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Abstract
Directors of public companies have short-term horizons
decisions, so they are try to use every possible means,
including manipulation and earnings management, to
improve their current performance and therefore
increase their reward. In addition relations and political
connections influence not only on the financial position
of economic firms, but it also affects managers'
motivation in relation to earnings management. Finally,
it is expected that this situation creates significant
differences in tax policy and the quality of corporate
reporting; the aim of this study was to determine the
effect of governmental ownership and political
connections on financial reporting quality and tax
avoidance. In this study, the data from 106 company
listed in the Tehran Stock Exchange in the period from
2010 to 2015 were used, the results of multivariate
regression model shows that governmental ownership
and political connections have negative and significant
effect on the quality of financial reporting and when the
percentage of governmental ownership or political
connections rise, leads to reduced quality of corporate
reporting. The results also showed that Governmental
ownership companies have no significant effect on tax
avoidance, but political connections have a significant
positive effect on corporate tax avoidance.

چکیده
،مدیران شرکتهای دولتی دارای افق تصمیمگیری کوتاهمدت میباشند
لذا تالش مینمایند تا به هر طریق ممکن از جمله دستکاری و مدیریت
 عالوه بر. عملکرد دوره جاری و در نتیجه پاداش خود را افزایش دهند،سود
این روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر
 بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با مدیریت سود تحت،میگذارد
تأثیر قرار میدهد و سبب ایجاد تفاوتهای چشمگیر در سیاستهای
 هدف از تحقیق حاضر.مالیاتی و کیفیت گزارشگری شرکتها میشود
تعیین اثر مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و
 دادههای تحقیق حاضر با استفاده از.اجتناب مالیاتی شرکتها هست
 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در601 اطالعات مالی
 جمعآوری شده است و برای تجزیهوتحلیل6931  تا6933 بازه زمانی
دادهها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیّره با استفاده از دادههای ترکیبی
 نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که مالکیت دولتی و.استفاده شده است
ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و
زمانی که درصد مالکیت دولت و یا ارتباطات سیاسی در شرکتها افزایش
 همچنین نتایج نشان، کیفیت گزارشگری شرکتها کاهش مییابد،مییابد
 اما،داد که مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکتها ندارد
.ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد
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مقدمه
سیاست مالیاتی جسورانه یك راه قانونی با استفاده از خألهای
موجود در قوانین مالیاتی جهت عدم پرداخت یا تأخیر در
پرداخت مالیات برای شرکتها هست .از آنجا که عوامل
مختلفی باعث سیاست مالیاتی جسورانه و اجتناب مالیاتی
میگردد ،از آنجا که اجتناب مالیاتی فعالیتی به ظاهر قانونی
است ،به نظر میرسد که بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید
باشد و چون اجتناب مالیاتی در محدودهای معین برای استفاده
از مزایای مالیاتی است و به طور عمده قوانین محدودکنندهای
در زمینة کنترل اجتناب مالیاتی وجود ندارد (رضا زاده و خانی،
 .)6931به نظر میرسد بسیاری از شرکتها درگیر اجتناب
مالیاتی باشند و به همین دلیل تعیین عوامل تأثیرگذار بر سطح
اجتناب مالیاتی در شرکتها اهمیت زیادی دارد .با توجه به
اینکه شرکتها بعد از برقراری ارتباطات سیاسی ،دسترسی
آسانتری به منابع مالی دارند ،لذا وجود ارتباطات سیاسی در
شرکتها ،تصمیمات سرمایهگذاران را تحتالشعاع قرار
میدهد ،عالوه بر این فرآیند خصوصیسازی و کوچكسازی
دولت و تغییر در ساختار مالکیت موجب تغییر در میزان
ارتباطات سیاسی شرکتها میگردد ،لذا بررسی ارتباطات
سیاسی بر اجتناب مالیاتی شرکتها در بازار سرمایه ایران از
اهمیت زیادی برخوردار است .از طرفی با توجه به اینکه میزان
ارتباطات سیاسی بر جسارت مدیران این گونه شرکتها
تأثیرگذار بوده و سطح استفاده از اقالم تعهدی اختیاری را در
آنها افزایش میدهد ،میتوان انتظار داشت با دستکاری در
میزان سود گزارش شده ،میزان مالیات پرداختنی شرکت نیز
تغییر مییابد.
عالوه بر این در طول سالهای اخیر کشور ایران دچار
بحرانهای مالی متعددی شده است به خصوص اینکه در سال
 6930میانگین نرخ ارز در بازار تهران نسبت به سال قبل
افزایش قابل توجهی یافت و از قیمت  66050ریال به قیمت
 26500ریال نوسان داشته است (عاطفی منش و ستاورز،
(. ،)6936فاقد رفرنس) بحران سال  6930اثرات معناداری بر
فروش ،سودآوری و منابع مالی شرکتها ایجاد نموده است که
این امر موجب میشود ،مدیران با استفاده از اقالم تعهدی
اختیاری و فعالیتهای مالیاتی جسورانه ،اقدام به کاهش
مالیات پرداختی خود نمایند ،لذا انجام تحقیقهای مربوط به
سیاستهای مالیاتی جسورانه و ارتباطات سیاسی در چنین
شرایطی ضروری بوده اما تاکنون در ایران چنین تحقیقی
انجام نشده است .در بسیاری از مطالعات حسابداری و مالی،
کیفیت گزارشگری مالی میزان صداقت مدیران در ارائه

اطالعات منصفانه و حقیقی برای تصمیمگیرندگان تعریف شده
است .به بیان دیگر ،هرگاه مدیران در ارائه اقالم مندرج در
صورتهای مالی دو واژهی بیطرفی و عینیت را رعایت کرده
باشند ،میتوان گفت گزارشهای مالی با کیفیت میباشند
(براندت6و همکاران .)315 :2060 ،از دیدگاه نظری اجتناب
مالیاتی ،تالش برای کاهش مالیاتهای پرداختی است (هانلون
و هیتزمن .)2060،2بحث اجتناب مالیاتی بیشتر به نظر
میرسد در مورد شرکتهای با جدایی مالکیت مطرح باشد،
زیرا افراد حقیقی به خاطر وجود احتمال کشف و جریمه شدن
و ریسك گریزی و یا انگیزههای درونی مثل وظیفه اجتماعی،
کمتر ،درگیر فرار و اجتناب مالیاتی میشوند ،ولی در شرکتها
به طور معمول ،سهامداران انتظار دارند که مدیران به دنبال
منافع شخصی خود باشند و تا مادامی که منافع اضافی حاصل
از کاهش بدهیهای احتمالی بیشتر از هزینههای اضافی مورد
انتظار برای آنها باشد ،به دنبال کاهش بدهیهای مالیاتی و
اجتناب مالیاتی باشند .بنابراین ،اجتناب مالیاتی میتواند
انعکاسی از نظریه نمایندگی باشد و ممکن است منجر به
تصمیمات مالیاتی شود که منافع شخصی مدیر را دنبال کند.
بنابراین ،یکی از چالشهای پیش روی سهامداران و
هیئتمدیره ،یافتن روشها و انگیزههای کنترلی است تا
هزینههای نمایندگی را به حداقل برسانند (جنسن:6391 ،9
.)921
در بحث حاکمیت شرکتی ،سازوکار مالکیت یك ابزار
کنترلی اصلی تلقی میشود .برخی از انگیزههای مالکان متأثر
از نظریه ذینفعان هست .بر اساس این نظریه چون جامعه به
شرکتها امکان تداوم فعالیت را فراهم میآورد ،شرکتها
برای جبران این امکان از عدم پرداخت مالیات سرباز نمیزنند.
زیرا پرداخت مالیات را پاداشی برای به وجود آمدن آن امکان
میدانند .از طرف دیگر نظریه نمایندگی وجود دارد ،طبق این
نظریه ،مالکان توجه خاصی به ثروت و منافع شرکت تحت
مالکیت خود دارند و هرگونه پرداخت مالیات به دارایی را فاقد
ارزش و یا کمارزش برای شرکت قلمداد مینمایند .بدین
جهت ،میزان عدم پرداخت مالیات با نوع مالکیت ارتباط پیدا
میکند (رضایی و ویسی حصار .)156 :6939 ،طبق فرضیه
ارتقای سیاسی ،عملکرد مدیران شرکتهای دولتی به طور
عمده بر اساس معیارهای کوتاهمدت سنجیده میشود ،بنابراین
مدیران شرکتهای دولتی تالش مینمایند تا به هر طریق
1. Brandt
2. Hanlon & Heitzman
3. Jensen
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ممکن از جمله استفاده از مدیریت سود و اقالم تعهدی
اختیاری ،عملکرد دوره جاری را بهبود بخشند و همین امر
میزان استفاده از اقالم تعهدی اختیاری را در شرکتهای با
مالکیت دولتی افزایش داده و منجر به کیفیت کمتر
گزارشگری مالی میگردد .چنانکه سازمانهای دولتی و شبه
دولتی در شرکتی سرمایهگذاری قابل توجهی انجام دهند و
کنترل آن شرکت را به دست آورند ،این اطمینان برای
شرکتها ایجاد میگردد که کسری وجه نقد آنها توسط
نهادهای دولتی و بانكها به راحتی تأمین میگردد و نباید
نگران کاهش نقدینگی ناشی از پرداخت مالیات باشند ،لذا
انگیزهای برای اجتناب مالیاتی در این شرکتها وجود ندارد
(رضایی و جعفری نیارکی .)660 :6931 ،شرکتها تمایل
زیادی به برقراری ارتباط نزدیك با دولت و سیاستمداران دارند.
زیرا این روابط منافع زیادی نظیر امتیاز دسترسی به بازار،
تخفیفهای مالیاتی ،دسترسی آسانتر به اعتبارات ،یارانههای
دولتی در پی دارد ،در عوض شرکتهای دارای روابط سیاسی
ممکن است منافع به دست آمده ناشی از این روابط را با
سیاستمداران تسهیم نمایند .این نوع بافت اقتصادی در سطح
یك جامعه ،اقتصاد مبتنی بر رابطه نامیده میشود .در
نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباط سیاسی یك منبع
مهم ارزش برای شرکتهای دارای این روابط است (لی و
وانگ .)2 :2061 ،6روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت
مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزه مدیران را
نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی
تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوتهای
چشمگیر ،در کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دارای روابط
سیاسی در مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی میگردد.
همچنین شرکتهایی که دارای روابط گسترده سیاسی با دولت
میباشند ،دولت آنها را به ذخایر نقدی بزرگ از طریق تأمین
مالی ارزان و پرداخت مالیات کمتر قادر خواهد ساخت و
مدیران آنها از سیاستهای مالیاتی جسورانهتری استفاده
مینمایند (کیم و ژانگ.)93 :2061 ،2
در کشور ایران نیز روابط سیاسی دارای ابعاد پررنگی است،
سیاسی بودن مدیران و مالکان عمده شرکتها به دلیل دولتی
بودن شرکتها و صنایع بزرگ تأثیرگذار بر اقتصاد و نیز نظام
اقتصادی حاکم بر کشور یعنی اقتصاد دولتی هست .همچنین
با توجه به اینکه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
1. Lee & Wang
2. Kim & Zhang
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بهادار تهران همگی از نوع شرکتهای سهامی عام میباشند
که در آنها مالکیت از مدیریت تفکیك شده است و نوع
مالکیت آنها به اشکال مختلفی میباشد و ارتباطات سیاسی
متفاوتی در این شرکتها وجود دارد ،به همین دلیل در این
تحقیق تالش میگردد تا اثر ساختار مالکیت دولتی و ارتباطات
سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی شرکتها
مورد بررسی قرار گیرد ،بنابراین سؤال اصلی تحقیق حاضر
این است که آیا ساختار مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی بر
کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی تأثیرگذار میباشند؟
مبانی نظری تحقیق
اجتناب مالیاتی
اجتناب مالیاتی یك نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی
است و با یافتن راههای گریز از پرداخت مالیات در قوانین
مالیاتی یا تالش در جهت یافتن راههای قانونی به منظور
کاهش میزان مالیات پرداختی مرتبط هست (ضیایی بیگدلی،
 .)15 :6939در ادبیات حسابداری ،اجتناب مالیاتی از دو بعد
گسترده و محدود تعریف شده است .در بعد گسترده ،اجتناب
مالیاتی به صورت کاهش آشکار مالیات به ازای هر ریال سود
حسابداری قبل از مالیات تعریف میگردد .طبق این تعریف
تمام معامالتی که بر بدهی مالیاتی آشکار شرکت اثر
میگذارند در زمره اجتناب مالیاتی قرار میگیرند و بین
فعالیتهای واقعی با مطلوبیت مالیاتی ،فعالیتهای اجتنابی که
به منظور کاهش مالیات انجام میشوند و البیهایی که برای
کسب مزایای مالیاتی انجام میشوند ،تفاوتی قائل نمیشود
(جهرمی .)22 :6936 ،طبق این تعریف ،اگر اجتناب مالیاتی را
به صورت طیفی از استراتژیهای برنامهریزی مالیاتی در نظر
بگیریم ،در یك سر طیف اجتناب مالیاتی قانونی (نظیر
سرمایهگذاری در اوراق مشارکت) و در سر دیگر طیف اجتناب
مالیاتی غیرقانونی قرار میگیرد (هانلون و هیتزمن:2060 ،
 .)623برخی اجتناب مالیاتی را به صورت انجام اقدامات قانونی
به منظور کاهش بدهی مالیاتی تعریف مینمایند .در بعد
محدود ،تمایز مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ریشه
در قانونی بودن اقدامات مؤدیان دارد .فرار مالیاتی نوعی
تخطی از قانون است ،در مقابل ،اجتناب مالیاتی در چارچوب
قوانین مالیاتی انجام میشود و مؤدی دلیلی برای نگرانی بابت
کشف احتمالی اقدامات خویش ندارد (جهرمی.)6936:25 ،
کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری مالی با اینکه همواره یکی از پایهایترین
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مفاهیم در حسابداری بوده است ،اما محققین در تعریف آن
توافق چندانی با یکدیگر ندارند .داوچو و دیچو ( .)2006در
تعریفی گسترده ،کیفیت را از منظر سود و در قالب ارائه
اطالعات مربوط به عملکرد مالی شرکت جهت تصمیمگیری
استفادهکنندگان تعریف نمودهاند .کیفیت گزارشگری مالی
سبب سودمندی اطالعات میشود ،بنابراین واضح است که
قانونگذاران و سرمایهگذاران برای داشتن گزارشگری با
کیفیت بیشتر هم عقیده هستند؛ زیرا اعتقاد نهایی این است
که کیفیت گزارشگری مالی به طور مستقیم روی بازارهای
سرمایه اثرگذار است .بنابراین ،با توجه به این که کیفیت
گزارشگری مالی تأثیر با اهمیتی بر بازارهای سرمایه دارد،
میتوان نتیجه گرفت که در سطح کالن ،کیفیت گزارشگری
مالی دارای اثرات اقتصادی است (براندت و همکاران:2060 ،
 .)311مدیریت سود یکی از ابعاد مهم کیفیت گزارش مالی و
موضوع اصلی در میان تمامی سهامداران شرکت میباشد از
آنجا که میزان سود یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد
محسوب میشود ،بنابراین هر گونه دخالتی که سبب شود
صحت گزارشها خدشهدار گردد میتواند بر نحوة
تصمیمگیری کاربران گزارشهای مالی تأثیرگذار باشد
(نیکومرام و همکاران.)6932 ،
ارتباطات سیاسی
نظریه اقتصاد سیاسی ،از نیمه دوم قرن بیستم با گسترش و
نفوذ مکتب لیبرالیسم ،وارد متون اقتصادی جهان شد .این
نظریه نه تنها مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران واقع
شده است ،بلکه جامعه شناسان نیز آثاری در بسط و توضیح
این نظریه ارائه دادهاند .بر اساس این نظریه اقتصاد و سیاست
تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند .این به این معنا است که فعالیت
و تصمیمگیریهای سیاسی ،تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر
فعالیتهای اقتصادی و بر عکس دارند (مهدی فرد و رویایی،
 .)22 :6931به اعتقاد فیس من ( )2006روابط سیاسی در
مقایسه با پایههای اقتصادی شرکت ،عامل اصلی تعیینکننده
سودآوری شرکت در کشورهای آسیای شرقی و در حال توسعه
است ،او معتقد است که عایدات شرکتهای دارای روابط
سیاسی به طور گسترده تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار دارد،
که عالئق آنها را مورد توجه قرار میدهد .در شرکتهای
دارای روابط سیاسی دسترسی به منابع سرمایه بستگی زیادی
به سود گزارش شده ندارد ،زیرا روابط سیاسی منجر به
دسترسی آسان به اعتبار و منابع سرمایه از بانكهای تحت
1. Dechow

تملك دولت میگردد (بوباکری 2و دیگران.)511 :2062 ،
نشانههای مدیریت سیاسی شرکتها عبارتاند از وجود
اعضای هیئتمدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع
نهادهای سیاسی ،و یا وجود سهامدار عمده (دارای حداقل ده
درصد سهام دارای حق رأی) دولتی و شبه دولتی .این متغیّر
با بررسی دقیق یادداشتهای همراه صورتهای مالی و
گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی از طریق شناسایی
مدیرعامل،اعضای هیئتمدیره ،سهامداران عمده ،اشخاص
وابسته و اشخاص در تعامل با شرکتهای نمونه به انحای
گوناگون صورت پذیرفت (لی و وانگ .)5 :2061 ،یکی دیگر از
معیارهایی که در تحقیقات اخیر برای اندازهگیری ارتباط
سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است ،معیار بدهی بلندمدت
میباشد ،مطالعات متعدد (مانند فان و همکاران ،2003 ،فان و
وانگ )2001 ،9نشان داده است که ارتباط سیاسی بیشتر در
شرکتها ،باعث میشود که فرصت دسترسی شرکتها به
منابع بلندمدت و کمهزینهتر فراهم شده و در نتیجه در
شرکتهای با ارتباط سیاسی باالتر ،نسبت بدهیهای بلندمدت
بیشتر میگردد (لین 1و همکاران.)90 :2065 ،
مالکیت دولتی
در سالهای اخیر حضور سرمایهگذاران مختلف در جمع
سهامداران شرکتهای سهامی عام از رشد چشمگیری
برخوردار بوده است .کمیت و کیفیت حضور این سرمایهگذاران
در جمع مالکین شرکتهای صنعتی به لحاظ تأثیری که بر
ساختار مالکیت و نیز نحوه حاکمیت بر سازمان بر جای
میگذارد درخور توجه است (اننار5و همکاران .)656 :2061 ،به
طور کلی سرمایهگذاران در بورس به دو دستة سهامداران
حقیقی و سهامداران حقوقی تقسیم میشوند .بخشی از
سهامداران حقوقی را واحدهای دولتی و شبه دولتی مانند
بانكها ،بیمة تأمین اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی
تشکیل میدهند .دنیس و مك کونل )2009( 1مالکیت دولتی
را اینگونه تعریف کردهاند:
«مالکیت دولتی نوع جالبی از تعدد سهامداران در عین
تمرکز مالکیت است».
این سهامداران به دلیل سهم اندک از شرکت و نداشتن
منفعت در جریانهای نقدی شرکت به طور مستقیم هیچ
انگیزه شخصی برای نظارت بر مدیران ندارند .در نتیجه به
1. Boubakri
2. Fan & Wang
3. Lin
4. Annuar
5. Denis & McConnell
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نوعی ریسك شرکتهای دولتی را افزایش خواهند داد .اما
عدهای معتقدند به دلیل اینکه دولتمردان با انگیزه حسن
شهرت بر مدیران نظارت میکنند ،لذا هزینههای نظارتی در
شرکتهای دولتی کمتر است (رضایی و جعفری نیارکی،
.)662 :6931
تأثیر ارتباطات سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی
و اجتناب مالیاتی
مطالعات زیادی نشان میدهد که پیروی از استانداردهای
حسابداری به تنهائی نمیتواند کیفیت صورتهای مالی و
اقالم مندرج در آن را تضمین کند  .زیرا عوامل دیگری نیز بر
روی کیفیت صورتهای مالی و گزارشگری مالی تأثیر دارند.
یکی از عوامل با اهمیت و قابل توجه ،نفوذ سیاسی مدیران و
مالکان بنگاههای اقتصادی در محافل سیاسی و روابط آنها با
کانونهای قدرت سیاسی است (چنی و همکاران.)2 :2062 ،
روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت مالی بنگاههای
اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در
ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی تحت تأثیر
قرار میدهد .که انتظار میرود این امر در نهایت باعث ایجاد
تفاوتهای چشمگیر ،در کیفیت صورتهای مالی شرکتهای
دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکتهای بدون روابط
سیاسی گردد (نیکومرام و همکاران.)5 :6932 ،
از منظر حاکمیت شرکتی بدیهی است که شرکتهای
دارای روابط سیاسی مشکالت سازمانی شدیدی را تجربه
میکنند .به استدالل صورت گرفته توسط محققان دانشگاهی،
روابط سیاسی بازتابی از مشکل سازمانی شرکت میباشد.
عالوه بر این وجه نقد این شرکتها معموالً توسط قدرت
حاکمیت شرکتی شکل گرفته و اهداف دولت را دنبال میکند.
با توجه به اینکه مدیران این شرکتها پایبند به اهداف سیاسی
هستند دولت آنها را به ذخایر نقدی بزرگ از طریق تأمین مالی
ارزان و پرداخت مالیات کمتر قادر خواهد ساخت (بوباکری و
همکاران .)511 :2062 ،عوامل سیاسی از جمله عوامل نهادی
تأثیرگذار بر انگیزه مدیران در تهیه صورتهای مالی است.
کیفیت و کمیت اطالعات حسابداری موجود در گزارش مالی
یك شرکت به طور جدی تحت تأثیر نفوذ سیاسی موجود در
شرکت قرار دارد .شواهد تجربی نشان میدهد که شرکتهای
دارای نفوذ سیاسی بیشتر ،شفافیت کمتری دارند .شرکتهای
دارای روابط سیاسی در معرض خطر بیشتری برای
1. Chaney
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گزارشدهی نادرست مقدار سود قرار دارند برقراری و حفظ
ارتباط بین شرکتها و دولت ،معموالً همراه با کسب مزیّت
رقابتی صورت میگیرد .هدف برخی مدیران شرکتها از
برقراری ارتباط ،رفع محدودیتهای مالی با کمترین هزینه
است (لین و همکاران.)96 :2065 ،
کیم و ژانگ ( )2061به تحقیقی با عنوان «ارتباطات
سیاسی و سیاست مالیاتی جسورانه» پرداختند .دوره زمانی
تحقیق آنها سالهای بین  6333تا  2003بود .نتایج تحقیق
آنها نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر معناداری سیاست
مالیاتی جسورانه دارد و شرکتهای با ارتباط سیاسی باالتر از
سیاستهای مالیاتی جسورانهتری استفاده مینمایند و میزان
اجتناب مالیاتی باالتری دارند.
2
آل داهامیری و کواسمایل ( )2065در تحقیقی به بررسی
تأثیر ذخیره وجه نقد و روابط سیاسی و اثر متقابل آنها بر
کیفیت سود در کشور مالزی پرداختند .نمونه انتخابی در این
تحقیق باالی 600شرکت از کشور مالزی بوده است .یافتههای
این پژوهش نشان میدهد که سیاستمداران ،شرکتها را به
افشای اطالعات در رابطه با ارتباط آنها با دولت ،احزاب
سیاسی و یا سیاستمداران ملزم یا تشویق میکنند ،به طوری
که سرمایهگذاران و تمام اشخاص عالقه مند بتوانند از این
اطالعات در ارزیابی بهتر کیفیت سود شرکتها استفاده کنند.
نیکو مرام و همکاران ( )6932در تحقیقی به بررسی تأثیر
روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بر کیفیت اقالم تعهدی پرداختند و تعداد  663شرکت را در
دوره زمانی  6931تا 6933بررسی نمودند .که نتایج نشان
میدهد که وجود روابط سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به
کاهش کیفیت اقالم تعهدی میگردد.
مشایخی و علی پناه ( )6931به تحقیقی با عنوان «تأثیر
راهبری شرکتی بر رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت»
پرداختند .نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطهی مثبت یا به بیانی
دیگر تأیید نظریه ارزش آفرینی در رابطهی بین فعالیتهای
اجتناب از مالیات و ارزش شرکت است .نتایج نشان میدهد که با
بهبود کیفیت ساختار راهبری شرکتی ،تأثیر مثبت فعالیت-
های اجتناب از مالیات بر ارزش شرکت بیشتر میشود.
تأثیر مالکیت دولتی بر کیفیت گزارشگری مالی و
اجتناب مالیاتی
به نظر کولینان9و همکارانش ( )2062مالکیت دولتی میتواند
1. Al-dhamari, Ku Ismail
2. Cullinana
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منجر به دو پیامد مکمل در شرکتها شود .اولین پیامد مالکیت
دولتی فقدان نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران شرکتها است،
زیرا در شرکتهای دولتی ،شخص یا اشخاصی که به
نمایندگی از سوی دولت ،انتخاب مدیران شرکت را بر عهده
دارند ،ممکن است دلسوزی الزم را نسبت به منابع اقتصادی
دولت نداشته باشند و در نتیجه نظارت مؤثری هم بر عملکرد
مدیران شرکتهای دولتی اعمال نکنند .دومین پیامد مالکیت
دولتی ،انتصاب مدیران شرکت بر اساس روابط است تا بر
اساس ضوابطی از قبیل تجربه و سوابق شغلی ،در نتیجه این
دسته از مدیران تمایل دارند برای ارتقای موقعیت سیاسی خود
به هر نحوی شده نظر مساعد کارفرما را جلب نمایند (رضازاده
و خانی لنگلی .)91 :6931 ،طبق فرضیه ارتقای سیاسی،
عملکرد مدیران شرکتهای دولتی به طور عمده بر اساس
معیارهای کوتاهمدت سنجیده میشود .بنابراین مدیران این
شرکتها هم بیشتر بر سرمایهگذاری در پروژههای کوتاهمدت
تمرکز میکنند ،پروژههایی که در کوتاهمدت آثار مثبت دارند،
آنها در بلندمدت معکوس میشود .مدیران در اثر تمرکز بر
معیارهای عملکرد کوتاهمدت به استفاده از رویههای
حسابداری متهورانه هم رغبت بیشتری نشان میدهند و در
نتیجه بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذار میباشند (ژو و
لی.)16 :2003 ،6
به دنبال افزایش سطح مالکیت دولتی ،میزان سهام
نگهداری شده توسط سایر سهامداران کاهش مییابد .این
دسته از سهامداران غیر دولتی ،انگیزه و فرصت کمتری برای
نظارت دقیق بر رفتار مدیریت دارند و در نتیجه کیفیت
گزارشگری مالی کاهش مییابد (رضازاده و خانی لنگلی،
 .)6931:1با توجه به اینکه مدیران این شرکتها پایبند به
اهداف سیاسی هستند دولت آنها را به ذخایر نقدی بزرگ از
طریق تأمین مالی ارزان و پرداخت مالیات کمتر قادر خواهد
ساخت (بوباکری و دیگران.)2062 ،
لیو و همکاران ( )2061به تحقیقی با عنوان «انگیزههای
سازمانی و کیفیت سود :تأثیر حاکمیت دولتی در چین»
پرداختند .دوره زمانی تحقیق آنها سالهای بین  6333تا
 2005بود .نتایج تحقیق آنها نشان داد که شرکتهای تحت
مالکیت دولت از کیفیت سود پایینتری برخوردارند.
بوباکری و دیگران ( )2062در تحقیقی به بررسی تأثیر
روابط سیاسی بر روی عملکرد شرکت و تصمیمات تأمین مالی
پرداختند .آنها یافتند که شرکتها بعد از برقراری روابط
1. Zhu & Li

سیاسی عملکرد خود را بهبود بخشیده و بدهی خود را افزایش
میدهند.
رضایی و مشیری ( )6939به تحقیقی با عنوان«تعیین
تأثیر ساختار مالکیت بر اجتناب مالیاتی شرکتها» پرداختند.
آزمون تجربی با استفاده از اطالعات مربوط به  33شرکت
نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
طی ده سال مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد
که بین مالکیت بلوکی و معیار اختالف دائمی مالیات رابطه
معنادار و منفی و با نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معناداری
یافت نشد .ضمناً بین مالکیت نهادی و معیار اختالف دائمی
مالیات رابطه معنادار و منفی و در روش نرخ مؤثر مالیات نقدی
رابطه معناداری یافت نشد.
رضایی و ویسی حصار ( )6939در تحقیقی به بررسی اثر
روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین تمرکز مالکیت با کیفیت
گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی پرداختند و تعداد 613
شرکت را در دوره زمانی  6936تا 6932بررسی نمودند .نتایج
این تحقیق نشان داد که در شرکتهایی که ساختار مالکیت
متمرکز است ،کیفیت سود نیز باال است ،حال آنکه در
شرکتهای دارای روابط سیاسی گسترده با دولت که ساختار
مالکیت متمرکزی دارند ،کیفیت سود پایین است.
فرضیهها و مدل پژوهش
با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینه آن ،فرضیههای
پژوهش به شرح زیر تدوین شدهاند:
فرضیه اول :مالکیت دولتی اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری
مالی دارد.
فرضیه دوم :ارتباطات سیاسی اثر معناداری بر کیفیت
گزارشگری مالی دارد.
فرضیه سوم :مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی
دارد.
فرضیه چهارم :ارتباطات سیاسی اثر معناداری بر اجتناب
مالیاتی دارد.
روش تحقیق و جامعه آماری
این پژوهش از نظر هدف ،از دسته کاربردی به شمار میرود و
از نظر روش ،پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون
خطی است که در آن ،از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده
است .دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت
کدال جمعآوری شده است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
نرمافزار Eviewsانجام شده است .جامعه آماری پژوهش،
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
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سالهای  6933تا  6931هستند .در این پژوهش ،نمونهگیری
با استفاده از روش حذفی سیستماتیك انجام شده است .لذا
نمونهی انتخابی شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران بوده که شرایط زیر را دارا باشند:
 .6به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دوره مالی آنها منتهی
به  23اسفندماه باشد.
 .2در طی دوره مورد بررسی ( )6931-6933تغییر سال مالی
نداشته باشد.
 .9اطالعات مالی آن قابلدسترس باشد و شرکت دارای وقفه
معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشد.
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 .1جزء شرکتهای مالی (مانند بانكها ،مؤسسات مالی) و
شرکتهای سرمایهگذاری یا شرکتهای واسطهگری مالی
نباشد.
جدول زیر تعداد شرکتهای نمونه را پس از اعمال
پس از اعمال
محدودیتهای باال نشان میدهد،
محدودیتهای فوق ،تعداد شرکتهای انتخابی  601شرکت
میباشد و در مجموع تعداد  191سال -شرکت مورد بررسی
قرار گرفته است.

جدول شماره  .2نحوه انتخاب تعداد شرکتهای نمونه
شــــــرح
تعداد کل شرکتهای که تا پایان سال  31عضو بورس میباشند.
تعداد شرکتهای غیرمالی که بین سالهای  31-33وارد بورس شدهاند
شرکتهای از نوع تأمینکننده مالی ،سرمایهگذاری و بیمهای
تعداد شرکتهای حذف شده از بورس اوراق بهادار
تعداد شرکتهای دارای وقفه طوالنی مدت
شرکتهایی که در طول سال  33تا  31تغییر سال مالی داشته باشند.
شرکتهایی که سال مالی آنها پایان اسفندماه نباشد.
دادههای متغیّرهای تحقیق برای شرکتهای مورد نظر قابلدسترس نمیباشد.
تعداد شرکتهای باقیمانده

تعداد شرکتها
131
()96
()11
()699
()56
()60
()19
()61
601
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مدلهای تحقیق و نحوه اندازهگیری متغیّرهای تحقیق
مدل رگرسیونی فرضیه های تحقیق که با الگوبرداری از تحقیق
کیم و ژانگ ( )2061انجام شده است ،به شرح رابطههای  6تا 1
میباشند:
رابطه ()6

EM it = α0 + α1GO it + α 2SIZE it + α 3 LEVit +
α 4 ROA it + α 5 CFO + ε it

رابطه ()2

EM it = α0 + α1PCONit + α 2SIZE it +
α 3 LEVit + α 4 ROA it + α 5 CFO + ε it

رابطه ()9

ET Rit = α0 + α1GO it + α 2SIZE it + α 3 LEVit
+ α 4 ROA it + α 5 CFO + ε it

رابطه ()1

ET Rit = α0 + α1PCONit + α 2SIZE it + α 3 LEVit
+ α 4 ROA it + α 5 CFO + ε it

که در رابطههای باال  EMمدیریت سود GO ،ارتباطات سیاسی،
 SIZEاندازه شرکت LEV ،اهرم مالی ROA ،بازده داراییها،
 CFOنسبت وجه نقد عملیاتی PCON ،ارتباطات سیاسی،
ETRاجتناب مالیاتی و  ε itجزء باقیمانده مدل است.
متغیّرهای مستقل تحقیق
الف -مالکیت دولتی ( :)GOبر اساس درصد مالکیت سهام در
اختیار شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای حکومتی
اندازهگیری میگردد.
ب -ارتباطات سیاسی ( :)PCONارتباطات سیاسی یك متغیّر
مجازی با ارزش صفر و یك هست ،به این صورت که به
شرکتهایی که دارای ارتباطات سیاسی میباشند عدد یك و به
مابقی شرکتها صفر اختصاص یافته است.
در این تحقیق جهت اندازهگیری ارتباطات سیاسی به پیروی از
مطالعات انجام شده توسط فان و همکاران ( ،)2003فان و وانگ
( )2001و لین و همکاران ( )2065از دو معیار بدهی بلندمدت و نیز

وجود اعضای هیئتمدیره وابسته به دولت به شرح زیر استفاده
شده است:
• نسبت بدهیهای بلندمدت به کل بدهیها در هر سال برای
هر شرکت محاسبه شده است.
• نسبت اعضای هیئتمدیره وابسته به دولت به کل اعضاء
هیئتمدیره در هر سال برای هر شرکت محاسبه شده است.
• شرکتهایی که نسبت بدهیهای بلندمدت به کل بدهیهای
آنها و نیز نسبت اعضای هیئتمدیره وابسته به دولت به کل
اعضاء هیئتمدیره آنها بیشتر از میانه سایر شرکتها میباشد
به عنوان شرکتهای دارای روابط سیاسی میباشند و به آنها
عدد یك اختصاص مییابد و مابقی شرکتها عدد صفر
اختصاص یافته است.
متغیّرهای وابسته:
الف -مدیریت سود ( :)EMمتغیّر وابسته در فرضیههای اول و
سوم کیفیت گزارشگری مالی هست ،برای اندازهگیری کیفیت
گزارشگری مالی از میزان مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
استفاده شده توسط شرکتها استفاده میشود ،مدیریت سود یك
معیار معکوس برای کیفیت سود میباشد ،یعنی هر چه میزان
مدیریت سود بیشتر باشد کیفیت گزارشگری مالی کمتر می باشد.
بر اساس مطالعات انجام شده توسط دچاو و دیچو ( ،)2006مدل
تعدیل شده جونز قویترین مدل برای اندازهگیری مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی است .بر این اساس در پژوهش حاضر از
مدل مذکور برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری استفاده شده
است .در مدل تعدیل شده جونز ابتدا کل اقالم تعهدی به شرح زیر
محاسبه میگردد (دچاو و دیگران:)6335 ،
رابطه ()5
TACit = Eit − OCFit
 : TACitکل اقالم تعهدی
 : E itسود عملیاتی
 : OCFitجریانهای نقدی حاصل از عملیات
در مدل تعدیل شده جونز پس از محاسبه کل اقالم تعهدی
به شکل ترکیبی (برای سال شرکتها) ،اقالم تعهدی اختیاری از
طریق فرمول زیر برآورد میشوند (دچاو و دیگران:)6335 ،
رابطه ()1
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T ACit
∆REVit − ∆REC it
1
= α1
+ α2
A it −1
A it −1
A it −1
+ ε it

PPEit
A it −1

+ α3

: TACitکل اقالم تعهدی
: A i , t −1ارزش دفتری کل داراییهای
 : ∆REV itتغییر در درآمد فروش
: PPE itاموال  ،ماشینآالت و تجهیزات ناخالص : ε itجزء
خطا میباشد که بیانگر اقالم تعهدی اختیاری هست و به عنوان
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ( )EMدر نظر گرفته میشود.
ب -اجتناب مالیاتی ( :)ETRمتغیّر وابسته در فرضیههای دوم
و چهارم اجتناب مالیاتی میباشد ،برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی
از میزان اختالف دائمی مالیات طبق رابطه  9استفاده میشود
(رضایی و جعفری نیارکی:)6931 ،
رابطه ()9

=BTD

متغیّرهای کنترلی:
الف -اندازه شرکت ( :)SIZEبر اساس لگاریتم طبیعی جمع
داراییهای شرکت محاسبه میگردد.
ب -اهرم مالی ( :)LEVاز تقسیم جمع بدهیها به جمع
داراییها محاسبه میگردد.
ج -نرخ بازده داراییها ( :)ROAاز تقسیم سود خالص به
جمع داراییها محاسبه میگردد.
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د -نسبت وجه نقد عملیاتی ( :)CFOاز تقسیم وجه نقد
عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میگردد.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی و همبستگی متغیّرها
به منظور کسب شناخت بیشتر درباره نمونه آماری و متغیّرهای
مورد مطالعه ،خالصه وضعیت آمار توصیفی متغیّرهای تحقیق
محاسبه گردیده است .آمارههای توصیفی شامل میانگین ،میانه،
حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار و ضریب چولگی هر متغیّر میباشد.
میانگین اصلیترین شاخص مرکزی است که نشان دهنده نقطه
تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن
مرکزیت دادهها است .میانه مقداری است که  50درصد دادههای

نمونه پایینتر از آن و  50درصد باالتر از آن قرار میگیرند .به طور
کلی از میانه به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیعهایی که شکل
آنها غیرمتقارن است ،استفاده میشود .انحراف معیار مهمترین
پارامتر پراکندگی است که از جذر واریانس به دست میآید این
شاخص ،نشان دهنده متوسط نوسان مشاهدات از میانگین آنها
است و ضریب چولگی نشان دهنده پراکندگی به چپ یا راست
دادهها نسبت به توزیع نرمال هست .جدول  6نمایی کلی از آمار
توصیفی متغیّرها را نشان میدهد:

جدول شماره  .1آمار توصیفی متغیّرهای پژوهش
نام متغِیّر
PCON
GO
EM
ETR
SIZE
LEV
ROA
CFO

حداکثر

میانه
میانگین
�
����.
�
����.��� �.��� �.
����.��� -�.��� -�.
����.��� �.��� �.
�����.��� ��.��� ��.
����.��� �.��� �.
����.��� �.�0� �.
����.��� �.��� �.

در یك مدل رگرسیون چنانچه همبستگی بین متغیّرهای
مستقل زیاد باشد ،ممکن است منجر به مخدوش شدن نتایج
شود .در تحقیق حاضر از ضریب همبستگی پیرسون برای

حداقل

انحراف معیار

ضريب چولگی

�
�
���-�.
���-�.
�����.
����.
���-�.
���-�.

����.
����.
����.
����.
����.
����.
����.
����.

����.
����.
����.
����.
����.
����.
����.
����.

تعیین همبستگی متغیّرهای مستقل و کنترلی استفاده شده
است ،همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،همبستگی
بیشتر از  0/50وجود ندارد.
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جدول شماره  .1نتایج آزمون ضریب همبستگی
LEV
SIZE
PCON

GO
PCON
SIZE
LEV
ROA

GO
�
*����.
*���-�.
*����.
*����.

�
*���-�.
*
*����.
*���-�.

�
*����.
*����.

CFO

*����.

*����.

*����.

��%
���
�
���
** ���

آزمون نرمال بودن و تعیین نوع دادهها
در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش
حداقل مربعات استفاده میگردد و این روش بر این فرض استوار
است که متغیّر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال باشد ،در این
مطالعه این موضوع از طریق آماره کولموگروف اسمیرنف مورد
بررسی قرار گرفته است .با توجه به اینکه سطح اهمیت این آزمون
برای متغیّرهای تحقیق بیشتر از  0/05باشد نرمال بودن توزیع
متغیّر پذیرفته میشود .از طرف دیگر برای آزمون دادهها ابتدا باید
تابلویی و یا ترکیبی بودن دادهها تشخیص داده شود .برای این کار
از آزمون اف -لیمر استفاده میشود .اگر سطح معناداری َآن کمتر
از  0/05باشد دادهها پنل (تابلویی) هستند و در غیر این صورت
پول (ترکیبی) هستند .همان طور که در جدول مشاهده میکنید در
فرضیههای اول و دوم سطح معناداری آزمون اف -لیمر کمتر از

ROA

�
**���-�.

CFO

�

**

**���-�.
����.
��%
���
�
���
** ���

�

 0/05بوده و در نتیجه دادههای فرضیه اول و دوم از نوع تابلویی
میباشند ،اما در فرضیههای سوم و چهارم سطح معناداری آزمون
اف -لیمر بیشتر از  0/05بوده و در نتیجه دادههای فرضیه سوم و
چهارم از نوع ترکیبی میباشند .بعد از مشخص شدن نوع دادهها
باید برای آن دسته از دادهها که از نوع تابلویی میباشند ،اثرات
ثابت و تصادفی بودن آنها نیز مشخص گردد .برای این کار از
آزمون هاسمن استفاده میشود ،در این آزمون اگر سطح معناداری
کمتر از 0/05باشد اثرات ثابتاند و در غیر این صورت اثرات
تصادفی هستند ،با توجه به اینکه دادههای فرضیه سوم و چهارم از
نوع ترکیبی میباشند ،لذا برای فرضیه سوم و چهارم آزمون
هاسمن استفاده نشده است:

جدول شماره  .1نتایج آزمون اف -لیمر و هاسمن
فرضیه
فرضیه اول تحقیق
فرضیه دوم تحقیق

آماره
9.121
9.963

نتايج آزمون اف -لیمر
نتیجه
احتمال
تابلویی
0.0000
تابلویی
0.0000

فرضیه سوم تحقیق

6.663

0.2616

ترکیبی

فرضیه چهارم تحقیق

6.032

0.2319

ترکیبی

آزمون فرضیههای تحقیق
الف -فرضیه اول :مالکیت دولتی اثر معناداری بر کیفیت
گزارشگری مالی دارد.
برای بررسی معناداری کل مدل از آماره  Fاستفاده میگردد.
با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده در جدول ( 1معناداری
مدل )0/0000مشخص میگردد که مدل معنادار بوده و حداقل

آماره
13.666
52.050

نتايج آزمون هاسمن
نتیجه
احتمال
اثرات ثابت
0.0000
اثرات ثابت
0.0000

یکی از ضرایب مدل رگرسیونی مخالف صفر است .مقدار دوربین
واتسون برآورد شده برابر با  2/029است و از آنجائی که مقدار
محاسبه شده در محدوده بین  6/5تا  2/5قرار دارد بنابراین این
مقدار بیانگر این موضوع است که بین باقیماندهها خود همبستگی
نوع اول وجود ندارد.

جدول شماره  .5نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیه اول

EM it = α0 + α1GOit + α 2 SIZEit + α3 LEVit + α 4 ROAit + α5CFO + ε it
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ضرایب مدل

آماره t

معنیداری

����� ) ( α0
��
�����

���-�.

���-�.

�����.

�� )(GO
���
�
����
�
� ���� )(SIZE
�����

����.
����.

����.
����.

�����.
�����.

���-�.

���-�.

�����.

����.

�����.

�����.

���-��.
���-�.
���
����
��
����� �.
���
�
���
�
��
����� �.
����
��������
�����.

�����.
�����.
����.
���

متغیّرها

���� )(LEV
���
�
�� )(ROA
��
����
�����
�� )(CFO
��
��
����
�
� ��
�
��
���� )(R2
�
��
���
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��� ��� ) (Adj-R
�
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�
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����� (F
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�
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با توجه به اینکه سطح معناداری متغیّر مستقل مالکیت دولتی برابر
با  0/0955میباشد که مقدار آن کمتر از  0/05هست ،بنابراین
نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان %35
مالکیت دولتی اثر معناداری بر متغیّر وابسته مدیریت سود دارد و با
توجه به اینکه ضریب متغیّر مستقل مثبت و برابر با  0/620هست،
مشخص میگردد که مالکیت دولتی اثر مثبت و معناداری بر متغیّر
وابسته دارد ،میتوان نتیجه گرفت که زمانی که درصد مالکیت
دولتی در شرکتها افزایش مییابد ،میزان مدیریت سود و استفاده
از اقالم تعهدی اختیاری در شرکتها نیز افزایش مییابد و در
نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش مییابد ،لذا فرضیه اول
تحقیق تائید میگردد و مالکیت دولتی اثر منفی و معناداری بر
کیفیت گزارشگری مالی دارد .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده در
نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی این فرضیه برابر با 0/921
میباشد که این مقدار بیانگر این است که حدود  %99رفتار متغیر
وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح داده میشود.
ب -فرضیه دوم :ارتباطات سیاسی اثر معناداری بر کیفیت
گزارشگری مالی دارد.
برای بررسی معناداری کل مدل از آماره  Fاستفاده میگردد.
با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده در جدول ( 5معناداری

مدل )0/0000مشخص میگردد که مدل معنادار بوده و حداقل
یکی از ضرایب مدل رگرسیونی مخالف صفر است .مقدار دوربین
واتسون برآورد شده برابر با  2/062است و از آنجائی که مقدار
محاسبه شده در محدوده بین  6/5تا  2/5قرار دارد بنابراین این
مقدار بیانگر این موضوع است که بین باقیماندهها خود همبستگی
نوع اول وجود ندارد .با توجه به اینکه سطح معناداری متغیّر مستقل
ارتباطات سیاسی برابر با  0/0092میباشد که مقدار آن کمتر از
 0/05هست ،بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در
سطح اطمینان  %35ارتباطات سیاسی اثر معناداری بر متغیّر وابسته
مدیریت سود دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیّر مستقل مثبت و
برابر با  0/021میباشد ،مشخص میگردد که ارتباطات سیاسی اثر
مثبت و معناداری بر متغیّر وابسته دارد ،میتوان نتیجه گرفت که
زمانی که ارتباطات سیاسی در شرکتها افزایش مییابد ،میزان
مدیریت سود و استفاده از اقالم تعهدی اختیاری در شرکتها نیز
افزایش مییابد و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی کاهش
مییابد ،لذا فرضیه دوم تحقیق تأیید میگردد و ارتباطات سیاسی
اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .مقدار ضریب
تعیین تعدیل شده در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی این فرضیه
برابر با  0/923میباشد که این مقدار بیانگر این است که حدود
 %99رفتار متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضیح
داده میشود.

جدول شماره  .1نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیه دوم

EM it = α0 + α1PCONit + α 2 SIZEit + α3 LEVit + α 4 ROAit + α5CFO + ε it
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ج -فرضیه سوم :مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب
مالیاتی دارد.
برای بررسی معناداری کل مدل از آماره  Fاستفاده
می گردد .با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده در جدول 1
(معناداری مدل )0/0000مشخص میگردد که مدل معنادار

�����.
�����.
�����.
����.
���

بوده و حداقل یکی از ضرایب مدل رگرسیونی مخالف صفر
است .مقدار دوربین واتسون برآورد شده برابر با  6/301است
و از آنجائی که مقدار محاسبه شده در محدوده بین  6/5تا
 2/5قرار دارد بنابراین این مقدار بیانگر این موضوع است که
بین باقیمانده ها خودهمبستگی نوع اول وجود ندارد.

جدول شماره  .1نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیه سوم

ETRit = α0 + α1GOit + α 2 SIZEit + α3 LEVit + α 4 ROAit + α5CFO + ε it
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با توجه به اینکه سطح معناداری متغیّر مستقل مالکیت دولتی
برابر با  0/9093هست که مقدار آن بیشتر از  0/05میباشد،
بنابراین نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان
 %35مالکیت دولتی اثر مع ناداری بر متغیّ ر وابسته اجتناب
مالیاتی ندارد ،لذا فرضیه سوم تحقیق تائید نمیگردد و مالکیت
دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکتها ندارد .مقدار
ضریب تعیین تعدیل شده در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی
این فرضیه برابر با  0/913میباشد که این مقدار بیانگر این
مطلب است که حدود  %99رفتار متغیر وابسته توسط متغیّرهای
مستقل و کنترلی توضیح داده میشود.
د -فرضیه چهارم :ارتباطات سیاسی اثر معناداری بر اجتناب
مالیاتی دارد.

برای بررسی معناداری کل مدل از آماره  Fاستفاده
می گردد .با توجه به احتمال آماره  Fمحاسبه شده در جدول 9
(معناداری مدل )0/0000مشخص میگردد که مدل معنادار بوده
و حداقل یکی از ضرایب مدل رگرسیونی مخالف صفر است.
مقدار دوربین واتسون برآورد شده برابر با  6/326است و از
آنجائی که مقدار محاسبه شده در محدوده بین  6/5تا  2/5قرار
دارد بنابراین این مقدار بیانگر این موضوع است که بین
باقیمانده ها خودهمبستگی نوع اول وجود ندارد .با توجه به
اینکه سطح معناداری متغیّر مستقل ارتباطات سیاسی برابر با
 0/0099میباشد که مقدار آن کمتر از  0/05هست ،بنابراین
نتایج مدل نشان دهنده آن است که در سطح اطمینان %35
ارتباطات سیاسی اثر معناد اری بر متغیّ ر وابسته اجتناب مالیاتی

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سازمانهای دولتی ،دوره  ،5شماره  ،2بهار 6931

دارد و با توجه به اینکه ضریب متغیّ ر مستقل مثبت و برابر با
 0/002میباشد ،مشخص میگردد که ارتباطات سیاسی اثر
مثبت و معناداری بر متغیّ ر وابسته دارد ،میتوان نتیجه گرفت
که زمانی که ارتباطات سیاسی در شرکت ها افزایش می یابد،
میزان اجتناب مالیاتی در شرکتها نیز افزایش مییابد ،لذا
فرضیه چهارم تحقیق تائید میگردد و ارتباطات سیاسی اثر

211

مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .مقدار ضریب تعیین
تعدیل شده در نتایج برآورد شده مدل رگرسیونی این فرضیه
برابر با  0/120میباشد که این مقدار ب یانگر این مطلب است
که حدود  %12رفتار متغیّر وابسته توسط متغیرهای مستقل و
کنترلی توضیح داده می شود.

جدول شماره  .1نتایج آزمون معناداری مدل رگرسیون فرضیه چهارم

ETR it = α0 + α1PCON it + α2SIZE it + α3 LEV it + α4 ROA it + α5 CFO + ε it
ضرایب مدل

آماره t

معنیداری

متغیّرها
مقدار ثابت مدل ( ) α0

-0.009

-0.939

0.1251

ارتباطات سیاسی ()PCON

0.002

2.195

0.0099

اندازه شرکت ()SIZE

0.006

6.619

0.2150

اهرم مالی ()LEV

-0.006

-0.336

0.9939

بازده داراییها ()ROA

-0.003

-2.396

0.0012

نسبت وجه نقد عملیاتی ()CFO

0.003

2.310

0.0019

ضریب تعیین مدل ()R2
ضریب تعیین تعدیلشده مدل ( )Adj-R
نیکویی برازش مدل (آماره )F

0.590
0.120
69.691

2

نتیجهگیری و پیشنهادها تحقیق
در این پژوهش با بررسی اثر ساختار مالکیت دولتی و ارتباطات
سیاسی بر کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی سعی شده
است گامی نو در تحقیقات مربوط به مالکیت دولتی و اقتصاد
مبتنی بر روابط سیاسی در ایران ارائه گردد .به لحاظ مبانی نظری
تحقیق ،مالکیت دولتی و روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر وضعیت
مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را
نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی تحت
تأثیر قرار میدهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوتهای چشمگیر ،در
کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دارای روابط سیاسی در
مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی گردد .همچنین

معنیداری مدل
دوربین واتسون
تعداد مشاهدات

0.0000
6.326
191

شرکتهایی که دارای روابط گسترده سیاسی با دولت میباشند،
دولت آنها را به ذخایر نقدی بزرگ از طریق تأمین مالی ارزان و
پرداخت مالیات کمتر قادر خواهد ساخت و مدیران این شرکتها از
سیاستهای مالیاتی جسورانهتری استفاده مینمایند (کیم و ژانگ،
 .)2061عوامل سیاسی از جمله عوامل نهادی تأثیرگذار بر انگیزه
مدیران در تهیه صورتهای مالی است .کیفیت و کمیت اطالعات
حسابداری موجود در گزارش مالی یك شرکت به طور جدی تحت
تأثیر نفوذ سیاسی موجود در شرکت قرار دارد .شواهد تجربی نشان
میدهد که شرکتهای دارای نفوذ سیاسی بیشتر ،شفافیت کمتری
دارند .شرکتهای دارای روابط سیاسی در معرض خطر بیشتری
برای گزارشدهی نادرست مقدار سود قرار دارند ،بنابراین در
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شرکتهای با روابط سیاسی باالتر ،میزان استفاده از اقالم تعهدی
باالتر بوده و مدیریت با استفاده از اختیارات خود و اقالم تعهدی
حسابداری اقدام به کاهش و دستکاری سود به منظور کاهش
مالیات پرداختی مینماید تا بتواند میزان پاداش خود را افزایش دهد
(لین و همکاران .)2065 ،شرکتهایی که دارای روابط گسترده
سیاسی با دولت میباشند ،دولت آنها را به ذخایر نقدی بزرگ از
طریق تأمین مالی ارزان و پرداخت مالیات کمتر قادر خواهد ساخت
و مدیران این شرکتها از سیاستهای مالیاتی جسورانهتری
استفاده مینمایند .در کشور ایران نیز روابط سیاسی دارای ابعاد
پررنگی است ،سیاسی بودن مدیران و مالکان عمده شرکتها به
دلیل دولتی بودن شرکتها و صنایع بزرگ تأثیرگذار بر اقتصاد و
نیز نظام اقتصادی حاکم بر کشور یعنی اقتصاد دولتی میباشد
(نیکومرام و همکاران .)6932 ،از طرفی با توجه به اینکه میزان
ارتباطات سیاسی بر جسارت مدیران این گونه شرکتها تأثیرگذار
بوده و سطح استفاده از اقالم تعهدی اختیاری را در آنها افزایش
میدهد و در نتیجه دستکاری در میزان سود گزارش شده ،میزان
مالیات پرداختنی شرکت نیز به شکل جسورانهای کاهش مییابد.
نتایج تجزیهوتحلیل فرضیههای تحقیق در سطح اطمینان %35
بیانگر این است که فرضیه اول تحقیق تأیید میگردد ،بنابراین
میتوان گفت که مالکیت دولتی اثر منفی و معناداری بر کیفیت
گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولت در
در شرکتی سرمایهگذاری قابل توجهی انجام دهند و کنترل آن
شرکت را به دست میآورند ،این اطمینان برای شرکتها ایجاد
میگردد که کسری وجه نقد آنها توسط نهادهای دولتی و بانكها
به راحتی تأمین میگردد و نباید نگران کاهش نقدینگی ناشی از
پرداخت مالیات باشند ،لذا انگیزهای برای اجتناب مالیاتی در این
شرکتها وجود ندارد .همچنین نتایج فرضیه چهارم تحقیق نشان
داد که ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی
شرکتها دارد و زمانی که ارتباطات سیاسی شرکتها افزایش
مییابد ،میزان اجتناب مالیاتی شرکتها نیز افزایش مییابد .این
نتایج نشان میدهد که شرکتهایی که دارای روابط گسترده
سیاسی با دولت میباشند ،دولت آنها را به ذخایر نقدی بزرگ از
طریق تأمین مالی ارزان و پرداخت مالیات کمتر قادر خواهد ساخت
و مدیران این شرکتها از سیاستهای مالیاتی جسورانهتری
استفاده مینمایند.
با توجه به اینکه نتایج نشان داد که مالکیت دولتی و روابط سیاسی
باعث کاهش کیفیت گزارشگری مالی میشوند ،لذا به
سرمایهگذاران و تحلیل مالی پیشنهاد میگردد تا در هنگام خرید

شرکتها افزایش مییابد ،کیفیت گزارشگری شرکتها کاهش
مییابد ،این نتایج تأییدکننده فرضیه ارتقای سیاسی میباشد ،طبق
فرضیه ارتقای سیاسی ،عملکرد مدیران شرکتهای دولتی به طور
عمده بر اساس معیارهای کوتاهمدت سنجیده میشود ،بنابراین
مدیران شرکتهای دولتی تالش مینمایند تا به هر طریق ممکن
از جمله استفاده از مدیریت سود و اقالم تعهدی اختیاری ،عملکرد
دوره جاری را بهبود بخشند و همین امر میزان استفاده از اقالم
تعهدی اختیاری را در شرکتهای با مالکیت دولتی افزایش داده و
منجر به کیفیت کمتر گزارشگری مالی میگردد .نتایج فرضیه دوم
تحقیق نشان میدهد که ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر
کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که ارتباطات سیاسی در
شرکتها افزایش مییابد ،کیفیت گزارشگری شرکتها کاهش
مییابد ،این نتایج نشان میدهد که روابط و نفوذ سیاسی نه تنها بر
وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای
مدیران را نیز در ارتباط با گزارشگری مالی و تهیه صورتهای
مالی تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت باعث ایجاد تفاوتهای
چشمگیر ،در کیفیت صورتهای مالی شرکتهای دارای روابط
سیاسی در مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی گردد.
نتایج فرضیه سوم تحقیق بیانگر عدم تأیید آن میباشد ،لذا مالکیت
دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکتها ندارد ،همان طور
که قبالً نیز مطرح گردید چنانکه سازمانهای دولتی و شبه دولتی
سهام شرکتها به ساختار مالکیت و میزان ارتباطات سیاسی آنها
آنها توجه نمایند ،زیرا کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی در این
گونه شرکتها کمتر از سایر شرکتها میباشد ،در نتیجه عدم
تقارن اطالعاتی و پراکندگی سود در این شرکتها باالتر بوده و
موجب نوسان بازده و ریسك بیشتر سهام میگردد ،لذا
سرمایهگذاران ریسكپذیر باید با احتیاط بیشتری سهام این گونه
شرکتها را خریداری نمایند.همچنین با توجه به اینکه نتایج
تحقیق حاضر نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین ارتباطات
سیاسی و اجتناب مالیاتی وجود دارد ،لذا در این گونه شرکتها
ممکن است به منظور کاهش مالیات ،اقدام به تقلب و دستکاری
صورتهای مالی نمایند ،هرچند که این اقدامات در کوتاهمدت
ممکن است موجب کاهش مالیات پرداختی و در نتیجه کاهش
خروج وجه نقد از شرکت شود اما در بلندمدت با کشف این
فعالیتهای متقلبانه هزینههای سنگینی بر شرکت به خصوص
سهامداران جزء خواهد داشت ،لذا سهامداران در هنگام خرید سهام
شرکتهای با ارتباطات سیاسی باید به این موضوع توجه ویژهای
داشته باشند .به سازمان بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی نیز
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پیشنهاد میگردد تا مقررات و الزامات بیشتری را در خصوص
انتشار به موقع سود خالص هر سهم برای شرکتهای دولتی
تدوین نماید و شرکتها را ملزم نماید دالیل تغییرات سود خالص
هر سهم و تأخیر در انتشار اطالعات زیان را به صورت شفاف افشاء
نمایند.
نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده توسط کیم و ژانگ
( ،)2061لیو و همکاران ( ،)2061رضایی و ویسی حصار ( )6939و
نیکو مرام و همکاران ( )6932مطابقت دارد .نتایج تحقیق کیم و
ژانگ ( )2061نشان داد که ارتباطات سیاسی اثر معناداری سیاست
مالیاتی جسورانه دارد و شرکتهای با ارتباط سیاسی باالتر از
سیاستهای مالیاتی جسورانهتری استفاده مینمایند و میزان
اجتناب مالیاتی باالتری دارند .نتایج تحقیق لیو و همکاران ()2061
نشان داد که شرکتهای تحت مالکیت دولت از کیفیت سود
پایینتری برخوردارند .نتایج تحقیق رضایی و ویسی حصار ()6939
نشان که در شرکتهای دارای روابط سیاسی گسترده با
دولت،کیفیت سود پایینتر از شرکتهای دیگر است و نتایج تحقیق
نیکو مرام و همکاران ( )6932نشان میدهد که وجود روابط
سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقالم تعهدی
منابع
جهرمی ،مهتاب ( .)6936شفافیت شرکت و اجتناب مالیاتی.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
حساسیگانه ،یحیی ،)6931( ،مفاهیم حاکمیت شرکتی ،نشریه
حسابدار ،شماره 99-90 ،619
رضازاده ،جواد و خانی لنگلی ( .)6931تأثیر تمرکز مالکیت و
مالکیت دولتی بر محافظه کاری حسابداری .دانش حسابداری
مالی ،شماره .59-99 ،2
رضایی ،فرزین و جعفری نیارکی ،آقایی روح اله ( .)6931رابطة
بین اجتناب مالیاتی و تقلب در حسابداری شرکتها.
پژوهشنامه مالیات ،جلد  ،29شماره .691-603 ،21
رضایی ،فرزین و مشیری ،حسین ،)6939( ،بررسی رابطه ساختار
مالکیت با اجتناب مالیاتی شرکتها،کنفرانس بینالمللی
حسابداری ،اقتصاد و مدیریت مالی ،تهران ،شرکت دانشمحور
ارتاخه.
رضایی ،فرزین و ویسی حصار ،ثریا ( .)6939اثر روابط سیاسی با
دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی

quality, International Journal of Managerial
Finance, 11(2), 215- 231.
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میگردد.
به منظور انجام تحقیقات آتی نیز پیشنهادهای زیر ارائه
میگردد:
• پیشنهاد میگردد تا در تحقیقات آتی متغیّرهای مربوط به بازار
از جمله عدم تقارن اطالعاتی ،نقد شوندگی ،رتبه افشاء و
اطالعرسانی را در شرکتهای با مالکیت دولتی و سایر
شرکتها و نیز در شرکتهای با روابط سیاسی و سایر
شرکتها مورد بررسی قرار دهند.
• پیشنهاد میگردد تا در تحقیقات آتی سایر متغیّرهای
حسابداری از جمله محافظهکاری ،دقت پیشبینی سود و
بحران مالی را در شرکتهای با مالکیت دولتی و سایر
شرکتها و نیز در شرکتهای با روابط سیاسی و سایر شرکت
مورد بررسی قرار دهند.
• پیشنهاد میگردد تا در تحقیقات آتی اثر خصوصیسازی را بر
کیفیت سود ،عدم تقارن اطالعاتی ،دقت پیشبینی سود و
محافظهکاری مورد بررسی قرار دهند.
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دوره ،26شماره .113-190 ،1
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