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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of political connections on financial
constraints and financial distress risk, as well as the effect of political connections on the
relationship between financial constraint and financial distress risk with the abnormal return of
accepted firms in Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 162 accepted firms in
Tehran Stock Exchange between 2012-2018. In this study, a multivariate linear regression model
is used. The results show that political connections have a negative and significant effect on
financial constraints and financial distress risk. Also, it amplifies the intensity of the negative
relationship between the financial constraint and the abnormal return. The firms that are suffering
from a financial constraint, and at the same time, benefit from political connections have less
abnormal returns than non-politically connected firms which are suffering from a financial
constraint. Furthermore, it changes the direction of the relationship between financial distress risk
and abnormal return from negative to positive. In other words, firms that are suffering from
financial distress with political connections have more abnormal returns than non-politically
connected firms which are suffering from financial distress.
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مقاله پژوهشی
بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی
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چکیده
این پژوهش با هدف بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی و همچنین اثر
ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است .نمونه آماری مورد مطالعه شامل  262شرکت پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای  2312-2317است و از الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره برای بررسی رابطه بین
متغیرها استفاده شده است .نتایج برآوردی نشان داد ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر محدودیت مالی و
ریسک درماندگی مالی دارد؛ همچنین ،ارتباطات سیاسی شدت رابطه منفی میان محدودیت مالی با بازده غیرعادی را
تقویت میکند .درواقع ،شرکتهای دچار محدودیت مالی و همزمان بهرهمند از ارتباطات سیاسی ،نسبت به شرکتهای
فاقد ارتباطات سیاسی که از محدودیت مالی رنج میبرند ،بازده غیرعادی کمتری دارند .بهعالوه ،ارتباطات سیاسی،
جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی را به مثبت تغییر میدهد .بهعبارت دیگر ،شرکتهایی
که دچار درماندگی مالیاند و در عین حال ارتباطات سیاسی دارند ،بازده غیرعادی بیشتری نسبت به شرکتهای فاقد
ارتباطات سیاسی دچار درماندگی مالی دارند.
واژگان کلیدی :ارتباطات سیاسی ،محدودیت مالی ،ریسک درماندگی مالی ،بازده غیرعادی.
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مقدمه
واحدهای تجاری تمایل زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند .زیرا ،از این طریق تحت
حمایتهای دولت قرار میگیرند و منافع زیادی نظیر تخفیفهای مالیاتی و دسترسی آسانتر به اعتبارات
را برای آنها در پی دارد .لذا ،میتوان بیان کرد در نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات سیاسی یک
منبع مهم ارزش برای شرکتهای دارای این روابط محسوب میشود و چنین شرکتهایی راحتتر به منابع
سرمایه و مزایای دیگر دست مییابند .به همین دلیل ،برخی از مدیران شرکتها درصدد برقراری و حفظ
ارتباط بین شرکت و دولت با هدف رفع محدودیتهای مالی با کمترین هزینه هستند (بوبکری و همکاران،2
 .)2122در عوض ،شرکتهای دارای روابط سیاسی ممکن است منافع بهدست آمده ناشی از این روابط را با
سیاست مداران تسهیم نمایند .این نوع بافت اقتصادی در سطح یک جامعه ،اقتصاد مبتنی بر رابطه نامیده
میشود (لی و وانگ.)2127 ،2
از سویی ،نفوذ در واحدهای اقتصادی یکی از راهکارهای پیش روی دولت جهت کنترل اقتصاد کشور
است که این نفوذ از طریق روابط سیاستمداران و یا مالکیت دولتی ایجاد میشود (نلی ساری و آنوگراه،3
 .)2122نفوذ 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 ،آسان تر و با پرداخت هزینه کمتری از امتیازهای مهم بهرهمند میشوند (لئوز و ابرهالزر-گی،4
 .)2116موضوع دیگری که میتواند در تقویت تأثیر ارتباطات سیاسی و پیامدهای آن مورد توجه قرار گیرد،
پایینتر بودن ریسک شرکتهای دارای ارتباط سیاسی نسبت به سایر شرکتها است .بهگونهای که از منظر
سرمایهگذاران ،چنین شرکتهایی گزینههای مطمئنتری برای سرمایهگذاری محسوب میشوند (رهنمای
رودپشتی و محسنی .)2317 ،همچنین ،شرکتهای دارای حمایتهای سیاسی نسبت به فشارهای بازار و
رقابتهای معمول حساس نیستند و از ریسک کمتری نسبت به سایر شرکتها برخوردار بوده و انتظارات
سرمایهگذاران نسبت به نرخ بازده سرمایهگذاری آنها نیز کمتر است .مسلماً این شرکتها هنگام مواجهه با
بحرانهای مالی از حمایتهای مالی دولت برخوردار میشوند ،از این رو احتمال ورشکستگی آنها کمتر است
(بوبکری و همکاران .)2122 ،درمجموع ،ارتباطات سیاسی از طریق دولت ،چه به واسطه حضور افراد سیاسی
در بدنه شرکتها ،و چه از طریق مالکیت دولت و نهادهای دولتی بهعنوان سهامدار این شرکتها ،میتواند
شرایط را برای تسهیل سیاستهای تقسیم سود و افزایش جذابیتهای سرمایهگذاری فراهم نماید (رهنمای
رودپشتی و محسنی .)2317 ،البته ،حمایت دولت میتواند مزیتهای پیش گفته را برای یک شرکت خاص
به ارمغان میآورد .اما ،ممکن است منجر به ناکارایی عملکرد شرکت نیز شود (نلی ساری و آنوگراه.)2122 ،
1. Boubakri et al
2. Lee & Wang
3. Nelly Sari & Anugerah
4. Leuz & Oberholzer-Gee

مبانی نظری
ارتباطات سیاسی

نظریه اقتصاد سیاسی ،از نیمه دوم قرن بیستم با گسترش و نفوذ مکتب لیبرالیسم ،وارد متون اقتصادی
جهان شد .بر اساس این نظریه سیاستمداران و دیوان ساالران ،همانند هر فرد دیگری ،انگیزههایی برای
انتقال ثروت از طریق فرآیند سیاسی دارند .آنها صرفاً کارگزاران بین گروههای ذینفع رقیب نیستند ،بلکه
خود نیز گروه ذینفع هستند ،به عالوه دسترسی آنها به منابع بیشتر و سهلالوصولتر ،آنها را در موقعیت
متمایزی ،نسبت به سایر بازیگران در عرصه اقتصادی قرار داده است (مهدیفرد و رویایی .)2314 ،نشانههای
مدیریت سیاسی شرکتها عبارتند از وج ود اعضای هیئت مدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع
نهادهای سیاسی ،و یا وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی (لی و وانگ .)2127 ،یکی دیگر از معیارهایی
که در پژوهشهایی مانند فان و همکاران )2112( 2برای اندازهگیری ارتباط سیاسی مورد استفاده قرار گرفته
است ،معیار بدهی بلندمدت است که نتایج نشان داده ارتباطات سیاسی بیشتر در شرکتها منجر به فراهم
آمدن منابع بلندمدت و کمهزینهتر میشود .در نتیجه ،در شرکتهای با ارتباطات سیاسی باالتر ،نسبت
بدهیهای بلندمدت بیشتر میگردد (لین و همکاران.)2122 ،2
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بنابراین ،رابطه بالقوه ارتباطات سیاسی و محدودیت مالی ،ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی،
موضوع بسیار بااهمیتی است که تاکنون درباره آن در داخل کشور مطالعهای صورت نگرفته است .لذا ،این
پژوهش تالش نمود تا اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده
غیرعادی شرکتها مورد بررسی قرار دهد .بنابراین ،پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا ارتباطات
سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و ریسک درماندگی مالی با بازده غیرعادی تأثیر دارد؟
در ادامه برای پاسخگویی به این پرسش ،ابتدا مبانی نظری پژوهش بیان و پژوهشهای مرتبط با آن
مرور شده است .سپس ،فرضیههای پژوهش مطرح گردیده است .همچنین ،الگوی پژوهش و روش مورد
استفاده برای برآورد آن معرفی شده است .بعد از آن ،نتایج پژوهش ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفته
است .بخش پایانی نیز به ارائه پیشنهادهای پژوهش اختصاص یافته است.

تأثیر ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی
منظور از محدودیتهای مالی ،محدودیتهایی است که مانع تأمین همه وجوه مورد نیاز
سرمایهگذاریهای مطلوب برای شرکتها میشود (برادران حسنزاده و همکاران .)2313 ،در ادبیات موجود،
مستند شده که ارتباطات سیاسی از طریق دسترسی آسان به منابع خارجی و قراردادهای مبتنی بر روابط،
منابع ارزشمندی برای شرکت فراهم میکند و بر تصمیمهای سرمایهگذاری اثر میگذارد (کالیسنس و
1. Fan et al
2. Lin et al
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همکاران2112 ،2؛ هوستن و همکاران 2124 ،2و پیوتروسکی و ژانگ .)2124 ،3ارتباطات سیاسی میتواند
مشکالت ناشی از محدودیتهای مالی را کاهش دهد و سرمایه الزم را برای فعالیتهای سرمایهگذاری
شرکت فراهم کند (پن و تیان.)2127 ،4
تأثیر ارتباطات سیاسی بر روابط بین محدودیت مالی و بازده غیرعادی

نتایج مطالعات مربوط به رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد یا ارزش شرکت نشان میدهد شرکتهای وابسته
ممکن است مستقیماً از سیاستمداران در جهت انعقاد قراردادهای دولتی بیشتر یا تحت نظارت کمتر بهرهمند شوند.
همچنین ،از مزایای غیرمستقیم مانند دسترسی ترجیحی به تأمین مالی خارجی برخوردار شوند .زیرا ،وامدهندگان به
تضمین دولت پاسخ داده و این به شرکتهای با ارتباطات سیاسی دچار مشکالت مالی را قادر میسازد از این مشکالت
رهایی یابند (فاسیو و همکاران .)2116 ،2دنگ و همکاران )2127( 6نشان دادند که شرکتهای دارای روابط سیاسی
بهویژه با رژیم حسنی مبارک ،قبل از فروپاشی رژیم و افزایش ریسک ناشی از بدهی در اوج بحران مالی  ،2112محدویت
مالی کمتری تجربه کردند .اتصال به رژیم مبارک باعث کمک به ارزش شرکت در حدود  22/4درصد شده ،و در 22
روز کاری پس از فروپاشی رژیم مبارک ،بازده غیرعادی شرکتهای وابسته به رژیم مبارک در حدود  26/2درصد کمتر
از شرکتهای غیر وابسته به رژیم بود.
تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک درماندگی مالی

شرایط اقتصادی بازارهای جهانی ،رقابت شدید و نااطمینانی محیط تجاری در مواقعی منجر به
درماندگیهای مالی شرکتها خواهد شد .درماندگی مالی که گاهی به ورشکستگی نیز میانجامد ،به شرایطی
اطالق میشود که شرکت نتواند به تعهدات خود در قبال اعتباردهندگان عمل کند؛ یا در عمل به این
تعهدات دچار مشکل باشد (منصورفر و همکاران .)2314 ،برخورداری شرکتها از ارتباطات سیاسی میتواند
منافعی از قبیل شرایط مناسب استقراض ،کاهش هزینههای مالی ،بهبود فرصتهای رشد و کاهش احتمال
وقوع ورشکستگی را به همراه داشته باشد (هوستن و همکاران 2124 ،و فاسیو و همکاران.)2116 ،
تأ ثیر ارتباطات سیاسی بر روابط بین ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی

شرکتهای با رابطه سیاسی ،اگر دارای اهرم باالیی باشند ،تمایل پیدا میکنند تا سطح ورشکستگی
را پایین نگه دارند؛ این پدیده میتواند بهدلیل سودمندی روابط سیاسی رخ دهد (هریماوان و همکاران،7
 .)2121برای مثال ،اگر شرکت بخواهد کسبوکار خود را گسترش دهد ،برای رسیدن به این هدف نیازمند
1. Claessens et al
2. Houston et al
3. Piotroski & Zhang
4. Pan & Tian
5. Faccio et al
6. Dang et al
7. Harymawan et al

111

مروری بر پیشینه پژوهش
هریماوان و همکاران ( )2121در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر ریسک ورشکستگی
پرداختهاند که نتایج نشان داد شرکتهای با ارتباط سیاسی ،ریسک ورشکستگی باالتری نسبت به شرکت-
های غیروابسته دارند .همچنین ،نتایج نشان داد شرکتهای با ارتباطات سیاسی و دارای اهرم باال نسبت به
شرکتهای وابسته سیاسی با اهرم پایین و شرکتهای غیروابسته ،ریسک ورشکستگی کمتری دارند و این
میتواند به علت تفاوت در انگیزه شرکتها برای داشتن ارتباطات سیاسی باشد.
دنگ و همکاران ( )2127در پژوهشی با عنوان "ارزش ارتباطات سیاسی :شواهدی از انقالب 2122
مصر" ،ارزش ارتباطات سیاسی با رژیم مبارک را با درنظر گرفتن فروپاشی  31ساله رژیم بهعنوان آزمایش طبیعی
محاسبه کردهاند .نتایج نشان داد اتصال به رژیم مبارک در حدود  22/4درصد به افزایش ارزش شرکت کمک کرده
است .اما ،شرکتهای بدون ارتباط با رژیم مبارک و مالکیت دولتی با محدودیت مالی مواجه بودهاند .درحالیکه
شرکتهای وابسته به رژیم مبارک قبل از فروپاشی رژیم و در اوج بحران جهانی سال  2112محدودیت مالی کمتری
را تجربه کردهاند .با این حال ،مزیت یاد شده پس از سقوط رژیم مبارک از بین رفت.
هو و همکاران ( )2122در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی ،سیاست دولتی و یا هر دو بر
بازده سهام و رفتار سهامداران قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری تایوان در سال  2112پرداختهاند.
نتایج نشان داد شرکتهایی که تنها با حزب برنده ارتباط داشتند دارای بازده غیرعادی انباشته مثبت بودند.
رهنمای رودپشتی و محسنی ( )2317در پژوهشی با عنوان "ارتباطات سیاسی ،سود نقدی و بازده
سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" نشان دادند بین ارتباطات سیاسی و سود
نقدی سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .بهعبارتی ،با افزایش ارتباطات سیاسی ،سود نقدی تقسیمی
افزایش مییابد .همچنین ،رابطه مثبت و معنادار بین ارتباطات سیاسی و بازده سهام مشاهده شد.
بادآورنهندی و تقیزاده خانقاه ( )2317در پژوهشی با عنوان "تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایهگذاری
بیشتر از حد و عملکرد شرکت" نشان دادند ارتباطات سیاسی بر سرمایهگذاری بیشتر از حد تأثیر مثبت و
1. Cull & Xu
2. Goldman et al
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پول بیشتر است .ذا آنها برای داشتن ارتباطات سیاسی ،یک سیاستمدار را در هیئت مدیره خود استخدام
میکنند تا طرح گسترش را به پیش ببرد .اولین مزیت این کار استفاده از ارتباطات سیاسی برای دسترسی
آسانتر به تأمین مالی از منابع خارجی است (فاسیو 2116 ،و کول و زو .)2112 ،2پس از اینکه شرکت
منابع مالی کافی بهدست آورد ،از ارتباطات سیاسی برای برنده شدن در قراردادهای مناقصه دولتی استفاده
میکند (گلدمن و همکاران .)2123 ،2اگرچه این طرح باعث افزایش اهرمهای شرکت میشود ،اما بهدلیل
ارتباطات سیاسی ،اعتبار پوشش هزینه قرارداد را نیز بهراحتی بهدست میآورد و انتظار میرود قراردادهای
دولتی سودآور باشد .بنابراین ،میتواند تجارت خود را بدون نگرانی درباره وضعیت مالی گسترش دهد ،و این
میتواند مانع از ورشکستگی شرکتها شود (هریماوان و همکاران.)2121 ،
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بر عملکرد شرکت تأثیر منفی دارد .ارتباطات سیاسی میتواند به شرکتها کمک کند تا منابع مالی بیشتری
بهدست آورند .اما دسترسی به وامهای تجاری ناشی از ارتباطات سیاسی اعتبار منفی ایجاد کرده و هزینههای
مالی را افزایش میدهد .عالوهبر این ،دخالت سیاستمداران ممکن است موجب تحریف در تخصیص منابع
اجتماعی شده و به سرمایهگذاری بیش از حد و تضعیف عملکرد شرکت منجر شود.
ابراهیمی و همکاران ( )2316در پژوهشی با عنوان "واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو
مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی" نشان دادند مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر
منفی و معناداری دارد و با افزایش درصد مالکیت دولت یا ارتباطات سیاسی در شرکتها ،کیفیت گزارشگری آنها
کاهش مییابد .همچنین ،ارتباطات سیاسی بر اجتناب مالیاتی اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیههای پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینه آن ،فرضیههای پژوهش به شرح زیر تدوین شدهاست:
 فرضیه اول :ارتباطات سیاسی بر محدودیت مالی اثر دارد.
 فرضیه دوم :ارتباطات سیاسی تاثیر محدودیت مالی بر بازده غیرعادی را تعدیل میکند.
 فرضیه سوم :ارتباطات سیاسی بر ریسک درماندگی مالی اثر دارد.
 فرضیه چهارم :ارتباطات سیاسی تاثیر ریسک درماندگی مالی بر بازده غیرعادی را تعدیل میکند.
روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،از دسته کاربردی و از نظر روش ،توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی بهشمار
میرود که از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است .اطالعات مورد نیاز جهت پی ریزی مبانی نظری پژوهش با
استفاده از روش کتابخانهای گردآوری شده است .دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیهها از صورتهای مالی ساالنه
شرکتها ،گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و پایگاه سازمان بورس اوراق بهادار و کدال استخراج
شده است .پس از گردآوری دادههای متغیرها ،با کمک نرمافزار اکسل ،2دادهها مرتبسازی و آمادهسازی شدهاند .بعد
از آن با استفاده از نرمافزار ایویوز 2نسبت به آزمون فرضیهها اقدام شده است.
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 2317-2312است که از این بین ،تعداد  262شرکت که از شرایط زیر برخوردار بودند به روش حذفی
سیستماتیک بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند و در مجموع ،تعداد  2234سال-شرکت مشاهده برای
آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شده است:
 سال مالی تمامی آنها منتهی به  21اسفند هر سال باشد.
 طی بازه زمانی پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
1. Excel
2. Eviews

الگوها و متغیرهای پژوهش
الگوهای رگرسیونی فرضیههای پژوهش به پیروی از هو و همکاران ( )2122به شرح زیر هستند:
الگوی  2جهت آزمون فرضیه اول:
FCi ,t  a0  a1 PCi ,t  a2 SIZEi ,t  a3CFOi ,t  a4 BM i ,t  a5 DIVi ,t
 a6 SGi ,t  a7 ROAi ,t  eit

الگوی  2جهت آزمون فرضیه دوم:
ARi ,t  a0  a1PCi ,t  a2 FCi ,t  a3 PCi ,t  FCi ,t  a4 SIZEi ,t  a5CFOi ,t  a6 BM i ,t
 a7 DIVi ,t  a8 SGi ,t  a9 ROAi ,t  eit

الگوی  3جهت آزمون فرضیه سوم:
FDi ,t  a0  a1 PCi ,t  a2 SIZEi ,t  a3CFOi ,t  a4 BM i ,t  a5 DIVi ,t 
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 اطالعات صورتهای مالی آنها از سال  12بهطور کامل و پیوسته در دسترس باشد و وقفه معامالتی
بیش از سه ماه نداشته باشند.
 از شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و واسطهگری مالی نباشند.

a6 SGi ,t  a7 ROAi ,t  eit

الگوی  4جهت آزمون فرضیه چهارم:
ARi ,t  a0  a1PCi ,t  a2 FDi ,t  a3 PCi ,t  FDi ,t  a4 SIZEi ,t  a5CFOi ,t  a6 BM i ,t
 a7 DIVi ,t  a8 SGi ,t  a9 ROAi ,t  eit

در رابطههای باال PC :ارتباطات سیاسی FC ،محدودیت مالی FD ،ریسک درماندگی مالی AR ،بازده
غیرعادی SIZE ،اندازه شرکت CFO ،نسبت وجه نقد عملیاتی BM ،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،
 DIVنسبت سود تقسیمی به سود خالص SG ،نرخ رشد فروش ROA ،نرخ بازده داراییها و  eitجزء
باقیمانده الگو است.
متغیرهای وابسته

الف) محدودیت مالی ( :)FCمحدودیت در تأمین مالی از ویژگیهای بارز شرکتهایی است که در
تنگنا قرار دارند .زیرا محدودیت در تأمین مالی ،شرکت را از سرمایهگذاری در پروژههای با خالص ارزش
فعلی مثبت بازمیدارد .برای اندازهگیری محدودیت مالی از الگوی کاپالن و زینگالس 2به شرح زیر استفاده
شد که با مختصات ایران تطابق بیشتری دارد.
1. Kaplan & Zingales
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Divi ,t
(   15.216
)

Total Assets i ,t


 Cash Holdingi ,t
Kz IR  17.33  37.486
 Total Assets
i ,t

Debti ,t
M
(  3.394
) )  1.402 ( i ,t
Total Assets i ,t
Bi.t

که در رابطه باال Kz :معیار محدودیت در تامین مالی Cash Holding ،وجه نقد بهعالوه سرمایه-
گذاریهای کوتاهمدت Total Assets ،جمع کل داراییهای شرکت M ،ارزش بازار شرکت B ،ارزش دفتری
شرکت Div ،سود تقسیمی شرکت و  Debtکل بدهیهای شرکت است.
ب) ریسک درماندگی مالی( :)FDآلتمن 2مدل زیر را در سال  2123به نام  Z/شرح داد:

Z   0.717 X 1  0.847 X 2  3.107 X 3  0.420 X 4  0.998 X 5
 Z/امتیاز کل X1 ،نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها X2 ،نسبت سود انباشته به کل
داراییها؛  :X3نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها X4 ،نسبت ارزش دفتری سهام شرکت به
ارزش دفتری کل بدهیها؛  X5نسبت فروش به کل داراییها .در این مدل هرچه  Z/پایینتر باشد ،درجه
ریسک درماندگی شرکت بیشتر است.
بازده غیرعادی ( :)ARتفاضل بازده واقعی شرکت موردنظر و بازده بازار ،نشانگر بازده غیرعادی سهام است .در
این پژوهش بازده بازار بر اساس شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته میشود.
متغیر مستقل

ارتباطات سیاسی ( :)PCیک متغیر مجازی با ارزش  1و  2است که در شرکت دارای ارتباطات سیاسی
عدد  2و در غیر این صورت  1میپذیرد .در این پژوهش جهت اندازهگیری ارتباطات سیاسی به پیروی از
مطالعات فان و همکاران ( ،)2112لین و همکاران ( ،)2122خان 2و همکاران ( ،)2126ابراهیمی و همکاران
( )2316و ابراهیمی و همکاران ( )2317از یک معیار بدهی بلندمدت به شرح زیر استفاده شده است:
 نسبت بدهیهای بلندمدت به کل بدهیها در هر سال برای هر شرکت محاسبه شده است.
 شرکتهایی که نسبت بدهیهای بلندمدت به کل بدهیهای آنها بیشتر از میانه سایر شرکتها
است بهعنوان شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی و به آنها عدد  2و به مابقی عدد  1اختصاص
یافته است (ابراهیمی و همکاران.)2317 ،
متغیرهای کنترلی

 اندازه شرکت ( :)SIZEبرابر لگاریتم طبیعی جمع داراییهای شرکت است.
 نسبت وجه نقد عملیاتی ( :)CFOبرابر تقسیم وجه نقد عملیاتی بر جمع داراییها است.

124

1. Altman
2. Khan et al





تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
آمار توصیفی

برخی شاخصهای آمار توصیفی شامل میانگین ،میانه ،کمینه ،بیشینه ،انحراف معیار ،چولگی و ضریب
کشیدگی در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .1آمارههای توصیفی
نماد

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف
معیار

چولگی

ضریب
کشیدگی

FC
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PC

 



 









FD

 -

 -



-



 



AR



-



-







SIZE















CFO







-







BM
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SG







-
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ROA
منبع :یافتههای پژوهش

فصلنامه راهبرد مدیریت مالی/سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 1141



نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( :)BMبرابر تقسیم ارزش دفتری سهام بر ارزش بازار سهام است.
نسبت سود تقسیمی به سود خالص ( :)DIVبرابر تقسیم سود نقدی پرداخت شده بر سود خالص است.
نرخ رشد فروش ( :)SGبرابر نرخ رشد ساالنه فروش شرکت است.
نرخ بازده داراییها ( :)ROAبرابر تقسیم سود خالص به جمع داراییها است.

تفسیر برخی ارقام مندرج در جدول باال بهطور نمونه برای متغیر محدودیت مالی به این صورت است:
مقدار میانگین متغیر محدودیت مالی برابر با  23/22است .همچنین ،مقدار انحراف معیار متغیر محدودیت
مالی بهعنوان یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی برابر با  4/74بهدست آمد که نشان میدهد متوسط
نوسان از میانگین دادهها برای این متغیر برابر با  4/74است .میانه این متغیر برابر  24/26است که نشان
میدهد  21درصد دادهها پایینتر از این مقدار و  21درصد باالتر از آن قرار دارند.
آزمونهای تشخیصی مقدماتی

برای جلوگیری از مشکل رگرسیون کاذب ،ابتدا آزمونهای همجمعی و پایایی (مانایی) با نرم افزار
ایویوز انجام شد که نتایج از وجود رابطه بلندمدت متغیرها حکایت داشت .همچنین ،بررسی پایایی متغیرها
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با آزمون لوین ،لین و چو 2نشان داد تمامی متغیرها در سطح اطمینان  12درصد پایا هستند؛ به این معنی
که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت است .در
نتیجه میتوان گفت استفاده از این متغیرها در الگو ،باعث تشکیل رگرسیون کاذب نمیشود .برای ارزیابی
نرمال بودن متغیرها نیز از آزمون جارکوبرا استفاده گردید ،زمانی که اندازه نمونه به میزان کافی بزرگ باشد،
انحراف از فرض نرمال بودن معموالً بیاهمیت و پیامدهای آن ناچیز است .با توجه به قضیه حد مرکزی
میتوان دریافت که حتی در غیاب نرمال بودن ،آمارههای آزمون بهطور مجانبی از توزیعهای مناسب پیروی
خواهند کرد (افالطونی و نیکبخت.)2321 ،
آزمون همبستگی

در یک الگوی رگرسیونی چنانچه همبستگی بین متغیرهای مستقل زیاد باشد ،ممکن است نتایج
مخدوش شود .منظور از همبستگی باال نیز همبستگی بیش از  1/71است .همانگونه که در جدول 2
مشاهده میشود ،همبستگی بیشتر از  1/71وجود ندارد.
جدول  .2نتایج آزمون ضریب همبستگی
نماد
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DIV
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ROA
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متغیر
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آزمون تشخیص ناهمسانی واریانس
2

ناهمسانی واریانس با استفاده آزمون بروش پاگان بررسی شد که نتایج بهشرح جدول  3نشان داد
بین اجزای اخالل مدل در هر چهار فرضیه ناهمسانی واریانس وجود دارد .در نتیجه ،برای رفع ناهمسانی
واریانس در در برازش نهایی مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته 3استفاده شده است.
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1. Levin, Lin, Chu
2. Breush-Pagan
3. GLS

مدل پژوهش

آمارهF

سطح معناداری

نتیجه آزمون

مدل()1برای فرضیه اول

18/77

0/00

ناهمسانی واریانس وجود دارد.

مدل()2برای فرضیه دوم

6/70

0/00

ناهمسانی واریانس وجود دارد.

مدل()3برای فرضیه سوم

26/16

0/00

ناهمسانی واریانس وجود دارد.

مدل()4برای فرضیه چهارم

6/62

0/00

ناهمسانی واریانس وجود دارد.
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آمار استنباطی

از آنجا که دادههای مورد استفاده بهصورت ترکیبی (پنل) هستند ،در گام اول ،با انجام آزمون  Fلیمر نسبت
به بررسی تشخیص استفاده از دادههای تابلویی یا دادههای تلفیقی اقدام شد .نتایج این آزمون بهشرح جدول 4
نشان داد سطح معناداری آماره  Fبرای تمام فرضیهها کمتر از  2درصد است .بنابراین ،مقاطع مورد بررسی برای
تمام فرضیهها ناهمگن و دارای تفاوتهای فردی بوده و استفاده از روش دادههای پنل (تابلویی) مناسبتر است.
جدول  .4نتایج آزمون اف .لیمر
مدل پژوهش

آمارهF

سطح معناداری

نتیجه

مدل()1برای فرضیه اول



 

تابلویی

مدل()2برای فرضیه دوم





تابلویی

مدل()3برای فرضیه سوم

 

 

تابلویی

مدل()4برای فرضیه چهارم





تابلویی
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جدول  .3آزمون بروش پاگان برای تشخیص ناهمسانی واریانس
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با انتخاب روش دادههای تابلویی ،نتایج آزمون هاسمن جهت انتخاب بین الگوی با اثرات ثابت یا
تصادفی به شرح جدول  2نشان داد معناداری آماره آزمون در هر چهار الگو کمتر از  2درصد است و این
دال بر استفاده از الگوی با اثرات ثابت است .با این توضیح که در الگوی اثر ثابت ،شیب رگرسیون در هر
مقطع ثابت و جمله ثابت از مقطعی به مقطع دیگر متفاوت است .هرچند اثر زمانی معنیدار نیست ،اما
اختالف معنیداری میان مقطعها وجود دارد و ضرایب مقطعها با زمان تغییر نمیکند.
جدول  .5نتایج آزمون هاسمن
آماره آزمون هاسمن

سطح معناداری

نتیجه

مدل پژوهش
مدل()1برای فرضیه اول



 

اثرات ثابت

مدل()2برای فرضیه دوم





اثرات ثابت

مدل()3برای فرضیه سوم



 

اثرات ثابت

مدل()4برای فرضیه چهارم



 

اثرات ثابت
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یافتههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیه اول

نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش با استفاده از الگوی  2بهشرح جدول  6نشان داد آماره  Fبهدست
آمده  32/67و سطح معناداری آن ( )1/11است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد الگوی پژوهش در سطح اطمینان
باالیی ( 12درصد) معنادار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بهدست آمده که تقریباً
برابر  22درصد است ،میتوان ادعا کرد که مجموع متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش حدود  22درصد
تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .ضمناً با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر  2/76و در
فاصله  2/2تا  2/2قرار دارد ،میتوان ادعا کرد خودهمبستگی مرتبه اول بین باقیماندههای الگو وجود ندارد.
جدول .6نتایج آزمون فرضیه اول
نام متغیر

نماد

ضریب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت

𝑎0







 

ارتباطات سیاسی

PC







 

اندازه شرکت

SIZE







 

نسبت وجه نقد عملیاتی

CFO







 

BM







 

نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار
نسبت سود تقسیمی به سود







 

نرخ رشد فروش

SG







 

نرخ بازده داراییها

ROA







 

آماره F

F-statistic

 

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

 

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

 

خالص

DIV



منبع :یافتههای پژوهش

در فرضیه اول به بررسی رابطه میان ارتباطات سیاسی و محدودیت مالی پرداخته شد که با توجه به
ضریب ارتباطات سیاسی ( )-1/22و سطح معناداری آن ( )1/13بهشرح جدول باال میتوان ادعا کرد ارتباطات
سیاسی در سطح اطمینان  12درصد بر محدودیت مالی اثر منفی و معناداری دارد .بهعبارت دیگر ،وجود
ارتباطات سیاسی منجر به کاهش محدودیت مالی شرکتها نسبت به شرکتهای فاقد این ارتباطات میشود.
بنابراین فرضیه اول پژوهش تأیید شد.
121

نتایج آزمون فرضیه دوم با استفاده از الگوی  2بهشرح جدول  7نشان داد آماره  Fبهدست آمده 3/21
و سطح معناداری آن ( )1/11است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد الگوی پژوهش در سطح اطمینان باالیی (12
درصد) معنادار است .همچنین ،با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بهدست آمده الگو که تقریباً برابر 31
درصد است ،میتوان ادعا کرد مجموع متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش حدود  31درصد تغییرات متغیر
وابسته را توضیح میدهند .ضمناً با توجه به مقدار آماره دوربین واتسون که برابر  2/22و در فاصله  2/2تا
 2/2قرار دارد ،میتوان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبه اول بین باقیماندههای الگو وجود ندارد.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیه دوم
نام متغیر

نماد

ضریب

مقدار ثابت

𝑎0



ارتباطات سیاسی
محدودیت مالی
ارتباطات سیاسی* محدودیت
مالی

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری





PC







 

FC







 

PC*FC







 

 

اندازه شرکت

SIZE

-



-



نسبت وجه نقد عملیاتی

CFO







 

BM







 

نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار
نسبت سود تقسیمی به سود







 

نرخ رشد فروش

SG







 

نرخ بازده داراییها

ROA







 

آماره F

F-statistic

 

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

 

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat

 

خالص

DIV
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نتایج آزمون فرضیه دوم
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نتایج بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین محدودیت مالی و بازده غیرعادی در فرضیه دوم
بهشرح جدول  7نشان داد ضریب ارتباطات سیاسی * محدودیت مالی ( )-2/13و سطح معناداری ()1/11
است و با مقایسه آن با ضریب محدودیت مالی ( )-1/22میتوان ادعا کرد ارتباطات سیاسی در سطح
اطمینان  12درصد بر رابطه میان محدودیت مالی و بازده غیرعادی اثر منفی و معناداری دارد .درواقع،
ارتباطات سیاسی شدت رابطه منفی میان محدودیت سیاسی و بازده غیرعادی را تقویت میکند .بهعبارت
121
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دیگر ،شرکتهای دچار محدودیت مالی و همزمان بهرهمند از ارتباطات سیاسی بهرهمند نسبت به
شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی و دارای محدودیت ،بازده غیرعادی کمتری دارند.
نتایج آزمون فرضیه سوم

نتایج آزمون فرضیه سوم با استفاده از الگوی  3بهشرح جدول  2نشان داد آماره  Fبهدست آمده
 6/24و سطح معناداری آن ( )1/11است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد الگوی پژوهش در سطح اطمینان
باالیی ( 12درصد) معنادار است .همچنین ،ضریب تعیین تعدیلشده بهدست آمده الگو تقریباً برابر
 44درصد است .لذا ،میتوان ادعا کرد مجموع متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش تقریباً  44درصد
از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .ضمناً مقدار آماره دوربین واتسون برابر  2/62و در فاصله
 2/2تا  2/2قرار دارد .درنتیجه میتوان ادعا کرد که خودهمبستگی مرتبه اول بین باقیماندههای الگو وجود
ندارد.
جدول  .8نتایج آزمون فرضیه سوم
نام متغیر

نماد

ضریب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

𝑎0





-

 

ارتباطات سیاسی

PC







 

اندازه شرکت

SIZE





 



CFO







 

نسبت وجه نقد عملیاتی
نسبت ارزش دفتری به ارزش
بازار
نسبت سود تقسیمی به سود

BM

-



-

 

DIV







 

نرخ رشد فروش

SG







 

نرخ بازده داراییها

ROA





-

 

خالص

آماره F

F-statistic

 

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted R-squared

 

آماره دوربین واتسون

Durbin-Watson stat
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نتایج بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر ریسک درماندگی مالی در فرضیه سوم بهشرح جدول باال نشان
داد ضریب ارتباطات سیاسی ( )-1/27و سطح معناداری آن ( )1/11است .لذا میتوان ادعا کرد ارتباطات
سیاسی در سطح اطمینان  12درصد بر ریسک درماندگی مالی اثر منفی و معناداری دارد ،بهعبارتی ،ریسک
درماندگی مالی در شرکتهای با ارتباطات سیاسی نسبت به شرکتهای فاقد این ارتباطات کاهش مییابد.
بنابراین ،فرضیه سوم پژوهش تأیید شد.
121

نتایج آزمون فرضیه چهارم با استفاده از الگوی  4بهشرح جدول  1نشان داد آماره  Fبهدست آمده
 4/42و سطح معناداری آن ( )1/11است .بنابراین ،میتوان ادعا کرد الگوی پژوهش در سطح اطمینان باالیی
( 12درصد) معنادار است .همچنین ،ضریب تعیین تعدیلشده بهدست آمده الگو تقریباً برابر  34درصد است.
لذا ،میتوان ادعا کرد مجموع متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش تقریباً  34درصد از تغییرات متغیر وابسته
را توضیح میدهند .ضمناً مقدار آماره دوربین واتسون برابر  2/22و در فاصله  2/2تا  2/2قرار دارد .درنتیجه،
میتوان ادعا کرد بین باقیماندههای الگو خودهمبستگی مرتبه اول وجود ندارد.
جدول  .9نتایج آزمون فرضیه چهارم
نام متغیر

نماد

ضریب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

مقدار ثابت

𝑎0







 

ارتباطات سیاسی

PC







 

FD







 

ریسک درماندگی مالی
ارتباطات سیاسی*ریسک

PC*FD







 

SIZE







 

نسبت وجه نقد عملیاتی

CFO







 

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

BM







 

نسبت سود تقسیمی به سود خالص

DIV







 

نرخ رشد فروش

SG







 

نرخ بازده داراییها

ROA







 

آماره F

F-statistic
Adjusted Rsquared
Durbin-Watson stat

 

درماندگی مالی
اندازه شرکت

ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون

فصلنامه راهبرد مدیریت مالی/سال دهم ،شماره سی و ششم ،بهار 1141

نتایج آزمون فرضیه چهارم
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نتایج بررسی اثر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ریسک درماندگی مالی و بازده غیرعادی در فرضیه
چهارم بهشرح جدول باال نشان داد ضریب ارتباطات سیاسی * ریسک درماندگی مالی ( )1/12و سطح
معناداری آن ( )1/11است که با مقایسه آن با ضریب ریسک درماندگی مالی ( )-1/11میتوان ادعا کرد
ارتباطات سیاسی در سطح اطمینان  12درصد ،جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی مالی و بازده
غیرعادی را به مثبت تغییر میدهد .بهعبارتی ،شرکتهای دچار درماندگی و در عین حال دارای رتباطات
سیاسی ،نسبت به شرکتهای دچار درماندگی اما فاقد این ارتباطات ،بازده غیرعادی بیشتری دارند .بنابراین،
فرضیه چهارم پژوهش تأیید شد.
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بحث و نتیجهگیری
یکی از مزایای ارتباطات سیاسی ،محدودیت مالی کمتر است .درواقع شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی به دلیل
دسترسی آسانتر به منابع مالی خارجی ،سرمایه الزم را برای فعالیتهای سرمایهگذاری بهدست آورده و کمتر با مشکالت تأمین
مالی روبرو میشوند .نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نیز مؤید این مطلب است و این با با یافتههای چو و همکاران،)2122( 2
هوستن و همکاران ( ،)2124لی و همکاران )2112( 2و سو و فانگ )2123( 3مطابقت دارد که دریافتند شرکتهای دارای
ارتباط سیاسی با دسترسی ترجیحی به منابع مالی خارجی از طریق ضمانت دولتی یا اعتبار مستقیم از بانکهای وابسته یا
بانکهای دولتی ،محدودیت مالی کمتری دارند .همچنین ،یافته ما با یافته مودیلیانی و میلر )2122( 4در تضاد است که معتقدند
در بازار سرمایه کامل ،گزینههای تأمین مالی مهم نیست و سرمایهگذاری شرکتها به دسترسی به منابع داخلی وابسته نیست
و در عمل ،نقصهای بازار بهعنوان اطالعات نامتقارن و مسائل بنگاه ،هزینههای تأمین مالی خارجی شرکتها را افزایش میدهد.
نتایج حاصل از فرضیه دوم گویای این مطلب است که ،ارتباطات سیاسی بر رابطه میان محدودیت مالی و بازده
غیرعادی اثر منفی و معناداری دارد .درواقع ،شرکتهایی که دچار محدودیت مالیاند و همزمان از ارتباطات سیاسی
بهرهمند هستند ،نسبت به شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی و دارای محدودیت مالی ،بازده غیرعادی کمتری دارند.
نتایج ما با یافتههای بوباکری و همکاران ( )2112مطابقت دارد که نشان دادند شرکتهای وابسته به سیاست عملکرد
حسابداری ضعیف را به نمایش میگذارند .همچنین با یافتههای گلدمن و همکاران ( )2111و هو و همکاران ()2122
در تضاد است که معتقدند ارتباطات سیاسی منجر به افزایش ارزش سهام شرکتهای وابسته و مثبت شدن بازده
غیرعادی سهام آنها میشود .هرمالین و ویزباچ 2122( 2و  )2113یک دلیل اصلی برای تبیین این شواهد متضاد ارائه
کردهاند ،و آن این است که برقراری ارتباط سیاسی میتواند یک تصمیم داخلی باشد .بهعنوان مثال ،از یک طرف
سیاستمداران ممکن است تصمیم بگیرند که خود را با شرکتهایی که پتانسیل کسبوکار امیدوارکننده دارند ،مرتبط
سازند .از سوی دیگر ،بنگاههای کمتر رقابتی ممکن است بیشتر به روابط با دولت برای تداوم فعالیت پایبند باشند ،به
همین دلیل دشوار است رابطه علی بین رابطه سیاسی و عملکرد شرکت را بهصورت تجربی شناسایی کرد.
یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد شرکتها با ایجاد ارتباطات سیاسی ،منافعی از قبیل شرایط
مناسب استقراض ،کاهش هزینههای تأمین مالی ،بهبود فرصتهای رشد؛ ریسک درماندگی خود را کاهش داده و از
ورشکستگی مالی اجتناب میکنند .یافتههای ما مبنی بر اثر منفی و معنادار ارتباطات سیاسی بر ریسک درماندگی مالی
با یافتههای هوستن و همکاران ( )2124و فاسیو و همکاران ( )2116مطابقت دارد که نشان دادند شرکتها ،ارتباطات
سیاسی را برای دسترسی ترجیحی آسانتر به اعتبارات از منابع خارجی بهکار خواهند برد .همچنین با یافتههای فاسیو
( )2121و بلیس و گول )2122( 6همخوانی دارد که نشان دادند ارتباطات سیاسی رابطه مثبت با اهرم دارد و شرکتهای
دارای ارتباطات سیاسی دارای اهرم باالتری نسبت به شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی هستند .اما با یافتههای هریماوان
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و همکاران ( )2121در تضاد است که نشان دادند ریسک ورشکستگی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی بهعلت
داشتن اهرم باال ،از شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی بزرگتر است.
نتایج حاصل از فرضیه چهارم بیانگر این مسئله است که ارتباطات سیاسی بر رابطه میان ریسک درماندگی
مالی و بازده غیرعادی اثر مثبت و معناداری دارد .درواقع ،ارتباطات سیاسی ،جهت رابطه منفی میان ریسک درماندگی
مالی و بازده غیرعادی را به مثبت تغییر میدهد .به عبارتی ،شرکتهای دچار درماندگی مالی و درعین حال دارای
ارتباطات سیاسی ،نسبت به شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی دچار درماندگی مالی ،بازده غیرعادی بیشتری دارند.
این نتایج با یافتههای سیویالیز و همکاران )2122( 2مطابقت دارد که نشان دادند ارتباطاتسیاسی از طریق فراهم
آوردن رانتهای اقتصادی ،برای شرکتها ارزش افزوده ایجاد میکنند.
با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول و اینکه شرکتهای وابسته به سیاست معمو ًال نسبت به فشارهای بازار
حساس نیستند و ریسک کمتر و بازده موردانتظار کمتری نسبت به سایر شرکتها دارند ،به سرمایهگذاران ریسکگریز
پیشنهاد میشود در سهام این نوع شرکتها سرمایهگذاری نمایند .با توجه به نتایج آزمون فرضیه دوم به پژوهشگران،
فعاالن بازار بورس ،اعضای هیئت مدیره شرکتها پیشنهاد میشود با مطالعه بیشتر محدودیت مالی شرکتهای فاقد
ارتباطات سیاسی ،جهت کاهش محدودیت مالی و در نتیجه افزایش ارزش این شرکتها ،راهکار ارائه نمایند .با توجه
به نتایج آزمون فرضیه سوم به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود اطالعات و ارزیابی خود درباره وضعیت مالی شرکتها
از نظر درماندگی مالی را افزایش دهند تا بتوانند تصمیمهای سرمایهگذاری بهتری بگیرند .با توجه به نتایج آزمون
فرضیه چهارم پیشنهاد میشود مدیریت به افشای اطالعات بیشتری درباره وضعیت مالی شرکت پرداخته تا
سرمایهگذاران ارزیابی بهتری در تشخیص وضعیت درماندگی شرکت داشته باشند و تصمیمهای سرمایهگذاری بهتری
اتخاذ کنند .همچنین مدیریت شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی و دارای ریسک درماندگی مالی نسبت به ارائه
راهکار برای خروج از وضعیت درماندگی مالی و بهبود افزایش ارزش شرکت اقدام کنند.
به پژوهشهای آتی نیز پیشنهاد میشود ،از سایر معیارها مانند الگوی تصمیمگیری چند معیاره به روش تاپسیس و وزندهی
به روش آنتروپی به جای نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهیها ،بهعنوان شاخص ارتباطات سیاسی استفاده کنند و نتایج حاصله را
با نتایج این پژوهش مقایسه نمایند .همچنین ،در این پژوهش برای اندازهگیری محدودیت تأمین مالی از الگوی تهرانی و حصارزاده
( )2322و برای اندازهگیری ریسک درماندگی مالی از الگوی  Zآلتمن ( )2123استفاده شده است .اما پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آینده از الگوهای دیگری مانند شاخص وایتد و وو )2116( 2برای اندازهگیری محدودیت تأمین مالی و از الگوی بهارات
و شام وی )2112( 3برای اندازهگیری ریسک درماندگی مالی استفاده نمایند و نتایج را با نتایج این پژوهش مقایسه کنند.
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