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چکیده
هدف این پژوهش به بررسی تاثیر عضویت در گروههای تجاری بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای دستیابی به این هدف تعداد  167شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در طی بازه زمانی  1387تا  1396به روش نمونهگیری غربالگیری شده انتخاب و درمجموع  1670سال-شرکت
جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد .در این راستا دو فرضیه تدوین و مورد آزمون قرار گرفته شد .یافتههای پژوهش نشان داد
که بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد ارتباط منفی معناداری وجود دارد.به نظر میرسد شرکتهایی که موفق میشوند
حمایتهای سیاسی را جلب نمایند ،وجوه نقد کمتری نگهداری میکنند .زیرا مدیران این گونه شرکتها یا میتوانند نیازهای
خود را با سطح اعتباری باالتری که نیاز به پرداخت سریع وجه نقد ندارد ،تهیه نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی ،در
زمان کوتاه تری به این منابع دسترسی خواهند داشت .از این رو ،جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجه نقد زیاد در شرکت
میشود و از طرفی عضویت در گروههای تجاری رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد را تقویت میکند.
واژههای کلیدی :عضویت در گروههای تجاری ،ارتباطات سیاسی ،نگهداشت وجه نقد
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 -1مقدمه
حضور و نفوذ صاحبمنصبان دولتی در ارکان اداره شرکتها ،موضوعی است که میتواند با توجه به وجود شوادهد تجربی به
عنوان امری بدیهی قلمداد شود .با این حال ،ارتباطات سیاسی میتواند از طرق مختلف بین شرکتها و دولت ایجاد شود ،از
جمله از طریق ساختار مالکیت ،حضور در ترکیب هیات مدیره ،تولید محصوالت خاص و ارتباطات شبکهای (رضایی و سعادتی،
 .)1393صرف نظر از روش برقراری ارتباط میان شرکتها و دولت ،آنچه اهمیت بیشتری دارد ،پیامدهای این نوع از ارتباطات
برای شرکتها است.
واحد های تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند ،زیرا از این طریق تحت حمایتهای دولت واقع می-
شوند .این روابط منافع زیادی نظیر تخفیفهای مالیاتی و دسترسی آسانتر به اعتبارات را در پی خواهد داشت .لذا میتوان
بیان کرد ،در نظام های اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکتهای دارای روابط محسوب
میشود .شرکتهای دارای روابط سیاسی ،راحتتر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق ارتباطات خود دست مییابند .در
این راستا برخی مدیران شرکت ها درصدد برقراری و حفظ ارتباط بین شرکت و دولت با هدف رفع محدودیتهای مالی با
کمترین هزینه هستند (بوباکری1و همکاران.)2012 ،
یکی از راهکارهای پیشروی دولت ،جهت کنترل اقتصاد کشور ،نفوذ در واحدهای اقتصادی است .نفوذ دولت در واحدهای
اقتصادی ،از طریق روابط سیاستمداران و یا مالکیت دولتی ایجاد میشود .نفوذ و حمایت سیاسی دولت را میتوان از دو جنبه
مزایا و معایب ،مورد بررسی قرار داد .حمایت سیاسی دولت ،ممکن است منجر به ایجاد ارزش برای شرکت شود .برای مثال،
شرکتهایی که از ارتباط خوبی با دولت برخوردارند ،مالیات کمتری میپردازند ،سهم بازار بیشتری دارند ،وامهای بانکی با
سهولت بیشتری برای آنان فراهم میشود ،دولت در عرضه عمومی سهام ،به آنها کمک میکند و نسبت به سایر شرکتها،
آسانتر و با پرداخت هزینه کمتری از امتیازهای مهم بهرهمند میشوند (لئوز و ابرهالزر گی.)2006 2،
شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی از منافع بودجه نرم بهرهمند میگردند .بودجه نرم اشاره به جلب حمایت سیاسی و بهره-
مندی از مزایای این حمایتها دارد .به نظر میرسد شرکتهایی که موفق میشوند حمایتهای سیاسی را جلب نمایند ،وجوه
نقد کمتری نگهداری میکنند .زیرا مدیران این گونه شرکتها یا میتوانند نیازهای خود را با سطح اعتباری باالتری که نیاز به
پرداخت سریع وجه نقد ندارد ،تهیه نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی ،در زمان کوتاهتری به این منابع دسترسی خواهند
داشت .از این رو ،جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجه نقد زیاد در شرکت میشود (بوباکری و همکاران .)2012 ،وجوه
نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .ایجاد توازن بین وجوه نقد موجود و نیازهای نقدی یکی از مهمترین عوامل
سالمت اقتصادی واحدهای تجاری و تداوم فعالیت آنهاست .در بسیاری از تصمیمات مالی ،الگوهای ارزشگذاری اوراق بهادار،
روشهای ارزیابی طرحهای سرمایهای و غیره ،جریانهای نقدی نقشی محوری دارد.
شرکتها معموالً تمایل دارند از طریق متنوعسازی فعالیتهای تجاری خود ،راهی را برای کاهش احتمال ورشکستگی و ریسک
پیدا کنند و موجبات ثبات و پایداری بیشتر و همینطور سودآوری بیشتر را فراهم کنند .یکی از گزینههایی که میتواند پیش
روی شرکتها قرارگیرد ،خرید داراییها یا سهام دیگرشرکتها میباشد .در این صورت شرکت تصاحب کننده ،شرکت مادر و
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شرکتهای خریداری شده شرکت فرعی نامیده می شوند و مجموع آنها واقعیت اقتصادی را به نام گروههای تجاری به وجود
میآورند.
در گروههای تجاری ،منابع مالی داخلی شامل منابع مالی شرکتهای عضو گروه است که فراتر از منابع مالی داخلی در سایر
شرکتهای غیر عضو است .عضویت درگروه تجاری از چند زاویه میتواند سبب تسهیل در منابع تأمین مالی شرکتها گردد .با
عضویت در گروه امکان استقراض از اعضای گروه راحتتر است و به بیان دیگر شرکتها با سهولت بیشتری میتوانند.
عضویت درگروه تجاری میتواند تأثیر قابل توجهی در سیاست نقدی شرکتها داشته باشد .گروههای تجاری با ایجاد بازارهای
سرمایه داخلی باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی و محدودیتهای مالی میشوند .یکی از مزیتهای اصلی گروههای تجاری
کاهش سطح عدم تقارن اطالعاتی و وابستگی مالی خارجی است.
با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق سوال اصلی پژوهش به این صورت است که" آیا عضویت در گروههای تجاری بر
رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد تاثیر دارد؟"
 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
شرکت ها به عنوان واحدهای اقتصادی ،همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر میباشند .به دالیل مختلفی که
مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت میباشند ،شرکت ها عالوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی ،وظیفه پاسخگویی به افراد
بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند .کاراترین شکل پاسخگویی ،بر اساس شواهد تجربی ،گزارشگری مالی می باشد (واتز و
زیمرمن .)1986 3،دولت به عنوان اصلی ترین حامی اقتصاد هر کشور همواره نقش قیم را برای واحدهای اقتصادی در هر جامعه
ایفا کرده است  .دولتها به دلیل در اختیار گرفتن قدرت تصمیمگیری در شرکتها و پیاده کردن سیاستهای کالن خود
همواره یک سرمایهگذار بزرگ در کشورهای در حال توسعه و مخصوصاً ایران بوده است .جدای از بحثهای مربوط به معایب یا
مزایای این گونه مالکیت ،باید این نکته در نظر گرفته شود که ارتبا با دولت ممکن است سطح نگهداشت وجه نقد شرکت را
تحت تاثیر قرار دهد.
در رابطه با تاثیر ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
برخی از محققان استدالل میکنند که ارتباط سیاسی با سطح پول نقد رابطهای پیشگیرانه دارد .فاسیو )2010(4دریافت که
شرکتهای با ارتباطات سیاسی قوی در کشورهای توسعه یافته پول کمتری نگهداری میکنند؛ زیرا آنها دارای حمایت سیاسی
و روابط با سازمانهای دولتی هستند .النجر )2013(5دریافت که شرکتهایی که دارای پشتیبانی سیاسی قابل توجه هستند
پول کمتری نگهداری میکنند؛ زیرا از دولت در دوران مالی بحرانی حمایت میکنند.
در گروههای تجاری بین شرکت مادر با شرکتهای تابعه یا بین شرکتهای وابسته تبادل وجه نقد صورت میگیرد (بنا و
مولینا .)2013 6،بنابراین عضویت در گروه های تجاری ممکن است نیاز اعضا به نگهداری وجه نقد را کاهش دهد پس بنابراین
عضویت در گروههای تجاری رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد را تقویت میکند.
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لینگ 7و همکاران ( )2016به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی شرکتها بر تامین مالی ،سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ ،و
عملکرد مالی پرداختند .نتایج نشان داد که شرکتهای با ارتباطات سیاسی قویتر ،معموال دسترسی آسانتری به تامین مالی
بلند مدت دارند .هر چند ارتباطات سیاسی ممکن است به شرکتها برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر و افزایش بارمالی
کمک کند ،اما مداخله سیاستمداران ممکن است موجب تحریف در تخصیص منابع اجتماعی ،و در نتیجه عملکرد ضعیف شود.
وانگ 8و همکاران ( ) 2017در پژوهشی به بررسی توانایی مدیریتی ،ارتباطات سیاسی ،و گزارشگری مالی متقلبانه در چین
پرداختند .نتایج به دست آمده حاکی از ای ن بود که افزایش توانایی مدیریتی باعث کاهش تقلب در گزارشگری مالی میشود .از
طرفی ارتباطات سیاسی شرکتها میتوانند تاثیر توانایی مدیران را در احتمال گزارشگری مالی متقلبانه تضعیف کند.
لین9و همکاران ( )2018در تحقیق خود تأثیر ارتباطات سیاسی و گروههای تجاری را برروی نگهداشت وجه نقد شرکتهای
چینی مورد مطالعه قرار دادهاند .یافته های حاصل از تحقیق آنها نشان داد که ارتباطات سیاسی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر
نگهداشت وجه نقد میباشد .در حالی که عضویت در گروههای تجاری تاثیر منفی معناداری بر نگهداشت وجه نقد دارد.
یاراحمدی و همتفر ( ) 1396در پژوهش خود به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج حاصل از تحلیل فرضیه پژوهش نشان داد ارتباطات سیاسی بر
خطر سقوط سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
مهربانپور و همکاران ( ) 1396در پژوهشی به بررسی اثر روابط سیاسی شرکتها بربکارگیری معامالت غیرعادی با اشخاص
وابسته پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که روابط سیاسی ،بطور معناداری موجب کاهش اعطای اعتبار و فروش غیرعادی به
اشخاص وابسته می شود .همچنین ،بر اساس شواهد تجربی بدست آمده ،روابط سیاسی ،مدیریت سود از طریق اعطای اعتبار
غیرعادی به اشخاص وابسته را بطور معناداری کاهش میدهد .با این وجود ،روابط سیاسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود از
طریق فروش غیرعادی به اشخاص وابسته ندارد.
محسنی ( ) 1397در تحقیق خود به بررسی ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه
حقوق صاحبان شرکتها ،رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .بنابراین با افزایش ارتباطات سیاسی شرکتها ،هزینه سرمایه
حقوق صاحبان سهام کاهش مییابد .این نتایج بیان میکند که ارتباطات سیاسی میتواند به عنوان عاملی مهم در ارتباط با
هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود.
 -3فرضیههای تحقیق
فرضیه اول) ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد تاثیر منفی معناداری دارد.
فرضیه دوم) عضویت در گروههای تجاری رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد را تقویت میکند.
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 -4روششناسی تحقیق
این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف ،از نوع کاربردی و برحسب روش ،از نوع توصیفی میباشد .اطالعات و دادههای
خام و اولیه الزم برای آزمون فرضیات با مراجعه به کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ،گزارشهای هیئت مدیره،
صورتهای مالی ،سایت های مدیریت و پژوهش و شبکه جامع اطالع رسانی کدال دریافت شده و به نرم افزار اکسل منتقل
گردید .پس از انجام محاسبات الزم برای متغیرهای مستقل و وابسته ،اطالعات الزم برای آزمون آماری مورد نیاز در پروندههای
مناسب ذخیره شد و در نرم افزار ایویوز  10پردازش شد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی مورد مطالعه نیز ،بازه زمانی بین سالهای  1387تا  1396میباشد .در پژوهش حاضر،
نمونهگیری بر اساس روش حذفی انجام گرفت و با در نظر گرفتن محدودیتهای زیر ،تعدادی نمونه از میان کلیهی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردیده که دارای شرایط زیر باشند:
الف) تا قبل از ابتدای سال  1387در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
ب) سال مالی آنها منتهی به  29اسفند ماه باشد و طی بازه زمانی پژوهش ،سال مالی خود را تغییر نداده و همچنین وقفهی
مالی بیش از  6ماه در محدودهی تعیین شده نداشته باشند.
ت) اطالعات صورتهای مالی آنها برای سال  1387و بعد از آن به طور کامل و پیوسته در دسترس باشد.
ث) جزء صنایع واسطهگری مالی ،بانکها ،لیزینگ و شرکتهای سرمایهگذاری نباشند (به منظور همگن بودن اطالعات).
با اعمال محدودیتهای فوق 167شرکت و مجموعاً 1670سال  -شرکت به عنوان نمونه آماری مورد بررسی انتخاب گردیدند.
 -5مدل تحقیق و متغیرهای آن
جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل زیر استفاده خواهد شد:
مدل رگرسیونی )1

 -1-5متغیر وابسته
نگهداشت وجه نقد(

):

در این تحقیق،مطابق با تحقیق ملکیان و سلمانی ( )1394برای اندازهگیری نگهداشت وجه نقد از نسبت وجه نقد و معادل وجه
نقد ،به کل داراییها استفاده می شود.
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 -2-5متغیر مستقل
ارتباطات سیاسی(

)

در این تحقیق جهت اندازهگیری ارتباط سیاسی از معیار بدهی بلندمدت استفاده میگردد مطالعات متعدد مانند(فان10و
همکاران 2008،فان و رو چو )200611،نشان داده است که ارتباط سیاسی بیشتر در شرکتها باعث افزایش بدهیهای بلند
مدت میگردد .در این تحقیق به پیروی از مطالعات لین و همکاران( )2015از دو معیار بدهی بلند مدت و نیز وجود اعضای
هیئت مدیریه وابسته به دولت به شرح زیر استفاده شده است:
 )1نسبت بدهیهای بلند مدت به کل بدهیها در هر سال برای هر شرکت محاسبه شده است.
 )2نسبت اعضای هیئت مدیره وابسته به دولت به کل اعضای هیئت مدیره در هر سال برای هر شرکت محاسبه شده
است.
شرکتهایی که نسبت بدهی بلند مدت به کل بدهی های آنها و نیز نسبت اعضای هیئت مدیره وابسته به دولت به کل اعضای
هیئت مدیره آنها بیشتر از میانه سایر شرکتها میباشد به عنوان شرکتهای دارای روابط سیاسی میباشند و به آنها عدد1
اختصاص مییابد و مابقی شرکتها عدد صفر اختصاص یافته است.
 -3-5متغیر تعدیل گر
)

عضویت در گروه تجاری(

متغیر موهومی است که نشان دهنده عضویت یا عدم عضویت در گروه تجاری است و اگر شرکت عضو گروه تجاری باشد عدد
یک و اگر عضو گروه تجاری نباشد عدد صفر میگیرد (خدامی پور و حبیبی.)1392 ،
 -4-5متغیرهای کنترلی
در این تحقیق جهت کاهش تاثیر سایر عوامل بر متغیر وابسته از متغیرهای کنترلی به شرح زیر استفاده میشود.
الف) بازده دارایی (

)

بازده دارایی از طریق تقسیم سود خالص بر متوسط داراییها بدست میآید.

ب) اندازه شرکت (

)

در این پژوهش ،اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت اندازهگیری میشود.
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ج) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(

د) اهرم مالی(

)

)

 -6نتایج آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-6آمار توصیفی دادهها
آمارههای توصیفی پژوهش که شمایی کلی از وضعیت توزیع دادههاست در جدول شمارهی  ،1نشان داده شده است .در این
ارتباط میانگین ،اصلیترین شاخص مرکزی بوده و متوسط دادهها را نشان میدهد ،به طوری که اگر دادهها بر روی یک محور
به صورت منظم ردیف شوند ،مقدار میانگین دقیق ًا نقطه تعادل یا مرکز ثقل توزیع قرار میگیرد .انحراف معیار از پارامترهای
پراکندگی بوده و میزان پراکندگی دادهها را نشان میدهد .انحراف معیار دادهها ،پراکندگی دادهها از میانگین را نشان میدهند.
انحراف معیار کم نشاندهنده پراکندگی کم دادهها از میانگین و انحراف معیار زیاد نشاندهنده پراکندگی زیاد دادهها از
میانگین میباشد.
جدول  .1آمار توصیفی
نام متغیر

عالمت

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

نگهداشت وجه
نقد

CASH

0/039

0/026

0/460

0/0002

0/043

ارتباطات سیاسی

POL

---

---

1

0

---

عضویت در گروه
تجاری

GROUP

---

---

1

0

---

بازده دارایی

ROA

0/095

0/084

0/379

-0/230

0/105

اندازه شرکت

SIZE

0/917

13/701

19/374

10/031

1/552

ارزش بازار به
ارزش دفتری

MTB

2/154

1/927

6/362

-3/959

1/348

اهرم مالی

LEV

0/601

0/614

0/996

0/093

0/172

اختصاری

منبع :یافتههای تحقیق
 -2-6آمار استنباطی
قبل از آزمون فرضیه های تحقیق بایستی مفروضات رگرسیون بررسی شود تا مشخص شود آیا ضرایب رگرسیون قابل اتکا
هستند یا خیر؟ باید توجه داشت که روش رگرسیون خطی ( )OLSبر اساس برقراری تمام فروض کالسیک بنا شده است.
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یکی از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن واریانس جمالت پسماند میباشد ،که به عنوان فرض همسانی واریانس شناخته
میشود .یکی از آزمون های مورد بررسی برای ناهمسانی واریانس استفاده از آزمونبروش پاگان است .در این آزمون ،در صورتی
که سطح معناداری کمتر از  5درصد باشد ،فرض  H0رد نمیشود و اگر سطح معناداری باالی  5درصد باشد ،فرض  H0رد
خواهد شد و فرض H1رد نمیشود.نتایج حاصل از این آزمون در جدول  2آورده شده است.
جدول  :2نتیجه آزمون بروش پاگان
مدل
مدل 1-4

سطح

آماره F

نتیجه آزمون

معناداری

1493/810

ناهمسانی واریانس وجود دارد

0/000

مأخذ :یافتههای پژوهش
همانطور که مشاهده می شود ،برای برآورد مدل پژوهش ،ما با ناهمسانی واریانس برای خطاهای رگرسیون رو به رو هستیم و
برای رفع این مشکل از ضریب تصحیح وایت استفاده کردیم.
در مطالعات اقتصادسنجی که برمبنای سریهای زمانی قرار دارند ،فرض عدم خود همبستگی سریالی بین جمالت پسماند که
از فروض مهم مدل کالسیک است ،اغلب نقض میشوند ،بنابراین الزم میباشد که قبل از تفسیر نتایج حاصل ،به بررسی پدیده
خود همبستگی سریالی بین جمالت پسماند پرداخته شود.
جدول  :3نتایج آزمون خود همبستگی (دوربین واتسون)
مدل

مقدار دوربین واتسون

نتیجه آزمون

مدل 1-4

1/593

خود همبستگی وجود ندارد.
مأخذ :یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از آزمون دوربین واتسون از آنجا که بین مقادیر بحرانی  1/5تا  2/5قرار دارد نشان میدهد ،بین باقیمانده مدلهای
پژوهش مشکل خود همبستگی وجود ندارد.
برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل از عامل تورم واریانس12استفاده شده است .هر چه پراکندگی کم باشد اطالعات
مربوط به متغیر کم بوده و مشکالتی در استفاده از رگرسیون ایجاد میشود .عامل تورم واریانس نیز معکوس پراکندگی بوده و
هر چقدر افزایش یابد باعث می شود واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیشبینی نامناسب میسازد.
تجربیات عملی حاکی از این است که اگر عامل تورم واریانس ( )VIFبزرگتر از عدد  5باشد ،مبین وجود یک اخطار احتمالی
است و درصورتی که بزرگتر از  10باشد ،یک اخطار جدی را یادآور میشود و حکایت از آن دارد که ضرایب رگرسیونی مربوطه
به علت همخطی چندگانه به صورت ضعیفی برآورد شدهاند.
جدول  :4نتیجه آزمون VIF
نام متغیر

عالمت اختصاری

مقدار VIF

ارتباطات سیاسی

POL

2/009
12

Variance Inflation Factor
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عضویت در گروه تجاری

GROUP

3/219

ارتباطات سیاسی*عضویت در گروه تجاری

POL*GROUP

1/737

بازده دارایی

ROA

1/378

اندازه شرکت

SIZE

3/920

ارزش بازار به ارزش دفتری

MTB

1/648

اهرم مالی

LEV
مأخذ :یافتههای پژوهش

4/454

در این تحقیق به منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد ایم ،پسران و شین استفاده شده است .در آزمون ریشه
واحد ایم ،پسران و شین چنانچه سطح معناداری کمتر از  0/05باشد ،حاکی از مانا بودن متغیرها میباشد .نتایج حاصل از
آزمون مانایی ایم ،پسران و شین در جدول  5-4نشان داده شده است که حاکی از مانا بون تمام متغیرها در سطح معناداری
 0/05میباشد.

جدول  :5نتیجه آزمون ایم ،پسران و شین
نام متغیر

عالمت اختصاری

آماره t

سطح معناداری

نگهداشت وجه نقد

CASH

-9/842

0/000

ارتباطات سیاسی

POL

-4/194

0/000

عضویت در گروه تجاری

GROUP

-4/474

0/000

ارتباطات سیاسی*عضویت در گروه تجاری

POL*GROUP

-5/415

0/000

بازده دارایی

ROA

-6/516

0/000

اندازه شرکت

SIZE

-11/936

0/000

ارزش بازار به ارزش دفتری

MTB

-8/983

0/000

اهرم مالی

-2/141

LEV
مأخذ :یافتههای پژوهش

0/016

برای انتخاب مدل تحلیل داده ،دادهها میتوانند به صورت سری زمانی ،مقطعی یا ترکیبی باشند .با توجه به اینکه دادههای این
تحقیق از نوع ترکیبی (پنل) میباشند ،باید مشخص شود که از نوع تابلویی هستند یا تلفیقی؟ .ابتدا با استفاده از آزمون  Fلیمر
به انتخاب مدل داده های تلفیقی در برابر مدل داده های ترکیبی پرداخته خواهد شد .چنانچه مقدار احتمال آمارة  Fلیمر
کمتر از سطح معناداری  %5باشد ،استفاده از روش داده های تلفیقی منتفی است .در غیر این صورت اگر سطح معناداری از %5
بیشتر باشد ،استفاده از روش داده های تلفیقی مناسب است.
اگر مدل داده های تلفیقی در برابر داده های ترکیبی انتخاب نشود ،آزمون هاسمن به منظور انتخاب الگوی اثرهای ثابت داده
های ترکیبی در برابر الگوی اثرهای تصادفی داده های ترکیبی اجرا می شود .چنانچه مقدار احتمال آمارة هاسمن کمتر از سطح
معنیداری  %5باشد ،دلیل کافی برای رد الگوی اثرهای ثابت نداریم و برای آزمون فرضیۀ مذکور باید از الگوی اثرهای ثابت
استفاده کنیم .در غیر این صورت اگر سطح معناداری از  %5بیشتر باشد ،استفاده از الگوی اثرهای تصادفی مناسب است.
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جدول  .6نتایج آزمون  Fلیمر
مدل

آماره F

مقدار احتمال

نتیجه

مدل 1-4

4/915

0/000

تابلویی(پنل)

جدول  .7نتایج آزمون هاسمن
مدل

آماره کای دو

مقدار احتمال

نتیجه

مدل 1-4

7/456

0/383

اثرات تصادفی

نتایج حاصل از آزمون Fلیمر برای مدل فرضیات تحقیق در جدول  6نشان دادهشده است که احتمال بهدستآمده برای
آمارهFکمتراز  5درصداست،بنابراین برای آزمون مدل فرضیات ،دادهها بهصورت تابلویی(پنل) مورداستفاده قرار میگیرند و با
توجه به نتایج آزمون هاسمن در جدول  7نتیجه میشود مدل پژوهش از الگوی اثرات تصادفی پیروی میکند.
در فرضیههایی که به دنبال تاثیر متغیر مستقل بر متغیر واسبته هستند ،شرط تایید آن فرضیه این است که سطح معناداریِ
متغیر مستقل کمتر از  5درصد باشد؛ در این صورت گفته میشود که بین متغیر مستقل و وابسته ،رابطهی معناداری وجود
دارد.
جدول  :8نتایج آزمون آماری فرضیات پژوهش
انحراف

آماره t

مقدار احتمال

12/719

0/000
0/020

متغیر

عالمت اختصاری

ضریب

ضریب ثابت

C

0/055

0/004

ارتباطات سیاسی

POL

-0/003

0/001

-2/315

عضویت در گروه تجاری

GROUP

-0/005

0/001

-3/923

0/000

-0/004 POL*GROUP

0/002

-2/277

0/022

بازده دارایی

ROA

0/012

0/003

3/300

0/001

اندازه شرکت

SIZE

0/0003

0/002

0/149

0/881

ارزش بازار به ارزش دفتری

MTB

-0/003

0/002

-1/681

0/092

اهرم مالی

LEV

-0/002

0/0008

-2/607

0/009

ارتباطات سیاسی*عضویت در گروه
تجاری

معناداری کل مدل()F

ضریب

مقدار آمارهF

سطح معناداری F

54/478

0/000

تعیین
0/337

مأخذ :یافتههای پژوهش
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معیار

ضریب

دوربین واتسون

تعیین
تعدیل شده
0/331

1/593
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همانطور که در جدول  8نشان دادهشده است و طبق اطالعات بهدستآمده از آزمونهای انجامگرفته با استفاده از مدل
رگرسیونی ( ،)1آماره  Fو سطح معناداری مربوط و مقایسه آن با سطح خطا ( 5درصد) ،بیانگر معنادار بودن مدلهای رگرسیون
در سطح اطمینان  95درصد است و  %33/1از تغییرات متغیر وابسته (نگهداشت وجه نقد) توسط متغیر مستقل و کنترلی قابل
توضیح است.آماره دوربین واتسون به میزان  1/593که در محدوده  1/5تا  2/5است برای تعیین استقالل خطاها از یکدیگر
استفاده می شود،وجود خودهمبستگی را در اجزای اخالل رگرسیون رد مینماید و به این معنی است که ضرایب رگرسیون و
ضرایب تعیین کاذب نمیباشند.
نتایج به دست آمده از جدول  8نشان میدهد که سطح معناداریِ ارتباطات سیاسی برابر با  0/020و مقدار ضریب آن -0/003
ی
میباشد .با توجه به سطح معناداری ( ،)0/020فرض  H0رد و فرض ( H1فرضیه اول) تایید میشود و با توجه به عالمت منف ِ
ضریب به دست آمده ،میتوان استدالل کرد که :
ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد تاثیر منفی معناداری دارد.
مطابق با جدول ،8بررسی سطح معناداری و مقدار آماره  tمتغیر اثرتعاملی ارتباطات سیاسی و عضویت در گروه تجاری
( )-2/277نشان میدهد که این متغیر در سطح خطای  5درصد و سطح اطمینان باالتر از  95درصد دارای تاثیر منفی
معناداری بر نگهداشت وجه نقد است و از طرفی چون متغیر ارتباطات سیاسی به تنهایی منفی بوده و اثر تعاملی نیزمنفی می-
باشد اثر متغیر تعاملی تقویت کننده میباشد و فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه" عضویت در گروههای تجاری رابطه بین
ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد را تقویت میکند " تایید میشود.
 -7بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عضویت در گروه های تجاری بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد انجام گرفته
است .مطابق با یافته های تحقیق ،اولین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد تاثییر منفی
معناداری دارد ،.تائید شد .به نظر میرسد شرکتهایی که موفق میشوند حمایتهای سیاسی را جلب نمایند ،وجوه نقد کمتری
نگهداری میکنند .زیرا مدیران این گونه شرکتها یا می توانند نیازهای خود را با سطح اعتباری باالتری که نیاز به پرداخت
سریع وجه نقد ندارد ،تهیه نمایند و یا در صورت نیاز به منابع مالی ،در زمان کوتاهتری به این منابع دسترسی خواهند داشت .از
این رو ،جلب حمایت سیاسی مانع نگهداشت وجه نقد زیاد در شرکتمیشود .لینگ13و همکاران ( ،)2016هیل14و همکاران
( )2014نیز در تحقیقات خود به نتایج مشابه دست یافتند.
یافتههای تحقیق در ارتباط با دومین فرضیه پژوهش نشان داد که عضویت در گروههای تجاری رابطه بین ارتباطات سیاسی و
نگهداشت وجه نقد را تقویت میکند .در گروههای تجاری بین شرکت مادر با شرکتهای تابعه یا بین شرکتهای وابسته تبادل
وجه نقد صورت میگیرد .بنابراین عضویت در گروههای تجاری ممکن است نیاز اعضا به نگهداری وجه نقد را کاهش دهد.
پژوهش انجام شده در این خصوص با یافتههای لین و همکاران ( )2018همخوانی دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده به سرمایهگذارانی که به دنبال سود تقسیمی هستند پیشنهاد میشود شرکتهایی با مالکیت
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دولتی بیشتر و شرکتهایی که عضو گروههای تجاری هستند را برای سرمایهگذاری انتخاب نمایند.
همچنین ،به عالقهمندان به تحقیق در این حوزه پیشنهاد میشود تا به بررسی ارتباط ارزشی نگهداشت وجه نقد با در نظر
گرفتن اقالمی مانند مالیات پرداختی ،بهره و سود سهام دریافتی بپردازند.
منابع
)1
)2
)3
)4

رضایی ،فرزین ،.و سعادتی ،لیال" .)1393( .بررسی اثر روابط سیاسی شرکت ها بر هزینه بدهی در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" .پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه البرز ،قزوین.
محسنی ،عبدالرضا ( .)1397ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران .مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار .شماره .34
ملکیان ،اسفندیار و سلمانی ،رسول .)1394( .رابطه ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد
(در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) .پژوهشهای تجربی حسابداری.55-72 ,)2(5 ,
مهربانپور ،محمدرضا؛ جندقی قمی ،محمد و محمدی ،منصور .)1396( .بررسی اثر روابط سیاسی شرکتها
بربکارگیری معامالت غیرعادی با اشخاص وابسته ،دوفصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری ،جلد  ،2شماره ،3
صص .147-168

 )5یاراحمدی ،مهناز و همت فر ،محمود ( .)1396تاثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر خطر سقوط قیمت سهام در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .سومین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری و
اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی.
6( Al-Najjar, B. (2013). The financial determinants of corporate cash holdings:
–Evidence from some emerging markets. International Business Review, 22(1), 77
88.
Bena, J., & Ortiz-Molina, H. (2013). Pyramidal ownership and the creation of
new firms. Journal of Financial Economics, 108(3), 798–821.

(7

Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., and Saffar, W. (2012). “Political
connections and the cost of equity capital”. J. Corp. Financ. 18 (3), 541–559.

(8

Faccio, M. (2010). Differences between politically connected and nonconnected
firms: A cross-country analysis. Financial Management, 39(3), 905–928.

(9

10( Fan, G. &Wang, X. (2006). Marketization index for China's provinces. China:
National Economic Research Institute.
11( Fan, J. P. H., Rui, O. M. & Zhao, M. (2008). Public governance and corporate.
12( Hill, M.D ,. Fuller, K.P ,. Kelly, G.W &Washam, J.O (2014) “Corporate Cash
Holdings and Political Connections”, Review of Quantitive Finance and
Accounting, 42:123-142.
13( Leuz, Christian, and Oberholzer-Gee, Felix. (2006). “Political relationships,
global financing and corporate transparency”. Journal of Financial Economics,
81)2(, 411–439.

12

فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
1400 تابستان،9  شماره،سال سوم

14( Ling, Leng, Zhou, Xiaorong, Liang, Quanxi, Song, Pingping, and Zeng, Haijian.
(2016). “Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence
from Chinese listed real estate firms”. Finance Research Letters, 1–6.
15( Tsui-Jung Lin, Hai-Yen Chang, Hui-Fun Yu, Ching-Pao Kao.(2018). The impact
of political connections and business groups on cash holdings: Evidence from
Chinese listed firms. Accepted Manuscript.
16( Wang, X., Zhang, M. & Yu. (2016). Managerial overconfidence and overinvestment: Empirical evidence from China,3 (3), pp 453–469.
17( Watts, Ross and Jerold Zimmerman (1986) " positive accounting theory "NO.1.

13

