه قرار داد و
تاثیر آن را بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ها در چارچوب
تئوری اقتصاد سیاسی ،بررسی و اررزیابی نمود.
بوبکری و دیگران ( )2052هزینه حقوق صاحبان سهام را
در شرکت هایی که به مراﺟع قدرت سیاسی متصل بودند،
آزمون نمودند .نتایج تحقیقات نشان داد که در شرکت هایی که
که به مراﺟع قدرت سیاسی متصل شدند ،در مقایسه با سایر
شرکت ها ،هزینه حقوق صاحبان سهام پایین تر بوده است.
براساس تحقیق آن ها شواهدی قوی دال بر این موضوع وﺟود
دارد که سرمایه گذاران در شرکت های متصل به مراﺟع قدرت
سیاسی بازده حقوق صاحبان سهام کمتری را انتظار دارند
توﺟیه آنها این است که این شرکت ها در مجموع با ریسک
کمتری مواﺟه هستند .بن نصر و بوبکری )2052 (3در تحقیقی
عوامل سیاسی تﻌین کننده هزینه حقوق صاحبان سهام را با
استفاده از پایگاه اطالعاتی منحصر به فردی ،مشتمل بر
اطالعات مربوط به  526موسسه واگذار شده به بخش ﺧصوصی
در  21کشور ﺟهان ،مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان می
دهد که هزینه حقوق صاحبان سهام به شکل با اهمیتی به
سیستم سیاسی و ثبات دولت مرتبط است.
گروهی دیگر در پژوه شهای ﺧود به این نتیجه رسیده اند
که رابطه مﻌنی داری میان ارزش شرکت و مدیریت سیاسی
وﺟود ندارد (ازﺟمله تحقیقات فری و شلیفر5337 ،3؛ شلیفر و
ویشی.)5333(50آنی نات و دیگران )2050(55در چارچوب
نظریه اقتصاد سیاسی ،رابطه میان سیاست گذاری و بهره وری
را با استفاده از مدل هزینه مبادﻻت سیاسی ،تحلیل می نماید.
در این تحقیق تالش گردیده است تا عواملی از اقتصاد سیاسی
که منجر به کاهش نرخ رشد بهره وری می گردند شناسایی و
تشریح نماید .بر اساس تحلیل های ارائه شده ،مکانیزم اقتصاد
سیاسی مسئول کاهش نرخ رشد بهره وری می باشند .بنی
مهد و محمدرضایی ( )2052در پژوهشی نتیجه گرفتند که
بهره وری اثر مستقیم بر عملکرد شرکت های ﻏیر انتفاعی دارد.
آن ها همچنین نتیجه گرفتند که بهره وری ارتباط مﻌکوس با
زیاندهی دارد
تحقیقاتی نیز در ﺧصوص مدیریت و یا روابط سیاسی و
تاثیر آن بر متغیر های اقتصادی صورت پذیرفته است .از ﺟمله
داتا )2052( 52به بررسی رابطه سیاسی و ارزش شرکت
پرداﺧتند .نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد که روابط سیاسی

سال چهارم  /شماره پانزدهم /پايیز 5931

72

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار داده و منجر به نوسان در
ارزش شرکت های دارای روابط سیاسی بیشتر از چیزی که
حرکت بازار بتواندتوضیح دهد ،می گردد .آن ها بیان می کنند
که بازدهی شرکت های دارای روابط سیاسی به طور قابل
مالحظه ای متفاوت با همتایان بدون روابط سیاسی آنهاست.
انگ و دیگران )2058( 58در تحقیق ﺧود در کشور سنگاپور
نتیجه گرفتند که روابط سیاسی شرکت ها افزایش ارزش اندکی
برای آن ها در پی دارد .فاکیو )2006( 51با مطالﻌه شرکت ها
در کشورهای مختلف نتیجه گیری نمود که ورود مدیران عامل
شرکت ها به ارتباطات سیاسی منجر به افزایش ارزش شرکت
ها می گردد .وااو ودیگران  )2052( 51با برسی شرکت های
بخش ﺧصوصی در چین نتیجه گیری نمودند که مدیریت
سیاسی منجر به افزایش ارزش آنها می گردد .این شرکت ها در
مقایسه با شرکتهای دیگر از سوبسید بیشتری بهره مند می
گردند .چن و دیگران )2055( 56به بررسی روابط سیاسی ،نوع
مالکیت و محدودیت های تامین مالی در شرکت های چینی
پرداﺧتند .نتایج تحقیق آن ها نشان می دهد که شرکت های
دارای روابط سیاسی هیچگونه محدودیت تامین مالی در چین
ندارند ،درحالی که شرکت های بدون روابط سیاسی ،محدودیت
های زیادی را برای تامین تامین مالی تجربه می کنند .از سوی
دیگر تحقیقاتی نیز صورت پذیرفته است که نتایج آن ها نشانگر
تاثیر منفی ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکت ها و هزینه بر
بودن این ارتباطات دارد ،از ﺟمله تحقیقاتی که توسط هلمن و
دیگران ،)2008( 57برتران و دیگران )2006( 53و فان و دیگران
، )2007(53انجام شده است.
 -3فرضیه پژوهش
با توﺟه به تحقیقاتی که در این ارتباط صورت پذیرفته
است ( به عنوان نمونه تحقیقات بوبکری و دیگران2052 ،؛ بن
نصر و بوبکری2052 ،و آنی نات و دیگران )2050 ،فرضیه
پژوهش به صورت زیر ارائه می شود:
فرضیه  :1میان مدیریت سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام
رابطه مﻌنی دار وﺟود دارد
فرضیه  :2مدیریت سیاسی بر رابطه میان بهره وری و هزینهه
حقوق صاحبان سهام تاثیرگذار است.
 -4روش شناسی پژوهش

.

از آنجا که این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط میان
مالکیت سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام و تاثیر مالکیت
سیاسی بر ارتباط میان بهره وری و هزینه حقوق صاحبان

03

سهام ،بوده است ،از داده های تاریخی استفاده گردیده است ،
بنابر این از نوع پس رویدادی محسوب می گردد .هدف تحقیق
توسﻌه دانش کاربردی در یک زمینه مشخص بود ،لذا برحسب
هدف ،پژوهش کاربردی شناﺧته می شود .این تحقیق از لحاظ
شیوه ﺟمع آوری داده ها و نوع داده ها از نوع توصیفی بوده و
از لحاظ آزمون متغیرها و نحوه اﺟرا یک تحقیق قیاسی-
استقرایی می باشد .داده های تحقیق از محل منابع کتابخانه
ای استخراج گردید
ﺟامﻌه آماری مورد بررسی در این تحقیق شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 5831
الی  5835شامل  31شرکت و به تﻌداد آنها  602مشاهده می
باشد که به صورت تصادفی و با توﺟه به شرایط زیر انتخاب
شده اند:
الف) شرکتهایی که پایان دوره آنها پایان اسفند ماه باشند و در
طول دوره تغییر دوره مالی نداشته باشند .ب) شرکت در دوره
تحقیق توقف مﻌامله طوﻻنی مدت نداشته باشد .ج) شرکتهای
سرمایه پذیر مورد بررسی در گروه سرمایه گذاری و یا صنﻌت
بانکداری نباشد.
بدین ترتیب روش نمونه گیری روش سرشماری ﺟامﻌه
است .پس از بررسی صورت های مالی و یادداشت های همراه و
با بهره گیری از بانک های اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار
تهران ،دادهها ﺟمعآوری شده و با استفاده از نرمافزار اکسل
محاسبه و با نرمافزار  Spss53و  Eviews6مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتهاند .تحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی با محاسبه
شاﺧصهای مرکزی از ﺟمله میانگین ،میانه و شاﺧصهای
پراکندگی انحراف مﻌیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع شده
است .این شاﺧصها بصورت کلی انجام شده است .در ادامه،
آزمون نرمال بودن متغیر وابسته را مورد بررسی قرار دادیم این
آزمون با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنف انجام شده
است .برای تجزیه و تحلیل مدلها از تحلیل پانلی استفاده شده
است .در این مدلها وﺟود یا عدم وﺟود اثرات (ثابت یا تصادفی)
بررسی شده و در نهایت مناسبترین مدل برآورد شده است.
مبنای استنباط از روی سطح مﻌناداری بوده است بدین گونه
که هر گاه مقدار احتمال یا سطح مﻌناداری آزمون کمتر از
 0/01باشد فرضیه صفر در سطح  31درصد اطمینان رد
میشود.
 -5مدل پژوهش و متغیرهای آن
مدل مفهومی تحقیق به شرح ذیل می باشد:
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بطوری کهCOE:هزینه حقوق صاحبان سهام PR ،بهره وری،
 POمدیریت سیاسی SIZE ،اندازه شرکت LEV ،نسبت بدهی،
 GSرشد فروش و  ROAبازده دارایی ها می باشند.
متغیر وابسته(هزینه حقوق صاحبان)سهام که به شرح ذیل
محاسبه می گردد( استون: )2001 ،20
√=

CO

در فرمول فوق هزینه حقوق صاحبان سهام( )COEدر سال
 tاز مجذور نسبت تفاضل سود هر سهم()EPSسال tو سال قبل
آن( )t-1بر قیمت سهام( )pسال قبل حاصل می شود.
بهره وری  :شامل بهره وری منابع انسانی و سرمایه می باشد.
ریاحی بلکویی )5338( 25بهره وری کل به شرح ذیل تﻌریف
می گردد:
بهره وری کل شامل بهره وری منابع انسانی و بهره وری
سرمایه به شرح فرمول زیر می باشد.
TP= HRP + CP

در فرمول فوق  TPبهره وری کل HRP ،بهره وری سرمایه
انسانی و  CPبهره وری سرمایه فیزیکی می باشد.
الف -بهره وری منابع انسانی  :نحوه محاسبه آن عبارتست از
=

به طوری که  HRPبهره وری منابع انسانی TSV ،ﺟمع حقوق و
دستمزد و  VAارزش افزوده می باشد.
نحوه محاسبه ارزش افزوده به این شرح است

در این فرمول  Wدستمزد I ،بهره T ،مالیات DP ،استهالكT

مالیات DIV ،سود تقسیم شده و  Rسود تخصیص نیافته،
تﻌریف می گردد.
= می
ب -بهره وری سرمایه فیزیکی :نحوه محاسبه آن
باشد .بطوریکه
 CPبهره وری سرمایه TFA ،ﺟمع دارایی های ثابت و VA
ارزش افزوده تﻌیین شده است.
مدیریت سیاسی :از نظر این تحقیق مدیریت سیاسی زمانی بر
یک شرکت حاکم می باشد که سهامداران عمده یک شرکت،
نهادهای سیاسی وابسته به دولت باشند .نشانه های مدیریت
سیاسی شرکت عبارتند از :وﺟوداعضای هیات مدیره وابسته به
دولت ،مجلس و مانند این نوع نهادهای سیاسی ،و یا وﺟود
سهامداران عمده( دارای حداقل  50درصد سهام دارای حق
رای) دولتی و شبه دولتی .این متغیر با بررسی دقیق یادداشت

های همراه صورت های مالی و گزارش هئیت مدیره ،به مجمع
عمومی از طریق شناسایی مدیر عامل ،اعضای هئیت مدیره،
سهامداران عمده ،اشخاص وابسته و اشخاص در تﻌامل با
شرکت های نمونه به انحای گوناگون صورت می پذیرد .این
متغیر در تحقیق ﺟانسون و میتون ،)2008(22فاسیو(،)2006
آنینگ سجاتی )2003(28و چنی و دیگران )2052(21با اندکی
تفاوت از منظر شناﺧت استفاده شده است.
برای اندازه گیری مدیریت سیاسی از متغیر دو دویی استفاده
می نماییم .به این ترتیب در صورتیکه سهامدا عمده یک
شرکت یک نهاد سیاسی باشد ،مقدار آن یک درنظر گرفته می
شود و در ﻏیر اینصورت مﻌادل صفر در نظر گرفته می شود.
حداقل درصد مالکیت  50درصد سهام دارای حق رای در نظر
گرفته شده است (نیکومرام و دیگران)5832 ،
متغیر های کنترلی تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها به شرح
ذیل می باشد:
 )5اندازه ،که بر اساس لگاریتم کل دارایی های هر شرکت در
هر سال مشخص می گردد.
 )2نسبت بدهی ها ،از تقسیم بدهی های بلند مدت بر دارایی
ها محاسبه می گردد
 )8رشد فروش ،که عبارتست از درصد تغییرات فروش در سال
ﺟاری نسبت به سال قبل.
 )1بازده دارایی ها  :عبارتست از نسبت سود ﺧالص به
مجموع دارایی ها
 -6نتایج پژوهش
 -6-1آماره های توصیفی پژوهش
با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف نرمال بودن
توزیع متغیرهای وابسته بررسی شده است .فرض صفر و فرض
مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود.
 : H0دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی میکند.
 : H1دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمیکند.

مقدار احتمال برای متغیر وابسته در سالهای  31لغایت
بیشتر از  0/01است بنابراین فرض صفر ( نرمال بودن متغیر)
برای این متغیر رد نمیشود یﻌنی توزیع این متغیرها برای
مطابق پیش بینی ( شاﺧصهای چولگی و کشیدگی نزدیک به
صفر) نرمال است.
 : H0مدل ادﻏام شده مناسب است.
91

 : H1مدل با اثرات مناسب است.
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جدول شماره  :1آزمون كلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
سال

تعداد

85
86
87
88
89
90
91

87
87
85
86
87
86
84

بیشترین تفاوت

پارامترهای نرمال

مقدار  Zكلموگروف -

مقدار

میانگین

انحراف معیار

قدرمطلق

مثبت

منفی

اسمیرنف

احتمال

0/40
0/30
0/29
0/31
0/34
0/31
0/30

0/24
0/22
0/23
0/23
0/24
0/27
0/22

0/14
0/17
0/14
0/12
0/16
0/16
0/20

0/14
0/17
0/14
0/12
0/16
0/16
0/20

-0/08
-0/10
-0/11
-0/12
-0/09
-0/14
-0/12

1/26
0/77
1/30
1/14
0/67
0/61
0/68

0/08
0/59
0/07
0/15
0/77
0/85
0/75

برای دادههای ادﻏام شده از تحلیل پانلی بدون اثرات ثابت،
با اثرات ثابت و با اثرات تصادفی استفاده کردیم .برای تشخیص
مناسب بودن مدل با اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون لیمر
(چاو) و آزمون هاسمن استفاده شده است .بنابراین فرض زیر را
آزمون میکنیم.
سپس در صورت استفاده از مدل با اثرات با استفاده از
آزمون هاسمن مشخص می گردد که مدل با اثرات ثابت
مناسب است یا مدل با اثرات تصادفی
فرض صفر و فرض مقابل در آزمون هاسمن به شرح زیر است.
 : H0مدل با اثرات تصادفی مناسب است
 : H1مدل با اثرات ثابت مناسب است

نتایج آزمون چاو در ﺟدول زیر ارایه شده است:

برای آزمون هاسمن مقدار احتمال برابر با  0/000است
بنابراین فرض صفر رد میشود پس مدل با اثرات ثابت
مناسبترین مدل است.
مقادیر احتمال آزمون چهاو در مهدل کمتهر از  0/01اسهت
بنهابراین مهدل مهورد اسهتفاده دارای اثهرات ﺟداگانههای بههرای
شرکتها هستند حال برای تشخیص تصادفی یا ثابت بودن ایهن
اثرات از آزمون هاسمن استفاده گردیده است .مقهادیر احتمهال
برای آزمون هاسمن نیز در مدل کمتر از  0/01اسهت بنهابراین
مدل مورد استفاده دارای اثهرات ثابهت بهرای شهرکتها هسهتند
بنابراین مناسبترین مدل برای استفاده ،مدل با اثرات ثابت است
که در ادامه از این مدل برای بررسی فرضیات استفاده گردیهده
است.

جدول شماره  :2آزمون چاو و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب
مدلها
مدل

آزمون چاو یا لیمر
آزمون اثرات
مقدار

F

مقدار کای  -دو

مقدار

آزمون هاسمن

درجه آزادی مقدار احتمال مقدار كای -دو درجه آزادی مقدار احتمال

2/63

)(91,503

0/00

233/95

91

0/00

7

15/38

جدول شماره  : 3برازش مدل برای مدل اول
پارامترها

مقدار ضرایب

مقدار t

نتیجه

مقدار ثابت

0/615

1/711

بی مﻌنی

PR

-0/020

-5/080

مﻌنادار و منفی

PO

-0/074

-0/839

بی مﻌنی

PR*PO

0/018

2/331

مﻌنادار و مثبت

SIZE

-0/026

-0/965

بی مﻌنی

lev

0/235

3/034

مﻌنادار و مثبت

GS

بی مﻌنی

ROA

مقدار

F

ضریب تﻌیین

07

0/019

0/761

0/201

1/509

بی مﻌنی

3/76

مقدار احتمال F

0/000

0/42

دوربین واتسون

2/03
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در ﺟدول باﻻ مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار
احتمال مﻌنیداری  Fبرابر با  0/000است .این مقدار کمتر از
 0/01است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  31درصد رد
میشود یﻌنی در سطح اطمینان  31درصد مدل مﻌنی داری
وﺟود دارد .میزان ضریب تﻌیین برابر با  0/12است یﻌنی در
حدود  12درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای
مستقل و کنترل بیان میگردد .مقدار آماره دوربین واتسون برابر
با  2/08است مقادیر نزدیک به  2حاکی از عدم ﺧودهمبستگی
باقیمانده ها که یکی دیگر از فروض رگرسیون است را نشان
میدهد ( .بنابراین ﺧودهمبستگی بین باقیمانده ها وﺟود ندارد).
 -6-2نتایج آزمون فرضیه
بر اساس فرضیه اول پژوهش وﺟود یک رابطه مﻌنادار میان
مدیریت سیاسی ( متغیر مستقل ) و هزینه حقوق صاحبان
سهام ( متغیر وابسته ) ،انتظار می رفت .آزمون فرضیه نخست
در ﺟدول شماره ( )8ارائه شده است .همانطور که در ﺟدول
نشان داده شده است ،مقدار آماره  tبرای متغیر مدیریت
سیاسی ( )POبرابر با  -0/31می باشد که از نظر آماری در
سطح اطمینان  31درصد مﻌنی دار نیست .به عبارت دیگر
متغیر مدیریت سیاسی در نمونه مورد بررسی ارتباطی با متغیر
هزینه حقوق صاحبان سهام ندارد .هچنین بر اساس فرضیه دوم
پژوهش انتظار می رفت که مدیریت سیاسی بر رابطه میان
بهره وری و هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر گذار باشد .آزمون
فرضیه دوم نیز در ﺟدول شماره ( )8ارائه گردیده است.
مشاهده می شود که مقدار آماره  tبرای متغیر  PR*POمثبت و
برابر با  2/88می باشد که از نظر آماری با اطمینان  31درصد
مﻌنی دار است .یﻌنی متغیر مدیریت سیاسی در نمونه مورد
بررسی بر رابطه میان بهره وری و هزینه حقوق صاحبان سهام
تاثیر گذار است.
تحلیل موضوعی پژوهش مستلزم توﺟه به اثرات مساعد و نا
مساعد مالکیت و مدیریت سیاسی بر فاکتورهای مالی می باشد.
افزایش مدیریت سیاسی به دلیل مزایای و مطلوبیتی که برای
سهامداران در پی دارد ممکن است منجر به تﻌدیل انتظارات
آن ها و کاهش بازده مورد انتظار سهامداران از سرمایه گذاری
در این نوع شرکت ها و درنتیجه کاهش هزینه های حقوق
صاحبان سهام در شرکت های دارای مدیریت سیاسی در
مقایسه با سایر شرکت ها گردد .ریسک کمتر این شرکت ها،
دسترسی آسانتر به منابع بانکی و یارانه های دولتی ،امتیاز
دسترسی به بازار ،تخفیف های مالیاتی ،قرارداد های دولتی،
حمایت مالی دولت به هنگام تنگنا ،حمایت های نهاد های
قانون گذار و سیاست گذار ،شواهدی بر مطلوبیت مالکیت و

مدیریت سیاسی از دیدگاه سرمایه گذاران و انتظار بازده کمتر
است .عالوه بر این تئوری مبتنی بر منابع نیز می تواند برای
تشریح اثرات مثبت ارتباطات سیاسی بر موسسات مورد توﺟه
قرار گیرد .بر اساس این تئوری مزیت رقابتی موسسات مبتنی
بر موقﻌیت منابع مشهود و نامشهودی است که در دسترس
موسسه می باشد و دستیابی به آن ها توسط دیگران سخت و
یا گران است .مدیران دارای روابط سیاسی می توانند به
موسسه کمک نمایند تا منابع و حمایت های اساسی دولت را به
دست آورد .اثرات مثبت ارتباطات سیاسی ،از دستیابی به منابع
اساسی از طریق دولت حاصل می گردد .این رابطه ،موسسات را
در دستیابی به منابع اساسی یاری می نماید و در نهایت
افزایش ارزش آن ها را در پی دارد.
از طرف دیگر برای تحلیل دقیق تر نتیجه این پژوهش،
میبایست ﺟنبه های منفی مالکیت و مدیریت سیاسی از
دیدگاه سرمایه گذاران را نیز مورد توﺟه قرار داد .ممکن است
در اثر افزایش مدیریت سیاسی ،این شرکت ها با وظایف
سنگین سیاسی مرتبط گردند .دولت قدرت دﺧالت در عملیات
این موسسات را دارد ،همچنین از انگیزه پیگیری امور سیاسی و
اﺟتماعی ،مانند کاهش بیکاری نیز برﺧوردار است .دولت ها
مﻌموﻻ از مدیران سیاسی که برای اهداف دولت در برابر اهداف
موسسه و حداکثر ساﺧتن ارزش شرکت ،اولویت قائل هستند،
استفاده می نماید .شرکت ها با مدیریت سیاسی متحمل
وظایفی سیاسی و اﺟتماعی سنگین از سوی دولت ها هستند و
برای دولت ها دﺧالت در امور آن ها امری ساده و محتمل
است .گرایش به کاهش منافع شرکت و پرداﺧت دستمزد
بیشتر ،ارائه نرخ اشتغال باﻻ تر ،امکان استثمار ذینفﻌان از
طریق دریافت رشوه توسط مدیران سیاسی و یا اﺧتیارات
استخدامی ،فروش دارایی ها و کاﻻ و یا ارائه ﺧدمات به
موسسات در چارچوب مﻌامالت شخصی ،انتقال دارایی های این
شرکت ها به سایر شرکت های تحت کنترل ،تضﻌیف موقﻌیت
سایر سهامداران از طریق تحصیل سهام اضافی با نرخ های
پایین ،از ﺟمله موضوعاتی است که سرمایه گذاری در شرکت
ها با مدیریت یا مالکیت سیاسی را با تردید مواﺟه می نماید.
ممکن است موسسات دارای رابطه سیاسی ،منافع شخصی
مدیران یا اقلیتی را به منافع سایر سهامداران و سایر ذینفﻌان
ترﺟیح دهند زیرا در آن ها دستیابی به اهداف سیاسی و
اﺟتماعی و کسب امتیازات سیاسی بیشتر ،نسبت به سود آوری
اولویت دارد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که با توﺟه به هزینه و
منفﻌت مدیریت سیاسی ،سرمایه گذاران تﻌدیل ﺧاصی در بازده
مورد انتظار ﺧود برای سرمایه گذاری در این شرکت ها اعمال
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نمی نمایند و مدیریت سیاسی منجر به ترﺟیح سرمایه گذاری
در سهام این شرکت ها و درنتیجه کاهش هزینه های حقوق
صاحبان سهام آن ها نمی شود .به عبارت دیگر بر اساس یافته
های این پژوهش مدیریت و مالکیت چه از نوع سیاسی و چه از
نوع ﻏیر سیاسی آن تاثیری بر هزینه حقوق صاحبان سهام به
عنوان یکی از هزینه های تامین مالی ،ندارد و هزینه حقوق
صاحبان سهام در همه شرکت های نمونه تحقیق تقریباً مساوی
است .دلیل دیگر این موضوع می تواند گستردگی دامنه
مدیریت سیاسی در شرکت های مورد بررسی باشد ،به گونه ای
که حتی مدیران شرکت هایی که از مالکان ﻏیر سیاسی ،مانند
مالکان نهادی و شخصی بر ﺧوردار هستند برای تداوم بقا و
امکان رقابت در بازار ،تابع نهادها و مراکز قدرت سیاسی و
دارای ارتباطات سیاسی هستند و تقریباً دامنه مدیریت
سیاسی در تمام شرکت های مورد بررسی گسترده گردیده و
شرکت های به ظاهر ﻏیر سیاسی رانیز تحت تاثیر قرار داده
است.
برای تحلیل فرضیه دوم ،ابتدا می بایست به تاثیر بهره وری
بر هزینه حقوق صاحبان سهام توﺟه نمود .نتایج ﺟدول شماره
 8نشان می دهد که بهره وری ( )PRمﻌنادار و منفی است.
یﻌنی با افزایش بهره وری هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش
می یابد نکته مهم در درك این مطلب است که رابطه مﻌکوس
میان بهره وری و هزینه حقوق صاحبان سهام در چه نوع
مدیریتی از شدت بیشتری برﺧوردار است .فرضیه شماره 2
نشان می دهد که اثر بهره وری بر هزینه حقوق صاحبان سهام
در شرکت هایی که دارای مدیریت سیاسی هستند در مقایسه
با شرکت های فاقد مدیریت سیاسی بیشتر است .به عبارت
دیگر مدیریت سیاسی بر رابطه میان بهره وری و هزینه حقوق
صاحبان سهام به طور مﻌنی داری تاثیر گذار است و با افزایش
مدیریت و مالکیت سیاسی در شرکت ها رابطه میان بهره وری
و هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می یابد .بنابر این
مالکیت سیاسی با تاثیر بر بهره وری به طور مستقیم بر هزینه
حقوق صاحبان سهام تاثیر گذاشته و آن را کاهش می دهد.
این ارتباط مﻌنادار نشانگر تاثیر پذیری متغیرهای اقتصادی و
مالی از عوامل سیاسی می باشد لذا بر اساس این فرضیه نظریه
اقتصاد سیاسی تایید می گردد.
 -7نتیجه گیری و بحث
دولت در بخش اقتصادی ایران به شکل گسترده ای حاضهر
و تاثیر گذار است و عالوه بر حضهور مسهتقیم و رسهمی شهاهد
حضور ﻏیر رسمی آن در ساﺧتار مالکیت و مدیریت شرکت هها
از طریق مالکین و مدیران وابسته و سیاسی مهی باشهیم .بنهابر
03

این سیاست گهذاری هها و اتخهاذ بسهیاری از تصهمیمات تهابع
مالحضات سیاسی و حفظ منافع دولهت و وابسهتگان آن اسهت.
برای درك بهتر پدیده های اقتصهادی و روابهط آن هها در ایهن
محیط توﺟه به اثرات پدیده های سیاسی ضرورت دارد .در ایهن
تحقیق ارتباط میان مدیریت سیاسی و هزینه حقهوق صهاحبان
سهام و تاثیر مهدیریت سیاسهی بهر رابطهه بههره وری و هزینهه
حقوق صاحبان سهام بررسی شد.
برمبنای فرضیه اول پژوهش رابطه میهان متغیهر مهدیریت
سیاسی( متغیر مستقل) با هزینه حقوق صاحبان سهام ( متغیر
وابسته) بررسی شد .نتایج نشانگر این موضوع بود که در نمونهه
مورد بررسی ،مالکیت سیاسی بر هزینه حقوق صهاحبان سههام
تاثیرگذار نمی باشد .به عبهارت دیگهر هزینهه حقهوق صهاحبان
سهام در مدیریت سیاسی ،در مقایسه با سایر انواع مدیریت هها
تفاوت مﻌناداری ندارد و تقریباً در یک سهطح مهی باشهد .ایهن
نتیجه با نتایج به دسهت آمهده در تحقیهق بوبهاکری و دیگهران
( )2052مطابقت ندارد.
در فرضیه دوم پژوهش ،تاثیر مهدیریت سیاسهی بهر رابطهه
میان بهره وری و هزینه حقوق صهاحبان سههام بررسهی شهد و
نتایج تحقیق در نمونهه مهورد مطالﻌهه نشهانگر تهاثیر مسهتقیم
مدیریت سیاسهی بهر رابطهه میهان بههره وری و هزینهه حقهوق
صاحبان سهام بود.
نتایج پژوهش مبین این امر است که علی رﻏم برﺧورداری
شرکت های دارای مدیریت سیاسی از امتیازات ویژه مانند،
ریسک کمتر ،دسترسی آسانتر به منابع بانکی و یارانه های
دولتی ،دسترسی به بازار ،دسترسی بیشتر به قرارداد های
دولتی ،حمایت مالی دولت  ،حمایت های نهادهای قانون گذار و
سیاست گذار و  ...هزینه حقوق صاحبان سهام به عنوان یکی از
هزینه های مهم تامین مالی در آن ها تفاوتی با سایر شرکت ها
که از امتیازات یاد شده محروم می باشند ،ندارد .این موضوع
نشان از ناکارآمدی شرکت های دارای مدیریت یا مالکیت
سیاسی دارد بگونه ای که مدیران آن از مزیت های نسبی
شرکت در ﺟهت منافع سهامداران استفاده نمی نمایند .با توﺟه
به فراهم شدن شرایط ویژه و برﺧورداری از امتیازات ﺧاص
برای این نوع شرکتها گسترش مدیریت و مالکیت سیاسی اثرات
ضد رقابتی بر بازار سرمایه دارد .بنابر این پیشنهاد می گردد که
ضمن تسریع فرایند ﺧصوصی سازی با تﻌیین ضوابط مشخص و
شفاف از ورود شبه دولتی ها به بورس ﺟلوگیری گردد تا ضمن
تحقق شکلی ﺧصوصی سازی ،از لحاظ محتوایی نیز موسسات
به بخش ﺧصوصی واقﻌی انتقال یابند و با پدیده مدیریت
سیاسی مواﺟه نگردیم .در این بین استقالل واقﻌی بورس در
سیاست گذاری و نظارت می تواند راهگشا باشد.
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