 پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی-فصلنامه علمی
2931 ) تابستان12(  شماره پیاپی، شماره دوم،سال ششم
39/21/12 :تاریخ پذیرش

34/8/19 :تاریخ دریافت
38-89 :صص

The Effect of Agency Cost on the Relationship between Corporate Governance and Cost of Equity Capital
12-

Farzaneh Heidarpoor1*, Mahmood Nazari Tajar2
Associate Professor,Department of Accounting, Economic and Accounting Faculty, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
fheidarpoor@yahoo.com
M.A. in Accounting, Department of Accounting, Economic and Accounting Faculty, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
mahmod.accounting@gmail.com

Abstract
In this paper, the effect of agency cost on the relationship between corporate governance and cost of equity capital is studied.
The models for testing hypotheses are multivariate regression model from Chen et al (2011) study. For this purpose, the
related data of the listed companies in Tehran Stock Exchange was utilized from the periods 2009 to 2015, including 140
companies. The results show an inverse relationship between corporate governance and cost of equity capital. This means
the companies that have better governance system, will have lower financing costs and the investors demand lower yields
from them. Indeed if agency cost becomes lower, real investor has more confidence, thus more financial capital is provided
for companies. Also the amount of agency costs and the investment opportunities have effect on the relationship between
corporate governance and cost of equity capital.
Keywords: Corporate governance, Cost of equity capital, Agency cost.
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چکيده
 الگوهای منتخب برای آزمون. تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام بررسی شده است،در این مقاله
، جامعۀ آماری این پژوهش.) برگرفته شده است1122(  از الگوهای رگرسیون چندمتغیرۀ پژوهش چن و همکاران،فرضیههای این پژوهش
 نتایج پژوهش نشان میدهد بین. شرکت است241  و شامل2939  تا2981 شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای
 هزینۀ تأمین، رابطۀ معکوس وجود دارد؛ یعنی شرکتها هرچه نظام حاکمیت بهتری داشته باشند،نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام
، هرچه هزینۀ نمایندگی کمتر باشد، درواقع. بازده کمتری از آنها مطالبه میکنند،مالی کمتری متحمل خواهند شد و سرمایهگذاران
 هزینۀ نمایندگی و فرصتهای سرمایهگذاری. سرمایۀ مالی بیشتری برای شرکتها مهیا میشود،سرمایهگذار اطمینان بیشتری میکند و درنتیجه
.در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ نیز سهام تأثیر میگذارد
 هزینۀ نمایندگی، هزینه سرمایۀ سهام، نظام حاکمیت شرکتی:واژههاي کليدي

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
نظااااام حاکمیاااات شاااارکتی ،توزیااااع حقااااوق و

شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام بررسی شاده اسات .بارای

مسئولیت های صاحبان منافع مختلف شارکت هاا اعام از

بررسی تأثیر نظاام حاکمیات شارکتی در هزیناۀ سارمایۀ

مادیران ،کارکنااان ،سااهامداران و سااایر شخصاایتهااای

سااهام از روش و الگااوی پااژوهش چاان و همکاااران

2

حقیقی و حقوقی را مشخص میکند که از فعالیاتهاای

( )1122بهره گرفته شده اسات .براسااس پاژوهشهاای

شرکت تأثیر میپذیرد و در آن اثر می گذارد .این نظاام

پیشااین انتظااار ماایرود بااین حضااور عواماال نظااارتی

کاااه قاااوانین و رویاااههاااایی بااارای تعیاااین فراینااادهای

حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایه ،رابطۀ معکوس وجود

تصمیم گیری در شرکت اعام از هاد گاذاری ،تعیاین

داشااته باشااد .همچنااین هزینااۀ نمایناادگی نیااز معیااار

و طراحایهاای سیساتمهاای

تعیینکنندهای برای هزینۀ سارمایۀ شارکت اسات؛ زیارا

کنترلی را معین می کند ،با راه هایی کاه تاأمینکننادگان

هرچه هزینۀ نمایندگی شرکت بیشاتر باشاد ،ساهامداران

منابع ماالی بارای اطمیناان از بازگشات سارمایه باه کاار

بازده بیشتری را مطالبه میکنند []22؛ بناابراین ناوآوری

ماایبندنااد ،ارتبااا تنگاااتنگی دارد .نظااام حاکمیاات

این پژوهش ،بررسی اثر هزینههای نماینادگی در میازان

شرکتی ،مجموعۀ دستورالعمل ها ،ساختارها ،فراینادها و

این رابطه است.

ابزارهای رسیدن به اهدا

هنجارهای فرهنگی است که شرکت ها باا رعایات آنهاا
به اهدافی چاون ایجااد شافافیت در فراینادهای کااری،

مباني نظري

پاسخگویی در مقابال صااحبان مناافع و رعایات حقاوق

حداکثرسااازی ثااروت سااهامداران ،ایفااای و ااایف

ایشان دسات خواهناد یافات .سااز وکارهاای حاکمیات

اخالقی و مسئولیتهای اجتماعی از اهدا

بسایار مهام

شرکتی ،مشکالت نماینادگی در شارکتهاا را کااهش

شرکتها به شمار مایآیاد .یکای از عاواملی کاه تاأثیر

میدهد.کیفیت این ساز و کارها ،امری نسبی اسات و از

زیاادی در تحقااا اهاادا

مزباور دارد ،اجاارای مناسااب

شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است.

اصول حاکمیت شرکتی اسات .در حادود سیصاد ساال

هد

علام اقتصااد ،تخصایص بهیناۀ مناابع کمیاا

قباال کااه آدام اساامیت در کتااا ثااروت ملاال ،بحاا

است .پیشنیاز نیل به این هد  ،کارایی بازارهای فعاال

تفکیكگردانندگان (مدیران) شرکتهاا را از مالکیات

در اقتصاد ازجملاه باازار سارمایه اسات .درواقاع ،نقاش

آنها مطرح کرد ،همواره ساز وکارهایی بارای برقاراری

اصلی بازار سرمایه ،جذ و هدایت نقدینگی سرگردان

تعادل میان منافع صاحبان مؤسسات (سارمایهگاذاران) و

و پراکنده در اقتصااد باه سامت مسایرهای بهیناه اسات؛

مدیران پیشنهاد شده است [ .]4ارزشآفرینی شرکتهاا

بهگونهای که به تخصایص بهیناۀ مناابع کمیاا ماالی و

بهنوعی معلول عملکرد مادیران اسات .ایان موضاوب باا

بهتبع آن ،کاهش هزینه سرمایه منجر مایشاود .یکای از

توسااعۀ شاارکتهااای سااهامی و مطاارحشاادن نظریااۀ

بهتاارین روشهااای دسااتیابی بااه کااارایی در اقتصاااد،

نمایندگی ،افازایش و اایف و اختیاارات هیاأت مادیرۀ

تشخیص شرکتها و پاروهههاای کاارا از شارکتهاا و

شرکتها بهصورت جدیتری مطرح میشود .محتاوای

پااروهههااای ریرکااارا و ریرسااودآور اساات .در ایاان

اطالعاااتی سااود بااا تمرکااز مالکیاات و مالکیاات نهااادی،

پژوهش ،تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیات
1. Chen Kevin et al.

تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام 81 /

رابطۀ مثبت دارد [ .]21وجود ساهامداران نهاادی عماده

نشااان ماایدهااد اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای (کیفیاات

در ترکیااب سااهامداران و نظااارت کااارای آنهااا ،تااأثیر

حسابرسی) با محافظهکااری ،رابطاۀ مساتقیم و باا هزیناۀ

کاهشی درهزینۀ بدهی شرکتها دارد [ .]1فساد ریسك

نمایندگی و هزینه سرمایه ،رابطۀ معکوس دارد.

را افازایش و ضااعف حقااوق و اختیااارات سااهامداران را

در شااارکتهاااای بااازر  ،تفکیاااك مالکیااات و

نشان میدهد [ .]8برل و مینز ،)2391( 2راس  )2319(1و

مدیریت ،مشکالت نمایندگی را ایجاد کرده است؛ زیرا

پرایس )2312( 9از زوایای مختلف ،نظریۀ نماینادگی را

ساارمایهگااذاران و ماادیران از هاام جاادا اساات.

اهاادا

 )2312( 4مباانی

اکنون اگر یك سرمایهگذار تصامیم بگیارد فعاالیتش را

نظریۀ نماینادگی را مطارح کردناد .ایان نظریاه باهطاور

در شاارکت افاازایش دهااد ،بااا مشااکل سااواری رایگااان

کلی ،باه تضااد مناافع موجاود باین مادیر (کاارگزار) و

مواجااه خواهااد شااد؛ زیاارا سااایر سااهامداران نیااز از

مالاااك (کارگماااار) اشااااره دارد؛ یعنااای طااار هاااای

تالشهای وی برای کنترل مدیریت بهرهمند مایشاوند.

قرارداد،انتظارات منطقی دارند و باه دنباال بیشاینهساازی

این هزینۀ کنترل باید تقبل شود و سرمایهگاذار فعاال باا

منااافع خااود هسااتند .گااومزرز و همکااارانش،)1119( 9

افااازایش ساااهام در شااارکت ،خاااودش را در معااار

بااراون و کاااپلر ( ،)1119بلااك و همکاااران،)1112( 2

تنوبسازی کمتری قرار میدهد .هلدرنس ( )1119بیاان

دورنیو وکیم ( )1119و وین دروبتاز )1114( 1در نتاایج

میکند که دو عامل در ایجاد انگیزۀ کنترل مؤثر است:

بررسی و درنهایت ،جنسان و مکلینا

مشابهی دریافتند حاکمیات شارکتی مناساب و مطلاو
شرکت ،باع

سودآوری بیشتر شرکتها مایشاود کاه

 )2منافع مشاتر

حاصال از کنتارل و  )1نفاع شخصای

حاصل از کنترل .در حالی که منافع مشاتر

حاصال از

ایاان موضااوب ،قیماات سااهام و سااود سااهام پرداختاای بااه

کنترل ،ارزش شرکت را افزایش میدهد ،نفاع شخصای

سهامداران را افزایش میدهد [ .]4در شرکتهاایی کاه

موجااب کاااهش آن ماایشااود و تااأثیر معکوساای باار

خلا ارزش داشتهاند ،رابطۀ پاداش هیأت مدیره و ارزش

سهامداران جزء دارد .تضادها و نبود توافاهاای مالکاان

ایجادشاااده بااارای ساااهامداران مساااتقیم اسااات و در

نهااادی بااانفوذ ،ممکاان اساات کااارایی انااتال

آنهااا را

شرکتهایی که تخریب ارزش کاردهاناد ،رابطاۀ میازان

کاهش دهد که این تمرکز مالکیت به مزایاای مادیریتی

تمرکااز سااهامداران نهااادی و ارزش ایجادشااده باارای

منفی ممکن اسات مناتج شاود [ .]9رضاایی و تیماوری

سهامداران مستقیم است [ .]21خیرالهی روشاتی ()2931

( )2932دریافتنااد بااین متغیرهااای حاکمیاات شاارکتی

تااأثیر اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای را در محافظااهکاااری،

(تمرکز مالکیت و مالکیات نهاادی) باا ریساك جریاان

هزینۀ نمایندگی و هزینه سارمایه بررسای کارد .در ایان

نقدی آزاد ،رابطۀ معناداری وجود ندارد .رالوه بار ایان

پژوهش از روش دادههای ترکیبای و تحلیال رگرسایون

بااین اهاارم مااالی بااا دارایاایهااای ثاباات مشااهود ،اناادازۀ

چندمتغیره استفاده شده است .نتایج حاصال از پاژوهش

شرکت ،فرصت های رشد ،رابطۀ مثبت و معنادار و باین
اهرم و مالیات بر درآماد ،رابطاۀ منفای و معناادار و باین

1. Berle, Adolf, and Gardiner Means
2. Ross, S.
3. Prowse, S.D
4. Jensen, M. and meckling
5 .Gompers, P., J. Ishii, and A. Metrick
6. Black, B., Jang, H., Kim, W
7. Wayne Drobetz

استقالل اعضای هیأت مدیره و بدهی با ریساك جریاان
نقدی آزاد ،رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد [.]22
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بااا درنظرگاارفتن اینکااه یکاای از مهاامتاارین مسااانل

باهعناوان متغیار مساتقل بررسای شاده اسات .یافتاههاای

مطرحشده در زمینۀ سرمایهگذاریها ،مسألۀ تأمین ماالی

پااژوهش نشااان ماایدهااد در صااورت اسااتفاده از نساابت

این پروهههای سرمایهگاذاری اسات ،انتظاار مایرود باا

گااردش دارایاای بااهعنااوان معیاااری باارای اناادازهگیااری

توجه به سااز و کاار اطالعاات نامتقاارن باین مادیران و

هزینههای نمایندگی ،بین درصاد اعضاای ریرمو اف و

اعتباردهندگان دربارۀ جریانهای نقدی ،چشمانداز آتی

هزینههای نمایندگی ،رابطاۀ معنااداری وجاود دارد؛ اماا

و ارزش واقعاای شاارکت ،هزین اۀ ت اأمین مااالی خااارجی

این رابطه برای سارمایه گاذاران نهاادی معناادار نیسات.

گرانتر از تأمین مالی داخلای شاود و درنتیجاه ،مادیران

مشااکالت نمایناادگی از رابطااۀ ماادیران – سااهامداران

مالی واحادهای تجااری بارای تاأمین ماالی پاروهههاای

میتواند فراتر برود و رابطۀ شرکت و اعتباردهنادگان را

سرمایهگذاری خود ،بیشتر بار جریاانهاای نقاد داخلای

نیااز در باار بگیاارد .ماادیران باارای ایجاااد ارزش باارای

تکیه کنند و حساسیت سرمایهگذاری به این وجاوه نقاد

سهامداران در سرمایهگذاری در پاروهههاای پرریساکی

داخلی افزایش یابد .عالوه بر این مشاکالت نماینادگی،

انگیزه دارند که مطلو اعتباردهندگان نیسات .اینگوناه

ناشی از جداسازی مالکیات و کنتارل اسات [ .]1مناافع

سرمایهگذاریهاای پرریساك موجاب انتقاال ارزش از

ماادیران کااامالً بااا منااافع سااهامداران سااازگار نیساات و

اعتباردهندگان به سهامداران میشاود؛ زیارا ساهامداران

مدیران به افزایش اندازۀ شرکت تمایل دارند .بسیاری از

هیچگونه سودی را که از محال ایان سارمایهگاذاریهاا

پژوهشهای آکادمیك نشاان داده اسات مزایاا و مناافع

ایجاد میشود ،به اعتباردهندگان پرداخت نمیکنناد؛ در

نسبت باه

حالی که اعتباردهندگان قسمتی از ریسك ورشکستگی

مالی و ریرمالی مدیران در شرکتهای بزر

شرکتهای کوچك بیشتر است []21؛ بناابراین هاد

و ناتوانی ماالی شارکت را تحمال مایکنناد؛ پاس ایان

مدیریت میتواند به جای حداکثرسازی ارزش شرکت،

انگیزه برای اعتباردهندگان وجود دارد که هزینۀ سرمایه

رشااد اناادازۀ شاارکت باشااد .نظریاۀ جریااان نقاادی آزاد

را با نرخهای بهره ،مدت قرارداد و سایر ماوارد قاانونی

پیشبینی میکند به موازات افزایش جریان نقادی آزاد،

افااازایش دهناااد [ .]1کیاااومرثی ( )2932تاااأثیر سااااز

امکان دارد پروهههایی اجرا شود که  NPVمنفی داشاته

وکارهااای حاکمیاات شاارکتی و تصاامیمهااای ساااختار

باشد؛ پاس مشاکالت نماینادگی ممکان اسات موجاب

سرمایه را در هزینههای نماینادگی بررسای کارد .نتاایج

سرمایهگذاری بیش از حاد شاود .نیکوکاار و همکااران

نشان داد از بین متغیرهای حاکمیت شرکتی ،بین درصاد

( )2939رابطاۀ ساااز و کارهاای حاکمیاات شارکتی و بااا

مالکیت مدیریت و پرداخت پاداش باه هیاأت مادیره باا

هزینۀ نمایندگی متشکل از شرکتهای ایرانی را بررسی

هزینههای نمایندگی ،رابطۀ معکاوس ومعنااداری و باین

کردند .آنها اثر ساز وکارهاای حاکمیات شارکتی را در

درصد تمرکز مالکیت باا هزیناههاای نماینادگی ،رابطاۀ

دو مؤلفۀ متفاوت از هزینههای نمایندگی ،یعنای فاروش

مساااتقیم و معنااااداری وجاااود دارد .از باااین متغیرهاااای

کل به دارایی کل (گردش دارایی) و نسبت هزیناههاای

تصاامیمهااای ساااختار ساارمایه نیااز بااین نساابت باادهی

عملیاااتی بااه فااروش کاال بررساای کردنااد .از بااین ساااز

کوتاااهماادت و نساابت باادهی بلندماادت بااا هزینااههااای

وکارهای کنترل هزینههای نماینادگی ،درصاد اعضاای

نمایندگی ،رابطۀ معکوس وجود دارد .بین نسبت بادهی

ریرمو ف هیأت مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی،

تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام 83 /

کل با هزینه های نمایندگی نیز رابطۀ مستقیم و معناداری

مشاهده نشد؛ بنابراین با توجه به نتایج ایان پاژوهش ،بار

وجود دارد.

توجااه ویااژه بااه ساااز وکارهااای حاکمیاات شاارکتی در

هزینۀ سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزۀ مبانی

راستای بهبود عملکرد شارکت تأکیاد مایشاود .هزیناۀ

مالی است و در تصمیمهاای مرباو باه تاأمین ماالی و

خااالص سااهام عاااد  ،عبااارت اساات از حااداقل ناارخ

سرمایهگذاری ،نقش اساسای دارد .مادیریت شارکت،

بازده ا که شرکت باید عاید صاحبان سهام عاد کناد

بدیلهای مختلف تأمین مالی و اثر آنها را در ریسك و

تا اینگونه ،ارزش باازار ساهام آن شارکت حفاد شاود.

اصلی مدیر باید

اگر شرکتى تعداد سهام عااد منتشار کناد و خاالص

بهحداقلرساندن هزینۀ تأمین ماالی باشاد .از آنجاا کاه

دریاافتى در ازای فااروش هاار سااهم  aریااال باشااد ،آن

هزینۀ حقوق صاحبان سهام بخشی از کل هزینۀ سرمایه

شرکت ،خالص پول دریافتى را با ارزش ذاتى آن ساهام

است و در فرایند تصمیمگیاری نیاز اساتفاده مایشاود،

میتواند برابر بداند؛ زیرا خریداران ایان ناوب ساهام ،آن

اهمیت زیادی دارد .مطاابا گفتاۀ بنیادا ( )1119هزیناۀ

سهام را به قیمتى میتوانند بخرند که  bریال باهصاورت

حقوق صااحبان ساهام باه ایان دلیال اهمیات دارد کاه

خالص به دست شرکت برسد .اشتون و وان

)1122( 2

تشاکیلدهنادۀ یاك مبناا بارای مقایساۀ فرصاتهاای

ثابت کردند رابطۀ نظری بین اجزای ساود و باازده آتای

سرمایهگذاری است؛ بنابراین از دید یك شرکت ،ایان

سهام وجود دارد .آنها نقش اطالعاتی سود ،جریان هاای

موضوب اهمیت دارد که هزیناۀ حقاوق صااحبان ساهام

نقدی و اقالم تعهدی را در پیش بینای باازده ساهام آتای

خود را در ساط معقاولی نگاه دارد .از هزیناۀ حقاوق

نشان دادند [ .]29با توجه به آثار حاکمیات شارکتی در

صاحبان سهام بهعنوان عاملی برای ارزیاابی بادیلهاای

کاهش هزینههای نماینادگی مانناد هزیناه سارمایه ،ایان

تاأمین ماالی در تهیاۀ بودجاه و ارزیاابی عملکارد نیاز

پژوهش به دنبال بررسی رابطۀ تاأثیر حاکمیات شارکتی

استفاده میشود .زیادبودن هزینۀ حقوق صاحبان سهام،

در هزیناه ساارمایۀ سااهام عااادی بااا درنظرگاارفتن هزین اۀ

ممکن است به نزذیرفتن سارمایهگاذاریهاای باالقوهای

نماینااادگی اساااات .هوسااااتون و همکاااااران)1129( 1

منجر شود کاه در رشاد آتای شارکت اثرگاذار اسات.

سااهامداران نهااادی و هزینااه ساارمایه در شاارکتهااای

هزینۀ حقوق صاحبان سهام یك شارکت معاادل باازده

ایاالت متحده را بین ساالهاای  2389تاا  1111بررسای

درخواستشدۀ سرمایهگذاران است .ریساك ،رشاد و

کردند .پژوهشها نشان مایدهاد افازایش هزیناۀ تاأمین

اندازه ،عاملهای عمده و رایجی هساتند کاه در باازده

مالی از افزایش درگیریهای نمایندگی به وجود میآید

مدّنظر سرمایهگذاران تأثیر میگذارد [ .]2شورورزی و

که حمایت از سهامداران را محادود کاردهاناد .کیجای

بازده شرکت باید مشخص کند .هد

9

و همکاران ( )1129نشان دادناد باهطاور کلای،

همکاران ( )2934ارتبا حاکمیات شارکتی و عملکارد

هان

شرکت را بار مبناای رگرسایون فاازی بررسای کردناد.

مطالعۀ شواهد بدون ابهام نشاان مایدهاد کیفیات اقاالم

براساس نتایج این پاژوهش ،فرضایۀ ارتباا باین وجاود

تعهدی ،اثر مهمی در قیمت سهام داردکه با کاناال نارخ

اعضااای ریرمو ااف در هیاأت ماادیره و وجااود مالکااان

تنزیل در جریان است [.]24

نهادی با عملکرد شرکت تأیید شاد .باین نقاش دوگاناۀ
ماادیرعامل و عملکاارد شاارکت نیااز ارتبااا معناایداری

1 .Ashton & Wang
2. Houston et al.
3. Keejae Hong et al.
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بهطور خاص ،تأثیر قوانین تقاضاای جهاانی ()UD

شرکتی ،هزینه سرمایۀ سهام عاادی را کااهش مای دهاد

میان صنایع بیشتر فشارده ،عمیااتار اسات؛ اماا در میاان

[]29 ،3؛ زیااارا حمایااات سااارمایهگاااذاران در نظریاااۀ

شرکتهای با حضور زیااد ساهامداران نهاادی ضاعیف

نمایناادگی باعاا

کاااهش هزینااههااای نمایناادگی و

اساات .عااالوه باار ایاان ،پااس از تصااویب قااوانین ،UD

درنتیجه ،ایجاد اطمیناان بخشای باه سارمایه گاذار باعا

کیفیاات گزارشااگری مااالی افاات ماایکنااد و ایاان نشااان

کاهش هزینه سهام عادی میشود.

می دهاد بخشای از افازایش هزیناۀ تاأمین ماالی از ابهاام
صورتهای مالی ناشی میشود .بهطور کلی ،یافتاههاای
مااا نشااان ماایدهااد قااوانین  UDحقااوق دادخااواهی
سهامداران را تضعیف میکند و با قراردادن مواناع زیااد
برای دادخاواهی مشاتاشاده ،ساهامداران را باهصاورت
درگیااری نمایناادگی بیشااتر ،درنهایاات ،بااه بااازده الزم
ماااایرساااااند .فیصاااال حقاااای ،تااااانگوم گوپیناااااه و
کیرکزاتریااك ( )1124در بررساایهااای انجااامداده باار
شرکتهاای بنگالدشای ،باه ایان نتیجاه رسایدهاناد کاه
حاکمیت شارکتی بهتار ،هزیناۀ نماینادگی را کااهش و
اطمینان سرمایهگاذاران را افازایش مایدهاد کاه باعا
ماایشااود ساارمایهگااذاران ،ناارخ بااازده مادّنظر سااهام را
کاهش دهناد کاه درنهایات ،باه کااهش هزیناه سارمایۀ
سهام شارکت هاا منجار مایشاود.گوارگیلیاا و یانا
( )1121نحاااوۀ مااادیریت محااادودیتهاااای ماااالی و
هزینههای نماینادگی را بارای حاداقلساازی ناکاارآیی
سرمایه گاذاری بررسای کردناد .در نموناۀ بررسایشادۀ
آنها ،حساسیت سرمایه گذاری ریرعاادی زیاادی نسابت
به جریانهای نقدی مشاهده شد؛ بهویژه با درنظرگارفتن
هزینههای نماینادگی و محادودیتهاای ماالی مشااهده
شد ،شرکتهایی کاه جریاانهاای نقادی آزاد کمتاری
دارند ،کمتر سرمایهگذاری انجام مایدهناد .میازان ایان
ناکااارایی ساارمایهگااذاری بااه عااواملی ازجملااه ساااختار
مالکیت شرکت و شرایط مالی بساتگی دارد .حاکمیات
1. Faizul Haque & Thankom Gopinath Arun & Colin
Kirkpatrick
2. Guariglia & Yang

روش پژوهش
اطالعات اساسی این پاژوهش ،قیمات باازار ساهام،
آمار معامالت و اطالعات مربو به صاورتهاای ماالی
شرکتها است؛ از اینرو ،بهدلیل سهولت در دسترسای،
شاافافیت در ارانااه و قابلیاات اتکااای زیاااد در محتااوای
اطالعااات و مقبولیاات عمااومی ناازد اسااتفادهکنناادگان
حرفهای این عرصه؛ ازقبیل سرمایهگذاران و تحلیلگاران
مالی مجر و تحکیم قوانین نظارتی مدقن بار عملکارد
شرکت هاا ،از اطالعاات شارکتهاای پذیرفتاهشاده در
بورس اوراق بهادار تهاران بهاره گرفتاه شاده اسات .باه
همین منظور برای جمعآوری دادههای مربو  ،از بانك
اطالعااااتی نااارمافااازار رهآورد ناااوین و تااادبیرپرداز و
صورتهای مالی و یادداشتهای همراه حسابرسیشادۀ
شرکتهاا اساتفاده شاده اسات .عبدالساالم و همکااران
( )1118دریافتند ارتبا مثبتی بین ساهامداران نهاادی و
عملکرد شرکت و نسابت ساود وجاود دارد .ایان نتاایج
نشان میدهد شرکتها با بازده سهام بیشتر و سهامداران
نهااادی باازر تاار ،سااود تقساایمی بیشااتری دارنااد.
عاار صااالحی و کااا می نااوری ( )2939تااأثیر هزینااۀ
نمایندگی را در حساسیت سارمایهگاذاری جریاانهاای
نقدی در بین سالهای  2989تا  2983بررسی کردند .در
آزمون فرضیۀ اول ،تأثیرگذاری هزینههای نمایندگی در
میزان سرمایه گذاری بررسی شد .نتایج نشاان داد میازان
هزینههاای نماینادگی ،تاأثیر معنااداری در بایش (کام)
سرمایه گذاری ها ندارد؛ اما جریانهاای نقادی عملیااتی
شرکت ،تأثیر مثبتی در میزان سرمایهگذاریهای جدیاد

تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام 32 /

شرکت دارد .در آزمون فرضیۀ دوم با اساتفاده از عامال

هاای ارتبااا معناایداری بااین بیشااتر متغیرهااای نظااام

ضر جریانهای نقدی در هزینههای نمایندگی ،میازان

حاکمیت شرکت و حا الزحمۀ حسابرسی مشاهده نشده

تأثیر هزینه های نمایندگی در حساسیت سارمایه گاذاری

است که نشان می دهد اداره کنندگان شرکت دولتای باه

 -جریانهای نقادی بررسای شاد و نتاایج ،نشااندهنادۀ

تضمین اضافی حسابرس به دلیل نظارت دقیا قانونگاذار

رابطۀ مثبات و قاوی میاان ایان دو متغیار باود؛ یعنای در

(دولت) نیازی ندارد .پژوهش همچنین به ارتباطی منفای

شاارکتهااایی کااه هزینااۀ نمایناادگی بیشااتری دارنااد،

بین استقالل کمیتۀ حسابرسی و حاا الزحماۀ حسابرسای

حساسیت سرمایهگاذاری نسابت باه جریاانهاای نقادی

دست یافت که نشان می دهد حسابرسان باا وجاود یاك

بیشااتر اساات .چاان و همکاااران )1122( 2رابطااۀ تااأثیر

کمیتۀ حسابرسی مستقل ،از تاالش و حاا الزحماۀ خاود

حاکمیت شارکتی را در هزیناۀ سارمایۀ ساهام عاادی باا

می کاهند؛ زیرا آنها مای پذیرناد کاه چناین کمیتاه ای از

درنظرگرفتن هزینۀ نماینادگی بررسای کارده اناد .یافتاۀ

ریسك گزارشگری ماالی و کنتارل شارکت مای کاهاد

آنها نشاندهندۀ رابطۀ معکوس بین توانمنادی حاکمیات

[ .]9نتااایج پااژوهش نویساای و نااایکر )1112( 4نشااان

شرکتی با هزینۀ سهام عادی است.

می دهد حضور سرمایه گاذاران نهاادی ،تاأثیر مثبات در

دیسااندر و همکاااران )1122( 1در بررساای ارتبااا

ارزش شاارکت خواهااد داشاات .تاساایا و گااو ()1111

ویژگی های حاکمیت شرکتی و حا الزحماۀ حسابرسای

ارتبااا مالکیاات نهااادی و عملکاارد شاارکت را بررساای

به این نتیجه رسیدند که خادمات حسابرسای و اساتقالل

کردند .مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شادۀ

هیأت مدیره در زمان پراکنادگی مالکیات ،مکمال هام

شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه است .آنها نشاان

هستند کاه باه ایان اشااره دارد کاه مالکیات متمرکاز و

دادناااد سااارمایهگاااذاران نهاااادی ممکااان اسااات باااه

ترکیاااب هیاااأت مااادیره در نظاااارت بااار مااادیریت،

سرمایه گذاران کمك کنند مسانل نمایندگی حاصال از

جانشین های مناسبی برای هم هستند .همچنین آنها نتیجه

تفکیك مدیریت و مالکیت را کاهش دهند .الگوهاایی

گرفتنااد بااین ترکیاابهااای هیااأت ماادیره (اسااتقالل و

که برای آزمون فرضیههای این پژوهش در نظار گرفتاه

دوگانگی مدیرعامل) و حاا الزحماۀ حسابرسای ارتباا

شده است ،برگرفتاه از الگوهاای رگرسایون چنادمتغیرۀ

وجود دارد .چان

و سون ( )1121تأثیر افشای سااختار

حاکمیااات شااارکتی را در ادرا

باااازار ،از محتاااوای

اطالعاتی و مدیریت سود بررسای کردناد .آنهاا باه ایان
نتیجه رسایدند کاه سااختار حاکمیات شارکتی قاوی تار
موجب می شود بازار به تغییرات سود ،واکانش بیشاتری
نشان دهد .بو و شارما )1118( 9تأثیر حاکمیات شارکتی
را در فرایند حسابرسی با بررسی حا الزحمۀ حسابرسای
در شرکت های دولتی بررسی کردناد .در ایان پاژوهش

پژوهش چن و همکاران ( )1122است:

Ri ,t  0  1Governancei ,t  2 BSizei ,t  3 BINDi ,t

 4 Betai ,t  5 MVi ,t 1  6 BM i ,t 1  7 LEVi ,t 1   i ,t

مازاد وجوه الزم برای پروهه ها را جریان وجاوه نقاد
آزاد میگویند .وجوه الزم باید با هزینۀ سارمایۀ مرباو
تنزیل شود و در صورتی که ارزش فعلی مثبات ()NPV
داشاات ،آنگاااه جریااان وجااوه نقااد آزاد وجااود دارد
(جنسن .)2382،در ایان پاژوهش از جریاان وجاوه نقاد
عملیاتی و جریان وجوه نقد حاصل از سرمایهگذاریهاا

1. Chen et al.
2. Desender et al.
3. Boo & sharma.

4. Navissi & Naiker
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بهعنوان جریان وجوه نقد آزاد استفاده میشود که نشاان

جزء شرکتهای سرمایهگذاری باشاند .بادینترتیاب از

میدهد شرکت ها با هزینه های نمایندگی باالقوه ،وجاوه

بااین کلیّااۀ شاارکتهااای پذیرفتااهشااده در بااورس اوراق

نقد خود را ذخیره میکنند .شرکت هایی که وجاوه نقاد

بهادار تهران ،تعداد  241شرکت برگزیده شد.

دارند؛ ولی فرصتهای سرمایهگذاری مناساب ندارناد،

متغیر مساتقل پاژوهش ،حاکمیات شارکتی و متغیار

بیشتر با هزینههای نمایندگی ناشی از جریان وجاوه نقاد

وابسته ،هزینه سرمایۀ سهام عاادی اسات .هزیناه سارمایۀ

آزاد روباااهرو هساااتند .جریاااان وجاااوه نقاااد آزاد کاااه

سهام عادی باه روش الگاوی گاوردون باهصاورت زیار

نشاندهندۀ هزینۀ نمایندگی اسات باا اساتفاده از فرماول

محاسبه شده است:

) Dt * (1  g
P0  g

زیر محاسبه میشود:
جریان وجوه نقد عملیاتی-سود
)(FCFجریان وجوه نقد آزاد =

تقسیمی
جمع داراییها

ناارخ بااازده ساارمایهگااذاری اساات؛
تقسیمی است؛
است؛

براساس پژوهشهای پیشین از معیارهای  Qتاوبین و

نرخ رشد است.

متغیرهااای کنترلاای اسااتفادهشااده نیااز شااامل
MVi ,t 1

رشاااد فاااروش باااهعناااوان معیاااار سااانجش فرصااات
ساارمایهگااذاری اسااتفاده ماایشااود Q .تااوبین حاااوی

بااا لگاااریتم ارزش بااازار سااهام عااادی)؛

ولی رشد فروش گذشتهنگر است [.]22
فرضیههای این پژوهش به صورت زیر بیان میشود:
فرضیۀ اول :بین کیفیت حاکمیات شارکتی و هزیناۀ
سرمایۀ سهام عادی ،رابطۀ معکوس وجود دارد.
فرضیۀ دوم :میزان تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در
هزیناۀ ساارمایۀ سااهام عااادی در شاارکتهااایی بااا هزینااۀ
نمایناادگی زیاااد ناشاای از گااردش وجااوه نقااد آزاد بااا
بااهکااارگیری فرصااتهااای ساارمایهگااذاری نساابت بااه
شرکتهایی با هزینۀ نمایندگی کم ،بیشتر است.
جامعۀ آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران است که از ساال  2981در
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و تاا پایاان
سال  2939در باورس فعاال باشاند؛ معاامالت سهامشاان
بیشتر از  9ماه وقفه نداشته باشد؛ سال مالی آنها باه پایاان
هر سال شمسی ختم شاود و شارکتهاای انتخاا شاده

سااود

قیمات ساهام بار جریاانهاای نقادی

(نشاندهندۀ ریسك بازار)؛

اطالعاتی دربارۀ فرصتهای سرمایهگذاری آتی اسات؛

Ri , t 

Betai ,t

(اندازۀ شرکت برابر
BM i ,t 1

(ارزش

دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام برابر با لگاریتم نرخ
ارزش دفتااری حقااوق صاااحبان سااهام باار ارزش بااازار
حقاوق صااحبان ساهام)؛  LEVi ,t 1اهاارم ماالی (برابار بااا
تقسیم بدهی بلندمدت به جمع دارایی هاا در پایاان ساال
مالی پیشین نسابت باه مقالاه) اسات .بارای تعیاین روش
بااهکااارگیری دادههااای ترکیباای و تشااخیص همگاان یااا
ناهمگنبودن آنها از آزمون چاو وآمارۀ  Fلیمر اساتفاده
شااده اساات .در ایاان آزمااون ،فاار

مبناای باار

همگنبودن دادهها است و در صورت تأیید باید تماامی
دادهها را با یکدیگر ترکیب کارد و باا یاك رگرسایون
کالسیك ،تخماین پارامترهاا را انجاام داد؛ در ریار ایان
صورت ،داده ها را باید بهصاورت دادههاای تاابلویی در
نظر گرفت .در صورتی که نتایج ایان آزماون ،مبنای بار
بهکارگیری دادهها باهصاورت دادههاای تاابلویی شاود،
برای تخمین الگوی پژوهش از یکی از الگاوهاای آثاار
ثابت ( )FEMیا اثارات تصاادفی ( )REMبایاد اساتفاده

تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام 39 /

شود .برای انتخاا یکای از ایان دو الگاو بایاد آزماون

برای تخمین پارامترهای الگو ،از آزمون هاسمن استفاده

صفر آزمون هاسامن ،مبنای بار

شده است که نتایج حاصل از این آزمون نشان مایدهاد

مناسببودن الگوی آثار تصادفی برای تخمین الگوهای

سط

معناداری آزمون هاسامن برابار  1/119اسات کاه

رگرساایونی دادههااای تااابلویی اساات .باارای انجااام ایاان

کوچكتر از  1/19است؛ بنابراین فار

آزماون باا اساتفاده از نارمافزارآمااری  Eviewsپاس از

هاسمن رد میشاود و بارای تخماین پارامترهاای معادلاۀ

اجرای تخمینهای الگوی آثاار ثابات و آثاار تصاادفی،

رگرسیون چندمتغیرۀ پژوهش ،از الگوی آثار ثابت بایاد

بارای مقایساۀ ایان دو الگاو ،دساتور hausman fixed

استفاده کرد.

هاسمن اجرا شود .فر

 randomرا اجرا مایکنایم .نتاایج آزماون چااو نشاان
میدهد احتمال بهدستآمده بارای آماارۀ  Fکمتار از 9
درصاد اساات؛ پااس باارای آزماون ایاان فرضاایه ،دادههااا
بهصورت تابلویی (تلفیقی) اساتفاده شاده اسات .اکناون

صافر آزماون

يافتهها
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون فرضیۀ اول پاژوهش
در جدول  9ارانه شده است:

برای تعیین استفاده از الگوی آثار ثابت یا آثار تصاادفی
جدول ( )3نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيۀ اول پژوهش

Ri ,t  0  1Governancei ,t  2 Betai ,t  3 MVi ,t 1  4 BM i ,t 1  5 LEVi ,t 1   i ,t
متغيرهاي توضيحي

ضريب متغير الگو ( )  i

عالمت پيشبينيشده

آمارۀ t

سطح معناداري

0

1/129

-

1/139

1/314

Governancei ,t

-1/191

منفی

-1/114

1/119

Betai ,t

-1/111

-

-1/411

1/284

MVi ,t 1

1/114

-

2/339

1/142

BM i ,t 1

-1/111

-

-2/211

1/112

LEVi ,t 1

-1/142

-

-1/481

1/292

همانگونه که در جدول مشاهده مای شاود ،آماارۀ F

توضیحی  Governancei ,tبرابر  -1/191و آمارۀ  tنیاز

برابر با  1/999و سط معناداری برابر با  1/118است که

برابر با  -1/114است کاه در ساط اطمیناان  39درصاد

نشااان ماایدهااد در سااط اطمینااان  39درصااد ،الگااوی

معنیدار است .برای آزمون فرضیۀ دوم پاژوهش ،نموناۀ

رگرسیون خطی از نظر آماری معنایدار اسات .آماارۀ t

مدّنظر براسااس فرصاتهاای سارمایهگاذاری و جریاان

بااارای متغیااار توضااایحی ( Governancei ,tباااا بتاااای

وجااوه نقااد آزاد بااه چهااار گااروه تقساایم شااده اساات.

 )-1/191برابر با  -1/114است و سط معنیداری متغیر

چاااار بنااادی ایااان دادههاااا براسااااس فرصاااتهاااای

مذکور نیز برابر با  1/119است که در سط اطمینان 39

ساارمایهگااذاری (رشااد فااروش و ضااریب  Qتااوبین) و

درصاد از نظار آماااری معنایدار اساات .درباارۀ بررساای

هزینههاای نماینادگی (جریاان وجاوه نقاد آزاد) انجاام

اولین فرضیه ،بین نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ

میشود.

سااهام ،رابط اۀ معکااوس وجااود دارد؛ زیاارا بتااای متغیاار
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جدول ( )4نتايج تجزيه و تحليل رگرسيون فرضيۀ دوم پژوهش
Ri ,t   0   1Governance i ,t   2 Betai ,t   3 MVi ,t 1   4 BM i ,t 1   5 LEVi ,t 1   i ,t
فرصتهای سرمایهگذاری (رشد فروش و معیار  Qتوبین) و هزینۀ نمایندگی (جریان وجوه نقد آزاد)
چار
متغیرهای
توضیحی

Qتوبین و جریان وجوه نقد آزاد)
ضریب
متغیر

0
Governancei ,t

اول (رشد فروش و معیار
سط
آمارۀ t

الگو
1/311

معنادار
ی

9/832

1/111

چار

دوم (رشد فروش و معیار

Qتوبین و جریان وجوه نقد آزاد)
ضریب
متغیر الگو
-2/112

سط
آمارۀ t

معنادار
ی

-1/422

1/128

چار

سوم (رشد فروش و معیار

Qتوبین و جریان وجوه نقد آزاد)
ضریب
متغیر الگو
-1/812

سط
آمارۀ t

معنادار
ی

-2/128

1/182

چار

چهارم (رشد فروش و معیار

Qتوبین و جریان وجوه نقد آزاد)
ضریب
متغیر الگو
-1/142

سط

آمارۀ t

معناداری

-1/129

1/891

-1/141

-2/919

1/294

-1/111

-1/911

1/911

-1/111

-1/921

1/919

-1/141

-2/341

1/191

Beta i ,t

1/121

1/231

1/431

1/111

2/938

1/222

-1/241

-2/281

1/141

-1/129

-2/114

1/189

MVi ,t 1

-1/199

-1/122

1/111

1/222

9/221

1/111

1/211

1/423

1/129

1/118

2/989

1/224

BM i ,t 1

-1/111

-2/129

1/921

-1/112

-1/223

1/312

-1/112

-1/481

1/291

-1/121

-1/993

1/199

LEVi ,t 1

-1/289

-2/222

1/122

-1/119

-1/323

1/921

-1/112

-1/194

1/811

1/181

1/981

1/921

آمارۀ
«دوربین-

2/899

2/391

2/338

1/183

9/211

1/922

1/131

2/914

1/113

1/191

1/119

1/288

1/194

1/124

1/199

1/111

1/181

1/922

1/919

1/293

واتسون»
آمارۀF
سط
معناداری
Rتعدیل
شده
R

در جدول  4مشاهده می شود میزان هزینۀ نماینادگی

معین میکند .برای جاذ سارمایههاای ماالی و انساانی

و فرصتهای سرمایهگاذاری در رابطاۀ نظاام حاکمیات

برای شارکت و نیاز حصاول اطمیناان از پایاداری خلاا

شرکتی و هزیناۀ سارمایۀ ساهام تاأثیر مای گاذارد؛ زیارا

ارزش ،سیاستهای شرکت باید بهگوناهای تعیاین شاود

ضریب  1در چار های مختلف هزیناۀ نماینادگی و

که اعتماد تماامی ساهامداران را جلاب کناد .حاکمیات

فرصتهای سرمایهگذاری بهترتیب،-1/111 ،-1/141 ،

شرکتی مناسب ،رواباط شایساتۀ اعتمااد باین شارکت و

 -1/111و  -1/141اساات .همانگونااه کااه در جاادول 4

صاحبان منافع آن را تضمین مایکناد .هاد

حاکمیات

مشاهده میشود ،ابتدا با افزایش هزینۀ نماینادگی ،تاأثیر

شرکتی خو  ،دستیابی به پایاداری ،مسائولیتپاذیری،

آن کاهش و سزس افزایش مییابد.

پاسااخگویی ،عاادالت ،شاافافیت و اثربخشاای در تمااام

نتيجهگيري و پيشنهادها
حاکمیاات شاارکتی بااه کیفیاات ،شاافافیت ،اعتماااد و
اطمینان در روابط سهامداران ،هیأت مدیره ،مادیریت و
کارمندان اشاره دارد که میازان قادرت و مسائولیت هار
یك از آنها را در ارانۀ ارزش پایدار به هماۀ ساهامداران

قسمتهاای یاك شارکت و یاا ساازمان اسات (اصاول
حاکمیااات شااارکتی) .مهااامتااارین عنصااار درسااااختار
شرکتهای بزر  ،هیأت مادیره اسات .مساانلی مانناد
ترکیب اعضای هیأت مدیره ،مسانلی کاه هیاأت مادیره
باار آن تمرکااز دارد ،فرایناادهای تصاامیمگیااری و نیااز
آمااااوزش چگااااونگی بهبااااود مسااااتمر ،در کیفیاااات
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تصمیمگیری و مادیریت تاأثیر مایگاذارد .درمجماوب،

براساس نتیجۀ پژوهش مبنی بر اینکه باین حاکمیات

حاکمیت شرکتی بیشتر اشخاص را خطا قرار میدهاد

شرکتی و هزینه سارمایۀ ساهام ،رابطاۀ معکاوس وجاود

تا روند انجام امور را؛ بنابراین نهادهای حرفهای نیازمناد

دارد ،پیشاانهاد ماایشااود راهکارهااای تقویاات حاکمیاات

کسااب اطمینااان از حضااور افااراد حرفااهای بااا دانااش و

شاارکتی بیشااتر بررساای و پااژوهش شااود تااا بااا داشااتن

مهارت کافی در فضای کسب و کار هستند تا حاکمیت

حاکمیت شرکتی قویتر در بازار سرمایه ،هزینه سارمایۀ

بر مبنای عقل سلیم انجاام شاود ناه بار مبناای انباوهی از

کمتری برای سهامداران و فعااالن باازار سارمایه وجاود

قوانین و مقررات؛ بنابراین حاکمیت شرکتی ،زمینههاای

داشااته باشااد .یکاای از ایاان مااوارد ،افاازایش شاافافیت

نظری و کاربردی گستردهای برای انجاام پاژوهشهاای

اطالعاتی و یا بهنوعی ،ایجاد تقاارن اطالعااتی در باازار

علمی در محافال دانشاگاهی و حرفاهای ماالی دارد و از

ساارمایه اساات؛ بنااابراین پیشاانهاد ماایشااود از ابزارهااایی

اینرو ،همواره در دنیا ،پژوهشهای زیادی با محوریات

اسااتفاده شااود کااه باع ا

شاافافیت بیشااتر اطالعااات و

حاکمیاات شاارکتی و در زمینااههااای مختلفاای انجااام

دسترسی سریعتر و بهتر به اطالعاات مایشاود؛ باهطاور

میگیرد .موضوب پژوهش حاضار ،بررسای رابطاۀ تاأثیر

مثال ،سامانههای اینترنتی و تأثیر آنها در شافافیت بیشاتر

حاکمیاات شاارکتی در هزین اۀ ساارمایۀ سااهام عااادی بااا

اطالعات می تواند بهره برداری شود.

درنظرگاارفتن هزیناۀ نمایناادگی اساات .اساااس پااژوهش

بااا توجااه بااه تأییااد ایاان موضااوب کااه تاأثیر کیفیاات

حاضاار باار نظریااه و پااژوهش چاان و همکاااران ()1122

حاکمیاات شاارکتی در هزین اه ساارمایۀ سااهام عااادی در

است .آنها پس از مشاهدۀ ضعفهای فراوان برای تاأثیر

شرکتهایی با هزینۀ نماینادگی زیااد ناشای از گاردش

حاکمیاات شاارکتی در هزین اۀ ساارمایۀ سااهام عااادی بااه

وجوه نقد آزاد نسبت به شرکتهایی با هزینۀ نمایندگی

طراحی الگاویی اقادام کردناد کاه در آن ،تاأثیر هزیناۀ

کم ،بیشتر است پیشنهاد میشود نمایندگی قویتاری در

نمایندگی در رابطۀ ماذکور مادّنظر قارار گرفتاه اسات.

بازار سرمایه ایجااد شاود؛ باهگوناهای کاه بارای جاذ

نتایج این تجزیه و تحلیل ،نشاندهندۀ قبول فرضایههاای

سرمایههاای ماالی بارای شارکت و حصاول اطمیناان از

پژوهش اسات؛ بادینصاورت کاه باین نظاام حاکمیات

پایاااداری خلاااا ارزش ،سیاساااتهاااای شااارکت بایاااد

شرکتی و هزینۀ سارمایۀ ساهام ،رابطاۀ معکاوس وجاود

بهگونهای تعیاین شاود کاه اعتمااد تماامی ساهامداران و

دارد و هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شارکتی

مدیران را جلب کند .درواقاع ،هرچاه هزیناۀ نماینادگی

و هزینۀ سرمایۀ سهام تأثیر دارد .براساس نتایج پژوهش،

کمتر باشاد ،سارمایهگاذار اطمیناان بیشاتری مایکناد و

بین نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ ساهام ،رابطاۀ

درنتیجاه ،ساارمایۀ مااالی بیشااتری باارای شاارکتهااا مهیااا

معکااوس وجااود دارد؛ یعناای شاارکتهااا هرچااه نظااام

میشود.

حاکمیت بهتری داشته باشند ،هزینۀ تأمین مالی کمتاری

با توجه به پژوهش انجامشده ،پیشنهاد میشود بارای

متحمل خواهند شد و سرمایهگاذاران ،باازده کمتاری را

پژوهشهای آتی برای محاسابۀ هزیناۀ سارمایه از هزیناۀ

از آنها مطالبه میکنند .همچنین نتایج پژوهش نشاان داد

سرمایۀ تلویحی (ضمنی) استفاده شود که قابلیت کاربرد

هزینااۀ نمایناادگی در رابطااۀ نظااام حاکمیاات شاارکتی و

در ایااران را داشااته باشااد .هزینااۀ تلااویحی ساارمایه در

هزینۀ سرمایۀ سهام تأثیر دارد.
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میدهد هزینۀ سرمایه را از سود پیشبینیشدۀ هر سهم و
 همچناین باا توجاه.سود تحقایافته میتوان برآورد کرد
به اهمیات مناافع و هزیناههاای ایجادشاده باا حاکمیات
 مناافع و، پیشنهاد مای شاود پژوهشاگران دیگار،شرکتی
 بررسی این.هزینههای حاکمیت شرکتی را بررسی کنند
هزینهها و منافع حاکمیت شرکتی سابب مشاخصشادن
.دیگر آثار حاکمیت شرکتی میشود
با توجه به پژوهشهای گسترده در خارج از ایران با
محور حاکمیت شرکتی و هزینههای نمایندگی (جریاان
وجوه نقد آزاد) و نیز بهدلیل توجاه باه ایان موضاوب در
 پیشانهاد مایشاود باا درنظرداشاتن،پژوهشهای داخلی
پتانسیل زیااد موضاوب حاکمیات شارکتی و هزیناههاای
نمایندگی (جریان وجوه نقد آزاد) برای انجاام پاژوهش
.در زمینااههااای مختلااف در ایااران تااالش بیشااتری شااود
 موضوب پژوهشهاای،ازجمله مواردی که در این زمینه
 بررسای رابطاۀ: عبارتناد از،آتی میتوانند قارار بگیرناد
حاکمیت شرکتی و هزینههای نمایندگی (جریان وجاوه
) تأثیر هزیناههاای اساتقرا2 :نقد آزاد) بهصورت زیر
در رابطااۀ حاکمیاات شاارکتی و هزینااههااای نمایناادگی
) تااأثیر1 (جریااان وجااوه نقااد آزاد) بررساای شااود و
حا الزحمه های حسابرسی در هزینۀ سرمایۀ سهام و تأثیر
انگیاازههااای منفعااتجویانااۀ ماادیران در ساارمایۀ سااهام
.پژوهش شود
References
[1] Abdelsalam, O., El-Masry, A., & Elsegini,
S. (2008). Board composition, ownership
structure and dividend policies in an
emerging market, Further evidence from
CASE 50. Managerial Finance. 12: 953964.
[2] Ahmad Pour, A., Kashani, M., &Shojaee,
M. (2011). The effect of corporate
governance and audit quality on the cost of
debt financing (borrowing). Accounting
and Auditing Journal, Management Faculty

31 / تأثیر هزینۀ نمایندگی در رابطۀ نظام حاکمیت شرکتی و هزینۀ سرمایۀ سهام

Exchange.
Management
Accounting
Journal. 16(19): 101 - 115. (In Persian).
[16] Rezaei, F., & Teimuri, M. (2013).
Interactive relationships between the riskfree cash flows, the structure of corporate
governance and corporate debt policy.
Experimental Research of Financial
Accounting. 5:98-115. (In Persian).
[17] Setayesh, M.H., Ebrahimi, F. (2013). The
effect of corporate governance mechanisms
on the information content of profit.
Journal of Accounting Knowledge. 8: 3148.( In Persian).

[13] Ashton, A., Wang, P. (2016). The
Informational Role and Value Relevance of
Earnings, Cash Flows, and Accruals.
https://ssrn.com/abstract=2801644.
[14] Keejae H., Tao M., Guochang Z. (2015).
Accruals Quality and Cost of Capital:
Evidence from Chinese Stock Market.
Available
at
SSRN:
https://ssrn.com/abstract=2707382.
[15] Mashayekhi, B., Farhadi, S. (2014). The
effect of firm size on the relationship
between disclosure quality and cost of
equity firms listed in the Tehran Stock

 / 38مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )12تابستان 2931

