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چكیده
پژوهش حاضر ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت را موردبررسی قرار میدهد .در این
پژوهش ،دادههای  37شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جمعآوری و فرضیه تحقیق
با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است .نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه
مستقیم و معنادار بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت است ،به عبارتی میتوان بیان کرد
شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند ،این مالکیت بر عرضه و تقاضا شرکتها تأثیرگذار میباشد.
میتوان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکتهای دولتی بیشتر خواهد بود .مطابق دیدگاه لیون
( ،) 5002مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تأثیر قرار
میدهند ،متعاقب آن ارزش شرکتها بهعنوان معیاری از عملکرد نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
بنابراین وابستگی دولتی میتواند بهعنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه عملکرد موردتوجه قرار
بگیرد .بهصورت کلی میتوان عنوان کرد فرضیه نظارت فعال در این تحقیق مورد تأیید واقع گردد.
واژههاي كلیدي :وابستگی دولتی ،ارزش شرکتها ،مالکیت نهادی ،عملکرد.

 -1مربی گروه حسابداری ،دانشگاه فنی وحرفه ای دختران ،ایالم ،ایران( .نویسنده اصلی و مسئول مکاتبات)maryamlaleh63@ymail.com

 -2استادیار گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد وعلوم اجتماعی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری ،دانشکده مدیریت وحسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 -4مربی گروه حسابداری ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران.
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رفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران
برعملکردشرکتها يپذی 

تأثیرمالکیتدولتي

 -1مقدمه
مالکیت دولتی بهعبارتیدیگر مالکیت نهاد دولتی چندین محرک بر نظارت بر گزارشگری مالی و
بهبود عملکرد شرکتها دارند ،در صورتوضعیت مالکیت دولتی معموالً مشکالت نمایندگی کم
خواهد شد و این امر میتواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد (شورورزی و همکاران6737،
سیستم حاکمیت شرکتی با محوریت دولت ،میتواند بهصورت بالقوه بر سیاستهای صنعتی دولت
مؤثر باشد( .فان ویوشیکاوا .)5002،فاسیو ( )5001عنوان میدارد اگر ارتباطات دولتی بهعنوان یک
عامل سودآوری در نظر گرفته شود ،می تواند منجر به تحریف تصمیمات سرمایهگذاری و یا القاء
تصمیمات سرمایهگذاری نامناسب گردد که درنتیجه این امر منجر به کاهش ارزش شرکت خواهد
شد .اگرچه اشکال مختلف وابستگی دولتی ،محیط عملیاتی و رفتار شرکتها بر تصمیمگیریهای
مالی شرکتها تأثیرگذار است (چان و همکاران .)5062،اقتصاددانان و کارشناسان به تجربه
دریافتها ند که میزان دولتی بودن اقتصاد کشورها با بازار بورس ،رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد،
بطوریکه هرگونه کنشی از سوی دولت (اگر تصمیمگیرنده کالن واصلی اقتصاد باشد) با واکنشهایی
قابلمشاهده و متعددی در بازار سهام همراه میشود (سیترلی .)5001،در ایران نیز ،دولت نقشی
اساسی در اقتصاد و همچنین در ساختار شرکتهای بزرگ دارد و عمده صنایع را شرکتهایی با
مالکیت دولتی تشکیل میدهند .این در حالی است ،که رشد سالهای اخیر بازار سرمایه بیشتر از
اینکه متأثر از گزارشگریهای مالی و وضعیت داخلی شرکتهای بهابازار باشد ،متأثر از عوامل
سیاسی کالن بوده است .یکی از مواردی که معموالً بهعنوان عوامل سیاسی در فعالیتها و عملکرد
شرکتها موردبررسی قرار میگیرد ،میزان تسلط و کنترل فعالیتهای شرکت از جهت قیمتگذاری
و فروش محصوالت ،توسط دولت است (کوریا .)5065،کوان لی ( )5065بیان میدارد شرکتهایی
که دارای روابط سیاسی ( وابستگی دولتی) هستند در انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری بهتر عمل
میکنند و میتوانند از وابستگیهای دولتی جهت انتخاب پروژههای باارزش فعلی مثبت بهرهمند
شوند و با این کار ریسک مربوط به شرایط سیاسی و اقتصادی خود را کم و باعث افزایش ارزش
شرکت شود .شرکتها با وابستگی دولتی و ارتباطات سیاسی میتوانند از دسترسی آسان به منابع،
مالیات پایینتر و قدرت بازار قویتر بهرهمند گردند (فاسیو .)5001،ازآنجاکه ،مدیران با عنوان
نماینده مالکان شرکت را اداره میکنند ،اگر دست به رفتارهای فرصتطلبانه بزنند و تصمیماتی
بگیرند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد ،تضاد منافع بین مدیران و
سهامداران ایجاد میشود .در این میان ،سهامداران نهادی که یکی از سازوکارهای مؤثر حاکمیت
شرکتی شمرده میشوند و دارای اهمیت میباشند ،با توجه به مالکیت بخش شایان توجهی از سهام
شرکتها ،از نفوذ چشمگیری برخوردارند و میتوانند رویههای حسابداری و گزارشگری مالی شرکت
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را تحت تأثیر قرار دهند (مهرانی ،کرمی ،مرادی و اسکندری .)6733 ،بنابراین ،تمرکز سرمایهگذاران
نهادی از طریق بهبود و ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ،به کاهش ریسک بنگاه اقتصادی کمک
میکند و از سوی دیگر ،مدیران را برای تالش در جهت افزایش ارزش شرکت بهجای پیگیری منافع
شخصی کوتاهمدت ترغیب میکند.
کیان ،پانوینگ ( )5066نشان دادند مدیران ممکن است از ارتباطات سیاسی ،مانند ابزاری برای
انتقال ثروت یا سود از شرکت به نفع خود استفاده کنند و این موضوع موجب تضییع حقوق
سهامداران میشود و ممکن است باعث کاهش ارزش شرکت شود در مقابل ،مطالعاتی نیز نشان
دادهاند به ارزش شرکتهای وابسته سیاسی میافزاید (چانی و همکاران.)5066،
سرمایهگذاران نهادی در نظام راهبری شرکتی ،نقش مهمی ایفا میکنند .آنان میتوانند بادانش
و تجربه کافی در زمینههای مالی و تخصصی ،بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند .این امر
میتواند مبنایی برای همسویی منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران ،در راستای حداکثر سازی
ارزش شرکت باشد (فرضیه نظارت فعال) باوجوداین ،مالکیت سهامداران نهادی میتواند تأثیرات
منفی هم داشته باشد ،مانند دسترسی به اطالعات محرمانه که عدم تقارن اطالعاتی رابین آنان و
سهامداران کوچکتر ایجاد میکند (فرضیه منافع شخصی) سهامداران نهادی همچنین میتوانند
تضادهای نمایندگی را بهواسطه مالکیت عمده خود ،شدیدتر کنند (سولومون ،لین ،نورتن
وسولومون.)5007،
عملکرد شرکت برای سهامداران ،سرمایهگذاران  ،مدیران ،اعتباردهندگان و سایر ذینفعان شرکت
در ارزیابی آنها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایهگذاری و قیمت سهام
اهمیت به سزایی دارد بنابراین وابستگی دولتی و آثار احتمالی آن بر ارزش شرکت موضوعی است
که موردتوجه واقع ن شده است و خأل تحقیقاتی در این خصوص در کشور مشهود میباشد .بنابراین
با توجه به اهمیت وابستگیهای دولتی و عملکرد شرکت ،در این تحقیق رابطه بین وابستگی دولتی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با عملکرد شرکت بررسی خواهد شد .انتظار
میرود وابستگیهای دولتی با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین تأثیر آن بر
تغییر مدیریت و شرایط مختص هر شرکت عملکرد شرکتها را تغییر دهد .بنابراین مسئله اصلی
تحقیق حاضر بهصورت ذیل میباشد:
آیا وابستگیهای دولتی بر عملکرد شرکت تأثیری دارد؟
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 -2پیشینه پژوهش
در خصوص چگونگی تأثیر مالکیت نهادی بر عملکرد شرکتها نظرات مختلفی وجود دارد ،بر
اساس فرضیه نظارت فعال سرمایهگذاران بزرگ معموالً مدیریت بهتری در مورد سرمایهگذاری
دارند( .باشی .)6333 ،در مقابل فرضیه نظارت فعال فرضیه منافع شخصی مطرح میگردد که عنوان
میدارد سرمایه گذاران بزرگ به اطالعات دسترسی دارند و ممکن است باعث کاهش تشویق
کارکنان جهت بهبود عملکرد شوند .همچنین شرکتهای دولتی بهاجبار چندین هدف را دنبال
میکنند که با سودآوری فاصله دارد و مازاد نیروی کار را بر اساس مالحظاتی بهجز بازدهی یا
اثربخشی ،حفظ میکنند (بهای)6333،؛ بدین ترتیب شرکتهای دولتی درنتیجه پیروی نکردن از
سیاستهای یکن واخت و منظم ،نظام راهبری ضعیف و ناکارآمدی دارند و این سیاستها بهدرستی
اجرا نمیشوند.
سهامداران کنترلکننده و مدیران شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی ،انگیزه
زیادی برای دنبال کردن منافع شخصی خوددارند (لی )5003،و درنتیجه ،مدیران بخش دولتی برای
جبران این هزینهها ،به دریافت منابع مالی از دولت اقدام میکنند .ارتباط سیاسی بهمانند شمشیر
دولبه میباشد که هم میتواند باعث افزایش ارزش شرکت وهم باعث به خطر افتادن آن باشد.
(آنگ ،دینگ و سونگ )5067،خو ،ژو ولین ( )5005عنوان میدارند که زمانی که کنترلهای
سیاسی محدود میباشد ،عملکرد مالی شرکت بهبود مییابد ،بورسیوف و همکاران ( )5067در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین روابط سیاسی شرکتها و عملکرد آنها رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .این موضوع به این دلیل میباشد که محدود شدن کنترلهای سیاسی باعث
افزایش انعطافپذیری شرکت شده و درنتیجه سیاستهای حاکمیت شرکتی مؤثرتر اجرا خواهد
شد .برخی انتصابهای سیاسی اهداف متضادی را دنبال میکنند ،ممکن است هدف یک انتصاب
افزایش اشتغال و یا کاهش هزینههای اجتماعی باشد .بنابراین با توجه به اهداف مذکور شرکتها
سیاستها و رویههای مشخصی را انتخاب میکنند .به همین ترتیب یک انتصاب دولتی ممکن است
بیشتر از آنکه برای عملکرد شرکت مفید باشد برای آن مضر میباشد( .آنگ ،دینگ وسونگ.)5067،
فان ،فونگ وچانگ ( )5003اظهار میدارند که اندازهگیری بازده داراییها بهعنوان نماینده عملکرد
مالی شرکت ارتباط منفی با سطح مالکیت دولتی دارد .گلدمن ،روچول وسو ( )5003به این نتیجه
رسیدند در صورت انتصاب یک مقام وابسته به دولت بهعنوان هیئتمدیره شرکت باعث ایجاد بازده
غیرعادی میشود .شواهد  23کشور نشان میدهد که شرکتها با ارتباطات سیاسی عملکرد کمتر از
حد مورد انتظار نسبت به شرکتهایی فاقد ارتباطات سیاسی ،بر اساس اطالعات حسابداری
داشتهاند( .فاسیو .) 5001،یک دلیل ممکن برای کمتر از حد انتظار بودن عملکرد مالی شرکتهای
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دارای وابستگی سیاسی میتواند ناشی از تخصیص نامناسب منابع به سرمایهگذاریها و افزایش
فساد باشد (شیفلر و وشلی .)6332،بنابراین تخصیص نامناسب منابع و همچنین افزایش فساد بر
عرضه و تقاضای سهام شرکتها تأثیرگذار خواهد بود .از سوی دیگر ممکن است روابط سیاسی از
طریق رانتهای غیرمنصفانه اقتصادی درزمینه مصرفکنندگان و رقبا باعث افزایش ارزش شرکت
شود( .فاسیو .)5001،برای مثال فریدمن ( )6333گزارش میدهد که بانک داران اغلب مجبور به
افزایش وام برای پروژههای شرکتهای دارای وابستگی سیاسی حتی اگر سودآور نبودن پروژه نیز
پیشبینی شود ،میباشند .تحقیقات نشان میدهد اختالف در رفتار ارائه تسهیالت توسط بانکهای
دولتی با تغییر احزاب در انتخابات تحتتأثیر قرا میگیرد( .جانسون و همکاران 5001،وساپلنزا
 .)5002بنابراین چنین اقداماتی منجر به انتقال ثروت از مصرفکنندگان و شهروندان به شرکت
شده و باعث افزایش ارزش شرکت خواهد شد .عالوه بر اینکه شرکتهای دارای وابستگی سیاسی از
ایجاد اعتبار بهوسیله مدیران دولتی بهرهمند میشوند بلکه از مزایای دیگر نیز بهرهمند میشوند.
هلمن جونز وکافن ( ) 5000عنوان داشتند که برخی از مقامات دولتی و یا سیاستمداران از طریق
فروش انحصاری محصوالت و برخورداری از مزایای زیاد قواعد بازی را در هزینههای اجتماعی به
نفع خود به پایان برسانند .زمانی که افزایش ارزش بهصورت کامل ناشی از انتصابات دولتی یا
مدیران وابسته به دولت باشد ،افزایش کمتری در ارزش شرکت ناشی از عملکرد مناسب سایر
سهامداران صورت خواهد گرفت .درواقع اینیک مسئله نمایندگی میباشد که ساختار حاکمیت
دولتی باعث به وجود آمدن آن میشود (آنگ ،دینگ و سونگ )5067،باید به این نکته دقت کرد
حاکمیت خوب باهدف افزایش ارزش سهام شرکتها معادل حاکمیت خوب برای شهروندی برابر
نمیباشد .لیوز و گیی ( ) 5001بیان داشتند شواهد در کشور اندونزی وجود دارد که نشان میدهد
زمانی که حامی دولتی شرکتها از صحنه قدرت کنار میروند و این شرکت نمیتواند با حاکمیت
جدید ارتباط داشته باشند باعث ضعیف شدن عملکرد مالی و درنتیجه با مشکل تأمین مالی روبرو
می شوند .مدیران وابسته به دولت قدرت و توانایی الزم در جهت کسب منفعت برای شرکت از طریق
تأثیرگذاری بر تصویب قوانین و مقررات دولتی رادارند و همچنین میتوانند احتمال برنده شدن
شرکت را در مناقصههای دولتی را افزایش دهند که خود این عامل میتواند بهعنوان اخبار به بازار
ارائه میگردد استدالل این است که شرکتهای دارای روابط گسترده سیاسی با دولت ،به دلیل
برخورداری از شرایط خاص هزینههای کمتری را از سوی دولت تحمل میکنند (چانی،
فاسیووپارسلی .)5066،ساختار مالکیت شرکتها از چند بخش تشکیلشده است :سهامداران،
سهامداران نهادی و مدیران .بهطور منطقی وجود سهامداران نهادی نظارت را افزایش میدهد.
پیسنل و همکاران ( )5006در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اعضای هیئتمدیره میتوانند
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با استقالل بیشتری عملکرد مدیر را ارزیابی کنند .به راین اساس استقالل بیشتر هیئتمدیره،
احتمال تقلب کاهشیافته و بر ریسک ارزیابیشده تأثیرگذار میباشد .لوین ( )5002استدالل
میکند یک ساختار دولتی مناسب می تواند از حقوق مالکیت خود به دو طریق محافظت کند)6 :
تسهیل بستن قراردادها از طریق تصویب قوانین و مقررات خاص و  )5از طریق افزایش حق مالکیت
خود در شرکتها ،که باعث تغییر در ریسک شرکتها خواهد شد.
سیاستمداران نیز همانند هر فرد دیگری انگیزههایی برای انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی
دارند .آنها فقط واسطه بین گروههای ذینفع رقیب نیستند ،بلکه خودشان گروه ذینفع میباشنند.
سیاستمداران و تمام طرفهای سیاسی انگیزه دارند که منابع تحت کنترل دولت را افزایش دهنند،
زیرا این افزایش در جهت افزایش توانایی آنها میباشد در ایران هم به دلیل اینکه اکثر شنرکتهنا
دارای روابطی با دولت میباشند ،به طبع این ارتباط ،سیاستهای دولنت منیتوانند در صنورتهنای
مالی و بازده شرکتها و درنتیجه در ارزش اینن شنرکتهنا اثرگنذار باشند .پنژوهشهنای قبلنی در
کشورهای غربی نشان میدهد که حزب های مختلف ،سیاستهای مالی مختلفی دارند .بهعنوانمثال
ممکن است ،حزب خاصی عالقهمند به افزایش هزینههنا و مالینات باشند و در مقابنل حنزب دیگنر
عالقهمند به کاهش هزینه ها و مالیات ها باشد (داریو .)5062،نتایج پژوهشها نشان میدهد در دوره
جمهوری خواهان در ایاالتمتحده ریسک شرکتها به دلیل افزایش مسنئولیت پاسنخگویی کناهش
مییابد .کی نایت ( )5001به این نتیجه رسید که بازده سهام در بورس اوراق بهادار با تغییر دولتها
همبستگی مثبت و معناداری دارد .آلتو لوری ( )6332ادعا میکننند کنه دولنتهنای اینالتی حنزب
دموکرات تمایل به تولید هزینه های عمومی بیشتر بهعنوان یک سهم درآمد سرانه میباشد .به گفته
رید ( )5001دولت دمکراتیک در مقایسه با دولت جمهنوریخنواه  7النی  2درصند انندازه دولنت را
افزایش می دهند ومتعاقبا باعث افزایش هزینههای عمومی میشود .بر اسناس تحقیقنات کنی ناینت
( ،)5001کاپلن ( )5006وبسنلی و کینز ( )5007دولنتهنای دمکنرات در مقایسنه بنا دولنتهنای
جمهوریخواه هزینه های زیادی خرج میکنند ،بنابراین این افزایش هزینههنا بنر شنرایط سیاسنی و
اقتصادی کشور تأثیرگذار خواهد بود و باعث تغییر در ریسک و ارزش شرکتها خواهد شد.
وینتاال و استفان ( )5062به بررسی تأثیر مالکیت دولتی بر ارزش شرکت پرداختنند .ایشنان بنه
این نتیجه رسیدن که ارتباط مثبت و معناداری بین ارتباطات دولتی و ارزش شرکت وجود دارد.
کورریا ( )5065در پژوهش خود در آمریکنا نشنان داد شنرکتهنایی کنه دارای روابنط سیاسنی
هستند ،کمتر از سوی کمیسیون بورس اوراق بهادار جریمه منیشنوند .اینن شنرکتهنا بنه واسنطه
ارتباط با نمایندگان کنگره ،و پرداخت وجوه به آنها بنر کمیسنیون بنورس اوراق بهنادار فشنار وارد
میکنند و بر آن نفوذ دارند و این موضوع باعث میشود تا از سنوی اینن کمیسنیون کمتنر جریمنه
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شوند .او همچنین به این نتیجه رسید ،شرکتهایی که کیفیت اطالعات حسنابداری آن پنایینتنر از
سایر شرکتها است ،برای جلوگیری از جریمنه کمیسنیون بنورس اوراق بهنادار ،از روابنط سیاسنی
استفاده میکنند.
زو و دیگران ( )5065در بررسی از  6273شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس شنن زن
و شانگهای دریافتند شرکتهای فاقد روابط سیاسی که وابسته بنه دولنت نیسنتند ،کیفینت سنود
باالتری دارند ،هم چنین آنها نشان دادند که هرچه مالکیت سهامدار خارجی در ترکیب سهامداران
افزایش یابد ،کیفیت سود نیز افزایش مییابد.
فاسیو ( )5001با بررسی  23کشور به این نتیجه رسید که رابطه مثبنت ومعنناداری بنین ارزش
شرکت و روابط سیاسی وجود دارد .بهطور خاص او به این نتیجه رسید که در کشورهایی کنه فسناد
سیاسی زیاد میباشد ،ارتباطات سیاسی ویژگیهای مشترکی دارند.
آنگ ودینگ ( )5001بابررسی عملکرد مالی شرکتها با مالکینتهنای دولتنی متفناوت بنه اینن
نتیجه رسیدند که بین عملکرد شرکتها تفاوت معناداری وجود دارد.
شوروزی و همکاران ( )6737به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر عملکنرد شنرکتهنا برمبننای
رگرسیون فازی پرداختند .ایشان با بررسی  626شرکت به این نتیجنه رسنیدند کنه بنین حاکمینت
شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
رضایی و ویسی حصار ( )6737به بررسی تأثیر روابط دولتی بر رابطنه بنین تمرکنز مالکینت بنا
کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی پرداختند .ایشان با بررسی  32شرکت طی سنالهنای
 6730تا  6730به این نتیجه رسیدند که شرکتها دارای روابط سیاسی گسترده بنا دولنت کیفینت
سود پایینتری دارند و همچنین دارای هزینه سهام عادی باالتری میباشند.
دستگیر و همکاران ( )6735به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهنا بنا بررسنی 13
شرکت پرداختند .نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد ،بین سرمایه فکنری و عملکنرد شنرکت رابطنه
معناداری وجود دارد.
عباسی ورستگارنیا ( )6736به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت پرداختند ایشان به
این نتیجه رسیدند که بین تمرکز مالکیت وارزش شرکت رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بین
مالکیت انفرادی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری میباشد.
رستمیان و همکاران ( )6730به بررسی تأثیر ویژگنی هنای کیفینت سنود بنر عملکنرد شنرکت
پرداختند .ایشان با بررسی  17شرکت در طی سالهای  6730تا  6733به این نتیجنه رسنیدند کنه
بین معیار کیفیت سود و معیار کیو توبین رابطه معناداری وجود دارد.
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 -3فرضیه پژوهش
وابستگیهای دولتی در هر شرکتی از نظر راهبری شرکت تأثیر بسزایی دارد ،به طور معمول با
تغییر شرایط سیاسی کشور مدیران مجموعهها تغییر پیدا میکنند و این تغییر در کل مجموعه
دولتی بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم رخ میدهد .شلیفرو ویشنی ( )6333و جنسن ()6337
استدالل می کنند از آنجا که سهامداران نهادی بخش بزرگی از سهام شرکت را دارا میباشند ،برای
نظارت بر عملکرد شرکت انگیزة بیشتری پیدا میکنند؛ چرا که این نظارت برای آنها مزایای زیادی
ایجاد میکند و نیز از آنجا که آنها حق رأی بیشتری دارا میباشند ،انجام اقدامهای ضروری برای
ایشان آسانتر میباشد .اپلیر و اسکوبین ( )6333به این نتیجه رسیدند که بعد از تغییر مالکیت
شرکتها به صورت نهادی ،عملکرد بهتری را تجربه میکنند .گرامیس و لئو ( )5002نشان دادند
که انتقال حق انتخاب از سرمایهگذاران خرد به سهامداران نهادی سبب میشود بازپرداخت دیون در
شرایط اقتصادی خوب انجام گیرد و بزرگنما یی زیان در شرایط اقتصادی بد کمتر باشد .ایشان
پیش بینی کردند ترکیب نادرست صاحبان سرمایه (سهامداران نهادی) ریسک وارزش شرکتها را
تغییر میدهد .کوان لی ( )5065بیان میدارد شرکتهایی که دارای روابط سیاسی (وابستگی
دولتی) هستند در انتخاب فرصتهای سرمایهگذاری بهتر عمل میکنند و میتوانند از وابستگیهای
دولتی جهت انتخاب پروژهها با ارزش فعلی مثبت بهرهمند شوند و با این کار ریسک مربوط به
شرایط سیاسی و اقتصادی خود را کم و ارزش شرکت را تحتتأثیر قرار میدهد .ارزش شرکتها
می تواند متأثر از عوامل گوناگونی باشد که تا کنون تعداد زیادی از این عوامل در پژوهشها و متون
مختلف مورد بحث و بررسی قرارگرفت .مطالعات پیشین پیرامون رابطه بین سرمایهگذاران نهادی و
ارزش شرکت به نتایج متفاوتی دستیافته است .پژوهش ناوسی و نیکر ( )5001نشان داد که
سرمایه گذاران نهادی مشابه با یکدیگر نیستند و انگیزههای کسانی برای نظارت بر رویههای اتخاذ
شده ازسوی شرکتها ندارند .در پژوهش حساس یگانه و همکاران ( )6731مشخص شد بین تمرکز
مالکیت نهادی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد و فرضیه همگرایی منافع را تأیید
نمیکند .در این پژوهش ،میزان حضور سرمایهگذاران نهادی در هیئتمدیره و میزان مالکیت نهادی
آن ها مورد آزمون قرار گرفت .علیرغم آنکه شواهد محکمی برای ارتباط بین ارزش شرکت و میزان
حضور سرمایهگذاران نهادی و میزان مالکیت نهادی آنها وجود دارد ،اما تأثیر بین این دو بهطور
نسبی مبهم و ناشناخته است.
بنابراین با توجه به مبانی نظری و مطالعات انجام شده فرضیه اصلی پژوهش به شرح ذیل ارائه
میگردد:
فرضیه پژوهش :بین مالکیت دولتی وعملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
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 -4روش پژوهش
این تحقیق با هدف کاربردی و از نوع توصیفی ن تحلیلی همبستگی میباشد ،بنرای آزمنون فرضنیه
تحقیق از تحلیل ضرایب رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جامعه آماری تحقیق را شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهند و
قلمرو زمانی تحقیق با در نظر گرفتن اطالعات نزدیک به زمان تحقیق ،دوره  3ساله طی دوره زمانی
سال  6732تا سال  6737تعیین شده است ونمونه آماری با درنظر گرفتن شرایط زیر انتخاب شنده
است:
 )6بننه منظننور محاسننبه متغیرهننای تحقیننق از ابتنندای سننال  6737در بننورس اوراق بهننادار
پذیرفتهشده باشند.
 )5صورتهای مالی وسایر دادههای مورد نیاز آنها از سال  6737تا  6737در دسترس باشد.
 )7وقفه معامالتی بیش از شش ماه در محدوده تعیین شده نداشته باشنند (بنه منظنور سنیال
بودن سهام شرکتها و در نتیجه قابل اتکا بودن قیمت سهم و بازده آن).
 )2به منظور افزایش قابلیت مقایسه سال مالی شرکت منتخب منتهی به  53اسفند باشد.
 )2شرکت برگزیده متعلق به صنایع بها بازار "بانکها ،مؤسسههنای اعتبناری و سنایر نهادهنای
پولی"" ،سایر واسطهگریهای مالی" "،سرمایهگذاریهای مالی" نباشد ) به دلیل تفناوت در
صورتهای مالی ،ماهیت خاص فعالیت(.
باتوجه به شرایط اشاره شده در باال از صورتهای مالی حسابرسی شده و موارد افشای مربوط به
پیشبینی سود هرسهم 31 ،شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه تحقیق
برگزیده شده است.
برای آزمون فرضیه تحقیق از رابطه  6استفاده شده است:
()6
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از این مدل الرکر و روستیکیوس ( )5003و فوستر ،پاپ و یاغی شنی ( )5003بنرای انجنام تحقینق
استفاده نمودهاند .در این رابطه:
 =pعملکرد شرکت میباشد که از دو معیار برای اندازهگیری آن استفاده گردیده است:
 -6ارزش شرکت برای محاسبه ارزش شرکت از معیار  Qتوبین به شرح رابطه  5استفاده شده است.
()5
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 :ارزش سهام عادی در پایان سال
 :ارزش دفتری پایان سال بدهیهای بلندمدت
 :ارزش دفتری پایان سال بدهیهای با سررسید کمتر از یک سال
 :ارزش دفتری پایان سال کل داراییهای شرکت
در تحقیقات بیشتر از نرخ بازده داراییها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام جهنت انندازهگینری
عملکرد شرکت استفاده میکنند .اما همانطور که میدانیم عملکرد مدیران هر شنرکت در سنهام آن
شرکت در بورس اوراق بهادار تبلور مییابد بننابراین در اینن پنژوهش جهنت انندازهگینری عملکنرد
شرکت از ارزش شرکت نیز استفاده گردیده است.
 -5از نرخ بازده داراییها  ROAکه از تقسم سود خالص بنر جمنع داراینیهنای شنرکت بنه دسنت
میآید( .هانگ و همکاران 5003 ،و رستمیان و همکاران )6730
 =Agطبق ماده  2قانون محاسبات عمومی کشور ،شرکت دولتی واحد سازمانی میباشند کنه بنا
اجازه قانون تشکیل شده و بیش از  20درصد از سهام آن به صورت مستقیم یا غیرمسنتقیم متعلنق
به دولت باشد .در این تحقیق برای متغیر وابستگی دولتی ،متغیر مجازی قنرار داده شنده اسنت ،بنه
نحوی که اگر شرکتی بیش از  20درصد سهام آن متعلق به دولنت باشند مقندار ینک و در غینراین
صورت صفر خواهد بود.
( :Sizeاندازه شرکت) :تعیینکننده حجم و گستردگی فعالیت یک شنرکت اسنت .شنرکتهنای
بزرگ تر به دلیل ارتباطات بیشتر با ذینفعان و وجود مکانیزمهای کنترلی بیشتر از ریسنک کمتنری
برخوردارند .هم چنین در شنرکتهنای بنزرگ ،بنه دلینل سیسنتمهنای کنترلنی و نظنارتی دقینق،
بهکنارگیری کارکننان و مندیران متخصنص ،پاسنخگویی بنه طینف گسنتردهای از سنرمایهگنذاران،
بستانکاران از جمله دالیل دقت بیشتر در پنیش بیننی سنود اسنت (فورسنتر ،سناپ و یناغی شنی،
 .(5003با توجه به شرایط تورمی و تاریخی بودن ارقام داراییها از لگاریتم ارزش بازار سنهام عنادی
به عنوان متغیر اندازه شرکت استفاده شده است.
( :Liabilityاهرم مالی) هر اندازه درجه اهرم مالی بزرگتنر باشند ،درجنه ریسنک منالی بیشنتر
میشود؛ زیرا اگر درجه اهرم ما لی زیاد باشد ،با کاهش نسنبتاً انندک در رقنم سنود قبنل از بهنره و
مالیات ،سود هر سهم ممکن است منفی شود متعاقب آن باعنث تغیینر ارزش شنرکت خواهند شند.
(فورستر ،ساپ و یاغی شی.(5003،
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( :Intangibleنسبت داراییهای نامشهود) :این متغیر درجه عدم تقارن اطالعاتی نشان میدهند؛
هر چقدر دارائی نامشهود افزایش یابد میتواند نشاندهنده وجود سرمایهفکری بیشنتر اسنت کنه در
نتیجننه ارزشگننذاری ایننن دارایننیهننا توسننط سننرمایهگننذاران سننختتننر مننیشننود (الرکننر و
روستیکیوس.)5003،
( :Growthرشد شرکت) شرکتهایی که رشد غیرعادی دارند ،معموالً پیشبینیهای بدبیناننهای
دارند .فورستر ،ساپ و یاغی شی ( )5003بیان میکنند که این متغیر چشماندازی از آیننده شنرکت
را به دست میدهد و شرکتهایی که به سرعت در حال رشد هستند عدم تقارن اطالعاتی بیشنتری
نسبت به سایر شرکتها دارند .رشد شرکت از تفاوت فروش سال جاری و فروش سال قبنل تقسنیم
بر فروش سال قبل محاسبه میشود.
( :Good Newsاخبار خوب) با درنظر گرفتن خبر خوب به عنوان یک متغیر مجازی ،این متغینر
ارزش یک میگیرد اگر اختالف سود پیشبینی شده سال جاری با سود واقعی سال قبل مثبت باشد
در غیراین صورت مقدار آن صفر خواهد بود .انتظار میرود شرکتهایی که رشد سنود مثبنت دارنند
ریسک کمتری را دارا باشند و متعاقباً ارزش افزایش یابد (اسکینر.)6332،
( :Lossزیان) این متغیر نیز به عنوان یک متغیر مجازی ،ارزش ینک منیگینرد اگنر شنرکت در
طول دوازده ماه گذشته زیان گزارش کرده باشد در غیراین صورت صفر انتظار میرود شنرکتهنایی
که به تازگی زیان گزارش کرده اند در معرض ریسک بیشنتری قنرار داشنته باشنند و ارزش کناهش
خواهد یافت (آجینکیا و همکاران.)5002،
 -5یافتههاي پژوهش
 -1-5شاخصهاي توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشننایی
بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل از تجزیه و تحلیل دادههای آماری ،الزم است این دادههنا توصنیف
شود.
جدول  6حاوی شاخصهایی برای توصیف متغیرهای تحقیق میباشد .ستون دوم میانگین
دادهها میباشد ،که در صورت منظم کردن داده ها روی یک محور دقیقاً در نقطه تعاملی با مرکز
ثقل توزیع قرار میگیرد .انحراف معیار ،پراکندگی دادهها را نشان میدهند .در میان دادههای اهرم
مالی با کمترین انحراف معیار میباشد .نزدیک بودن میانگین و میانه دادهها بیانگر تقریباً نرمال
بودن دادهها میباشد.
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جدول  -1شاخصهاي توصیفی متغیرها
متغیرها

میانگین

میانه

حداكثر

حداقل

معیار انحراف

اندازه شرکت

50/52

63/33

76/53

3/33

2/72

نرخ بازده دارایی

3/3

3/52

23/52

-71/32

60/03

مالکیت دولتی

0/201

6

6

0

0/2

ارزش شرکت
اخبار خوب

6/23
0/156

6/13
6

2/23
6

0/352
0

0/676
0

زیان

0/03

0

6

0

0/532

دارایی نامشهود

0/533

0/032

3/333

0

0/62

اهرم

0/752

0/272

6/62

0/653

0/005

نرخ رشد

60/65

3/32

32/12

62/63

60/56

منبع :یافتههای پژوهشگر

 -2-5آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن
برای تعیین مدل مورد استفاده در دادههای ترکیبی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده اسنت.
آزمون چاو برای تعیین به کارگیری مدل اثرات تابلویی در مقابل تلفینق کنل دادههنا انجنام گرفتنه،
آزمون هاسمن نیز برای تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثنر تصنادفی انجنام منیشنود.
آزمون هاسمن بر پایه وجنود ینا عندم وجنود ارتبناط بنین خطنای رگرسنیون تخمنین زده شنده و
متغیرهای مستقل مدل شکل گرفته است .اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد ،مندل اثنر ثابنت و
اگر این ارتباط وجود نداشته باشد مدل اثر تصادفی کاربرد خواهد داشت .برای تعیین روش تخمین،
آزمون اِف لیمر و هاسمن برای مدلهای تحقیق به شرح جدول  5انجام شده است.
جدول  -2نتایج آزمون  Fلیمر و هاسمن مدل پژوهش
فرضیه
فرضیه (مدل ارزش شرکت)
فرضیه (مدل نرخ بازده دارییها)

آزمون

مقدار آماره معنی داري

نتیجه

اف لیمر

2/56

0/000

روش تابلویی

هاسمن

77/27

0/000

اثرات ثابت

اف لیمر

3/52

0/000

روش تابلویی

هاسمن

72/53

0/000

اثرات ثابت
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همانطور که جدول  5نشان میدهد ،احتمال آزمون  Fهای لیمر کوچکتر از  2درصد است؛
بنابراین فرض مدل تلفیقی تأیید نمی شود به بیان دیگر ،اثرات فردی و یا گروهی وجود دارد و باید
از روش دادهها ی تابلویی برای برآورد مدل استفاده شود در مرحله بعد برای تعیین استفاده از مدل
اثرات ثابت در مقابل تصادفی آزمون هاسمن انجام شده با توجه به مدلها مقدار احتمال آزمون
کمتر از  2درصد است بنابراین فرضیه مدل اثرات ثابت تأیید میشود.
یکی از مهمترین فرضهای رگرسیونی ،نرمال بودن باقیماندههای مدل است .برای این کار از آزمنون
جارکون برا استفاده شده است.
جدول  -3بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
میانگین

میانه

حداقل

حداكثر

آماره جاركو-برا

معنی داري

-0/562

-0/552

-5/03

7/02

1/56

0/016

0/653

0/672

7/2

3/3

2/3

0/01
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بر اساس مقادیر ارائه شده در جدول فوق از آنجایی که مقدار آماره جاکو ن بنه را سنطح معنناداری
بیشتر از  2درصد است .بنابراین نرمال بودن متغیرهای وابسته تأیید میشود.
 -6نتایج آزمون فرضیه
نتایج فرضیه با استفاده از معیار ارزش شرکت به شرح جدول  2میباشد.
همانطور که جدول  2نشان می دهد وابستگی دولتی با ارزش (معیار عملکرد شنرکت در بنورس
اوراق بهادار شرکت) شنرکت رابطنه مسنتقیم و معننادار دارد .بنه عبنارتی وابسنتگی دولتنی ،ارزش
شرکتها را تحتتأثیر قرار می دهد .مقدار ضریب تعیین بیانگر این است که  71درصند از تغیینرات
در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده میشود .معنا داری آماره اف بیانگر این
است که مدل رگرسیونی در کل معنیدار بوده و منیتنوان بنر آن اتکناء نمنود .از مینان متغیرهنای
کنترلی نیزاخبارخوب ،زیان ،نسبت بدهیها و اندازه شرکت با ارزش شرکت دارای رابطنه معنناداری
می باشند .به عبارتی تغییرات متغیرها بر روی ارزش شنرکت تأثیرگنذار خواهند بنود .یکنی دیگنر از
فرض های کالسیک رگرسیون این است که بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد ،بنرای
این امر از آماره دوربین ن واتسون استفاده میشود ،مقدار این آماره مطابق جدول فنوق بینانگر عندم
وجود همبستگی بین خطاهای مدل میباشد.
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نتایج فرضیه با استفاده از معیار نرخ بازده داراییها به شرح جدول  2میباشد:
جدول  -4نتایج آزمون فرضیه با استفاده از معیار ارزش
متغیرها

ضریب

انحراف معیار

آماره -تی

احتمال

مالکیت دولتی

0/052

0/01

0/26

0/005

اخبارخوب

0/022

0/023

0/363

0/026

زیان

-0/622

0/032

-6/366

0/075

اهرم مالی

-0/203

0/566

-5/265

0/022

دارایی نامشهود
رشد فروش

0/063
-0/0065

0/055
0/0023

0/363
-0/520

0/365
0/123

اندازه شرکت

0/562

0/665

6/36

0/075

مقدار ثابت

5/73

0/663

50/52

0/006

ضریب تعیین

0/73

ضریب تعیین تعدیل شده

0/71

آماره اف

3/322

احتمال

0/005

6/365

آماره دوربین-واتسون

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول  -5نتایج آزمون فرضیه با استفاده از معیار نرخ بازده داراییها
متغیرها

ضریب

انحراف معیار

آماره -تی

احتمال

مالکیت دولتی

0/652

0/033

6/252

0/002

اخبارخوب

0/072

0/633

0/633

0/075

زیان
اهرم مالی

-0/225
0/265

0/037
0/756

-2/353
6/537

0/052
0/006

دارایی نامشهود

0/022

0/056

5/23

0/665

رشد فروش

0/226

0/522

5/653

0/005

اندازه شرکت

0/726

0/562

6/120

0/223

مقدار ثابت

6/52

0/223

5/532

0/007

ضریب تعیین

0/52

ضریب تعیین تعدیل شده

0/57

آماره اف

3/223

احتمال

0/007

آماره دوربین ن واتسون
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جهت بررسی بیشتر تأثیر وابستگی دولتی بر عملکرد شرکت از معیار نرخ بازده داراییها نیز
استفاده گردیده است .همانطور که جدول فوق نیز بیانگر آن نیز میباشد بین وابستگی دولتی و
عملکرد شرکت نیز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .مطابق جدول فوق به غیر از داراییهای
نامشهود و اندازه شرکت بقیه متغیرهای مدل با نرخ بازده داخلی دارای رابطه معناداری میباشد.
براساس جدول فوق ضریب تعیین تعدیل شده بیانگر این موضوع میباشد که  57درصد از تغییرات
در متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده میشود از سویی دیگر معنادار بودن
آماره اف نیز بیانگر معنی داری کل مدل میباشد.
 -7بحث و نتیجهگیري
هدف این تحقیق بررسی تأثیر وابستگی دولتی بر عملکرد شرکت طی سالهای  6732الی
 6737بوده است .نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معناداری بین وابستگی دولتی و عملکرد شرکت
با استفاده از دومعیار ارزش شرکت (معیار بیرونی) و نرخ بازده داراییها (معیار درونی) میباشد .این
نتایج با نتیجه تحقیق وینتاال و استفان ( )5062مطابقت دارد و برخالف یافته عباسی و رستگارنیا
( )6736میباشد .به عبارت دیگر میتوان عنوان کرد وابستگیهای دولتی باعث میشود اثر
نوسانهای بازار بر نوسانهای سهام شرکتها با وابستگی دولتی بیشتر شود .این یافته مبنایی برای
هم سویی منافع مدیریت با منافع گروه سهامداران ،در راستای حداکثرسازی ارزش شرکت میباشد
(فرضیة نظارت فعال) .وجود سرمایهگذاران نهادی بزرگ ،به دلیل افزایش نظارت مؤثر ،اثر مثبت بر
ارزش و عملکرد شرکت خواهد داشت (شیفلر و ویشنی .)6333،پیشبینی اثر مثبت سرمایهگذاران
نهادی عمده بر ارزش شرکت ناشی از این فرض است که این سرمایهگذاران انگیزه و توانایی نظارت
کارآمد بر افراد درون سازمان را دارند .این نظارت کارآمد احتمال اخذ تصمیمات غیربهینه را از
سوی افراد درون سازمان کاهش میدهد .مدیران دولتی از طریق نظارت بیشتر بهعنوان یکی از
سازوکارهای حاکمیت شرکتی موجب کاهش مشکالت نمایندگی میشود .طبق تئوری نمایندگی،
"مالکان نهادی" ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و
عملکرد شرکت را بهبود بخشند .مالکان نهادی نه تنها انگیزه ،بلکه تخصص و منابع الزم برای
نظارت بر شرکت را نیز دارند.
با تغییر ساختار دولتها به طور معمول مدیران شرکتهای دولتی نیز دچار تغیینر منیشنوند و
حتی این تغییرات به سطوح پایینتر نیز ادامه پیدا میکند .انتشار اخباری مبنی بنر تغیینر مندیریت
در سطح کالن سازمان یکی از عوامل تضعیف بازار بوده است ،در واقع تجربههنای تناریخی تغییرهنا
در کشور ثابت کرده است که با تغییر مد یر کلینه مجموعنه تقریبن ًا اکثنر مندیران زیرمجموعنه نینز
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تغییرمییابند که در اصطالح اقتصادی به آن بوروکراسی غنائم جنگی می گویند ،بنابراین این عامنل
نیز در صورت محققشدن میتواند یکی از عوامل مؤثر در شکلدهی مسیر بازار سرمایه باشند یافتنه
منطبق بر این دیدگاه میباشد ،شرکتهایی که دارای روابط سیاسی (وابسنتگی دولتنی) هسنتند در
انتخاب فرصتهای سرمایه گذاری بهتر عمل میکنند و منیتواننند از وابسنتگیهنای دولتنی جهنت
انتخاب پروژه ها با ارزش فعلی مثبت بهرهمند شوند و با این کار ریسک مربوط به شنرایط سیاسنی و
اقتصادی خود را تغییر میدهند و باعث افزایش ارزش شرکت شود (کوان لی.)5065،
باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود سهامداران هنگام سرمایهگذاری در سهام شرکتها بنه
درصد مالکیت دولتی شرکتها توجه نمایند زیرا شرکتهایی که وابستگی دولتنی دارنند معمنوالً از
راههای مختلف میتوانند تحت تأثیر ریسک (از جمله عوامل مربوط به وضعیت سیاسی و اقتصنادی)
قرار بگیرند.
به تدوین تحلیل گران مالی توصیه میگردد هنگنام تصنمیمگینری در خصنوص تحلینل سنهام
شرکتها ی مختلف به مبحث مالکیت دولتی نیز توجه نمایند ازآنجائیکنه مندیران دولتنی از طرینق
مناسبات دولتی قادر به تغییر شرایط هستند پیشنهاد میگردد در هنگام تحلیل این نوع شنرکتهنا
این موضوع را نیز لحاظ دارند.
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