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Abstract:
Trade credit is an important element of short-term financing for companies. By providing trade
credit, companies are putting themselves at risk because it is likely that the buyer will not use the
resources properly. Also, increasing competition in domestic and global markets has required
companies to better identify their cost behaviour. Therefore, in this study, the moderating effect
of agency problem on the relationship between trade credit and cost stickiness on the Listed Firms
in Tehran Stock Exchange has been investigated. For this purpose, the financial statements of
167 companies in the period 2010 to 2019have been collected. This research is a quantitative
research and the research method is correlational and multiple regression analysis with combined
data was used to test the hypotheses. The results show that using all three criteria of trade credit,
there is no significant relationship between trade credit and cost stickiness. In addition, the results
show that among the indicators of agency problem, the effect of capital expenditures on the
relationship between the third criterion of trade credit (ratio of accounts payable to purchases)
and cost stickiness is confirmed.However, no evidence was found for the effect of acquisition
ratio on the relationship between the first criterion of trade credit (ratio of accounts payable to
cost of goods sold) and the second criterion of trade credit (ratio of accounts payable divided by
sales) and cost stickiness.
Keywords: Agency problem,Capital expenditures, Cost stickiness, Trade credit
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چکیده
اعتبار تجاري یکي از عناصر مهم تأمین مالي كوتاه مدت براي شركتها ميباشد .با فراهم آوردن اعتبار
تجاري ،شركتهاي فروشنده خود را در معرض خطر قرار ميدهند ،زیرا این احتمال وجود دارد كه خریدار
از منابع به درستي استفاده نکند .همچنین ،افزایش رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني شركتها را ملزم كرده
تا رفتار هزینههاي خود را بهتر بشناسند .از این رو ،در این پژوهش ،تاثیر تعدیل كنندگي مسائل نمایندگي بر
رابطه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها در شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسي شده است .براي این منظور اطالعات صورتهاي مالي  167شركت در دوره زماني  1389الي 1398
گردآوري شده است .این پژوهش جزء پژوهشهاي كمي و روش پژوهش از نوع همبستگي بوده و تجزیه و
تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از دادههاي تركیبي به كار رفته است .نتایج پژوهش نشان ميدهد كه با
استفاده از هر سه معیار اعتبار تجاري ،بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها رابطه معناداري وجود ندارد.
افزون بر این ،نتایج نشان ميدهد كه از بین شاخصهاي مسائل نمایندگي ،تاثیر مخارج سرمایهاي بر رابطه
بین معیار سوم اعتبار تجاري (نسبت حسابهاي پرداختني بر خرید) و چسبندگي هزینهها تأیید ميشود .اما
شواهد الزم دال بر تأثیر نسبت تحصیل سهام بر رابطه بین معیار اول اعتبار تجاري (نسبت حسابهاي
پرداختني بر بهاي تمام شده كاالي فروش رفته) و معیار دوم اعتبار تجاري (نسبت حسابهاي پرداختني
تقسیم بر فروش) و چسبندگي هزینهها یافت نشد.

واژههای کلیدی :اعتبار تجاري ،چسبندگي هزینهها ،مخارج سرمایهاي ،مسائل نمایندگي.
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 .1مقدمه
اعتبار تجاري ،منبع اصلي تامین مالي خارجي براي بسیاري از شركتهاي سراسر جهان است
(آفریفا و همکاران ،)2018 1،و یکي از عناصر مهم تأمین مالي كوتاه مدت براي شركتها ميباشد
(شنوي و ویلیامز )2كه بهطور گستردهاي هم در كشورهاي توسعهیافته و هم در كشورهاي در حال
توسعه استفاده ميشود .از اینرو ،نقش مهمي در اقتصاد ملي ایفا ميكند (كامیابي و گرجیان مهلباني،
 .)1395حسابهاي پرداختني ،عنصر اصلي اعتبار تجاري را تشکیل ميدهد .شركتهاي فروشنده،
تمایل به فراهم آوردن اعتبار تجاري هستند زیرا آن در كسب اطالعات ،یک مزیت رقابتي براي آنها
نسبت به موسسات مالي ایجاد ميكند و موجب ارزیابي درجه اعتبار خریداران و اجراي قراردادهاي
اعتباري ميشود (فراندو و مولیر.)2013 3،
با وجود این ،انگیزههاي مدیریتي تأثیر بهسزایي در تصمیمگیري در مورد مصرف منابع
شركت دارند (نمازي و جعفري .)1398 ،با فراهم آوردن اعتبار تجاري ،شركتهاي فروشنده خود
را در معرض خطر قرار ميدهند ،زیرا این احتمال وجود دارد كه خریدار از منابع به درستي استفاده
نکند ،به عنوان مثال ،سرمایهگذاري زیادي در هزینههاي غیر مولد 4از جمله بهاي تمام شده كاالي
فروش رفته و هزینههاي فروش ،اداري و عمومي انجام دهد كه نتیجه آن افزایش ریسک عدم پرداخت
خواهد بود .این نه تنها منجر به زیان قابل توجه شركتهاي فروشنده ميشود بلکه خطر ورشکستگي
آنها را نیز افزایش ميدهد (جاكوبسون و وون شدوین .)2015 5،بنابراین ،شركتهاي فروشنده باید
به دنبال اطالعاتي باشند كه بتوانند با استفاده از آنها به ارزیابي وضعیت مشتریان خود بپردازند.
(ایزدي نیا و طاهري .)1395 ،چنین نگراني ،شركتهاي فروشنده را برميانگیزد تا نظارت فعالي بر
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استفاده منابع توسط مشتریان داشته باشند؛ چنین كاركردي با نگهداري اطالعات خصوصي خریداران
تسهیل ميشود (كاستا و حبیب.)2020 1،
از طرفي ،هدف اصلي سازمانها ،به حداكثر رساندن سود است .مدیران در مرحله برنامه-
ریزي ،كنترل و پیشبیني سود نیاز دارند از گرایش هزینهها ،یعني چگونگي تغییر رفتار هزینهها آگاه
شوند (رستمي و همکاران .)1394 ،هزینهها چسبنده هستند در صورتي كه در زمان كاهش عملیات
شركت به دلیل كاهش تقاضا ،كاهش پیدا نکنند چنانكه در زمان افزایش عملیات شركت معادل آن
افزایش پیدا ميكردند (چانگ و همکاران .)2019 2،در این بین ،هزینههاي اداري ،عمومي و فروش
بخش مهمي از هزینههاي عملیات تجاري را تشکیل ميدهد (علیمرادي و احمدي .)1392 ،به دلیل
اهمیت این هزینهها ،توجه زیادي به كنترل آنها معطوف شده است (چن و همکاران .)2012 3،از
اینرو ،مدیریت هزینه حتي براي سهامداران و اعتبار دهندگان ،در زمینههاي ارزیابي ریسک ،اعتماد
مشتري ،امنیت شغلي كاركنان و سایر ذینفعان در جامعه ،پیامدهاي گستردهتري دارد ،به دلیل اینكه
مدیران ممکن است براي دستیابي به عملکرد رقبا و یا ایجاد امپراتوري ،درگیر مدیریت هزینه
فرصتطلبانه شوند .درنتیجه ،شركت باید مخارجي را متحمل شود تا بتوانند منافع مدیران را با منافع
ذینفعان همسو كند (نمازي و جعفري .)1398 ،بنابراین ،مدیریت هزینه به دلیل اهمیت بیش از حد
آن براي عملکرد شركت ،كه آن نیز به نوبه خود مستقیماً بر ثبات عملیاتي شركتهاي فروشنده تاثیر
ميگذارد ميتواند زمینهاي را براي بررسي اثربخشي نظارت اعتبار دهندگان تجاري فراهم كند.
از طرف دیگر ،چسبندگي هزینهها ناشي از تعدیل نامناسب هزینهها در مقابل افزایش فروش
است (حاجیها و همکاران .)1398 ،شركتها براي كنار گذاشتن منابع و جایگزیني همان منابع در
صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه ،ناگزیر به تحمل هزینههاي تعدیل هستند (خواجوي و
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همکاران .)1398 ،مطابق با اندرسون و همکاران )2003(1و بروگن و زهندر ،)2014(2مدیران ،منابع
بالاستفاده را جهت اجتناب از هزینههاي تعدیل 3،نگهداري ميكنند .تصمیم مدیران به حفظ منابع
بالاستفاده ميتواند به دلیل مالحظات شخصي نیز باشد و نوعي هزینه نمایندگي را به وجود آورد با
وجود این ،مدارک قطعي و تجربي در این زمینه وجود ندارد (آقایي و حسني1393،؛ نمازي و جعفري،
 .)1398با این حال ،تئوري نمایندگي بیان ميكند كه چسبندگي هزینهها ،ناشي از رفتار "خود
خدمتي" مدیران است كه به ایجاد امپراتوري به وسیله نگهداري منابع بالاستفاده ،به منظور رشد
شركت بیش از اندازه بهینه آن ،تمایل دارند (هوپ و توماس .)2008 4،مطالعات قبلي دریافتند كه
تمایالت ایجاد امپراتوري مدیران به چسبندگي هزینهها منجر ميشود اما در صورت وجود حاكمیت
شركتي قوي ،این رابطه ضعیفتر است ،این بدان معني است كه حاكمیت شركتي ميتواند مسائل
نمایندگي را كاهش دهد (چن و همکاران .)2012 ،مطالعات قبلي در مورد اعتبار تجاري ،شواهدي
را مبني بر نقش حاكمیت شركتي اعتبار تجاري فراهم كرده است (فیسمن و الو2003 5،؛ كائو و
همکاران .)2018 6،بدین ترتیب ،در زمان كاهش فروش ،فرض بر این است كه اعتبار تجاري به
وسیله اجبار خریداران به كاهش منابع مازاد ،در شركتهایي كه با مسائل نمایندگي مواجه هستند،
نقش نظارتي قويتري ایفا ميكند (كاستا و حبیب .)2020 ،بنابراین ،در این مطالعه به بررسي اینكه
آیا مسائل نمایندگي بر رابطه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها ،تاثیرگذار است ،خواهیم
پرداخت.
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 .2مبانی نظری و تدوین فرضیهها
 .2.1اعتبار تجاری و چسبندگی هزینهها
اعتبار تجاري مهمترین منبع تامین مالي كوتاه مدت ميباشد (ایزدي نیا و طاهري.)1395 ،
شركتهاي فروشنده ميتوانند منابع مالي یک شركت را با افزایش اعتبار تجاري تامین كنند ،یا به
عبارت دیگر ،مشتریان ميتوانند براي تامین مالي عملیات خود ،پرداخت به شركتهاي فروشنده را
به تأخیر بیندازند (كائو و همکاران .)2018 ،اگرچه اعتبار تجاري نسبت به وامهاي بانکي گرانتر
است (مولینا و پریو2012 1،؛ آفریفا و همکاران ،)2018 ،بسیاري از شركتها در سراسر دنیا از اعتبار
تجاري به عنوان منبع اصلي تامین مالي خود استفاده ميكنند ،كه این موضوع ميتواند موجب طرح
این سوال شود كه چرا شركتها این منبع مالي را ترجیح ميدهند .جهت پاسخ به این سوال ،تعدادي
از نظریهها یعني تئوري ترجیحي در تامین مالي 2،نظریه هزینه معامالت و نیز نظریه عالمت دهي و
عدم تقارن اطالعاتي ،در ادبیات قبلي براي توضیح استفاده از اعتبار تجاري ،به كار رفته است (كاستا
و حبیب.)2020 ،
تئوري ترجیحي در تامین مالي نشان ميدهد كه بررسي درجه اعتبار مشتریان و اجبار به
بازپرداخت ،براي شركتهاي فروشنده آسانتر است زیرا بازدیدهاي مکرر توسط شركتهاي
3

فروشنده/تامین كننده از محل مشتري ،عدم تقارن اطالعاتي را كاهش ميدهد (پیترسن و راجان،

 .)1997وامهاي بانکي به دلیل افزایش عدم تقارن اطالعاتي بین بانک (وام دهنده) و مشتري (وام
گیرنده) كه منجر به اعطاي اعتبار محدود به برخي وامگیرندگان توسط بانک ميشود ،معموالً داراي
شرایط سختگیرانهتري بوده و به وثیقههاي معتبر نیاز دارند (یانگ2011 4،؛ چنگ و همکاران.)2018 5،
اعتبار تجاري مي تواند به وسیله پرداخت ماهانه یا فصلي ،به جاي پرداخت مبلغ آن در هر تحویل
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كاال ،هزینه معامالت را براي مشتري كاهش دهد (آگستینو و تريویري .)2019 1،عالوه بر این،
شركتهاي فروشنده با استفاده از مجموعهاي از سیگنالها ميتوانند وضعیت خریدار را تعیین نمایند
(ایزدي نیا و طاهري .)1395 ،مثال ،اندازه و زمان سفارش مشتري ،سیگنالهایي را درباره وضعیت
تجاري مشتري به شركتهاي فروشنده ارسال ميكند؛ و عدم توانایي مشتري در استفاده از
تخفیفهاي نقدي نیز نشان دهنده درجه اعتبار آنها است (فیسمن و الو.)2003 ،
هیرشلیفر و همکاران )2018(2دریافتند كه میزان اعتبار تجاري داده شده به یک خریدار ،و
توانایي آن در پرداخت به موقع اعتبار ،هر دو با بازده آینده سهام ارتباط دارند ،بنابراین ،نتایج آنها
نشان ميدهد كه شركتهاي فروشنده ،اطالعات خصوصي در مورد خریداران دارند .آكتاس و
همکاران )2012( 3دریافتند كه استفاده از اعتبار تجاري به سرمایهگذاران درباره كیفیت
سرمایهگذاريها ،سیگنال ارسال ميكند :عالمتي كه در شركتهاي داراي حاكمیت ضعیف ،قويتر
است .بنابراین ،مي توان نتیجه گرفت كه اعتبار تجاري ،جایگزیني براي ساز و كارهاي حاكمیتي
استاندارد در كاهش مسائل نمایندگي است.
از طرف دیگر ،هزینه به عنوان بخش مهمي از حسابداري مدیریت ،همیشه مورد توجه اكثر
پژوهشگران قرار گرفته است (ژانگ و همکاران .)2019 4،براساس نظریههاي سنتي رفتار هزینه،
تغییرات در هزینه به میزان تغییرات در سطح فعالیت وابسته است و این تغییرات به صورت متقارن
انجام ميشود (حاجیها و همکاران .)1398 ،اگر چه رفتار سنتي هزینهها ،تمام هزینهها را با توجه به
حجم فروش یا سایر محرکهاي هزینه ،به عنوان ثابت یا متغیر شناسایي ميكند (اندرسون و همکاران،
2003؛ بنکر و بایزالو ،)2014 5،اما به بیان نورین ،)1991( 6رابطه بین هزینه و محرک هزینه بسیار
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پیچیده است .مطالعات قبلي نشان دادند كه مدیران داراي تمایالت ایجاد امپراطوري ،هنگام افزایش
فروش،احتماالً منابع بیش از حد جمع ميكنند و بعید است هنگام كاهش فروش ،منابع بالاستفاده را
كاهش دهند كه این موارد به چسبندگي هزینه منجر ميشود (بنکر و همکاران .)2018 1،آنها همچنین
نشان دادند كه در شركتهاي داراي حاكمیت شركتي ضعیف ،این رابطه قويتر است .بنابراین،
مدیران "خود خدمت" ممکن است وسوسه كم تري براي كاهش منابع بالاستفاده داشته باشند زیرا
كوچکسازي شركت با كاهش منابع ،شانس آنها را براي به حداكثر رساندن منافع شخصي كاهش
ميدهد؛ چرا كه مدیران ،از مدیریت شركتهاي بزرگتر و پیچیدهتر ،مزایاي پولي و غیرپولي به
دست ميآورند (ژانگ و همکاران .)2019 ،با توجه به اینكه چنین اقداماتي ،خطر عدمپرداخت را
براي شركتهاي فروشنده افزایش ميدهد ،آنها انگیزه بیشتري براي نظارت بر شیوههاي مدیریت
هزینه مشتریان خود دارند .این امر احتماال در شركتهایي منعکس ميشود كه به منظور كاهش
هزینههاي قابل اجتناب در صورت كاهش فروش ،از اعتبار تجاري براي كاهش منابع مازاد استفاده
ميكنند ،كه این هم بیانگر پایینبودن چسبندگي هزینهها است (كاستا و حبیب .)2020 ،بنابراین،
انتظار ميرود كه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها رابطه معناداري وجود داشته باشد.
 .2.2مسائل نمایندگی ،اعتبار تجاری و چسبندگی هزینهها
افزایش رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني ،تولیدكنندگان را مجبور به شناسایي بهتر رفتار هزینههاي
خود كرده است (رستمي و همکاران .)1394 ،چسبندگي هزینه كه بر كارایي توزیع منابع تاثیر
ميگذارد ،یک مسئله مهم در مطالعه رفتار هزینه است (ژانگ و همکاران .)2019 ،ارتباط بین اعتبار
تجاري و چسبندگي هزینهها ،تنها تصویر جزئي از رفتار هزینه شركتها فراهم ميكند .مثالً كاما و
ویس )2013(2و یانگ )2019(3نشان دادند كه مدیران براي رسیدن به سود شركتهاي رقیب ،منابع
را كاهش ميدهند (چسبندگي بد) ،در حاليكه چنین كاهش هزینه نیز ميتواند یک واكنش منطقي به
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پریشاني مالي باشد (چسبندگي خوب) .از آنجا كه اعتبار تجاري ،نقش نظارتي خارجي ایفا ميكند،
احتمال دارد كه این رابطه به وسیله مسائل نمایندگي خاص شركت تعدیل گردد.
از دیدگاه اقتصادي با فرض منطقي بودن رفتار افراد ،فرض بر این است كه همه در وهلة
اول به دنبال به حداكثر رساندن منافع خویش هستند .مدیران نیز از این قاعده مستثني نیستند (حاجیها
و همکاران .)1398 ،از اینرو ،دالیل رفتاري ميتوانند باعث رفتار نامتقارن هزینهها شوند؛ حتي این
عوامل ميتوانند قويتر از عامل اقتصادي در تعیین رفتار هزینهها باشند .بنابراین ،یکي از مواردي كه
ميتواند بر چسبندگي هزینهها تأثیرگذار باشد ،انگیزه شخصي مدیران است كه از مسائل نمایندگي
نشأت ميگیرد (نمازي و جعفري .)1398 ،تئوري نمایندگي پیشبیني ميكند كه تضاد منافع بین
سهامدارن و مدیران منجر به ایجاد مسائل نمایندگي مي شود (علیمرادي و احمدي .)1392 ،مسائل
نمایندگي به دلیل عدم انطباق منافع سهامداران و نمایندگان (مدیران) رخ ميدهد .مدیران ممکن
است با دنبال كردن منافع شخصي ،در جهت منافع سهامداران عمل نکند (گائو و همکاران.)2018 1،
پیامد مسائل نمایندگي این است كه مدیران به منظور حفظ جایگاه ،قدرت ،پاداش و اعتبار خود ،به
فعالیتهاي ایجاد امپراتوري از جمله ،رشد شركت بیش از اندازه مطلوب آن به وسیله نگهداري منابع
بالاستفاده درگیر ميشوند (جنسن1986 2،؛ هوپ و توماس.)2008 ،
تصمیم مدیران به حفظ منابع بالاستفاده ،ميتواند ناشي از مالحظات شخصي نیز بوده و
نوعي هزینه نمایندگي ایجاد كند (آقایي و حسني .)1393 ،مدیران عالقمند به ایجاد امپراتوري هستند
با این حال ،تحقق منافع شخصي نیاز به پشتیباني منابع دارد (ژانگ و همکاران .)2019 ،بر اساس
ادبیات قبلي در مورد تئوري نمایندگي ،به دلیل اینكه مدیران از مدیریت سازمانهاي بزرگ و پیچیده،
منافع پولي و غیرپولي كسب ميكنند ،و سعي ميكنند كه از تصمیمات سخت و وقتگیر در رابطه با
كاهش منابع بالاستفاده اجتناب كنند ،منابع مازاد حفظ خواهند شد (چن و همکاران .)2012 ،بر
اساس انگیزه منافع شخصي مدیران ،آنها در زمان افزایش فروش ،با استخدام كاركنان بیشتر و با
Guo et al
Jensen
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افزودن سریع حقوق و دستمزد ،استراتژي توسعه سریع را اتخاذ خواهند كرد .با این حال ،در زمان
كاهش فروش ،مدیران ترجیح ميدهند كه هیچ كاري انجام ندهند و كاهش هزینهها را به تاخیر
بیاندازند (ژانگ و همکاران .)2019 ،از اینرو ،مدیراني كه بدنبال "ایجاد امپراتوري" هستند ،منجر
1

به رشد شركت ،بیش از اندازه مطلوب آن براي منافع شخصي مدیریتي ميشوند (چونگ و همکاران،
.)2018
درنتیجه ،مدیران تصمیمات مربوط به تعدیل منابع را به جاي انگیزههاي اقتصادي ،بر اساس

انگیزههاي شخصي اتخاذ ميكنند (هارتلیب و همکاران .)2020 ،بنابراین ،شركتهاي داراي مسائل
نمایندگي ،فرصت بیشتري براي انجام هزینههاي بیش از حد در هزینههاي عملیاتي از جمله
هزینههاي فروش ،اداري و عمومي دارند .چن و همکاران ( )2012نشان دادند كه گرایشات ایجاد
امپراتوري به چسبندگي هزینهها منجر ميشود و این رابطه مثبت تحت حاكمیت شركتي قوي،
ضعیفتر است كه این امر نشان ميدهد حاكمیت شركتي ميتواند مسائل نمایندگي را كاهش دهد و
به چسبندگي هزینه كمتر منجر شود.
از دیدگاه تئوري ترجیحي در تامین مالي ،شركتهاي ارائهدهنده اعتبار تجاري در مقایسه
با بانکها و واسطههاي مالي ،ميتوانند به راحتي اعتبار مشتریان خود را بررسي و نظارت كنند و در
دسترسي بهتر به اطالعات مرتبط با عملکرد و ثبات عملیاتي مشتریان ،اطمینان خاطر داشته باشند
(كائو و همکاران .)2018 ،در نتیجه ،در زمان كاهش فروش ،اعتبار تجاري در شركتهایي كه با
مسائل نمایندگي بیشتر مواجه هستند ،نقش نظارتي قويتري بازي خواهد كرد .این باید براي
شركتهاي داراي مسائل نمایندگي زیاد ،به صورت چسبندگي هزینه كم منعکس شود كه نمودي از
نقش نظارتي اعتبار تجاري بر رفتار هزینه است (كاستا و حبیب .)2020 ،بنابراین ،انتظار ميرود كه
مسائل نمایندگي بر رابطه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها تاثیر معناداري داشته باشد.

Cheung et al

132

1

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه.

سال یکم ،شماره سوم.

زمستان .1400

 .3پیشینه تجربی پژوهش
لي و ژانگ )2021(1در تحقیقي با عنوان "تاثیر محیط اقتصاد كالن بر چسبندگي هزینهها :شواهدي
از چین" با استفاده از دادههاي  2011تا  2019شركتهاي چیني به بررسي چسبندگي هزینهها و نیز
تأثیر عوامل اقتصاد كالن بر چسبندگي هزینهها پرداختند .نتایج نشان ميدهد در شرایطي كه روند
كلي نرخ رشد تولید ناخالص داخلي رو به كاهش است ،اگر نرخ رشد یک سال افزایش یافته باشد،
مدیران شركتها روند نرخ رشد را نادیده گرفته و تعدیالت به موقع انجام نميدهند ،منابع بالاستفاده
را حفظ ميكنند و از كوچک سازي جلوگیري به عمل ميآورند ،كه این موارد منجر به سطح باالي
چسبندگي هزینهها ميگردد.
كاستا و حبیب ( ،)2020در تحقیقي با عنوان "اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها" به بررسي
رابطه بین اعتبار تجاري و رفتار هزینه و نیز اثرات تعدیلي مسائل نمایندگي ،بر این رابطه با استفاده
از دادههاي ایاالت متحده طي سالهاي  1977الي  2017پرداخته است .در این تحقیق ،نقش نظارتي
شركتهاي تامین كننده ،با دسترسي این شركتها به اطالعات داخلي مشتریان خود ،از طریق تامین
مالي بهوسیله اعتبار تجاري مورد تایید قرار گرفت .براي اندازه گیري اعتبار تجاري از سه معیار و
همچنین مسائل نمایندگي از دو شاخص مخارج سرمایهاي و نسبت تحصیل سهام استفاده شده است.
نتایج نشان داد كه شركتهاي استفادهكننده از اعتبار تجاري باال ،با استفاده از هر سه معیار ،چسبندگي
هزینه كمتري دارند و این نتیجه در شركتهایي كه با مسائل نمایندگي بیشتري مواجه هستند،
مشهود است.
چانگ و همکاران ( )2019در تحقیقي با عنوان "سرمایهگذاران نهادي و چسبندگي هزینه:
تئوري و شواهد" به مطالعه تصمیمات مدیران شركتها در مورد هزینهها ،به خصوص هزینههاي
درگیر در موضوع چسبندگي هزینه ،و همچنین به بررسي نقش نظارتي سرمایهگذاران نهادي در
رسیدگي به مسئله چسبندگي هزینه كه اكثر شركتها در معرض آن قرار دارند ،پرداختند .با استفاده
از دادههاي شركتهاي ایاالت متحده طي سالهاي  1981الي  2012و با بکارگیري شاخصهاي
Li and Zhang
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متفاوت براي نظارت سرمایهگذاران نهادي ،نتایج نشان داد كه بین سرمایهگذاران نهادي بلند مدت و
كاهش چسبندگي هزینه رابطه وجود دارد .سرمایه گذاران نهادي بلند مدت كه به طور فعال در
حاكمیت شركتي حضور دارند ،شركتها را به كاهش چسبندگي هزینهها كه كاهنده ارزش هستند،
تشویق مينمایند .بنابراین ،اگر چسبندگي هزینه ،ارزش یک شركت را كاهش ميدهد ،انتظار ميرود
كه با تالشهاي سرمایهگذاران نهادي در جهت كاهش چسبندگي هزینهها ،عملکرد شركت بهبود
یابد .و این كاهش چسبندگي به بازار برتر و عملکرد بهتر شركت در آینده منجر ميشود .یافتههاي
آنها مستقل از تأثیر حاكمیت داخلي است.
چن و همکاران ( )2012در تحقیقي با عنوان "مسائل نمایندگي ،حاكمیت شركتي و رفتار
نامتقارن هزینههاي فروش ،اداري و عمومي" با استفاده از تئوري نمایندگي نشان دادند كه عامل ایجاد
رفتار نامتقارن هزینههاي فروش ،اداري و عمومي ،تنها عوامل اقتصادي نیستند بلکه مسائل نمایندگي
نیز باعث انحراف این هزینهها از سطح مطلوب آن ميشوند .آنها با استفاده از دادههاي  1500شركت،
طي دوره  1996الي 2005دریافتند كه درجه عدمتقارن هزینههاي فروش ،اداري و عمومي به دلیل
مسائل نمایندگي ،با انگیزههاي ایجاد امپراتوري مدیران رابطه مثبت دارد .عالوه بر این ،نتایج نشان
داد كه حاكمیت شركتي قوي ،رابطه مثبت بین مسائل نمایندگي و عدم تقارن هزینههاي فروش ،اداري
و عمومي را كاهش ميدهد ،كه این نشان ميدهد مکانیزمهاي حاكمیت شركتي ،در كاهش تأثیر
مسائل نمایندگي بر تصمیمات مدیران راجع به تعدیل هزینهها در واكنش به شوکهاي بروني تقاضا،
نقش مهمي ایفا ميكنند.
رضازاده و همکاران ( )1400پژوهشي با عنوان" بررسي تأثیر عدم اطمینان متغیرهاي كالن
اقتصادي بر رفتار چسبندگي هزینه" در  108شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة
سالهاي 1390تا  1398انجام دادند .الگوي رگرسیون پژوهش با استفاده از روش دو مرحلهاي فاما-
مکبث آزمون شده است .نتایج به دست آمده نشان ميدهد معیارهاي عدم اطمینان اقتصادي چون
رشد تولید ناخالص ملي ،نرخ تورم ،نرخ ارز و نرخ بهره تأثیر مثبت و معناداري بر چسبندگي هزینه
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ها دارند .بنابراین نتایج پژوهش گویاي آن است كه عدم اطمینان متغیرهاي كالن اقتصادي موجب
افزایش چسبندگي هزینه ها ميشود.
محمدزاده سالطه و علمي ( )1399پژوهشي با عنوان" تاثیر اجتناب مالیاتي بر چسبندگي
هزینه با تاكید بر استراتژي تجاري شركت" در  90شركت عضو بورس اوراق بهادار تهران در فاصلة
سالهاي  1389تا  1394انجام دادند .نتایج حاصل از پژوهش نشان مي دهد كه اجتناب مالیاتي بر
چسبندگي هزینه ها تاثیر معني داري دارد .هم چنین نتایج حاصله حاكي از آن است كه استراتژي
تجاري شركت بر ارتباط بین اجتناب مالیاتي و چسبندگي هزینه تاثیرگذار ميباشد؛ به نظر مي رسد
كه موقعیت هاي استراتژیک بر تصمیمات مدیران درباره حفظ منابع موثر بوده كه این امر در تغییرات
سیستماتیک رفتار هزینه منعکس مي شود.
نمازي و جعفري ( )1398به بررسي نقش تعدیل كنندگي هزینه نمایندگي بر رابطه بین
مسئولیت اجتماعي شركت و چسبندگي هزینهها طي دوره زماني  1385تا  1394پرداختند .یافتههاي
پژوهش حاكي از تأثیر مستقیم مسئولیت اجتماعي شركت بر چسبندگي هزینهها است .افزون بر این،
نتایج نشان دهنده تأثیر هزینه نمایندگي بر چسبندگي هزینهها است .از بین شاخصهاي مختلف هزینه
نمایندگي ،تأثیر معنادار تعدیلكنندگي دو معیار نسبت گردش دارایيها و تعامل بین فر صتهاي رشد
شركت و جریانهاي نقدي آزاد بر رابطه بین مسئولیت اجتماعي شركت و چسبندگي هزینهها نشان
داده شد اما شواهد الزم دال بر تأثیر تعدیلكنندگي نسبت هزینه عملیاتي به فروش خالص بر رابطه
بین مسئولیت اجتماعي شركت و چسبندگي هزینهها یافت نشد .همچنین ،هزینه نمایندگي بر شدت
رابطه بین مسئولیت اجتماعي شركت و چسبندگي هزینهها تأثیر دارد و بر طبق آزمون والد ،شدت
رابطه را كاهش ميدهد.
حاجیها و همکاران ( )1398تحقیقي با عنوان" تأثیر نگرش كوتاه مدت مدیران در چسبندگي
هزینة شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" با استفاده از  95شركت پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران براي دورۀ زماني 1384-1393انجام دادند .براساس نتایج پژوهش،
رابطة مدیریت سود بر مبناي اقالم واقعي با كاهش مخارج اختیاري و چسبندگي هزینهها پذیرفته
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ميشود .در واقع ،مدیر در هنگام كاهش فروش براي جلوگیري از وقوع زیان به مدیریت سود با
كاهش مخارج اقدام ميكند و مانع ميشود كه هزینهها رفتار چسبندگي ایجاد كنند .همچنین نتایج
نشان داد كه نگرش كوتاهمدت مدیران ،ارتباط منفي و معناداري با چسبندگي هزینه دارد.
رستمي و همکاران ( )1394در تحقیقي به بررسي تاثیر تأمین مالي خارج از ترازنامه و
محدودیتهاي مالي بر چسبندگي هزینهها و همچنین تاثیر اهرم مالي ،اندازه شركت ،كیفیت سود و
نسبتهاي سودآوري بر این رابطه ،با استفاده از دادههاي  60شركت پذیرفته شده در بورس طي
سالهاي  1387تا  1392پرداختند .شواهد تجربي پژوهش بیانگر وجود رفتار چسبندگي هزینهها و
تاثیر تأمین مالي و محدودیتهاي مالي بر شدت چسبندگي است .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد
كه ارتباط مثبت و قوي بین شدت چسبندگي با تأمین مالي خارج از ترازنامه و محدودیتهاي مالي
در كلیه شركتهاي مورد مطالعه بدون توجه به نوع صنعت وجود دارد.
 .4فرضیههای پژوهش
براساس مباني مطرح شده ،فرضیههاي پژوهش به صورت زیر تدوین شده است:
فرضیه اصلي اول :بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي  :1-1بین نسبت حسابهاي پرداختني بر بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و
چسبندگي هزینهها رابطه معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي  :1-2بین نسبت حسابهاي پرداختني بر فروش و چسبندگي هزینهها رابطه
معناداري وجود دارد.
فرضیه فرعي :1- 3بین نسبت حسابهاي پرداختني بر خرید و چسبندگي هزینهها رابطه معناداري
وجود دارد.
فرضیه اصلي دوم :مسائل نمایندگي بر رابطه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها تاثیر معناداري
دارد.
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فرضیه فرعي  :1مخارج سرمایهاي بر رابطه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها تاثیر معناداري
دارد.
فرضیه فرعي  :2نسبت تحصیل سهام بر رابطه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها تاثیر
معناداري دارد.
 .5روششناسی پژوهش
این تحقیق كاربردي است و طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربي بوده كه با استفاده از رویکرد پس
رویدادي (بوسیله اطالعات گذشته) انجام ميگیرد .روش و ماهیت پژوهش این مطالعه از نوع
همبستگي یا همخواني است .جهت جمع آوري اطالعات الزم جهت تبیین موضوعي پژوهش از
شیوه كتابخانهاي استفاده شده است .به منظور گردآوري اطالعات از جامعه آماري شركتهاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین براي محاسبه متغیرهاي تحقیق و اطالعات مربوط به
آن نیز از بانکهاي اطالعاتي و نرم افزارهاي مربوطه از دادههاي تجربي استفاده ميشود .در این
پژوهش از روشهاي كمي تجزیه وتحلیل آماري توصیفي و نیز استنباطي از جمله روش تجزیه
وتحلیل رگرسیون چندگانه بکار رفته است.
با توجه به قلمرو مکاني تحقیق ،جامعه آماري شامل كلیه شركتهاي پذیرفته شده در
سازمان بورس اوراق بهادار تهران ميباشد كه طي سال  1389الي  1398سهام آنها در تاالر اصلي یا
بازار اول مبادله شود و در عین حال شركتهاي عضو نمونه جامعه آماري ،با در نظر گرفتن قلمرو
مکاني و زماني تحقیق ،با توجه به معیارهاي زیر انتخاب ميشود:
 -1حداقل از ابتداي سال مالي  1389در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند؛
 -2شركتهاي نمونه از شركتهاي سرمایهگذاري و مالي (بانکها) نباشند؛
 -3شركتهاي نمونه در طول سالهاي  1388لغایت  1398دچار توقف نشده باشد تا قیمت سهام
متعارف تلقي گردد؛
 -4شركتهایي كه پایان سال مالي آنها  29اسفند باشد؛
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 -5شركتهاي نمونه در طول سالهاي  1388لغایت  ،1398سال مالي شان تغییر نکرده باشد؛ و
 -6اطالعات مورد نیاز پژوهش تا پایان سال مالي  1398به بورس اوراق بهادار ارائه شده و در
دسترس باشد.
پس از حذف شركتهاي فاقد شرایط ذكرشده 167 ،شركت براي انجام آزمونهاي آماري انتخاب
شده است.
 .5.1مدل پژوهش
مطالعات زیادي در مورد چسبندگي هزینه ،جهت آزمون وجود یا عدم وجود چسبندگي هزینه،
از مدل زیر كه توسعه یافته مدل اندرسون و همکاران ( )2003است ،استفاده كردهاند (نمازي و
جعفري1398 ،؛ چن و همکاران2012 ،؛ ونییریس و همکاران2015 1،؛ كاستا و حبیب.)2020 ،

)Log(SG&Ait/SG&Ait-1)= 0 + 1 Log (Salesit/Salesit-1)+ 2 DDit × Log (Salesit/Salesit-1
+ ∑5𝑚=3 m TCit +∑8𝑚=6 m (TCit × DDit × Log (Salesit/Salesit-1)) +
12
∑10
𝑚=9 m AGENCYi,t + ∑𝑚=11 m ) AGENCYi,t × TC1it × DDit × Log (Salesit/Salesit16
+∑14
𝑚=13 m (AGENCYi,t × TC2it × DDit × Log (Salesit/Salesit-1)) +∑𝑚=15 m

()1

× (AGENCYi,t × TC3it × DDit × Log (Salesit/Salesit-1)) + 17 SUDECit +  18 SUDECit
DDit × Log (Salesit/Salesit-1)+ 19 GDPit + 20 GDPit ×DDit × Log (Salesit/Salesit-1) + 21
× AINit + 22 AINit ×DDit × Log(Salesit/Salesit-1) +  23 EINit +  24 EINit × DDit
Log(Salesit/Salesit-1)t + it

كه در آن:
 SG&Ai,tهزینههاي فروش ،اداري و عمومي سال جاري؛  Salesi,tفروش سال جاري؛ DDi,t
متغیر ساختگي ،اگر فروش در سال  tكمتر از سال  t-1باشد ،برابر  1و در غیر این صورت ،برابر
صفر است؛  TCi,tاعتبار تجاري كه با استفاده از سه معیار اندازه گیري ميشود؛ AGENCYi,t
مسائل نمایندگي كه با استفاده از دو معیار اندازه گیري ميشود؛  SUDECi,tمتغیر مجازي كاهش
فروش؛  GDPi,tنرخ رشد تولید ناخالص داخلي؛  AINitشدت دارایي؛  EINitشدت كاركنان.

Venieris et al
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 .5.2تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
 .5.2.1متغیر وابسته :چسبندگي هزینه كه به این صورت تعیین خواهیم كرد ،از آنجا كه مقدار
متغیر ساختگي  DDi,tدر زمان افزایش فروش صفر است ،بنابراین ،ضریب  β1درصد افزایش در
هزینهها را در نتیجه  %1افزایش در درآمد فروش نشان مي دهد .همچنین ،از آنجا كه مقدار متغیر
 DDi,tهنگامي كه فروش كاهش ميیابد ،برابر  1است؛ بنابراین ضریب تاثیر  ،β2نشان دهنده میزان
چسبندگي هزینهها به ازاي  %1كاهش فروش و مجموع ضرایب  β1و  β2بیانگر میزان كاهش در
هزینهها در نتیجه  %1كاهش در درآمد فروش است .براي اثبات رفتار نامتقارن هزینهها باید + β1
 β2كوچکتر از  β1باشد؛ بنابراین ،رفتار نامتقارن هزینهها زماني اتفاق ميافتد كه ضریب تاثیر ،β1
مثبت و ضریب تاثیر  ،β2منفي باشد (اندرسون و همکاران2003 ،؛ چن و همکاران2012 ،؛ چونگ
و همکاران2018 ،؛ آقایي و حسني.)1393 ،
 .5.2.2متغیرهای مستقل :اعتبار تجاري( )TCi,tكه به وسیله سه شاخص اندازه گیري ميشود كه
عبارتند از:
 :TC1i,t )1اعتبار تجاري برابر است با حسابهاي پرداختني تقسیم بر بهاي تمام شده كاالي فروش
رفته (معیار نخست اعتبار تجاري)
(مولینا و پریو2012 ،؛ شنوي و ویلیامز2017 ،؛ آفریفا و همکاران)2018 ،
 :TC2i,t )2اعتبار تجاري برابر است با حسابهاي پرداختني تقسیم بر فروش (معیار دوم اعتبار
تجاري)
(آكتاس و همکاران2012 ،؛ فراندو و مولیر)2013 ،
 :TC3i,t )3اعتبار تجاري برابر است با حسابهاي پرداختني تقسیم بر خرید (معیار سوم اعتبار تجاري)
كه براي محاسبه خرید نیز از رابطه زیر استفاده ميكنیم :بهاي تمام شده كاالي فروش رفته به عالوه
تغییرات در موجودي كاال (آگستینو و تريویري)2019 ،
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 .5.2.3متغیرهای تعدیلگر :مسائل نمایندگي ( ،)AGENCYi,tمطابق با مطالعات قبلي ،از مخارج
سرمایهاي و نسبت تحصیل سهام1به عنوان شاخصهایي براي اندازه گیري آن استفاده نمودیم (گیرود
و مولر2010 ،؛ گائو و همکاران .)2018 ،یکي از پیامدهاي مسائل نمایندگي ،تمایل مدیران به ایجاد
امپراتوري است .چنین مدیراني احتماالً در قالب مخارج سرمایهاي یا تحصیل سهام براي ایجاد
امپراتوري ،بیش از حد خرج ميكنند .بنابراین ،از این دو معیار استفاده كردهایم چرا كه تمایل ایجاد
امپراتوري مدیران را نشان ميدهد .اگرچه جریان نقد آزاد در بسیاري از مطالعات قبلي از جمله چن
و همکاران ( )2012به عنوان شاخصي براي مسائل نمایندگي استفاده شده است ،در این مطالعه از
این معیار استفاده نشده است به دلیل اینكه جریان نقد آزاد ،وجه نقد اضافي حاصل از تفاوت بین
وجه نقد موجود و چشم انداز رشد شركت است (جنسن .)1986 ،با این حال ،مدیران لزوماً از
جریان نقد آزاد براي منافع شخصي ،سوء استفاده نميكنند .یک مدیر بدبین ممکن است در زمان
كاهش فروش ،وجه نقد آزاد بیشتري نگهداري كند .به عالوه ،این متغیر در تحقیقات مدیریت
عملیات ،به جاي شاخص مسائل نمایندگي به عنوان شاخصي براي منابع مازاد استفاده شده است
(كاستا و حبیب.)2020 ،
 :CAPEXi,t )1مخارج سرمایهاي برابر است با تغییر در خالص داراییهاي ثابت شركت در سال t
نسبت به سال  ، t-1كه با تقسیم برجمع دارایيهاي اول دوره مقیاس زدایي شده است (لشگري و
حقیقت شهرستاني1395 ،؛ رنجبر و همکاران1397 ،؛ كاستا و حبیب .)2020 ،این یک متغیر ساختگي
است ،هنگامي كه مقدار مخارج سرمایهاي بزرگتر از میانه است مقدار آن عدد یک ،و هنگامي كه
مقدار مخارج سرمایهاي برابر یا كوچکتر از مقدار میانه است مقدار آن عدد صفر خواهد بود .عدد
یک نشاندهنده مسائل نمایندگي باال و عدد صفر نشاندهنده مسائل نمایندگي پایین است.
 :ACQRATIOi,t )2نسبت تحصیل سهام برابر است با مجموع ارزش سهام تحصیل شده در
یکسال كه با تقسیم بر ارزش بازار شركت مقیاس زدایي شده است .مجموع ارزش سهام تحصیل
شده در یکسال نیز از طریق ،ارزش سرمایهگذاريهاي بلندمدت در پایان سال منهاي ابتداي سال
Acquisition ratio
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محاسبه ميشود (لشگري و حقیقت شهرستاني1395 ،؛ گائو و همکاران2018 ،؛ كاستا و حبیب،
 .)2020این یک متغیر ساختگي است ،هنگاميكه مقدار نسبت تحصیل سهام ،بزرگتر از میانه است
مقدار آن عدد یک ،و هنگامي كه مقدار نسبت تحصیل سهام برابر یا كوچکتر از مقدار میانه است
مقدار آن عدد صفر خواهد بود .عدد یک نشاندهنده مسائل نمایندگي باال و عدد صفر نشاندهنده
مسائل نمایندگي پایین است.
 .5.2.4متغیرهای کنترلی :همانطور كه قبال بیان شد ارتباط بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینه
ميتواند عالوه بر مسائل نمایندگي ،به وسیله انتظارات مدیریتي نسبت به تغییرات فروشهاي آتي،
و یا هزینههاي تعدیل منابع تحت تاثیر قرار گیرد .بنابراین متغیر مجازي كاهش فروش و نرخ رشد
تولید ناخالص داخلي را به عنوان شاخصي براي انتظارات مدیریتي ،شدت دارایي و شدت كاركنان
را به عنوان شاخصي براي هزینههاي تعدیل منابع در نظر گرفتیم SUDECi,t .متغیر مجازي كاهش
فروش كه برابر با یک است در صورتي كه فروش در سال  tكمتر از فروش در سال  t-1باشد در
غیر این صورت صفر است (بنکر و بایزالو GDPi,t .)2014 ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلي ،از آنجا
كه افزایش تولید ناخالص داخلي موجب افزایش خوشبیني مدیریتي در مورد فروشهاي آتي
ميگردد ،انتظار ميرود كه مدیران به حفظ منابع بالاستفاده ترغیب شوند AINi,t .شدت دارایي كه از
لگاریتم طبیعي نسبت كل داراییها به فروش براي شركت  iدر سال  tمحاسبه ميشود EINi,t .شدت
كاركنان كه از لگاریتم نسبت مجموع كاركنان به كل فروش بدست ميآید (اندرسون و همکاران،
2003؛ چن و همکاران2012 ،؛ چونگ و همکاران2018 ،؛ علیمرادي و احمدي.)1392 ،
 .6یافتههای پژوهش
 .6.1آمار توصیفی
در جدول  ،1آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش به شرح زیر ارائه شده است ،كه شامل میانگین،
میانه ،بیشینه ،كمینه ،انحراف معیار است .همانطور كه در جدول مشاهده ميشود ،میانگین متغیر
اعتبار تجاري شركتها بیانگر استفاده باالي شركتهاي مورد مطالعه از اعتبار تجاري ميباشد.
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جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیر

میانگین

میانه

بیشینه

كمینه

لگاریتم نسبت هزینههاي عمومي ،اداري و

0/0802

0/0769

0/8533

-0/8353

انحراف
معیار
0/1295

فروش امسال به سال قبل
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل

0/0784

0/0770

0/8805

-0/8103

0/1401

حسابهاي پرداختني تقسیم بر بهاي تمام

0/3139

0/1790

17/667

0/0000

0/7688

شده كاالي فروش رفته
حسابهاي پرداختني تقسیم بر فروش

0/2353

0/1364

17/082

0/0000

0/6044

حسابهاي پرداختني تقسیم بر خرید

0/2769

0/1690

19/418

0/001

0/6669

شدت دارایي

1/5963

1/2671

71/368

0/1497

2/2825

شدت كاركنان

0/0005

0/0004

0/0060

3/0600

0/0006

فراواني مشاهدات معیار نخست مسائل نمایندگي (مخارج سرمایهاي) 835 :مشاهده
فراواني مشاهدات معیار دوم مسائل نمایندگي (تحصیل سهام) 835 :مشاهده
فراواني مشاهدات متغیر مجازي كاهش فروش 427 :مشاهده

 .6.2آزمون فرضیه های پژوهش
نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي پژوهش به شرح زیر ارایه ميشود:
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش
نام متغیر

ضریب

انحراف

آماره تي

استاندارد

سطح معني
داري

لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل

0/3912

0/0337

11/591

0/0000

لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

-0/3132

0/1425

-2/1971

0/0281

مصنوعي فروش
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-0/9028

0/3668

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

0/0724

0/3156

0/2294

0/8185

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
فروش
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

0/0470

0/0454

1/0356

0/3005

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
خرید
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

0/3066

0/2940

1/0428

0/2972

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته × مخارج
سرمایهاي
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

-0/2702

0/3211

-0/8414

0/4002

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
فروش × مخارج سرمایهاي
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

-0/1266

0/0573

-2/2067

0/0275

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
خرید × مخارج سرمایهاي
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر
مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته × نسبت تحصیل
سهام
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-0/3306

0/7409

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
فروش × نسبت تحصیل سهام
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

0/0772

0/0404

1/9077

0/0566

مصنوعي فروش × حسابهاي پرداختني تقسیم بر
خرید × نسبت تحصیل سهام
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

0/1653

0/1203

1/3737

0/1697

مصنوعي فروش × متغیر مصنوعي كاهش فروش
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

-0/2532

0/5351

-0/4731

0/6361

مصنوعي فروش × نرخ تولید ناخالص داخلي
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

0/0466

0/0217

2/1427

0/0323

مصنوعي فروش × شدت دارایي
لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر

-27/174

61/167

-0/4442

0/6569

مصنوعي فروش × شدت كاركنان
مقدار ثابت

0/0476

0/0110

ضریب تعیین0/1358 :

آماره اف:

آماره دوربین

4/3274

0/0000

آماره اف آماره ناهمساني

10/328

واتسون:

لیمر0/3928 :

واریانس:

()0/0000

2/4205

()0/999

0/7892
()0/7598

سطح معني داري براي تک تک متغیرها و همچنین براي كل مدل در سطح اطمینان 95
درصد محاسبه شده است .با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده ميتوان ادعا كرد كه 13/58
درصد از تغییرات متغیر وابسته فرضیه پژوهش توسط متغیرهاي مستقل و كنترلي مربوطه توضیح
داده ميشود .خود همبستگي نقض یکي از فرضهاي استاندارد الگوي رگرسیون است و از آماره
دوربین -واتسون ميتوان جهت تعیین بود و نبود خود همبستگي در الگوي رگرسیون استفاده كرد.
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آمارهي دوربین -واتسون محاسبه شده ( )2/421كه بین  1/5 -2/5ميباشد بیانگر عدم وجود
خودهمبستگي است و استقالل باقي ماندههاي اجزاي خطا را نشان ميدهد .با توجه به سطح
معنيداري به دست آمده از آزمون اف لیمر مقاطع مورد بررسي همگن و داراي تفاوتهاي فردي
بوده بنابراین استفاده از روش دادههاي تركیبي براي مدل فرضیههاي پژوهش مناسب است.
همانطور كه در جدول  2مشاهده ميشود سطح معنيداري آماره  tبراي متغیر لگاریتم
نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر مصنوعي فروش × معیار نخست اعتبار تجاري ،لگاریتم
نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر مصنوعي فروش × معیار دوم اعتبار تجاري ،لگاریتم
نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر مصنوعي فروش × معیار سوم اعتبار تجاري از سطح
خطاي قابل قبول  5درصد بیشتر است ،بنابراین فرضیه اول پژوهش پذیرفته نميشود.
در فرضیه دوم سطح معنيداري متغیر لگاریتم نسبت فروش امسال به سال قبل × متغیر
مصنوعي فروش × معیار سوم اعتبار تجاري× معیار نخست مسائل نمایندگي (مخارج سرمایهاي)
از سطح خطاي  5درصد كمتر و تأثیرگذاري معیار نخست مسائل نمایندگي (مخارج سرمایهاي)
بر رابطه بین معیار سوم اعتبار تجاري (نسبت حسابهاي پرداختني بر خرید) و چسبندگي هزینهها
تأیید ميشود .ولي تأثیرگذاري معیار دوم مسائل نمایندگي (نسبت تحصیل سهام) بر رابطه بین
معیار اول اعتبار تجاري (نسبت حساب هاي پرداختني بر بهاي تمام شده كاالي فروش رفته) و
معیاردوم اعتبار تجاري(نسبت حسابهاي پرداختني تقسیم بر فروش) و چسبندگي هزینهها
پذیرفته نميشود.
 .7بحث و نتیجه گیری
اعتبار تجاري نقش مهم و اساسي در فعالیتهاي تجاري هر شركتي دارد و نشان دهنده میزان
اعتماد شركتهاي فروشنده و اعتباردهندگان به شركت است و ابزار تامین مالي كوتاهمدت محسوب
ميشود كه بهطور گستردهاي هم در كشورهاي توسعهیافته و هم در كشورهاي در حال توسعه استفاده
ميشود .از طرف دیگر ،افزایش رقابت در بازارهاي داخلي و جهاني شركتها را ملزم كرده تا رفتار
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هزینههاي خود را بهتر بشناسند و با مدیریت هر چه بهتر هزینهها ،سود شركت را به حداكثر رسانند.
در نتیجه ،نقش مهمي در اقتصاد ملي ایفا ميكنند .در این میان ،یکي از مواردي كه ميتواند بر رفتار
هزینهها تأثیرگذار باشد ،انگیزه شخصي مدیران است كه از مسائل نمایندگي نشأت ميگیرد .از اینرو،
در این مطالعه ،رابطه بین اعتبار تجاري و رفتار هزینهها و نیز اثر تعدیلي مسائل نمایندگي بر این
رابطه را ،با استفاده از سه شاخص متفاوت اعتبار تجاري و دو شاخص متفاوت مسائل نمایندگي ،در
شركتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار دادیم.
در این مطالعه نیز همانند سایر پژوهشها ،چسبندگي هزینههاي اداري ،عمومي و فروش
كامالً مورد تأیید قرار گرفت .ولي نتایج فرضیه اول نشان ميدهد كه با استفاده از هر سه معیار اعتبار
تجاري ( از آنجا كه اعتبار تجاري ممکن است تحت تاثیر مقدار فروش ،مقدار خرید و یا مبلغ بهاي
تمام شده كاالي فروش رفته قرار بگیرد از هر سه معیار براي اندازه گیري اعتبار تجاري استفاده شده
است) بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها رابطه معناداري وجود ندارد .در توجیه این نتیجه
ميتوان عنوان كرد كه مدیران داراي تمایالت ایجاد امپراطوري ،هنگام افزایش فروش ،احتماالً منابع
بیش از حد جمع ميكنند و بعید است هنگام كاهش فروش ،منابع بالاستفاده را كاهش دهند .بنابراین،
مدیران "خود خدمت" ممکن است وسوسه كمتري براي كاهش منابع بالاستفاده داشته باشند زیرا
كوچکسازي شركت با كاهش منابع ،شانس آنها را براي به حداكثر رساندن منافع شخصي كاهش
ميدهد .با توجه به اینكه چنین اقداماتي ،خطر عدم پرداخت را براي شركتهاي فروشنده افزایش
ميدهد ،انتظار ميرود كه آنها انگیزه بیشتري براي نظارت بر شیوههاي مدیریت هزینه مشتریان
خود داشته باشند؛ كه با توجه به نتیجه به دست آمده ،چنین به نظر ميرسد كه چنین انگیزهاي یا
ابزاري براي نظارت مدیران در نمونه آماري این پژوهش وجود ندارد .از این رو ،نقش نظارتي
شركتهاي فروشنده ،به واسطه تامین مالي از طریق اعتبار تجاري مورد تایید قرار نگرفت .این نتیجه
با نتایج پژوهش كاستا و حبیب ( )2020مطابقت ندارد.
نتایج فرضیه دوم ،همچنین نشان ميدهد كه تاثیر معیار نخست مسائل نمایندگي (مخارج
سرمایهاي) بر رابطه بین معیار سوم اعتبار تجاري (نسبت حسابهاي پرداختني بر خرید) و چسبندگي

146

فصلنامه تحلیل بازار سرمایه.

سال یکم ،شماره سوم.

زمستان .1400

هزینهها تأیید ميشود .در توضیح این رابطه ميتوان گفت كه مسائل نمایندگي به دلیل عدم انطباق
منافع سهامداران و مدیران رخ ميدهد .پیامد مسائل نمایندگي این است كه مدیران به منظور حفظ
جایگاه ،قدرت ،پاداش و اعتبار خود ،به فعالیتهاي ایجاد امپراتوري ميپردازند .بنابراین ،به دلیل
اینكه مدیران از مدیریت سازمانهاي بزرگ و پیچیده ،منافع پولي و غیرپولي كسب ميكنند ،سعي
مي كنند كه از تصمیمات سخت در رابطه با كاهش منابع بالاستفاده اجتناب كرده و منابع مازاد را
حفظ كنند .از این رو ،شركتهاي داراي مسائل نمایندگي ،فرصت بیشتري براي انجام هزینههاي
بیش از حد در هزینههاي عملیاتي از جمله هزینههاي فروش ،اداري و عمومي دارند .از طرف دیگر،
تئوري ترجیحي در تامین مالي نشان ميدهد كه شركتهاي ارائهدهنده اعتبار تجاري ميتوانند به
راحتي اعتبار مشتریان خود را بررسي و نظارت كنند و در دسترسي بهتر به اطالعات مرتبط با عملکرد
و ثبات عملیاتي مشتریان ،اطمینان خاطر داشته باشند .بر این اساس ،در زمان كاهش فروش ،اعتبار
تجاري در شركتهایي كه با مسائل نمایندگي بیشتر مواجه هستند ،نقش نظارتي قويتري بازي
ميكند .این نتیجه با نتایج پژوهش كاستا و حبیب ( )2020مطابقت دارد .ولي تأثیرگذاري معیار دوم
مسائل نمایندگي (نسبت تحصیل سهام) بر رابطه بین معیار اول اعتبار تجاري (نسبت حسابهاي
پرداختني بر بهاي تمام شده كاالي فروش رفته) و معیار دوم اعتبار تجاري (نسبت حسابهاي
پرداختني تقسیم بر فروش) و چسبندگي هزینهها پذیرفته نميشود .در نتیجه ،تاثیر مسائل نمایندگي
بر رابطه بین اعتبار تجاري و چسبندگي هزینهها ،با توجه به معیارهاي مختلف اعتبار تجاري و تعریف
مسائل نمایندگي ،متفاوت است.
باتوجه به اینکه در این مطالعه نیز همانند سایر پژوهشها ،چسبندگي هزینههاي اداري،
عمومي و فروش كامالً مورد تأیید قرار گرفت؛ از اینرو به مدیران پیشنهاد ميشود تا به جهت
جلوگیري از كاهش بیش از اندازه سود در زمان كاهش فروش ،سعي كنند تا از رویههاي مختلفي كه
باعث كاهش چسبندگي این نوع هزینهها ميشود ،استفاده كنند .همچنین ،با توجه به نتایج فرضیه
اول ،به مدیران پیشنهاد ميشود كه اطالعات خصوصي در مورد مشتریان خود را نگهداري نموده و
تالش بیشتري براي نظارت بر شیوههاي مدیریت هزینه آنها داشته باشند .چنین رفتاري به دلیل
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منضبط نمودن مدیران فرصتطلب شركتهاي خریدار ،مطلوب است؛ در غیر اینصورت ،خطر عدم
پرداخت براي شركتهاي فروشنده افزایش ميیابد .همچنین ،به تحلیلگران ،سرمایهگذاران و سایر
ذینفعان توصیه ميشود كه در مواجهه با شركتهاي داراي مسائل نمایندگي زیاد ،اعتبار تجاري را
بیشتر مورد توجه قرار دهند چرا كه اعتبار تجاري ،در این شركتها نقش نظارتي قويتري ایفا
ميكند .در نهایت ،نتایج این پژوهش بیانگر آن است كه در جامعه آماري ایران با توجه به معیارهاي
مختلف اعتبار تجاري و تعریف متفاوت مسائل نمایندگي ،رابطه بین آنها و چسبندگي هزینه یکسان
نیست ،بنابراین پیشنهاد ميشود به منظور دستیابي به نتایج مفیدتر ،آزمون بین متغیرها براي صنایع
مختلف بورس اوراق بهادار تهران به صورت جداگانه صورت گیرد .همچنین ،انجام پژوهشي با سایر
متغیرهاي مسائل نمایندگي از قبیل نسبت هزینه عملیاتي به فروش خالص ،یا نسبت گردش دارایيها
توصیه ميشود .افزون بر این ،در پژوهشهاي آتي ميتوان موضوع این پژوهش را جهت بررسي
رفتار هر یک از اجزاي هزینه هاي اداري ،عمومي و فروش و همچنین بهاي تمام شده كاالي فروش
رفته بررسي نمود .در این پژوهش اگر چه برخي از عوامل مؤثر بر چسبندگي هزینهها بر اساس
ادبیات پیشین كنترل شده است ،اما امکان دارد كه تمام عوامل تعیینكننده كنترل نشده باشد .همچنین،
از آنجا كه پژوهش حاضر با استفاده از  167شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام
گرفته و سال مالي آنها منتهي به آخر اسفندماه است؛ از این رو ،در تعمیم نتایج حاصل از این تحقیق
به كل جامعه باید جانب احتیاط رعایت شود.
فهرست منابع:
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