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چکـیده
سرمایهگذاران و تحلیلگران در بحث درخصوص هزینه سرمایه ،به طور معمول به میانگین ترکیبی هزینههای بدهی
شرکت و هزینه سهام ،اشاره میکنند .هزینه سرمایه متغیری چندبُعدی بوده که متأثر از متغیرهای مختلفی است .بنابراین
هدف این پژوهش ،مطالعه تأثیر افشای اطالعات و رشد دارایی و رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش
توصیفی-همبستگی است .به این منظور ،برای آزمون این اثرات تعداد  304شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار
تهران در طی دوره زمانی  3133الی  ،3131مورد مطالعه قرار گرفتند .در این پژوهش از متغیرهای افشای اطالعات ،رشد
دارایی و رشد فروش به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیر هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته ،و همچنین متغیرهای
عمر و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از نرمافزار
 EViewsاستفاده شد .نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر معنادار رشد دارایی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران میباشد ،اما معناداری این رابطه ،برای افشای اطالعات و رشد فروش ،مورد تأیید قرار نگرفت.

واژگـان کلـیدی :هزینه سرمایه ،افشای اطالعات ،رشد فروش ،رشد شرکت ،بورس اوراق بهادار.
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 -1مقدمه
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شواهد تجربی نشان میدهد گروههای مختلف در جامعه ،متقاضی اطالعات اجتماعی هستند و برخی بر گزارشهای شرکت
برای آگاهی از فعالیتهای سازمان تکیه میکنند .افشای اطالعات اجتماعی بخش مهمی از روش ارتباط شرکتها با ذینفعانشان
است (ژانگ و دیانگ .)4440 ،3هدف از افشای اطالعات مالی را میتوان ارزیابی عملکرد واحد تجاری ،قضاوت در مورد چگونگی
استفاده واحد تجاری از منابع موجود و پیشبینی روند سودآوری واحد تجاری در آینده دانست (بنیمهد و محسنی شریف.)4430 ،4
واژه افشای اطالعات در گسترهترین مفهوم خود به معنی چیزی جز ارائه اطالعات نمیباشد .حسابداران میکوشند این عبارات را
مفهومی دقیقتر به کار ببرند و هدف آنها ارائه اطالعات مالی درباره شرکت است که از طریق گزارشات مالی (معموالٌ دو قالب
گزارشات ساالنه) ارائه میشود (کوبیک و همکاران .)4430 ،1بنابراین افشای ابهامات مربوط به اقالم وجوه نقد نظیر سپردههای
مسدود بانکی یا سپردههای ارزی ممکن است با اهمیت و مربوط محسوب شود ،در حالی که افشای ابهامات مربوط به اقالم
نامشهود با همان میزان اهمیت ممکن است نامربوط باشد .اما از آنجایی که هر گروه از استفادهکنندگان معموالً به اقالم خاصی از
صورتهای مالی اهمیت بیشتری میدهند ،بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشند در ارتباط با اقالم مورد نظرشان ،افشای
کامل صورت گیرد (لین و وی.)4431 ،
هزینه سرمایه یکی از مفاهیمی است که همواره مورد توجه صاحبنظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین
سود حسابداری و سود اقتصادی است ،این مفهوم به شکلهای مختلف تعریف شده است لیکن یکی از تعریفهایی که مقبولیت
بیشتری دارد .هزینه سرمایه ،به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف میشود که با کسب آن ،ارزش واحد اقتصادی ثابت میماند .از
لحاظ مفهومی ،هزینه سرمایه یک شرکت عبارت است از هزینه فرصت سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در آن شرکت .هزینه
سرمایه از دو بعد دارای اهمیت است ،بعد اول این است که تمامی الگوهای ارزیابی اوراق بهادار بر هزینه سرمایه متکی است .بعد
دوم این است که سرمایهگذاری وجوه توسط شرکت و تعیین اولویتهای سرمایه گذاری و تعیین ساختار سرمایه بدون هزینه
سرمایه عملی نخواهد بود (سلیمی.)3130 ،
از آنجائیکه ساختار مالی شرکتها معموالً شامل منابع مختلفی است ،در محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ،تمامی منابع
در نظر گرفته میشوند .با توجه به این که منابع مختلف تأمین مالی شرکت دارای ریسکهای متفاوتی برای سرمایهگذاران است،
بنابراین هر یک از این گروهها ،خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط باشد (ایزدی نیا و کربالیی کریم،
 .)3133هزینه حقوق صاحبان سهام دارای اهمیت باالیی برای شرکتها میباشد ،زیرا این فاکتور عموماً برای ارزیابی بدیلهای
تأمین مالی (زورن )4442 ،0و همچنین در تهیه بودجه و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد .باال بودن هزینه حقوق
صاحبان سهام ممکن است منجر به نپذیرفتن سرمایهگذاریهای بالقوهای گردد که میتواند بر رشد آتی شرکت اثرگذار باشد.
بنابراین اگر راهی برای تحت تأثیر قرار دادن هزینه حقوق صاحبان سهام وجود داشته باشد ،مزیت نبردن از آن غیرمنطقی میباشد
(امبونگ ،نورمن و محمد.)4434 ،1
آیندهنگری گروههای استفادهکننده از صورتهای مالی ،همواره حسابداران را به جستجوی روشهای برتر و تفسیر اطالعات
مالی هدایت کرده است .از جمله روشهای برتر تفسیر اطالعات ،بررسی رشد داراییها و رشد فروش شرکت است .رشد داراییها را
میتوان به عنوان اخبار خوب و هم به عنوان اخبار بد تفسیر نمود .اخبار خوب به این ترتیب که مخارج سرمایهای به احتمال باال
همبستگی مثبت و قابل مالحظهای با فرصتهای سرمایهگذاری دارند .عالوه بر این مخارج سرمایهای باالتر ،ممکن است نشان-
دهنده این نیز باشد که بازار سرمایهای که منابع مالی را برای سرمایهگذاریها فراهم میکند ،اعتماد باالیی نسبت به شرکت و
مدیریت دارد .جنبه اخبار بد نیز به این ترتیب است که مدیران دارای این انگیزه میباشند که منافع خود را در شرکتها افزایش
دهند .به عنوان مثال مدیران به منظور بدست آوردن حقوق و مزایای باالتر ،خواهان آن هستند که سود حسابداری شرکت را بیش
از اندازه نشان دهند و به منظور افزایش سود حسابداری اقدام به افزایش مخارج سرمایهای میکنند .این موضوع ممکن است در
حالتی که هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده پوشش داده نشود و سود اقتصادی منفی ایجاد گردد نیز ،انجام گیرد .در این
شرایط سرمایهگذاران آگاه این موضوع را درك کرده و در نهایت بازده آتی منفی ایجاد میشود .سرمایهگذاری در این پروژهها باعث
میگردد که سرمایهگذاران در ابتدا به دلیل عدم تقارن اطالعاتی فریب خورده و در سالهای آتی از موضوع مطلع گشته و بازده را از
این جهت تعدیل؛ بنابراین طبق پژوهشهایی که در ادبیات پیشین اشاره گردید این انتظار وجود دارد که یک رابطهی منفی بین
بازده آتی سهام و رشد داراییها وجود داشته باشد (مشایخی ،افتخاری و پروایی.)3134 ،
رشد فروش نیز یکی از شاخصهای ارزیابی فعالیت شرکت میباشد .رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می-
شود که بازار ریسک کمتری را برای شرکت در نظر بگیرد .از طرفی شاخصهای بحران مالی نیز یکی از شاخصهای مطلوب
جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهیها و قابلیت نقدینگی شرکتها میباشد که با استفاده از اطالعات حسابداری میتوان بحران
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مالی شرکتها را پیشبینی نمود و سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل شرکت آگاه
نمود (قره بیگلو،آب چر وآب چر.)3131 ،
معیارهای رشد شرکت یعنی رشد فروش و رشد دارایی ،به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی در تصمیمگیری مدیریت برای
انتخاب شیوۀ تأمین مالی و حداکثرسازی ارزش شرکت تلقی میشوند و این ابزار به سرمایهگذاران و سهامداران ،در تصمیمگیری،
آگاهی و دانش میدهند .بطور یقین ،شناسایی راههای مختلف تأمین مالی و بهرهگیری از ابزارهای مناسب مالی ،مدیریت را در اتخاذ
تصمیمات صحیحتر و کسب منافع بیشتر برای شرکتها یاری خواهند نمود .استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را
خواهد داد تا از ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند (اعطاییزاده و دارابی .)3131 ،روشهای افشاسازی یک
شرکت را میتوان بعنوان مکانیسمی در حمایت از حقوق سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب میشود تا عدم تقارن
اطالعاتی کمتر بوجود آید و هزینه نمایندگی کاهش یابد .پیامدهای نامطلوب عدم تقارن اطالعاتی را میتوان با افشا و شفافیت
اطالعات مالی به منظور کاهش عدم تقارن اطالعاتی اطالعات تعدیل نمود .از سوی دیگر مفهوم هزینه سرمایه بین تصمیمات مالی
در شرکت و تصمیمات سرمایهگذاری ارتباط برقرار میکند ،لذا با توجه به مطالب گفته شده تعیین رابطه بین افشای اطالعات ،رشد
شرکت و هزینه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است .در نتیجه هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا افشای
اطالعات و رشد فروش و رشد دارایی تأثیری بر هزینه سرمایه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران دارند؟

افشای اطالعات بهتر ،هماهنگی و مشارکت میان شرکتها و سرمایهگذاران را با توجه به تصمیمهای سرمایهگذاری که مبتنی
بر قیمت سرمایهگذاری است ،بهواسطه تعادل میان جریانهای نقدی آینده مورد انتظار به نرخی باالتر ،بهبود میبخشد .بازار سرمایه
در تعیین ارزش صحیح افشای شرکت در درازمدت کارامد است .صرف اطالعات ،شامل ارزش ذاتی افشای بیشتر شرکت است.
برای شرکتهای با کیفیت افشای باالتر ،انتظار میرود صرف اطالعات برابر با افشای اطالعاتی معادل با افشای رقیبانی با داراییها
و شرایط بازار مشابه باشد ،اما برای شرکتهای با کیفیت افشا و شفافیت پایین ،این صرف اطالعات کمتر خواهد بود (مدهانی،3
.)4431
کومار ( )4440در بحث خود به این نکته اشاره دارد که شرکتها به منظور افزایش نقدشوندگی سهام خود افشا را افزایش
میدهند (شوستر و کونل .)4440 ،4منطق این موضوع چنین است که از طریق افشای بیشتر اطالعات عدم تقارن اطالعات کاهش
مییابد .به همین خاطر جذابیت اینگونه سهام برای سرمایهگذاران افزایش یافته و متعاقباً نقدشوندگی آنها باال میرود .گیرنستین و
سمی ( )3330و لیم و همکاران ( )4441نشان دادند که سطح افشا و عدم تقارن اطالعات رابطه منفی با همدیگر دارند .آنها در
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طی مطالعات خود مشاهده کردند که فاصله بین قیمت خرید و فروش با افزایش افشا کاهش مییابد (امبونگ و همکاران ،
.)4434
هزینه سرمایه نیز برای یک سرمایهگذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت
سرمایهگذاری دیگر با ریسک مشابه است .نرخ کاهش که برای تبدیل جریانهای نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار
میگیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمینکنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آنها در کل سرمایهگذاری یا میانگین
وزنی هزینه سرمایه باشد (ایزدی نیا و کربالیی کریم.)3134 ،
0
با توجه به موضوع ،پژوهشهای متعددی در این خصوص صورت گرفته است .سونیل داتا و نزلوبین ( ،)4432پژوهشی را با
عنوان افشای اطالعات ،رشد شرکت و هزینه سرمایه انجام دادند .نتایج پژوهش آنها حاکی از وجود تأثیر افشای اطالعات بر
هزینه سرمایه و رشد شرکت بر هزینه سرمایه میباشد .تفاوت پژوهش حاضر با این مورد ،درخصوص رشد شرکت میباشد که خود
از دو فاکتور رشد دارایی و رشد فروش تشکیل شده ،که در حاکی از نوآوری در پژوهش حاضر میباشد
همچنین گوتام و ویدیا )4431( 1اثر محدودیتهای تأمین مالی بر رشد  4434شرکت هندی را در دوره  3330تا  4443مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که رشد شرکتها پایدار است و اندازه و محدودیتهای تأمین مالی اثر منفی بر
رشد شرکتها دارند .البرت و همکاران ( )4442به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه اطالعات حسابداری افشا شده در مورد
یک واحد تجاری ،با درنظر گرفتن تنوع آنها ،در هزینه سرمایه آن واحد نمود پیدا می کند .نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است
که کیفیت اطالعات حسابداری به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه سرمایه شرکت تأثیر میگذارد .بک و همکاران0
( )4441نیز با استفاده از یک پایگاه داده اثر مشکالت مالی ،قانونی و فساد بر رشد شرکتهای  10کشور را مورد بررسی قرار دادند.
یافتههای آنها نشان میدهد ،اینکه آیا مشکالت مالی ،قانونی و فساد ،رشد شرکت را محدود میکند یا خیر ،بستگی به اندازه
شرکت دارد و شرکتهای کوچکتر بیشتر از شرکتهای دیگر محدود هستند .همچنین تنها یک رابطه ضعیف بین درك شرکتها
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1 . Madhani
2 . Schuster and Connell
3 . Embong and et al
4 . Sunil Dutta and Nezlobin
5 . Gautam & Vaidya
6 . Beck and et al
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از کیفیت دادگاهها در کشورشان و رشد شرکت وجود دارد .اسیلی و اهارا ،)4440( 3در خصوص اطالعات و هزینه سرمایه بیان
داشتند که تفاوت در ترکیب اطالعات عمومی و خصوصی بر هزینه سرمایه تأثیر میگذارد.
خواجوی و علیزاده طالتپه ( )3130نیز در پژوهش خود با عنوان بررسی رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نشان دادند که بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه شرکتها در
بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه معناداری وجود ندارد .خواجوی و صالحینیا ( )3130پژوهشی را با عنوان محدودیتهای تأمین
مالی و رشد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند و نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین محدودیتهای تأمین مالی و
رشد داراییها و رشد فروش بعنوان شاخصهای محاسبه رشد شرکت رابطه منفی معناداری وجود دارد .ناظمی و نصیری ( )3131در
پژوهش خود با عنوان بررسی ارتباط میان افشای اطالعات و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
نشان دادند که اقدام به افزایش میزان افشای اطالعات میکنند ،نقدشوندگی سهام بیشتری نسبت به دیگر شرکتها دارند.
همچنین افزایش میزان اطالعات افشا شده شرکتها منجر به کاهش خطر برآورد سرمایهگذاران میشود و افزایش میزان اطالعات
افشا شده شرکتها با هزینه سرمایه آنها ارتباط معناداری ندارد .رحیمیان و توکل نیا ( )3134نیز به بررسی ارتباط انحنایی بالقوه
بین فرصتهای رشد و اهرم مالی و ارتباط بین توانایی مالی و اهرم مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
پژوهش حاکی از آن است که ارتباط  Uشکل وارون ،بین فرصتهای رشد و اهرم مالی و عدم وجود رابطه بین درماندگی مالی و
اهرم مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار شهر تهران وجود دارد .مهرآذین و عباس نژاد ( )3134نیز به بررسی «اثر محافظه-
کاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی» پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه معکوس و معناداری بین محافظه-
کاری و هزینه سرمایه وجود دارد .همچنین رابطه بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس میباشد .درنهایت
نوروزی و مرهونیاننژاد ( )3134نیز درپژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر افشای اطالعات و ویژگیهای عملکردی بر هزینه
سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،نشان دادند که هیچ یک از متغیرهای افشای اطالعات بر هزینه
سرمایه شرکت اثر معناداری ندارند .همچنین نتایج مربوط به مدل تأثیر ویژگیهای عملکردی شرکت بر هزینه سرمایه مشخص
شد ،تنها متغیرهای میزان سودآوری ،اندازه شرکت ،بازده داراییها دارای تأثیر منفی معنادار بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند.

 -3فرضیههای پژوهش
در راستای دستیابی به هدف پژوهش ،فرضیههایی نیز به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول :افشای اطالعات بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تأثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :رشد داراییها بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد.
فرضیه سوم :رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد.

 -4روش پژوهش
این پژوهش برحسب هدف کاربردی و براساس نوع داده ،کمّی است .همچنین از لحاظ تحلیل دادهها از نوع توصیفی-
همبستگی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که حداقل از ابتدای
سال  3133در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ،تا پایان سال  3131حضور داشته و از چهار ویژگی زیر ،به طور همزمان برخوردار
باشند:
 )3اطالعات مالی شرکت برای دورۀ زمانی پژوهش موجود باشد )4 .طی دورهی پژوهش در بورس حضور داشته باشد )1 .سال
مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد )0 .جزو شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها ،لیزینگ و بیمه نباشد )1 .در دورهی بررسی،
تغییر سال مالی نداده باشند.
با در نظر گرفتن شرایط فوق ،تعداد نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی منظم و یا (در صورت محدود بودن
تعداد شرکتهای واجد شرایط پژوهش) ،روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند .پس از حذف شرکتهای بدون معیارهای یادشده،
از بـین کـل شرکتهای پذیرفته شـده در بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد  304شرکت در حکم جامعهی غربال شده آماری این
پژوهش باقی ماند و دادههای مربوط به پنج سال ( 3133تا  )3131این شرکتها از نرمافزار  Eviewsاستخراج خواهد شد.

1 . Easley and O'Hara
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جدول  -1جامعهی آماری پژوهش
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 3131
شرکتهایی که در سالهای  3133الی  3131در بورس حضور داشتهاند:
شرکتهای هلدینگ و واسطهگر مالی:
شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به  34/43نمیباشد:
تعداد شرکتهایی که اطالعات مالی آنها ناقص میباشد:
شرکتهای دارای وقفه معامالتی بیش از  0ماه
نمونه پژوهش (جامعه واجد شرایط)

% 344
% 01
-%2
-% 3
- % 30
- % 31
% 43

 144شرکت
 132شرکت
( 11شرکت)
( 00شرکت)
( 13شرکت)
( 13شرکت)
 304شرکت

 -1-4متغیرهای پژوهش

 رشد داراییها ( :)AGبرای محاسبه رشد داراییها همانند پژوهش گری و جانسون ،)4433( 3کارپنتر و پترسن)4443( 4و دارابی و کریمی ( )3133از رابطه زیر استفاده میشود:
مجموع دارایی های اول دوره  −مجموع دارایی های پایان دوره

= رشد دارایی ها

مجموع دارایی های اول دوره
 رشد فروش ( :)SGهمانند پژوهش گوتام و ویدیا )4431( 1و رحمان )4433( 0برای محاسبه رشد فروش از رابطه زیراستفاده شد:
لگاریتم فروش سال قبل  -لگاریتم فروش سال جاری = رشد فروش
ج -هزینه سرمایه :مدل مورد استفاده برای محاسبه هزینه سرمایه در این پژوهش ،مدل گوردن است که از مدل ارزش-
گذاری زیر مشتق میشود:
()3

)𝑔𝐷0 (1+
𝑔𝑘−

در این مدل  Kمعرف هزینه سرمایه سهام عادی میباشد و میتوان آن را از طریق رابطه زیر به دست آورد:
()4
 : 𝐷1سود نقدی پرداخت شده برای هر سهم
 : 𝑃0قیمت هر سهم در ابتدای سال مالی.

𝑔+

𝐷1
𝑃0
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الف -افشای اطالعات :کیفیت افشای شرکتی ،یکی از متغیرهای درونزای این تحقیق است .در این تحقیق از امتیازهای
سالیانه کیفیت افشای شرکتی که برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .امتیازهای
کیفیت افشای شرکتهای پذیرفته شده برای دورههای  3 ،0 ،1و 34ماهه محاسبه و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای
سالهای  3134به بعد منتشر گردیده است .این امتیازها ،ارزیابی بورس دربارۀ میزان آگاهی بخشی افشای شرکتی را منعکس
مینماید .امتیازهای مذکور ،براساس میانگین وزنی معیارهای به موقع بودن و قابلیت اتکای اطالعات افشا شده محاسبه میگردد.
اطالعات ارزیابی شده ،براساس مقررات افشای اطالعات در بورس ،ازجمله صورتهای مالی سالیانه ،صورتهای مالی میان دوره-
ی  1و ( 0حسابرسی شده) و  3ماهه و پیشبینی درآمد هر سهم در مقاطع زمانی  3 ،0 ،1و 34ماهه میباشد (نوروش و حسینی،
.)3134
ب -رشد شرکت :برای محاسبه رشد شرکت ،از دو بعد رشد داراییها و رشد فروش استفاده شده است.

= 𝑃0

𝑡𝐾 = 𝑟𝑖 ,

𝑔 :نرخ رشد سود تقسیمی.
د -متغیرهای کنترلی
عمر شرکت :به منظور اندازهگیری عمر شرکت از مدت سالهای حضور شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.
اندازه شرکت :برای کنترل اثر این متغیر بر هزینه سرمایه از لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت استفاده شده است.

1 . Gray and Johnson
2 . Carpenter and Petersen
3 . Gautam and Vaidya
4 . Rahman
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 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی دادهها
خالصه وضعیت آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش پس از غربالگری و حذف دادههای پرت در جدول  4نشان داده
شده است.
افشای
اطالعات
303/1402
314
-4/402
-3/332

متغیرها
میانگین
میانه
چولگی
کشیدگی

جدول  -2نتایج آمار توصیفی
هزینه
رشد
رشد
سرمایه
فروش
داراییها
4/4434
4/3132
4/4410
4/444
4/3043
4/3144
1/344
-4/111
3/130
31/044
33/233
333/333

عمر شرکت
43/3014
33
4/401
1/411

اندازه
شرکت
0/3040
0/4040
4/301
3/400
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در جدول  1نیز ،خالصه نتایج آزمون مانایی با روش  ADFآمده است .همانطور که مالحظه میشود ضریب معنیداری به جز
متغیر کنترلی عمر شرکت ،کمتر از  4/41هستند ،بنابراین میتوان گفت میانگین واریانس و کوواریانس در سطح مستقل از زمان
است .همچنین در ادامه ،برای بررسی نرمال بودن توزیع خطاها از آزمون جارکیو -برا استفاده شد که نتایج حاکی از نرمال بودن
توزیع خطاها بود.

عنوان متغیر
ADF
دیکی و فولر

Prob
Static

افشای
اطالعات
4/4444
044/130

جدول  -3نتایج آزمون مانایی
رشد
رشد
فروش
داراییها
4/4444
4/4444
123/131
004/433

هزینه
سرمایه
4/4444
011/414

عمر شرکت
4/3033
3/43202

اندازه
شرکت
4/4444
040/344

 فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقلدر این مطالعه برای بررسی عدم وجود همخطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
عنوان
متغیر
افشای اطالعات
رشد داراییها
رشد فروش
هزینه سرمایه
عمر شرکت
اندازه شرکت

جدول  -4نتایج فرض عدم هم خطی
هزینه
رشد
رشد
افشای اطالعات
سرمایه
فروش
داراییها
4/441
-4/410
-4/414
3
**
**
4/344
4/333
3
-4/414
**
4/414
3
4/333
-4/410
3
4/414
**4/344
4/441
4/433
-4/403
-4/414
4/442
-4/441
-4/440
4/414
4/403

عمر
شرکت
4/442
-4/414
-4/403
4/433
3
-4/403

اندازه
شرکت
4/403
4/414
-4/440
-4/441
-4/403
3

همانطور که مشاهده میشود تمامی ضرایب کمتر از  4/2هستند بنابراین میتوان فرضیه عدم همبستگی خطی بین متغیرهای
پژوهش را پذیرفت.

 برآورد مدل اصلی پژوهشقبل از برآورد مدل ابتدا باید روش مناسب تخمین مدل براورد شود .برای انتخاب میان روشهای حداقل مربعات تلفیقی ،اثر
ثابت )FE(3و اثر تصادفی  )RE(4از آزمونهای چاو 1و آزمون هاسمن 0استفاده شده است .نتایج بدست آمده از جدول  1نشان می-
دهد که  Probدر آزمون لمیر کوچکتر از  4/41است ،بنابراین در انتخاب بین دو روش دادههای تلفیقی و اثرات ثابت ،روش اثرات
)1 . Fixed Effects (FE
)2 . Random Effects (RE
3 . Chow Test
4 . Hausman Test

6

ثابت مورد تائید است .همچنین نتایج آزمون هاسمن نیز نشان میدهد که  Probبزرگتر از  )4/2331( 4/41است ،بنابراین در
انتخاب بین دو روش اثرات تصادفی و اثرات ثابت ،روش اثرات تصادفی مورد تائید است.

مدل کلی پژوهش

جدول  -5نتایج آزمون لیمر و هاسمن
آزمون هاسمن
آماره  Fلیمر
معناداری
کای دو
معناداری
آماره F
4/301

4/4443

41/044

4/2331

با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،با استفاده از آزمون اثرات تصادفی به تخمین مدل و آزمون فرضیات میپردازیم.

 -2-5آزمون فرضیات پژوهش
 -3نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش :افشای اطالعات بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تأثیر مثبت دارد.

P-value
4/334
4/200
4/342
4/021

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول فوق سطح معناداری بزرگتر از  4/41است و بیانگر عدم تأیید فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر
مثبت افشای اطالعات بر هزینه سرمایه میباشد .بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تائید قرار نمیگیرد .همچنین ضریب رگرسیونی
برابر با  4/444و ضریب رگرسیون تعدیل شده  4/443است .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول فوق  4/403میباشد و این
عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و نشان از مستقل بودن باقیماندهها است .برای معناداری مدل مورد برازش
باید به قسمت آماره  Fو سطح معناداری مراجعه کرد .جدول فوق نشان میدهد که آماره  Fدر حد پایینی است ( )4/403و سطح
معنادرای نیز برابر  4/333است ،بنابراین میتوان استناد نمود که  P-valueکمتر از خطای دلخواه  αاست ،پس نتیجه میگیریم
که مدل معنادار نیست.
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جدول  -6تحلیل رگرسیون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم
متغیر
آماره t
ضریب
4/303
4/441
افشای اطالعات
4/432
4/434
عمر شرکت
4/433
4/441
اندازه شرکت
4/231
4/443
C
4/403
آماره F
4/444
R2
4/443
 R2تعدیل شده
4/403
آماره دوربین -واتسون
4/333
سطح معنی داری ()Prob

 -4نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش :رشد داراییها بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر مثبت دارد.
جدول  -7تحلیل رگرسیون فرضیه دوم
آزمون فرضیه دوم
متغیر
ضریب
آماره t
4/310
4/341
رشد دارایی ها
4/131
4/430
عمر شرکت
4/302
4/440
اندازه شرکت
C
4/004
4/40
4/34
آماره F
R2
4/433
4/442
 R2تعدیل شده
4/434
آماره دوربین -واتسون
4/410
سطح معنی داری ()Prob

P-value
4/441
4/031
4/302
4/143
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با توجه به نتایج ارائه شده در جدول فوق سطح معناداری کوچکتر از  4/41است و بیانگر تأیید فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر
مثبت رشد داراییها بر هزینه سرمایه میباشد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش مورد تائید قرار میگیرد .همچنین ضریب رگرسیونی
برابر با  4/433و ضریب رگرسیون تعدیل شده  4/442است .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول فوق  4/434می باشد و این
عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و نشاندهنده برازش مناسب مدل میباشد .برای معناداری مدل مورد
برازش باید به قسمت ) Prob (F-statisticمراجعه کرد .جدول فوق نشان میدهد ) Prob (F-statisticبرابر  4/410است،
بنابراین میتوان استناد نمود که  P-valueکمتر از خطای دلخواه  αاست ،پس نتیجه میگیریم که مدل به طور کلی از لحاظ
آماری مورد قبول است و مقدار باالی آماره ( )Fبیانگر این مطلب است که رابطه خطی قویای میان متغیرها در این مدل وجود
دارد ،در نتیجه مدل رگرسیون مناسب میباشد و درنتیجه متغیر رشد دارایی ،قدرت پیشگویی متغیر وابسته یعنی هزینه سرمایه را
دارد.
 -1نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش :رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر مثبت دارد.
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جدول  -8تحلیل رگرسیون فرضیه سوم
آزمون فرضیه سوم
متغیر
ضریب
آماره t
4/343
4/414
رشد فروش
4/104
4/434
عمر شرکت
4/404
4/444
اندازه شرکت
C
4/022
4/440
4/143
آماره F
R2
4/443
4/434
 R2تعدیل شده
4/421
آماره دوربین -واتسون
4/333
سطح معنی داری ()Prob

P-value
4/101
4/210
4/314
4/033

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول فوق سطح معناداری بزرگتر از  4/41است و بیانگر عدم تأیید فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر
مثبت رشد فروش بر هزینه سرمایه میباشد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش مورد تائید قرار نمیگیرد .همچنین ضریب رگرسیونی
برابر با  4/443و ضریب رگرسیون تعدیل شده  4/434است .مقدار آماره دوربین -واتسون طبق جدول فوق  4/421میباشد و این
عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند ،در نتیجه مدل مورد نظر دارای برازش نیست .همچنین سطح معناداری به
دست آمده که برابر با  4/333میباشد نشان میدهد که این مقدار از آلفای پژوهش ( )4/41بیشتر بوده در نتیجه فرضیه فوق رد
میشود.

 -6بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر درخصوص بررسی تأثیر افشای اطالعات و رشد شرکت بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد که افشای اطالعات بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد .با توجه به نتایج ،در فرضیه اول پژوهش مبنی بر تأثیر افشای اطالعات بر هزینه سرمایه ،چون
سطح معناداری بزرگتر از  4/41است ،در نتیجه این فرضیه مورد تأیید قرار نمیگیرد .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهشهای
خواجوی و علیزاده طالتپه ( ،)3130ناظمی و نصیری ( )3131و نوروزی و مرهونیاننژاد ( )3134همسو بوده و با نتایج پژوهشهای
سونیل داتا و نزلوبین ( ،)4432اسیلی و اهارا ( )4440و مهرآذین و عباس نژاد ( )3134مغایرت دارد .در تبیین این یافته میتوان
گفت که افشای اطالعات در شرکتهای بررسی شده آنچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است و به دلیل فقدان تحلیل-
گران مالی ،میزان افشای اطالعات شرکتها نتوانسته میزان عدم تقارن اطالعاتی در بازار سرمایه و درنتیجه هزینه سرمایه شرکت-
ها را به طور قابل توجهی تغییر دهد .همچنین بنابرنتایج حاصل شده رشد داراییها بر هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران تأثیر مثبت دارد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش پذیرفته میشود .یافتههای این فرضیه با پژوهش سونیل
داتا و نزلوبین ( )4432مطابقت دارد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت که افزایش در داراییهای هر شرکتی میتواند بیان کند
شرکت در مسیر سودآوری حرکت میکند ،رشد دارایی نوعی سرمایهگذاری در شرکت را نشان میدهد درنتیجه میتوان انتظار
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اعطاییزاده ،رضا و دارابی ،رویا (« )3131رابطۀ میان معیارهای مختلف رشد شرکت و نسبت تغییرات سود انباشته در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،راهبرد مدیریت مالی ،سال  ،1شماره  ،3صص .43-14
ایزدی نیا ،ناصر و کربالیی کریم ،امیرحسین (« )3133شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اراق
بهادار تهران» ،مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال  ،0شماره  ،3صص .32-14
خواجوی ،شکراله و صالحی نیا ،محسن (« )3130محدودیتهای تأمین مالی و رشد شرکت (مطالعه موردی :بورس اوراق
بهادار تهران)» ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،دوره  ،2شماره  ،41صص .43-01
خواجوی ،شکراله و علیزاده طالتپه ،وحید (« )3130بررسی رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» ،مجله بررسیهای حسابداری .پیاپی  ،2صص .41-00
دارابی ،رویا و کریمی ،اکرم (« )3133تأثیر نرخ رشد داراییهای ثابت بر بازده سهام» ،پژوهشنامه حسابداری مالی و
حسابرسی ،دوره  ،4شماره  ،3صص .33-314
رحیمیان ،نظام الدین و توکل نیا ،اسماعیل (« )3134اهرم مالی و ارتباط آن با درماندگی مالی و فرصتهای رشد در شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (روابط خطی و انحنایی)» ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،جلد ،1
شماره  ،44صص .343-343
سلیمی ،احمد (« )3130محاسبه هزینه سرمایه واحد تجاری» ،دو ماهنامه حسابرس ،دوره  ،3شماره  ،12صص .344-343
قرهبیگلو ،حسین ،آب چر ،بهجت و آب چر ،سمانه (« )3131تئوری چشمانداز و بررسی نقش نرخ رشد فروش و نحوه
سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار» ،ماهنامه پژوهشهای مدیریت و حسابداری ،شماره  44و
.43-01 :41
مشایخی ،بیتا ،افتخاری ،وحید و پروایی ،اکبر (« )3134بررسی معیارهای مختلف رشد داراییها در پیشبینی بازده آتی سهام
در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی)» ،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،دوره ،0
شماره  ،33صص .33-334
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داشت شرکتی که رشد دارایی باالیی دارد ،در سالهای آتی بتواند بازده مناسبی به دست آورده و همین انتظار تأثیر بر ارزشگذاری
سرمایهگذاران بازده مورد انتنظار آنها را شکل دهد .در فرضیه سوم مبنی بر تأثیر رشد فروش بر هزینه سرمایه در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نتایج نشان داد که بین ایندو متغیر رابطهای وجود ندارد .بنابراین فرضیه سوم پژوهش
پذیرفته نمیشود .یافتههای این فرضیه با نتایج پژوهش سونیل داتا و نزلوبین ( )4432مطابقت ندارد .در تبیین این نتیجه نیز می-
توان گفت که به احتمال زیاد ،در شرکتهای مورد بررسی فرصتهای رشد فروش ،در حد کمی میباشد در نتیجه بر هزینه سرمایه
تأثیرگذار نبوده ،فرصتهای رشد به عنوان یک دارایی نامشهود مورد استفاده قرار گرفته ،و هرچه فرصت رشد یک شرکت بیشتر
باشد ریسک آن نیز بیشتر است ،اما به دلیل سطح کم رشد فروش در پژوهش حاضر ،بین این مؤلفه و هزینه سرمایه رابطهای
حاصل نشد.
درمجموع میتوان گفت که یاتوجه به اینکه افشای داوطلبانه و اختیاری اطالعات شرکتها میتواند به عنوان مفهومی در نظر
گرفته شود که به موجب آن سازمانها بر منافع ذینفعانشان از طریق الزامات قانونی ،تأکید داشته باشند ،بنابراین پیشنهاد میشود با
داشتن الزامات قانونی و افشای الزامی اطالعات مالی درخصوص رشد شرکتها و سازمانها ،بتوان به عنوان سازوکارهای مؤثر
جهت گسترش روابط بین واحد تجاری و ذینفعانش تالش نمود .بنابراین الزم است آن دسته از سرمایهگذاران که توجه به سودهای
جاری و کوتاه مدت دارند و به منظور به حداکثر رساندن سودآوری خود ،اولویت را به سرمایهگذاری در شرکتهایی دهند که
بیشترین افشای اطالعات را داشته باشند و سرمایه خود را به هدر ندهند .همچنین پیشنهاد میشود نهادهای حرفهای که
مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری را بر عهده دارند به تدوین استانداردهای حسابداری اجتماعی توجه کنند و با انجام
تحقیقات بیشتر و با عنایت به ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر کشورمان زمینهی الزم برای افشای اینگونه اطالعات را
توسط مدیران واحدهای تجاری فراهم آورند .از آنجایی که افشای اطالعات مربوط به اثرات اجتماعی فعالیت واحدهای تجاری
بدون وجود قوانین الزامآور امکانپذیر نیست ،لذا نهادهای قانونگذار نیز باید در زمینهی تدوین قوانین الزامآور در این زمینه اقدام
نمایند و همچنین رشد شرکت از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان ،استفاده ازمزایای ناشی از افزایش چندگانگی و افزایش
درآمد ،سودآوری و بهبود مزیت رقابتی موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد و همچنین هزینه سرمایه را به حداقل میرساند.
همچنین پیشنهاد میشود که اثر افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و ارزش شرکت؛ و همچنین اثر
مشکالت مالی ،قانونی و فساد بر رشد شرکت و تأثیر درصد تغییرات سود سهام پرداختی بر رشد آتی شرکتها نیز در پژوهشهای
بعدی مورد بررسی قرار گیرند.
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- فصلنامه پژوهش،») «اثر محافظهکاری و افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی3134(  فاطمه، علیرضا و عباس نژاد،مهرآذین
.31-334  صص،3  شماره،1  دوره،های تجربی حسابداری
) «بررسی ارتباط میان افشای اطالعات و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در3131(  طاهره، امین و نصیری،ناظمی
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 اولین کنفرانس.»شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط
. موسسه بینالمللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی، شیراز،ملی حسابداری و مدیریت
) «بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت3134(  سیدعلی، ایرج و میرحسینی،نوروش
.310-332 ،11  شماره،30  دوره، بررسی های حسابداری و حسابرسی،»سود
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بررسی ارتباط بین معافیتهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری
در منطقه آزاد تجاری چابهار

پریسا محقق ،*1مجید جامی ،2مهدیه مودی

3
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تاریخ پذیرش0099/90/72 :
کد مقاله79800 :

چکـیده
مالیات بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ،همواره در برنامههای توسعه ،جایگاه ویژهای داشته است .اعطای
تخفیف مالیاتی برای سرمایهگذاریهایی است که به تولید ،ارزآوری و استقرار تولیدکنندگان در مناطق محروم ،کمک
نماید .دولت با برقراری سیاست حمایت از سرمایهگذاران و فعاالن اقتصادی مناطق مورد نظر ،زمینه را برای انتقال سرمایه
به مناطق مذکور فراهم میکند .معافیتهای مالیاتی از دالیل اصلی رشد و توسعه مناطق آزاد تجاری میباشد .لذا در
مطالعه حاضر به بررسی ارتباط بین معافیتهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار پرداخته شده
است .تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی -پیمایشی
میباشد .از بین کلیه شرکتها و غرفههای واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار ،تعداد  393شرکت طبق فرمول کوکران و با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .نتایج نشان میدهد که بین معافیتهای مالیاتی و میزان سرمایهگذاری
ارتباط معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :معافیتهای مالیاتی ،میزان سرمایهگذاری

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی هاتف ،زاهدان (نویسنده مسئول)
parisamohaghegh1371@gmail.com

 -2دکتری حسابداری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی هاتف ،زاهدان
 -3کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی هاتف ،زاهدان

11

 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)17تابستان (شهریور) 1011

یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ،مالیات است .با توجه به اینکه در ایران بودجه دولت متکی به درآمدهای حاصل از
فروش نفت و منابع طبیعی است ،نقش مالیات در تأمین منابع دولت ،تاکنون نتوانسته آنچنانکه شایسته است پررنگ باشد .ظرفیت
مالیات در کشور به نحوی باالست و این توان ازیکطرف به درآمدها ،مصارف و سرمایهگذاری متکی بوده و از طرف دیگر با اهداف
بلندمدت و میان مدت و برنامهریزیهای حکومت در خصوص شیوههای دریافت مالیات بستگی دارد .هر چه میزان مالیات دریافتی
بیشتری داشته باشد ،مخارج دولت نیز بیشتر در اقتصاد مصرف میگردد و استفاده بیشتر از منابع در اختیار دولت منجر به رشد و
توسعه اقتصادی میگردد( .حسین نورانی و حسنعلی گراشی)0300 ،
دولت در برخی موارد برای تشویق به گروه های خاصی از افراد ،بنگاه ها و فعاالن اقتصادی جهت سرمایهگذاری در مناطق
مشخص ،آنها را از پرداخت مالیات معاف می کند( .علی عسکری و تینا جعفری)0300 ،
معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص و یا به منظور کمک به قشری خاص اعطا می شود .در واقع ،اعمال
معافیت های مالیاتی یکی از مهمترین سیاست های مالی به شمار می رود که عالوه بر تنظیم جریان مصارف و منابع عمومی،
اهدافی مانند اشتغال کامل ،تثبیت قیمت ها ،رشد اقتصاد ملی و منطقه را نیز دنبال می کند .یکی از اهداف معافیت های مالیاتی،
توسعه و تقویت بنیه اقتصادی مناطق خاص می باشد( .حجت اهلل عبدالملکی و شهناز شیردلیان)0380 ،
بنا به تعاریف بین المللی ،منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری
کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ،بخشودگی سود و عوارض گمرکی ،عدم وجود
تشریفات زاید ارزی ،اداری و مقررات دست و پا گیر و همچنین سهولت و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات با جذب
سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به رشد و توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید( .فریبا سالمی و همکاران)0301 ،
ایجاد یک منطقه آزاد امتیازات ویژه ای را می تواند به همراه داشته باشد .از جمله ی این امتیازات می توان به ایجاد فرصت
های اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش
صادرات اشاره کرد .به همین دلیل امکانات و تسهیالت قانونی ،شرایط مساعدی را جهت سرمایهگذاری های اقتصادی و زیر بنایی
برای حضور فعاالن اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده است)www.companyregister.ir( .
لذا محقق به مطالعه و بررسی ارتباط بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار می پردازد
تا تاثیر این معافیت ها بر میزان سرمایهگذاری در این منطقه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 -2مبانی نظری
مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از
درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینههای عمومی و حفظ منافع اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی مالی
خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی.)0320 ،
مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته به عنوان عمدهترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه بوده و
بخش قابل توجهی از هزینههای عمومی را پوشش میدهد به گونهای که در برخی از کشورها  09تا  00درصد از هزینههای
عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین میگردد .در اقتصاد کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدها و عدم توانایی سیستم
مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم ،میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده و بخش قابل توجهی از همین مالیات تشخیصی
نیز به مرحله وصول نمیرسد و اگر هم وصول گردد هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر می شود.
همچنان که مشوق ها مورد استفاده قرار می گیرند ،میزان استفاده از عوامل تولید تحت تاثیر قرار می گیرد .استفاده از مشوق
ها باعث می شود که قیمت عوامل غیر متحرک تولید ،مانند زمین افزایش یابد .اگر بازار عوامل تولید کارا باشد ،قیمت عوامل تولید
در یک منطقه هدف به گونه ای تعیین می شود که نرخ سود درون منطقه هدف با نرخ سود در خارج از منطقه هدف برابر شود.
حتی اگر قیمت عوامل تولید برای ثابت نگه داشتن سود به اندازه کافی افزایش یابد ،مالیات پایین تر و قیمت های باالتر زمین،
باعث جذب فعالیت هایی می شوند که سرمایه برتر هستند و بنابراین استفاده کنندگان از زمین تمایل به جانشینی سرمایه به جای
زمین دارند و در نتیجه مقادیر سرمایه در درون منطقه هدف افزایش می یابد( .بارتیک و تیموتی)0000 ، 0

1 Bartik, timothy
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 -1-2مناطق آزاد تجاری
پس از جنگ جهانی دوم ،نظریات مربوط به توسعه اقتصادی با جدیت و دقت هر چه بیشتر موضوع بحث مجامع اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و بین المللی قرار گرفت .تشکیل سازمان های بین المللی  :سازمان ملل متحد ،بانک جهانی و بانک
های توسعه ای منطقه ای ،کنفرانس توسعه و تجارت (آنکتاد) ،موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) و غیره .برگزاری ده
ها کنفرانس بین المللی در زمینه توسعه اقتصادی موجب آگاهی ملل توسعه نیافته از عقب ماندگی خویش گردید .موضوع توسعه
اقتصادی به ویژه در سالهای بعد از دهه  0019جنبه حاد و سیاسی به خود گرفت .به طوری که توسعه اقتصادی به صورت یک
ضرورت حیاتی برای دولت ها درآمده و اصوالً تداوم حکومت ها تابعی از موفقیت آنها در این زمینه قرار گرفت( .رفعتی ،محمدرضا،
)0310

 -2-2تئوری سرمایهگذاری

 -3پیشینه تحقیق

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)17تابستان (شهریور) 1011

دکتر علی جهانخانی ،سرمایهگذاری را صرف وجوه در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده تعریف می کند.
(جهانخانی ،علی)0323 ،
هدف سرمایهگذاری در نهایت ،باال بردن ارزش سرمایه فعلی می باشد( .جعفر پورنصیر محله ،ناصر ،همان ماخذ،ص)70
هر تئوری در زمینه های فعالیتهای سرمایهگذاری معطوف بر  3هدف عمده از طریق سرمایه گذاران می باشد :
الف) کسب اصل اطمینان ،ب) کسب حداکثر برگشت در سرمایه ،ج) تعادل بین ریسک و بازده
امتیازات قانونی برای افرادی که در منطقه آزاد چابهار سرمایهگذاری می کنند به شرح زیر است:
 -0ماده  03قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  :اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال
دارند ،نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات
بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود.
(مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسالمی ایران)
 -7ماده  0مقررات سرمایهگذاری :سرمایهگذاران خارجی میتوانند در فعالیتهای اقتصادی منطقه به هر نسبتی سرمایهگذاری
نمایند( .مجموعه قوانین سرمایهگذاری مناطق آزاد)
 -3ماده  0مقررات صادرات و واردات  :کاالهایی که از خارج کشور جهت صدور مجدد ،وارد منطقه آزاد می شوند از پرداخت
عوارض بندری و فرودگاهی معاف هستند( .مجموعه قوانین صادرات و واردات مناطق آزاد)

محمد اوشنی و حمید رستم زاد ( ،)0300در پایان نامه ای به بررسی "تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی در
شرکت های صادرکننده استان ایالم" پرداختند .جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از مدیران و کارشناسان شرکتهای
صادرکننده استان ایالم که محصوالت خود را به بازار کشور عراق صادر می کنند که با توجه به حجم کم جامعه آماری و احتمال
برگشت ناپذیری پرسشنامه از روش تمام شماری استفاده شده است و در مجموع تعداد  799پرسشنامه جمع آوری گردید .ابزار
گردآوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد بوده است .جهت بررسی روایی پرسشنامه تحقیق از روایی محتوایی و برای بررسی پایایی
آن نیز از ضریب آلفای کرونباخ ( )9/07استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.
نتایج نشان دادند که برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادرکننده استان ایالم تاثیر ( )9/81مثبت و
معناداری دارد .همچنین معافیت های مالیاتی ( ،)9/21ارائه پاداش های مهم ( ،)9/28سیاست های حمایتی ( )9/80و استراتژی
های سبز صادرات ( )9/89نیز بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادرکننده استان ایالم تاثیر مثبت و معناداری دارند.
کیومرث شهبازی و جالل گنجی ( ،)0308در پایان نامه ای به بررسی"اثر آستانه ای سیاست مشوق های مالیاتی بر توسعه
صنعتی استان های کشور با استفاده از رهیافت رگرسیونی انتقال مالیم پانلی" پرداختند .بنابراین در این مطالعه با معرفی متغیرهایی
مانند نرخ متوسط مالیاتی در سطح استان ها به عنوان شاخص مشوق های مالیاتی شرکت های تجاری ،شاخص های توسعه
صنعتی و شوک بارتیک به عنوان شاخص تقاضای نیروی کار ،به بررسی نقش سیاست مشوق های مالیاتی اعم از تخفیفات و
معافیتها بر متغیرهای کالن اقتصاد استانی مانند رشد تشکیالت شرکتی ،دستمزد سرانه ،نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری در قالب
چهار مدل و در دوره  0380تا  0300با استفاده از مدل داده های تابلویی پرداخته شد .همچنین به بررسی رابطه غیرخطی بین
سیاست مشوق مالیاتی و توسعه صنعتی استان های ایران با استفاده از مدل  PSTR0و متغیر حد آستانه ای نرخ متوسط مالیات
1 Panel Smooth Transition Regression Models
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استانی برآورد شد .طبق نتایج این تحقیق اعطای مشوق های مالیاتی در قالب کاهش نرخ مالیات متوسط در سطح استانی تاثیر
مثبت اما بسیار ناچیزی بر افزایش رشد تشکیالت شرکتی و دستمزد سرانه نیروی کار داشته و بر نرخ اجاره مسکن و نرخ بیکاری
تاثیر بی معنی دارد .همچنین نتایج نشان داد که نرخ متوسط مالیات شرکتی در سطح استانی رابطه غیرخطی با شاخص های توسعه
صنعتی نظیر ضریب درجه توسعه صنعتی و ضریب ویژه توسعه صنعتی داشته و تغییر رژیم در این مدل ها در حد آستانه ای نرخ
مالیات 00/2درصد رخ می دهد.
علی عسکری و تینا جعفری ( ،)0300در پایان نامه ای به " بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق آزاد از
گذشته تاکنون (( ،)0320_0303مطالعه موردی ،مناطق آزاد قشم ،کیش و چابهار) "پرداختند .در این تحقیق با مطالعه تجربه دیگر
کشورها ،هدف روشن ساختن آثار اقتصادی مناطق آزاد و دستیابی به شرایط الزم برای موفقیت و عوامل موثر در شکست آن ها
بوده است .مطالعات موردی انجام شده نشان داده اند که مناطق آزاد در صورتی که درست طراحی و اجرا شده و از شرایط الزم
برای جذب سرمایهگذاری های مستقیم خارجی و برقراری پیوندهای ماقبل با اقتصاد داخلی برخوردار باشند ،می توانند فضای
مناسبی برای گسترش سرمایهگذاری های صنعتی _ بازرگانی با مشارکت خارجیان بوده و به اهداف یاد شده دست یابند .درس
هایی که از بررسی تجربه دیگر کشورها آموخته ایم ،می توانند در هموار ساختن مسیر حرکت مناطق آزاد ایران ما را یاری نمایند.
لوک هایوود و مایکل نویمان ،)7970( 0در مقاله ای به بررسی " اثرات تعادلی معافیت های مالیاتی برای حقوق کم" پرداختند.
آنها یک مدل جستجوی شغل ساختاری با مالیات ناپیوسته بر روی داده های اداری آلمان ایجاد و تخمین زدند .شبیه سازی سیاست
های ضد واقعیت پیامدهای توزیعی اصالح معافیت مالیاتی را برجسته می کند .آنها دریافتند که  0/00میلیون نفر فقط به دلیل
معافیت مالیاتی در بازار کار شرکت می کنند .حذف یارانه مالیاتی از نظر بودجه به این کارگران آسیب می رساند (به عنوان مثال
بازنشستگان  ،دانشجویان)  ،اما به کسانی که مستقل از معافیت مالیات به دنبال مشاغل کوچک هستند  ،ضرر می رساند .عالوه بر
این  ،حذف منجر به اختالف بیشتر در حقوق تعادل خواهد شد  ،و به سود کارگرانی که بیشتر جستجو می کنند (کسانی که شغل
دیگری ندارند) با هزینه کارگرانی که کمتر جستجو می کنند (به عنوان مثال افرادی که به دنبال کار دوم هستند).
ایشول جی و همکاران،)7979( 7در مقاله ای به بررسی "تاثیر برنامه ریزی مالیاتی و مشوق های مالیاتی بر سودآوری شرکت
ها در مناطق آزاد تجاری" پرداختند .در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای ترسیم یک نمونه استفاده شده
است.همچنین از مدل رگرسیون خطی چندگانه برای تعیین روابط بین مشوق های مالیاتی و سودآوری استفاده شد.نتایج این مطالعه
نشان می دهد که این تحقیق توانسته است براساس مشوق های مالیاتی اعطا شده توسط دولت ،اطمینان از سودآوری شرکت های
بزرگ را در سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری ایجاد کند.همچنین اثبات شده است که سیاست های تشویقی مالیاتی اعطا شده در
مناطق ،وسیله قابل اعتمادی برای توسعه صنعتی است.
سپهر قاضی نوری و زهرا هاشمی ،)7979( 3به بررسی اینکه " آیا مشوق های مالیاتی و بودجه مستقیم  ،ورودی و خروجی
نوآوری را در شرکت های با فناوری پیشرفته افزایش می دهند؟" پرداختند .مشوق های مالیاتی و بودجه مستقیم دو ابزار پشتیبانی
عمومی مختلف هستند که برای تسهیل شکل گیری و رشد شرکت ها استفاده می شوند .شواهد تجربی محدود اثر دو سیاست
مختلف و تعامالت آنها را برای شرکت ها مقایسه کرده است .در این مقاله ،آنها اثرات اصلی و متقابل این مداخالت را در شرکتهای
با فناوری پیشرفته بررسی می کنند .از آنجا که شرکت های بزرگ و کوچک به روش های مختلفی نوآوری دارند  ،آنها با استفاده از
یک روش طراحی فاکتوریل  ،استفاده از مشوق ها را توسط  SME0های پیشرفته و شرکت های بزرگ ایرانی مقایسه می کنند .در
این مقاله تفاوت های قابل توجهی بین ابزار و اندازه شرکت وجود دارد .نتایج نشان می دهد که برای  SMEها  ،معافیت مالیاتی
تأثیر قابل توجهی در سرمایهگذاری تحقیق و توسعه دارد و بودجه تأثیر قابل توجهی بر سرمایهگذاری تحقیق و توسعه  ،کارمندان
تحقیق و توسعه و محصوالت جدید دارد .با این حال  ،هیچ اثر متقابل بین ابزار وجود ندارد .برای شرکت های بزرگ  ،بودجه ابزاری
موثر برای سرمایهگذاری تحقیق و توسعه است .همچنین  ،یک تأثیر متقابل بین مشوق های مالیاتی و بودجه مستقیم برای
محصوالت جدید وجود دارد .این یافته ها نشان می دهد که بودجه ابزاری موثرتر از معافیت مالیاتی  ،به ویژه برای شرکت های
کوچک و متوسط است  ،اما حاکی از برخی تغییرات در سیاست های پشتیبانی شرکت های با فناوری پیشرفته در ایران است.

 -4فرضیه تحقیق
بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
1 Luke Haywood, Michael Neumann
2 ISHUL G. UNDIE , DORATHY C. AKPAN , ADAMU H. SEZUO
3 Sepehr Ghazinoory, Zahra Hashemi
4 Small & Medium Enterprises
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 -5مدل تحقیق
معافیت مالیاتی باعث جذب سرمایه های خارجی و افزایش میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد می شود و در نتیجه رشد و
توسعه منطقه آزاد تجاری چابهار را بدنبال خواهد داشت .با توجه به توضیحات ،مدل مفهومی نحوه ارتباط بین معافیت های مالیاتی
و میزان سرمایهگذاری در منطقه آزاد تجاری چابهار بصورت زیر است:
رشد و توسعه
منطقه آزاد تجاری
چابهار

میزان سرمایه
گذاری

معافیت مالیاتی

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

 -6روش پژوهش

 -1-6جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند( .دکتر غالمرضا خاکی،
 )0328جامعه آماری در این تحقیق کلیه شرکتها و غرفه های واقع در منطقه آزاد تجاری چابهار است که در بازه زمانی  0300می
باشد .ضمنا حجم جامعه کل برابر با  0032می باشد .نمونه آماری نمونه کوچکی از کل جامعه آماری است که باید تمام شرایط
جامعه آماری را داشته باشد و جواب حاصل به کل جامعه آماری تعمیم داده می شود .در این پژوهش براساس فرمول کوکران نمونه
ای به حجم  393شرکت انتخاب شدند .همچنین روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی می باشد.

 -2-6چگونگی گردآوری اطالعات و ابزار پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)17تابستان (شهریور) 1011

این پژوهش از لحاظ نوع و هدف ،کاربردی می باشد و از آنجایی که روش انجام تحقیق بصورت میدانی و از طریق پرسشنامه
است بنابراین از لحاظ روش و ماهیت از نوع توصیفی و پیمایشی می باشد و با توجه به اینکه روابط بین متغیرها بررسی میگردد از
نوع همبستگی می باشد .در این پژوهش از طیف لیکرت استفاده شده است .طیف لیکرت یک مقیاس فاصله ای است که از تعدادی
عبارت و گزینه های جوابیه تشکیل شده است( .غالمرضا خاکی)0328 ،

در این تحقیق برای گردآوری اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق ابتدا به صورت کتابخانه ای از مطالعات مرتبط استفاده شد.
سپس از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است .در نهایت اطالعات استخراج شده از پرسشنامه های توزیع شده بین
غرفه داران منطقه آزاد چابهار از طریق نرم افزار  SPSSو با استفاده از آزمون های مربوطه به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد.

 -7روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
 -1-7آزمون های آماری پژوهش
در ابتدا با استفاده از جداول فراوانی و آمارههای توصیفی ،متغیرهای جمعیت شناختی تحلیل شدند ،در بخش بعدی با استفاده از
روش رگرسیون ،فرضیه ی پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و برای آزمون نرمال بودن جزء خطا از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف
استفاده شد .برای بررسی فرضیه و آنالیز دادههای پژوهش ،نرم افزار  SPSSمورد استفاده قرار گرفت.

 -2-7آزمون روایی و پایایی
در پژوهش های کمی ابزار اندازه گیری باید دارای دو ویژگی فنی پایایی و روایی باشد.

الف) روایی
مفهوم روایی بیان می دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه و صفت مورد اندازه گیری را میسنجد .روش های متعددی
برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که می توان به روایی محتوا ،روایی مالک و روایی سازه اشاره نمود (عابدی و
شواخی.)019 :0380 ،
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ب) پایایی
مفهوم پایایی بیان می کند که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد .در پژوهش های
کمی برای محاسبه ضریب پایایی از روش هایی مانند اجرای دوباره ،روش همتا ،روش دو نیمه کردن ،روش کودر-ریچاردسون و
آلفای کرونباخ و دیگر روش ها استفاده میگردد.
پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق توسط محقق طراحی شده است و روایی آن قبالً توسط اساتید مربوطه مورد ارزیابی و
در نهایت تأیید قرار گرفته است و پس از تایید ،پرسشنامه بین غرفه داران جهت پاسخگویی به سوالت و جمع آوری اطالعات
توزیع میگردد .جهت پایایی پرسشنامه ها از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و مقدار آلفای کرونباخ  9/000گزارش
شده است که سازگاری درونی باالیی را برای  30آیتم نشان می دهد و از پایایی بسیار خوبی برخوردار است.

 -3-7آزمون فرضیه ها

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)17تابستان (شهریور) 1011

در این پژوهش هدف پژوهشگر تعمیم نتایج بدست آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگتر میباشد .این تعمیم مستلزم
آن است که پژوهشگر از روشهای آماری پیشرفته تری تحت عنوان آمار استنباطی استفاده نماید .در این تحقیق از روش رگرسیون
ساده برای آزمون فرضیه ی تحقیق استفاده خواهیم کرد.
فرضیه :بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.
جدول  -1نتایج حاصل از مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه

متغیر

ضریب رگرسیونی

خطای معیار

آماره t

سطح معنی داری

عرض از مبدا

9/90

9/90

0/30

9/080

معافیت مالیاتی

9/00

9/97

09/72

9/999

آماره F

0170

سطح معنیداری F

9/999

نتایج جدول فوق حاکی از آن است که تاثیر معافیت های مالیاتی بر میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری در چابهار
(کلیه شرکتها و غرفههای واقع در منطقه) معنادار است (زیرا سطح معنی داری بدست آمده برای معافیت مالیاتی از سطح آزمون
( )9/90کمتر است) .مقدار سطح معنی داری  Fمدل کمتر از سطح آزمون میباشد که نشان میدهد که مدل رگرسیونی معنی دار
بوده و امکان برازش چنین مدلی نیز وجود دارد.

 -4-7ارزیابی مدل های برازش داده شده
در این قسمت مدلی که در بخش قبل برازش داده شد ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .در واقع نرمال بودن خطا از فروض مدل-
های رگرسیونی میباشد .بدین ترتیب خطای حاصل شده از برازش مدل باید نرمال باشد .برای آزمون نرمال بودن جزء خطا می
توانیم از آزمون کلوموگروف اسمیرنوف استفاده کنیم .در صورت نرمال بودن خطا میتوانیم اظهار نظر کنیم که مدل از برازش
خوبی برخوردار است.
جدول ( )2-1نتایج آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف برای خطای مدل

خطاها مدل فرضیات

آماره آزمون

سطح معنی داری

فرضیه

9/972

9/799

طبق جدول فوق خطای مدل رگرسیونی فرضیه از توزیع نرمال پیروی میکند (زیرا سطح معنی داری برای فرضیه از 9/90
بیشتر شده است) .پس مدل رگرسیونی مذکور از برازش مطلوبی برخودار است.
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 -8نتیجهگیری
 -1-8نتایج فرضیه ها
فرضیه :بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری ارتباط معناداری وجود دارد.

در این فرضیه رابطه بین معافیت های مالیاتی و میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج
نشان داد که تاثیر معافیت های مالیاتی بر میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری در چابهار معنادار است زیرا سطح معنی داری
بدست آمده برای معافیت مالیاتی از سطح آزمون ( )9/90کمتر است .بنابراین فرضیه تایید می شود .با توجه به نتیجه فرضیه فوق
می توان گفت که معافیت های مالیاتی باعث جذب سرمایه های داخلی و خارجی ،کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش بازدهی
سرمایه گذاران و همچنین گسترش زمینه های سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری خواهد شد .به عبارتی دیگر معافیت های
مالیاتی از راه های فوق باعث افزایش میزان سرمایهگذاری در این مناطق می شود .نتیجه ی این فرضیه با تحقیق علی عسکری و
تینا جعفری ( )0300که نشان داد مناطق آزاد در صورتی که درست طراحی و اجرا شده و از شرایط الزم برای جذب سرمایهگذاری
های مستقیم خارجی و برقراری پیوندهای ماقبل با اقتصاد داخلی برخوردار باشند ،می توانند فضای مناسبی برای گسترش
سرمایهگذاری های صنعتی-بازرگانی با مشارکت خارجیان بوده و به اهداف یاد شده دست یابند ،مطابقت دارد.

با توجه به تاثیر مثبت و معنادار معافیت های مالیاتی بر میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد تجاری -صنعتی پیشنهاد می شود
که تسهیالت ویژه ای از جمله :معافیت مالیاتی را در نظر بگیرند .در صورتی که نرخ مالیات در این مناطق صفر باشد باعث می شود
که سرمایه گذاران و گردشگران تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در این مناطق داشته باشند و در نتیجه باعث جذب سرمایه های
داخلی و خارجی بیشتری می شود و از این طریق میزان سرمایهگذاری در این مناطق افزایش می یابد و سیاست گذاری در زمینه
سرمایهگذاری و جذب سرمایه گذار ریشه ای و بادوام ،شفاف و مطابق با واقعیت های کشور باید باشد زیرا یکی از علل فرار سرمایه
وجود قوانین متعدد ،من درآوردی ،دست و پاگیر و غیرشفاف می باشد.

منابع
 .0اوشنی ،محمد ،رستم زاد ،حمید« ،)0300( ،تاثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده
استان ایالم»
 .7جعفرپورنصیر محله ،ناصر« ،)0312( ،بررسی موانع سرمایهگذاری داخلی در منطقه ویژه اقتصادی» ،دانشکده علوم اداری و
مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ،ص0-70
 .3جهانخانی ،علی« ،)0323( ،مدیریت سرمایهگذاری» ،انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 .0خاکی ،غالمرضا« ،)0328( ،کتاب روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی» ،ص338-23
 .0رفعتی ،محمدرضا (مترجم )« ،)0310( ،اثرات اقتصادی اجتماعی شرکت های چند ملیتی در مناطق پردازش صادرات»،
تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،ص00و01
 .1سالمی ،فریبا ،ضرونی ،زهرا ،فایق ،رادین« ،)0301( ،نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی و ضرورت ایجاد آن در
کردستان» ،ص8
 .2شهبازی ،کیومرث ،گنجی ،جالل« ،)0308( ،اثر آستانه ای سیاست مشوق های مالیاتی بر توسعه صنعتی استان های کشور
با استفاده از رهیافت رگرسیونی انتقال مالیم پانلی»
 .8عسکری ،علی ،جعفری ،تینا« ،)0300( ،ارزیابی آثار اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ایران (مطالعه موردی
منطقه آزاد قشم ،کیش و چابهار)» ،فصلنامه اقتصاد مالی ،سال دهم ،شماره  ،32ص 00
 .0عسکری ،علی ،جعفری ،تینا« ،)0300( ،بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق آزاد از گذشته تاکنون
(( ،)0320-0303مطالعه موردی ،مناطق آزاد" قشم ،کیش و چابهار")» ،ص 2-00
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چکـیده
ارزشآفرینی یکی از عناصر اصلی گزارشگری شفاف و آگاهیبخش بوده ،چرا که ارائه دهنده تصور بهتری از ریسکها و
فرصتهایی است که یک شرکت با آن روبروست .انتظار بر این است که شرکتها اطالعاتی که در گزارشهای مدیریتی
خود ارائه میدهند بتوانند استفادهکنندگان را قادر سازد تا درک صحیحی از چگونگی ،روش و میزان ارزشآفرینی فعلی و
آینده مدل کسب و کار واحدهای تجاری کسب کنند .امروزه افشا و گزارش نحوه تأثیرگذاری مدلهای کسب و کار بر
ارزشآفرینی به یکی از درخواستهای بارز سرمایهگذاران مبدل شده است .این شیوه گزارشگری به تازگی در ادبیات
حسابداری و گزارشگری مالی وارد شده و همچنان در حال توسعه است .بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف بررسی
مفهوم مدل کسب و کار و شیوه گزارشگری ارزشآفرینی آن سعی دارد مروری بر مبانی نظری آن داشته و ابعاد آن را
طبق شیوهنامه گزارشگری یکپارچه بیان نماید .بررسی انجام شده نشان میدهد که شرکتها میتوانند بینش بهتری در
مورد تأثیر بلندمدت راهبردهای خود در مدلهای ارزشآفرین داشته باشند .عالوه بر این ،گزارشگری ارزشآفرینی مدل
های کسب و کار باید مورد مداقه بیشتر قرار گرفته و جنبههای منفی ارزشآفرینی یا تخریب ارزشها نیز در روند
گزارشگری مورد توجه قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :ارزش ،ارزشآفرینی ،مدل کسب و کار ،اطالعات غیرمالی ،گزارشگری یکپارچه
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 -1مقدمه
 ،2همآفرینی1
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و رقابت ،راهبردهای اصلی موفقیت در کسب و کارهای نوین امروزی
مشارکت ،ارزشآفرینی (خلق ارزش)
هستند .در مقایسه با روشهای کسب و کاری که در انزوا و به دور از تفکر گروه محوری انجام میشوند ،سازوارهها (اکوسیستمها)
فرصتهای فراوانی را برای خلق ارزشهای اساسی و قابلتوجه فراهم نمودهاند (خادمی .)1414 ،با این وجود ،تهدیدهای بالقوهای
نیز در مسیر موفقیت سازوارهها وجود دارد .مفاهیم ارزشآفرینی (خلق ارزش) و کسب ارزش 3یک سازواره در یک دهه اخیر در
ادبیات دانشگاهی مدیریت و کسب و کار مورد توجه خاص محققان قرار گرفته است .به علت ساختار پیچیده سازوارهها و ابهام در
درک این مفاهیم ،در پژوهشهای انجام شده که جنبههای مختلفی از مفاهیم خلق ارزش و کسب ارزش سازوارهها را مورد تحلیل
قرار دادهاند ،معزلی به نام پراکندگی و عدم انسجام را شاهد هستیم .بررسیها نشان میدهد که از سال  1447تا  1420آنچنان که
باید به موضوع ارزشآفرینی و کسب ارزش سازوارهها پرداخته نشده است .اما از سال  1420به بعد ،شاهد افزایش رشد 264
درصدی در تعداد مقاالت هستیم .عدم انسجام و پراکندگی در این تحقیقات را میتوان به عواملی از جمله فقدان درک کافی از
مفاهیم مطرح در شبکههای مشارکتی سازمانهای نوآور (چسبرو ،لتل و ریتز ،)1422 ،0پیچیدگی تعامالت در سازوارهها (بنلتایفا،6
1420؛ ریتاال و آلمپانپولو )1427 ،0و بهطور کلی ابهام در ساختار سازوارههای موجود (بنلتایفا1420 ،؛ ریتاال و گوستافسون)1422 ،7
اشاره کرد .به هر حال ،چون این موضوع با شبکههای مشارکتی سازمانهای نوآور ارتباط دارد ،مفهوم ارزشآفرینی و کسب ارزش
با ابهامهای موجود در نظریه ارزش نیز روبهرو هستند (چسبرو و همکاران .)1422 ،بنابراین ،الزم است موضوع ارزشآفرینی و
کسب ارزش سازوارهها بهصورت علمی و جامع توسط جامعه دانشگاهی مورد تحلیل قرار گیرد (خادمی .)1414 ،سازواره ،استعارهای
است از حوزه زیستشناسی (اکولوژی) که در سال  2993توسط موری برای تشریح پیچیدگی ،تغییرات پویا و روابط همزیگری2
موجود در شبکه سازمانهای تجاری مطرح شد .حوزههایی چون مدیریت بازرگانی ،مدیریت راهبردی ،سازمانهای صنعتی و مدل-
های کسب و کار ،بهصورت مفهومی موضوعات ارزشآفرینی و کسب ارزش را مورد بحث قرار دادهاند (چسبرو و همکاران1422 ،؛
پیتلیس .)1449 ،9فرایند ارزشآفرینی سازواره به سازوکار مشارکتی و فعالیتهای یک سازواره اشاره دارد که هدفش خلق ارزش
برای مشتریان و استفادهکنندگان است (هانو تومیساری ،پلتونن ،دانگ و نیمن .)1423 ،24کسب ارزش سازواره نیز به طرحهای
راهبردی در سطوح مختلف شرکت اشاره دارد که سهم آنها را از کل ارزش خلق شده توسط سازواره مشخص کرده و به نحوه
تخصیصهای هدفمند یا اتفاقی (رادزیون ،بوگرز و بیلبرگ1427 ،22؛ ریتاال ،آلوریداش ،آسیماکوپولو و گیس )1423 ،21ارزشهای
خلق شده میپردازد (هانو تومیساری و همکاران.)1423 ،
خلق ارزش و کسب ارزش سازوارهها ،بخش اصلی مدلهای کسب و کار (سکاجنولی ،فورمن ،هوآنگ و وو )1421 ،23و
پایداری سازوارهها (چسبرو و همکاران )1422 ،را تشکیل میدهد .در تحقیقات جدید ،ارزشآفرینی فرایندهایی هستند که به افزایش
ارزش خلق شده در سازمان کمک میکنند (چسبرو و همکاران1422 ،؛ دایر ،سینگ و هسترلی1422 ،20؛ ویسنجیک ،جووانویک،
نیلی و انگوال .)1422 ،به عنوان مثال ،در مدل کسب و کار تبدیل ورودیها به عنصری بهنام پیامدها بدین معنی است که هم
فروشنده و هم مشتری در فعالیتهای خلق ارزش برای مشتری خاص شریک و سهیم بوده و دانش عملیاتی مشتری و تخصص
فروشنده ابزارهایی هستند که در ارائه ارزش مصرفی باالتر به مشتری نقش مهمی ایفا میکنند (چاتین1422 ،26؛ رابرتنو و کتاماکی،
لتونن و کستاما1426 ،20؛ سجودین ،پاریدا و وینسنت .)1420 ،27این موضوع اصطالحاً به دیدگاه ارزش مصرفی معروف است؛ یعنی
ارزشی که به دلیل مصرف مشتری خلق میشود و با دیدگاه مقابل آن یعنی ارزش مبادلهای متفاوت است .اینطور باید گفت که
امروزه فروشندگان بر دیدگاه ارزش مصرفی متمرکز شدهاند؛ آنها معتقدند که این دیدگاه ،از ظرفیت بزرگتری برای ایجاد مزیت
رقابتی بلندمدت برخوردار است .در این دیدگاه تمام مسیر و زنجیره مصرف کاال توسط مشتری مدنظر قرار میگیرد (چسبرو و
همکاران .)1422 ،ارزش خلق شده اشاره بر فعالیتهایی دارد که فروشندگان و مشتریان را قادر میسازد تا ارزشهای باالتری که
بر پایه تفکر توسعه و ترقی بوجود آمدهاند را برای مشتریان خلق نمایند (همان).

1. Value Creation
2. Co-Creation
3. Value Capture
4. Chesbrough, Lettl, and Ritter
5. Ben Letaifa
6. Ritala and Almpanopoulou
7. Ritala and Gustafsson
8. Symbiotic
9. Pitelis
10. Hannu Tuomisaari, Peltonen, Dong and Nyman
11. Radziwon, Bogers and Bilberg
12. Ritala, Agouridas, Assimakopoulos and Gies
13. Ceccagnoli, Forman, Huang and Wu,
14. Dyer, Singh and Hesterly
15. Chatain
16. Rabetino,Kohtamäki, Lehtonen and Kostama
17. Sjödin, Parida and Wincent
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ارزشآفرینی یکی از عناصر اصلی در گزارشگری شفاف و آگاهیبخش بوده ،چرا که ارائه دهنده تصویر بهتری از ریسکها و
فرصتهایی است که یک شرکت با آن روبهرو است .انتظار میرود شرکتها طبق مقررات گزارش ساالنه خود و در چارچوبهای
مربوط به گزارشگری غیرمالی در مورد ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار شفافسازی کنند (ناندرام و الهارچاوی .)1414 ،2هم-
چنین ،انتظار بر این است که شرکتها اطالعاتی که در گزارشهای مدیریتی خود ارائه میدهند بتوانند استفادهکنندگان را قادر سازد
تا درک صحیحی از چگونگی ،روش و میزان ارزشآفرینی فعلی و آینده مدل کسب و کار واحدهای تجاری کسب کنند .امروزه افشا
و گزارش نحوه تأثیرگذاری مدلهای کسب و کار بر ارزشآفرینی به یکی از درخواستهای بارز سرمایهگذاران مبدل شده است .این
شیوه گزارشگری به تازگی در ادبیات حسابداری و گزارشگری مالی وارد شده و همچنان در حال توسعه است .اطالعات مدل کسب
و کار برای درک صحیح از ظرفیت ارزش سهامداران ،جانمایی در زنجیره ارزش ،منافع ذینفعان و غیره سودمند است .از اینرو،
شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه در چارچوب جامعنگر خود سعی نموده است تا با تأکید بر مفهوم مدل کسب و کار از واژه
ارزشآفرینی تعریف درخور و شایستهای ارائه نماید .پژوهش حاضر با هدف بررسی مفاهیم ارزش و ارزشآفرینی مدلهای کسب و
کار بر نحوه گزارشگری آن پرداخته و ابعاد آن را بر اساس چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه مورد مداقه قرار داده است .در
ادامه ضمن اشاره به مفاهیم ارزش ،خلق ارزش و کسب ارزش ،در نهایت طریقه افشا و گزارش ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار
با تأکید بر تفکر یکپارچه بیان خواهد شد.

 -1-2تعریف ارزش و ارزشآفرینی (خلق ارزش)
مفهوم ارزش ،مفهومی است فراگیر (کارو و کووا1443 ،1؛ هلکوال ،کلر و پیلستروم1421 ،3؛ سانچز-فرناندز و اینیستا-بولینا،0
1447؛ هولمکویست ،ویسکونتی ،گرونروز ،گوایزو کسوز )1414 ،6که موضوعات گوناگونی از جمله ارزشآفرینی (خلق ارزش)
(گرونروز ،)1427 ،0همآفرینی ارزش (وارگو و الش1440 ،7؛ 1442؛  )1420و آسانسازی ارزش ( 2گرونروز و وایما )1423 ،9را در
بر میگیرد .محور قرار گرفتن مفهوم «ارزش و ارزشآفرینی »24به بنگاههای اقتصادی کمک خواهد کرد تا در شرایط جدید
اقتصادی بتوانند راهبردهای مناسبی را برای حفظ مزیت رقابتی و توسعه پایدار اتخاذ کنند (کردستانی و خوانساری .)2396 ،ارزش-
آفرینی یکی از عناصر اصلی در گزارشگری شفاف و آگاهیبخش بوده ،چرا که ارائه دهنده تصویر بهتری از ریسکها و فرصتهایی
است که یک شرکت با آن روبهرو است .انتظار میرود شرکتها طبق مقررات گزارش ساالنه خود و در چارچوبهای مربوط به
گزارشگری غیرمالی در مورد ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار شفافسازی کنند (ناندرام و الهارچاوی.)1414 ،
مدیران صنایع تالش میکنند تا خواسته اصلی سهامداران و ذینفعان خود را که چیزی جز خلق ارزش نیست با بهرهگیری از
الگوها و مدلهای مدیریتی مبتنی بر ارزشآفرینی برآورده نمایند و در این راه گوی سبقت را از یکدیگر بربایند تا در محیط پر
رقابت امروز بقای خود را تضمین کنند (رهنمای رودپشتی و افتخاری علی آبادی .)2329 ،تمامی تالشهای صورتپذیرفته در
فرآیند مدیریت راهبردی (تدوین ،اجرا و ارزیابی راهبردها) راهی است که شرکتها برای ارزشآفرینی طی میکنند (کولیس و
مونتگمرگ.)2992 ،22
امروزه در باب ارزشآفرینی نظریههای زیادی مطرح شده است که توضیح میدهند یک واحد تجاری چگونه به خلق ارزش
اقدام میکند .مثالهایی از این باب دیدگاه مبتنی بر منابع (روملت2920 ،21؛ ورنرفلت2920 ،23؛ بارنی )2992 ،20و نظریه اقتصادی
هزینه مبادله (کوز2937 ،26؛ ویلیامسون2979 ،20؛ ویلیامسون و وینتر )2992 ،27را میتوان نام برد .همچنین نظریههایی نیز وجود
دارند که توضیح میدهند یک واحد تجاری چگونه ارزشآفرینی کرده و چگونه بر ارزش در داخل مرزها و بیرون مرزهای سازمانی
تأثیر میگذارد؛ مثالهایی در این باب نظریه مشروعیت 22واحد تجاری (راو2990 ،2؛ ساچمن )2996 ،1و نظریه نهادی(3دی مگیو و
پوول2923 ،0؛ پوول و دی مگیو )2992 ،است.
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 -2ارزش

1. Nandram and El Harchaoui
2. Carù & Cova
3. Helkkula, Kelleher, & Pihlström
4. Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonilla
5. Holmqvist, Visconti, Grönroos,.Guais and Kessous,
6. Grönroos
7. Vargo & Lusch
8. Value Facilitation
9. Grönroos & Voima
10. Value and Vale Creation
11. Collis and Montgomerg
12. Rumelt
13 Wernerfelt
14. Barney
15. Coase
16. Williamson
17. Williamson and Winter
18. Legitimacy Theory
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مفهوم ارزشآفرینی در قالب «مدیریت مبتنی بر ارزش» 6را اولین بار ریمن ( )2929مطرح کرد .از نظر کاپالن ()2990
مدیریت مبتنی بر ارزش بر تصمیمگیری بهتر در تمام سطوح شرکت تأکید دارد و با ایجاد انگیزه در مدیران ،آنها را به سمت
افزایش ارزش شرکت سوق میدهد (رهنمای رودپشتی و افتخاری علی آبادی2329 ،؛ استنسیس ،تدراواک و کاپیک.)1421 ،0
در پارادایم ارزشآفرینی که رضایت همه ذینفعان مد نظر قرار میگیرد ،در حقیقت شناسایی و مدیریت تغییرات محیطی نیز
نکته اصلی محسوب میشود .بنابراین شرکتها ناگریز از توجه به تغییرات محیطی هستند و باید بهخوبی از ابزارهای مدیریتی
تطبیقپذیر با رویکرد ارزشآفرینی بهرهمند شوند (رهنمای رودپشتی و افتخاری علی آبادی.)2329 ،
ارزش ،واژهای عمیق و بنیادی و با تاریخچهای طوالنی اما با نگاهی نو در ادبیات علمی مطرح است .ارائه تعریفی از ارزش
نهتنها دشوار است ،بلکه بهراحتی نیز مقدور نیست .ارزشها تصویر آیندهاند و بیشتر فالسفه از دوران تمدن یونان باستان به آن
توجه داشتهاند .در اصطالح دانش جامعهشناسی ،ارزشها عقایدی هستند که اشخاص در خصوص آنچه مطلوب ،مناسب ،خوب یا بد
است ،دارند .بر اساس این تعریف ،ارزشها فقط پدیدههای روانشناختی قابل درکاند و نمیتوان آنها را جدای از بستر اجتماعی
تبیین کرد .بهطور کلی از لحاظ تاریخی ،علوم اجتماعی بر رویکرد عینی یا اثباتگرایی نسبت به ارزشها تأکید کردهاند (الوانی و
داناییفرد .)2394 ،درواقع ،فالسفه ارزشها را واقعیاتی عینی تصور میکردند که میتواند در قالبهایی خارج از ذهن فرد تبیین
شوند ،بر این اساس ،ارزشها پدیدههایی اجتماعیفرهنگیاند .همچنین ،با تأکید بر جنبه عینی و دوگانگی عینیتذهنیت ،بهطور
منطقی از نوعی سیستم تبیینی مستقل سخن گفتهاند (بلونه و نایگرو.)26 :1449،7
برای آشنایی بیشتر با ابعاد و تعاریف متنوع از منظرهای مختلف ارزش ،به چند نمونه از تعاریف در جدول ( )2اشاره میشود:
جدول ( -)1تعاریف ارزش از منظرهای مختلف
منابع

تعریف
ردیف
ارزشها منشأ ایجاد افکار متفاوت و نمایانگر آنها هستند (دوازده تعریف از ارزش قید شده
فرهنگ وبستر
2
است).
یک ارزش اهمیتی کوچک یا بزرگ را بیان میکند که انسان ،آن را به مسائل مرتبط با فعالیت
2
پل روبیژک
1
یا تجربهای خاص یا بهطور کلی به زندگی خود نسبت میدهد.
بلونه و نایگرو
ارزشها معانی شناختی و عاطفی دادهشده به اشیاء و پیوند نمادین ذهن انسان و محیط هستند.
3
9
رالف کینی
ارزش یعنی آنچه برای تصمیمگیرنده مهم است.
0
24
ادگار برایتمن
ارزش تعریفشدنی نیست؛ زیرا خوبی ،زیبایی و عشق تجربیات آنی و مستقیم هستند.
6
22
هیالری پانتم
ارزش ها برآیند الزامات ،ساختارها و فرایندهای سیستم هستند.
0
ون میسس
ارزش ،نحوه برخورد انسان با محیط زندگی خویش است.
7
21
فرهنگ فلسفی الالند
ارزشها حلقههای نمادین بین ذهن انسان و محیط هستند.
2
مأخذ :محمدهادی حاذقی (« .)2394ارزیابی نقش ارزشها در مدیریت راهبردی و ارائه الگوی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزش های
اسالمی در حوزه تدوین» ،رساله دکتری ،دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.

ارزشها ،مجموعهای از باورها ،اعتقادها و اصول کلی یکپارچه ،منسجم ،هدفدار و ثابت هستند که در ابعاد ساختاری ،معنایی،
رفتاری ،محیطی و فرهنگی میکوشد تا با تقویت سرمایه اجتماعی ،آحاد مردم و در نهایت جامعه را به تعالی سوق دهد (ممبینی
دهکردی و ربانی.)2392 ،
امروزه موفقیت کسب و کار و استمرار و پایداری آن با توجه به ارزشهای مورد نظر همه ذینفعان ،تحقق مییابد .ارزش در
فرآیند پذیرش ،بقا و نهادینهسازی ،نیازمند ارزشآفرینی است .تعامل ارزش و ارزشآفرینی ،همافزایی را به ارمغان میآورد که بر
همه فرآیندهای ارزش و مهمتر از همه بر تفکر مدیریت مبتنی بر ارزش ،تأثیر خواهد گذاشت .ارزشآفرینی یعنی خلق ارزش ،ناشی
از اعمال انسانی و مدیریتی است که خلق ثروت را به همراه دارد .ارزشآفرینی برای مشتریان شامل ساخت محصوالت و ارائه
خدماتی است که مشتریان آن را مفید تشخیص دهند و رضایت و نیاز آنان را بهدرستی تأمین کند .بین ارزشآفرینی و موفقیت
1. Rao
2. Suchman
3. Institutional Theory
4. Dimaggio and Powell
5. Value-based Management
6. Stancic et al
7. Bellone and Nigro
8. Paul Roubiczek
9. Ralph L. Keeney
10. Edgar Sheffield Brightman
11. Hilary Putnam
12. Andre Lalande
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کسب و کار ارتباط تنگاتنگ و تعامل همهجانبهای وجود دارد .اتینر و الکر ،)1441(2اصول مدیریت مبتنی بر ارزش را به همراه
کاربردهای آن ارائه دادند و پارادایم ارزش و ارزشآفرینی را بهعنوان اندیشه جدید معرفی کردند (رهنمای رودپشتی.)2320 ،
ارزشآفرینی ،عمل دستیابی به امتیازات (مالی ،اجتماعی یا فردی) است که فراتر از مجموع هزینههای مرتبط با اکتساب است
(که ممکن است شامل نرخ میانگین سود در یک صنعت خاص باشد یا نباشد) .بهطور مشخصتر ،ارزشآفرینی نتیجهای است که
دارای فوایدی مثبت (اقتصادی یا غیراقتصادی) ،برای هر عضو یک سیستم فرعی است .برای برخی ،ارزش یعنی بهازای پولی که
پرداخته میشود ،کاال یا خدمات مناسبی دریافت شود .برای برخی دیگر ،ارزش یعنی ارائه خدمات و یا کاالهایی که مزایای تازهای
داشته باشد ،یا مزایای آن فراتر از حد انتظار باشد .این در اصل به دید مشتریان بازمیگردد .یعنی هرچه کفه خدمات و یا کاالی
ارائهشده به مشتری ،سنگینتر و پایینتر از کفه توقعات باشد ،ارزش بیشتری برای مشتری خلق میشود .به بیانی دیگر ،هرچه
منافع 1مشتری در مقایسه با هزینههایی که پرداخته است ،بیشتر باشد ،ارزش بیشتری خلق شده است .بومن و آمبروسینی)1444(3
دو نوع ارزش را در سطح سازمانی تجزیه و تحلیل خود معرفی میکنند؛ استفاده از ارزش یا ارزش به موازات مصرف (استفاده) 0و
تبادل ارزش یا ارزش به موازات معامله .6آنها معتقدند در صورتی که ارزش مبادلهای بیشتر از ارزش مصرفی باشد ،خلق ارزش رخ
خواهد داد .نوع اول ،استفاده از ارزش به کیفیت خاص و ویژه یک شغل ،وظیفه ،محصول یا خدمت اطالق میشود که کاربران آن
را در ارتباط با نیازهایشان مدنظر قرار میدهند؛ مانند سرعت یا کیفیت عملکرد در یک شغل جدید یا قالبها و ویژگیهای
عملکردی یک محصول یا خدمت جدید .چنین قضاوتهایی جزو ویژگیهای فردی و ذهنی هستند .این محققان نوع دوم را ،تبادل
ارزش مینامند و آن را بهعنوان میزان پول بهدست آمده در یک مدت مشخص زمانی تعریف میکنند؛ یعنی در زمان تبادل وظیفه،
کار ،محصول یا خدمتی جدید و یا بهعنوان میزان پول پرداختی توسط مشتری به فروشنده برای استفاده از ارزش آن وظیفه ،کار،
محصول یا خدمت (لیپاک و همکاران.)1447 ،0
در یک تعریف کلی و سازگار با ادبیات امروز حوزه سازمان و مدیریت ،میتوان مدیریت را فرایند «خلق ارزش» و مدیریت
راهبردی را فرایند «خلق ارزش پایدار» تعریف کرد (پورتر2926 ،7؛ بومن و آمبروسینی1444،2؛ لیپاک و همکاران .)1447 ،ارزش،
مفهوم وسیعی است که مطلوب درکشده مشتری از ارائه محصول یا خدمت را نشان میدهد .مبلغی که مشتری بابت محصول یا
خدمت حاضر به پرداخت است ،متناسب با مطلوبیت درکشده اوست (لیپاک و همکاران 1447،؛ بومن و آمبروسینی .)1444 ،به
عبارت دیگر ،محصول یا خدمت ،زمانی برای مشتری ارزشزا خواهد بود که از دیدگاه مشتری ،منافع ناشی از دریافت آن از هزینه-
های مستقیم و غیرمستقیم آن بیشتر باشد .زنجیره ارزش ،دامنه تمامی آن فعالیتهایی است که ارائه محصول یا خدمت را از مرحله
ایده و مفهوم تا مراحل مختلف تولید ،تحویل به مشتری نهایی و بازیافت در بر میگیرد (پورتر .)2926 ،ارزشآفرینی بهمعنای
رویکردی است که یک سازمان در قبال همه ذینفعان و بهویژه مشتریان خود در پیش میگیرد و در آن مشتری را محور همه
فعالیتها و فرایندهای خود قرار میدهد و از دیدگاه او سازمان را به نحوی مهندسی میکند که محصوالت و خدماتی که ارائه می-
دهد نیازها و خواستههای مشتری را تأمین کند (کاپلینسکی1444،9؛ لیپاک و همکاران1447 ،؛ برون.)1449 ،24
ارزشآفرینی ،هدفی متعالی در کسبوکار و به معنای رویکردی است که یک سازمان در قبال همه ذینفعان و به ویژه
مشتریان خود در پیش میگیرد و در آن مشتری را محور همه فعالیتها و فرایندهای خود قرار میدهد .ارزشآفرینی رویکردی
یکپارچه است که نشان میدهد سازمان چگونه میتواند در منظر ذینفعان و بهویژه مشتریان ،ارزش خلق کند .اگر سازمانی نتواند
برای مشتریان خود ارزشآفرینی کند ،بهمرور از ذهن و زبان مشتریان ،خارج و از صحنه بازار محو میشود .ارزشآفرینی برای
مشتریان ،با تقویت قابلیتهای سازمانی و تواناییهای فردی محقق میشود .این دو ،از جنس نامشهودهایی است که هویت یک
سازمان را تشکیل میدهد و حتی تقلیدپذیر نیست .ارزشآفرینی از جنس اثربخشی است .به بیان دیگر ،اثربخشی ،مقولهای
ارزشمدار است که از عدد و رقم فراتر میرود و به جهت حرکت سازمان مربوط میشود .ارزشآفرینی بیشتر به انجام کارهای
درست برای مشتری مربوط میشود تا انجام درست کارها در سازمان (دیو اولریش و همکاران1446 ،22؛ پرویز درگی2391 ،؛ میشل
هگارتلی.)1447 ،21
ارزش در اقتصاد مفهومی مادی دارد؛ اما این واژه ،بهعنوان یک مفهوم مدیریتی در فضای کسبوکار محتوایی توأم از کیفیت و
کمیّت را در بر دارد که بسته به خواست و نظر مشتری ،سازمان دارای سهمی شناور از آن است .در زمینه ارزشآفرینی باید به دو
1. Ittner and Larcker

 .1منفعت آن چیزی است که خدمت یا محصول برای مشتری به ارمغان میآورد.

3. Bowman and Ambrosini
4. Use Value
5. Exchange Value
6. Lepak et al
7. Porter
8. Bowman and Ambrosini
9. Kaplinsky
10. Brown
11. Dave Ulrich et al
12. Michael Hegarlty
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بُعد پایداری ارزش (ارزشآفرینی پایدار) 2و نیز استمرار در آن (ارزشآفرینی مستمر) 1توجه شود .در بعد پایداری ارزش به ایجاد
ارزشهایی توجه میشود که به غنیسازی ارزشآفرینی یاری میرساند و به نوعی سرمایهگذاری ارزشی محسوب میشوند و در
بحث ارزشآفرینی مستمر نیز به این موضوع توجه میشود که ارزشآفرینی ،فرایندی بیانتهاست و باید همواره مورد برنامهریزی و
تجدید نظر قرار گیرد؛ چراکه از نظر مشتری ،ارزش مفهومی ثابت و ایستا نیست و بنا به اقتضائات تغییر مییابد (همان) .در ادامه ،به
سه مکانیسم اساسی که از طریق آنها ارزش یا مجموعهای از ارزشها خلق میشوند ،اشاره خواهیم کرد .این سه مکانیسم
عبارتاند از :مکانیسمهای اقتصادی ،اجتماعی و ادراکی.3
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 -1-1-2مکانیسمهای اقتصادی در خلق ارزش (مجموعهای از ارزشها)
یکی از مکانیسمهای اصلی شناختهشده و تئوریزهشده که در باب ارزشآفرینی مطرح گردیده است ،مکانیسمهای اقتصادی
هستند .ادبیات نظامبخشی راهبرد و اقتصاد در این خصوص از غنای کافی برخوردار هستند و تمایل دارند که از بین سایر مکانیسم-
های خلق ارزش ،این مکانیسم را بهعنوان یک عامل اصلی مورد بررسی قرار دهند.
0
مطابق دیدگاه پایز ،بکمن و هیلشر( ،)1424این مکانیسمها اصطالحاً «بازی اصلی» واحد تجاری هستند که کسبوکارهای
عملیاتی روزانه را در بر میگیرند؛ مثل تولید کاالها و خدمات ،تحقیق و توسعه ،نوآوری و مدیریت منابع کمیاب با دیدگاه اثربخشی
(پایز و همکاران .)109 ،1424 ،6مکانیسمهای اقتصادی هم موجب ایجاد ارزش میشوند و هم اینکه در ایجاد مجموعهای از
ارزشها نقش ایفا میکنند .این موضوع در مفهوم «تکنولوژی فشار »0و «قانون سی» 7منعکس شده است؛ مفهومی که در آن
عرضه ،تقاضای خود را به وجود میآورد.
با تولید محصوالت و خدمات جدید و در دسترس ،شرکتها ایدههای افراد را در خصوص اینکه چه چیزی مطلوب و بااهمیت
است ،تغییر میدهند .نمونههایی از قبیل رایانه شخصی ،تلفنهای سیار و دیگر وسایلی که امروزه تصور میکنیم زندگی بدون آنها
غیرممکن است ،مثالهای خوبی برای درک این واقعیت به شمار میآیند .این محصوالت باعث تغییر مفهوم ما از ارزشمندی اشیاء
شدهاند و بدین طریق میتوانیم قضاوت کنیم که آیا شیء خاصی برای ما باارزش است یا خیر .مکانیسمهای اقتصادی منجر به
تعدیل ارزشها به معنی کلیتر میشوند .با ثروتسازی و فراهم کردن محصوالت و خدمات جدید برای افراد ،مکانیسمهای
اقتصادی ،زندگی افراد را تغییر میدهند .آنها قادرند که استانداردهای زندگی افراد را ارتقا داده و از اینرو حس درک اینکه چه
چیزی مطلوب و با اهمیت است را تغییر دهند .براساس دیدگاه سلسله مراتب نیازهای مازلو ( ،)2992مکانیسمهای اقتصادی باعث
میشوند که افراد از سطح نیاز به رضایتمندی فیزیولوژیکی و ایمنی به سطح نیاز به رضایتمندی تعلقات و وابستگی ،عزت نفس و
خودکفایی ارتقا یابند .از اینرو ،مکانیسمهای اقتصادی منجر به ایجاد ارزشهای جدید و تغییر در اهمیت نسبـی ویژگیهای این
ارزشها از طریق گسترش امکانات و رفاه افراد میشوند.
 -2-1-2مکانیسمهای اجتماعی در خلق ارزش (مجموعهای از ارزشها)
مارکسیستهای سنتی بین نیروی کار فعال (مولد) و غیرفعال (غیر مولد) تمایز قائل شدهاند و فرض آنها بر این است که
ارزش فقط از بُعد اقتصادی خلق میگردد .فعالیتهایی که هدفشان در جهت توزیع یا گردش ارزش قرار دارد بهعنوان فعالیتهای
غیرفعال یا غیرمولد طبقهبندی شده و از اینرو ارزشی خلق نمیکنند .هاروی ( )1446معتقد است که این شیوه تمایز یعنی تمایز
بین نیروی کار مولد و غیرمولد به اندازهای که به نظر میرسد عقالنی و منطقی نیست (هاروی.)1446 ،2
همانطور که امروزه بسیاری از شرکتها نشان میدهند ،در کنار مکانیسمهای اقتصادی ،مکانیسمهای اجتماعی نیز میتوانند
ارزشآفرینی کنند .در بخش خدماتی شواهدی وجود دارد که تعامل اجتماعی اولویت اصلی است و باید آن را فراهم کرد .البته
مکانیسمهای اجتماعی در بخش صنعت نیز موجب ارزشآفرینی میشوند و ارزشآفرینی منحصر به بخش خدماتی نمیشود .برای
مثال ،میتوان بررسی کرد که چرا افراد برای خرید مواد غذایی یا البسه خود فروشگاههای خاص را انتخاب میکند .دلیل آن ممکن
است مرتبط با کیفیت محصوالت باشد؛ لیکن بنا به دالیلی از جمله رفاقت و دوستی با کارکنان یا شاید مالک مغازه نیز افراد
فروشگاههای خاصی را انتخاب میکنند .از اینرو ،مکانیسمهای اجتماعی نیز به اندازه مکانیسمهای اقتصادی در ارزشآفرینی نقش
ایفا میکنند.
مکانیسمهای اجتماعی نیز ارزشهای جدید خلق میکنند .همانطور که مکانیسمهای اقتصادی بهعنوان مکانیسم اصلی در
ارزشآفرینی در نظر گرفته میشوند ،مکانیسمهای اجتماعی نیز در ادبیات خود بهعنوان مکانیسم اصلی ارزشآفرینی به حساب می-
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آیند .نقش مکانیسمهای اجتماعی در خلق و اثرگذاری بر ارزشها بهطور گستردهای در ابعاد سیاسی و معانی ،شناسایی شده است.
برای مثال ،در مطالعات صورتگرفته برخی از عوامل اجتماعی بررسی شدهاند :عامل مشروعیت (ساچمن2996 ،2؛ سادابی و گرین
وود ،)1446،1عامل انگیزههای اجتماعی (استیونسون و گرین برگ ،)1444 ،3عامل شهرت شرکت (راو )2990 ،0و عامل نام تجاری
(ویل موت .)1424، 6هریک از این مطالعات بر چگونگی نحوه تأثیر و استفاده از مکانیسمهای اجتماعی برای تغییر تصورات افراد از
تعریف مطلوب بودن و نبودن متمرکز شده است.
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 -3-1-2مکانیسمهای ادراکی برای خلق ارزش (مجموعهای از ارزشها)
سومین طبقه از مکانیسمهایی که منجر به خلق ارزش یا مجموعهای از ارزشها میشوند ،مکانیسمهای ادراکی است .در
حالیکه مکانیسمهای اقتصادی بر همکاری و تولید و مکانیسمهای اجتماعی بر برقراری ارتباط و متقاعدسازی متمرکز شدهاند،
مکانیسمهای ادراکی بر تصورات افراد و تفاسیر افراد تمرکز دارد.
در ارتباط با موضوع ارزشآفرینی ،مکانیسمهای ادراکی ،خلق ایدهها و اطالعات جدید و پیشبینی رویدادهای آتی را در بر می-
گیرند .چنین ایدهها و تصوراتی ممکن است مکانیسمهای اقتصادی جدیدی از ارزشآفرینی را برای تحقق مواردی از قبیل تأسیس
واحدهای تجاری توسط کارآفرینان منجر شود (ویت .)1447 ،0نقش مکانیسمهای ادراکی تأکید بر اقتصاد اتریشی است که می-
گوید :قضاوت ذهنی 7افراد از منابعی است که مبانی ارزشآفرینی را تشکیل میدهد (نپروز2969 ،2؛ فوس و ایشیکاوا1447 ،9؛ کور
و همکاران .)1447 ،24بدین ترتیب مکانیسمهای ادراکی مکمل مکانیسمهای اقتصادی و اجتماعی در ارزشآفرینی تلقی میشوند.
هرچند که مکانیسمهای ادراکی نیز میتوانند بصورت نسبتاً مستقل از مکانیسمهای اجتماعی و اقتصادی برای خود ارزش تولید
کنند .این موضوع در صنایع خالق و مبتنی بر اطالعاتی رخ میدهد که مشتریان ایدهها و اطالعات ارزشمند را بخرند .روزنامه-
نگاران و هنرمندان را میتوان از جمله این صنایع تلقی کرد .شبیه مکانیسمهای اجتماعی و اقتصادی ،مکانیسمهای ادراکی نیز
باعث خلق ارزش میشوند؛ یعنی اینکه افراد میتوانند ارزشهای جدید و مفاهیم جدید از تعریف مطلوب بودن را درک کنند .افراد
میتوانند ارزشهای سایر افراد را نیز برای خود تصویرسازی کنند .از طریق تصویرسازی اخالقی ،آنها میتوانند را خودشان در
موقعیت سایر افراد مهم یا عامی که کنشهای خود را میآزمایند ،مجسم کنند (مید2907 ،22؛ هیجینز2927، 21؛ اسمیت.)1440 ،23
در تفاوتهای موجود بین مکانیسمهای اجتماعی و مکانیسمهای ادراکی باید گفت که در مکانیسمهای ادراکی ارزشها
تصویرسازی میشوند؛ در حالیکه در مکانیسمهای اجتماعی ارزشها نتیجه تعامالت اجتماعی هستند .مکانیسمهای ادراکی را نیز
میتوان بهصورت غیر مستقیم بهکار برد .همانگونه که تحقیقات روانشناختی ادراکی نشان داده است ،افراد از اکتشافات و تعصبات
ارزشمحور گوناگون در تصمیمسازیهای خود بهره میبرند (کاهنمن و همکاران2921 ،20؛ گیلوویچ و همکاران.)1441 ،26
شرکتها از مکانیسمهای ادراکی در بازاریابی و راهبردهای فروش خود به منظور تأثیر بر نحوه چگونگی ارزیابی افراد از محصوالت
خود بهره میبرند.

 -2-2ارزشآفرینی و کسب (تسخیر) ارزش
ارزشآفرینی یا خلق ارزش هدف اولیه هر واحد تجاری است .ارزش خلقشده برای مشتریان به فروش محصوالت و خدمات
کمک میکند؛ در حالیکه ارزشآفرینی برای سهامداران در قالب افزایش قیمت سهام ،موجب اطمینان از استمرار سرمایهگذاری
منابع خواهد شد .دو موضوع ارزش آفرینی و کسب ارزش 20بهطور فزایندهای در بحثها و متون منتشرشده مدیریت راهبردی رواج
یافته است .با خلق ارزش میتوان ارزش واحد تجاری را باال برد و لذا به مشتریان و ارباب رجوع شرکت نیز ارزش بهتری ارائه
خواهد شد .خلق ارزش ،منفعتی است که مشتری درک یا جذب میکند (رامو و سونیتا .)1420 ،27این تعریف با تعریفی که در اقتصاد
خرد از مطلوبیت خدمات به مشتریان ارائه شده است ،هماهنگ است .هدف از بررسی مطلوبیت ارائه خدمات به مشتریان این است
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که ببینیم آیا افزایش کیفیت زندگی مشتری نهایی و افزایش در بهرههای شرکت حاصل شده است یا خیر .در صورتیکه محصول
یا خدمتی از چنین هدفی بازمانده باشد ،واضح است که اجازه ورود به بازار را نخواهد داشت .هدف از تصمیمگیری راهبردی تحقق
سودهای پایدار است .برای تحقق این هدف ،مدیران باید روشهایی را برای خلق و تسخیر ارزش ارائه دهند .اولین گام اساسی در
ایجاد سود ،شناسایی روشهای ارزش آفرینی (خلق ارزش) است .حداقل چهار روش وجود دارد که مدیریت میتواند ارزش را
افزایش دهد (همان):
 .2مدیران میتوانند به کاهش هزینههای محصول یا هزینه تولیدکننده اقدام کنند.
 .1مدیران میتوانند سیاستهایی را برای کاهش هزینههای مصرفکننده اجرا کنند.
 .3مدیران میتوانند راهبردهایی را بهکار گیرند که تقاضا افزایش یابد .تقاضا میتواند از طریق افزایش کیفیت
دریافتشده ،کاهش قیمت محصوالت یا افزایش قیمت محصوالت جایگزین افزایش یابد.
 .0مدیران میتوانند محصوالت جدید یا خدمات نوینی را اختراع یا تولید کنند.
خلق ارزش ،اولین گام ضروری در سودآوری است .خلق ارزش برای کسب ارزش نیز ضروری است (همان) .امکان دارد
شرکتی هزینه تولید محصوالت یا هزینه معامله را کاهش یا میزان تقاضا برای محصوالت خود را افزایش دهد؛ لیکن اگر سایر
شرکتها این تغییرات رخداده را تقلید کنند و بسیار سریع به بازار راه پیدا کنند ،رقابت بهوجودآمده سودها را حذف خواهد کرد.
پتانسیل واحدهای تجاری برای تسخیر ارزش از طریق قدرت بازار 2افزایش مییابد .گاهی اوقات نیز ممکن است تسخیر ارزش
بدون قدرت بازار نیز انجام شود و این موضوع در صورتی امکان پذیر است که واحد تجاری عوامل ممتاز و ویژهای برای تولید
محصول داشته باشد که اجازه دهد شرکت رقابتیتر و خالقتر عمل کند (همان).
در ادبیات مدیریت راهبردی ،محققان بین دو واژه خلق ارزش و کسب ارزش تمایز قائل هستند .آنها معتقدند که سازمانها
ممکن است ارزش جدیدی را که خلق کردهاند از دست بدهند یا اینکه این ارزش را بین سایر ذینفعان (مانند کارمندان ،رقبا یا
جامعه) تسهیم کنند (کوف2999 ،1؛ مکادوک و کوف.)1441 ،3
مفاهیم ارزش مصرفی 0و ارزش مبادلهای 6را بومن و آمبروسینی )1444(0مطرح کردند .آنها معتقد بودند در صورتیکه ارزش
مبادلهای بیشتر از ارزش مصرفی باشد ،خلق ارزش رخ خواهد داد .هریک از ذینفعان سعی در تسخیر ارزش ایجاد شده دارند .در
صورتیکه عکس این حالت رخ بدهد ،یعنی ارزش مصرفی بیشتر از ارزش مبادلهای گردد ،هیچ انگیزهای برای تولید محصول رخ
نخواهد داد و به این حالت اصطالحاً افت ارزش 7گفته میشود .برای درک مفهوم کسب ارزش ،از دو مفهوم رقابت 2و مکانیسم
مجزاسازی 9بهره میبریم .در واقع ،وجود این دو مفهوم علت وجودی کسب ارزش را تشریح میکنند .چنانچه ارزش مبادلهای
کاالیی بیشتر از ارزش مصرفی آن باشد ،منجر به ارزشآفرینی خواهد شد .تا زمانی که هیچ رقیبی وجود نداشته باشد تمام ارزش
خلقشده از آن مشتری یا هر کاربر هدف خاصی خواهد بود .اما طولی نمیکشد که ارزش خلقشده ،سایر رقبا را تحریک کرده تا
بتوانند از شیوه ارزش خلقشده بهره بوده و به تسخیر ارزش اقدام کنند .پس با ورود یک رقیب به بازار ،ارزش مبادلهای کاال کاهش
یافته و عمالً میزان ارزش خلقشده کاسته خواهد شد .به عبارت دیگر ،بخشی از این ارزش را رقیب دیگر ضبط یا تسخیر کرده
است .مکانیسم مجزاسازی ،دانش ،موانع قانونی یا فیزیکی هستند که از جذب و کسب ارزش خلقشده یک وظیفه جدید ،محصول
جدید یا خدمات جدید توسط رقیب ممانعت بهعمل میآورند .مکانیسم مجزاسازی در محدود کردن افت ارزش نقش اساسی ایفا
میکند؛ لذا نقش اساسی در توانمندسازی منابعی که موجب خلق ارزش میشوند ،داشته و سعی در تسخیر یا ضبط اکثریت ارزش
خلقشده دارد .وجود این مکانیسم ،پتانسیل قدرت سودآوری 24خالق ارزش را برای حفظ و بقای ارزش افزایش میدهد (لیپیک و
همکاران.)1447 ،22

 -3گزارشگری یکپارچه
امروزه ،محیط کسب و کار تغییرات قابل توجهی داشته و نسبت به گذشته پیچیدهتر شده است ،این در حالی است که
گزارشگری مالی به دلیل وجود برخی از محدودیتها و موانع مانند غیاب اطالعات غیرمالی (از جمله اطالعات اجتماعی،حوزه
سالمت ،انتشار کربن و حقوق کارگری) افق کوتاهمدت ،پیچیدگی و فقدان انسجام توانایی رویارویی با این تغییرات را ندارد (حاجی
و غزالی1423 ،21؛ سیلوستری ولتری ،ونچلری و تپروزلی1427 ،2؛ سیلوستری ولتری .)1429 ،اکثر گزارشهای مالی چالشها و
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فرصتهای بلندمدتی که شرکتها با آنها روبهرو هستند را در برنگرفته و توضیحات کافی در خصوص راهبردها ،اهداف نهایی ،مدل
کسب و کار  ،تجزیه و تحلیلهای زیر بنایی و اصلی ،مدیریت ریسک و غیره را به صورت جز به جز ارائه نمیکنند (دیلینگ،1
 .)1420برای غلبه بر این محدودیتها ،در سالهای اخیر گزارشگری یکپارچه به عنوان یک رویکرد نوظهور در حوزه گزارشگری
شرکتی توجه بسیاری را به خود جلب نموده است (کامودکا ،آلمیسی و ساگلیاچی .)1422 ،3گزارشگری یکپارچه میتواند با بهبود
بخشیدن به کیفیت اطالعات ارائه شده و همچنین افزایش پاسخگویی و مباشرت ذینفعان ،پاسخ مناسبی به تقاضای آنها ارائه
نماید (حاجی و حسین .)1420 ،گزارشگری یکپارچه موجب تخصیص مناسب منابع شده و فرآیند تصمیمگیری راتسهیل می کند
(فرایز-آسیتونو ،رودریگرز -ریزا و گارشیا-سانچز)1423 ،0؛ به عبارت دیگر شیوهای از گزارشگری شرکتی منسجمتر ،موجز و
کارآمدتری را ارائه میکند که چگونگی خلق ارزش سازمان در یک بازه زمانی را نمایش میدهد (شورای بینالمللی گزارشگری
یکپارچه .)1423 ،گزارشگری یکپارچه را میتوان مستندی بر حرکت رو به رشد و بهبود گزارشگری شرکتی قلمدادکرد (پیستونی،
سنگینی و باوا گنلی.)1422 ،6
چون گزارشگری یکپارچه رویهای جدید در گزارشگری مالی است ،لذا پژوهشها در این حوزه محدود بوده اما از روند رو به
رشد مناسبی برخوردار است و برخی از پژوهشگران نیز بر نیاز به انجام پژوهشهای تجربی بیشتر با موضوع بهکارگیری و اثرات
استفاده از این شیوه گزارشگری تأکید نمودهاند ( وال ،چریفزاده و دیفنباخ1414 ،0؛ دی ویلیرز ،ونتر و سایو1427 ،؛ دومای،
برناردی و گوتریه1420 ،؛ حامد ،عمر دراز و الی .)1414 ،به همین منظور ،پژوهشگران سطح پذیرش گزارشگری یکپارچه را در
کشورها یا منابع مختلف ارزیابی نمودهاند ( دیلویت1426 ،7؛ احمد حاجی ،آینفوز1420 ،2؛ حسن ،آدیکاریپاراجول ،فلتچر و االمر،9
1429؛ هرات ،کوری وگوناراتنی1429 ،24؛ اشتن ودولر 1426 ،22کلیک وکوزی ،)1422 ،21که از شاخصهای مختلف و یا چک
لیست چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه برای این ارزیابیها بارها استفاده شده است (کوری ،سنارانتی ،گوناراتنی ،هرات و
سامودراج .)1414 ،23یافتههای این بررسیها نتایج متفاوتی را گزارش کردهاند .دیلویت ( )1426چنین گزارش کرده است که تعداد
شرکتهایی که از عناصر محتوایی چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه استفاده کردهاند رو به افزایش بوده و شکل گزارشگری
یکپارچه این شرکتها در حال تکمیل شدن است .احمد حاجی و آینفوز ( )1420و هرات و همکاران ( )1429به روند افزایش رویه-
های گزارشگری یکپارچه در آفریقای جنوبی و سریالنکا اذعان کردهاند .لیکن ،در هر دو مطالعه صورت گرفته بر نگرانیهای مرتبط
با محتوا و کیفیت گزارشگری یکپارچه تأکید دارند (کوری و همکاران .)1414،در مقابل ،آیکاریپاراجول و همکاران ( )1429به سطح
باالتری از پذیرش چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه در موسسات آموزش عالی بریتانیا اشاره کردهاند .بنابراین ،بررسی عمیق
در این پژوهشها نشان میدهد که بررسیهای بیشتر در خصوص سطح پذیرش گزارشگری یکپارچه الزم و ضروری بوده و باید بر
چگونگی تأثیر این شیوه گزارشگری بر ذینفعان نیز پژوهشهای بیشتری صورت گیرد (کوری و همکاران.)1414،
گزارشگری یکپارچه رویه جدید و نوآور در رویههای گزارشگری شرکتی حال حاضر محسوب می شود (کاگلیو ،ملونی و
برگو1414،20؛ نیکولو ،زانالتو و تیرون-تودور ،)1414،26چون این شیوه گزارشگری عناصر مهم اطالعات که به صورت جداگانه در
رویههای فعلی گزارش میشوند را در یک شکل منسجم در کنار هم قرار داده و توصیف کننده چگونگی توانایی ارزشآفرین بودن
سازمان در بازه زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت است (شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه1422 ،؛ تلیلی ،بن-اوتمن ،و
حسینی .)1429 ،20بهطور کلی،گزارشگری یکپارچه بر ارائه یک مدل گزارشگری شرکتی جامع تأکید دارد (کامودکا ،آلمیشی،
ساگلیانچی و تودور1422 ،27؛ دیکاتور ،گریو ،فیورانی و پاسیولو )1414،22که ارتباط درونی بین راهبردهای شرکت ،عملکرد شرکت و
موضوعات اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی را به تصویر میکشد (کوری و همکاران .)1414،از اینرو ،از جریان گزارشگری
یکپارچه مزایای متعددی مورد انتظار بوده که میتوان آنها را در سه طبقه مزایای داخلی ،مزایای بازار خارجی و مدیریت ریسک
قانونگذاری دسته بندی کرد (الکز و سالتزمن .)1422،29چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه برای برقراری تعادل مطلوب بین
انعطافپذیری و تجویز اصول گزارشگری خود از رویکرد مبتنی بر اصول پیروی کرده است .طبق این رویکرد ،طیف وسیعی از
1. Silvestri, Veltri, Venturelli and Petruzzelli
2. Dilling
3. Camodeca, Almici and Sagliaschi
4. Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza and Garcia-Sanchez
5. Pistoni, Songini and Bavagnoli
6. Wahl, Charifzadeh and Diefenbach
7. Deloitte
8. Ahmed Haji and Anifowose
9. Hassan, Adhikariparajuli, Fletcher and Elamer
10. Herath, Cooray and Gunarathne
11. Stent and Dowler
12. Kılıç and Kuzey
13. Cooray, Senaratne, Gunarathne, Herath and Samudrage
14. Caglio, Melloni and Perego
15. Nicolò, Zanellato and Tiron-Tudor
16. Tlili, Ben-Othman and Hussainey
17. Camodeca, Almici, Sagliaschi and Tudor
18. Dicorato, Di Gerio, Fiorani and Paciullo
19. Eccles and Saltzman
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متغیرها در شرایط خاص سازمانهای مختلف شناسایی گردیده تا میزان رضایتبخشی از قابلیت مقایسه سازمانها تحقق یافته و
نیازهای مرتبط با اطالعات مربوط نیز تأمین گردد (شورای بین المللی گزارشگری یکپارچه)1423 ،
در بسیاری از کشورها ،تغییر دیدگاه گزارشگری و حرکت به سمت گزارشگری یکپارچه تقریباً به یک مدل واقعی تبدیل شده و
اکثر شرکتهای بزرگ دنیا نیز سعی در یکپارچهسازی اطالعات مالی و غیرمالی خود در گزارشهای ساالنه دارند (کی پی ام جی،
 .)1427طبق پایگاه داده شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه ،بیش از  2044سازمان در بیش از  74کشور با هدف پشتیبانی از
راهبردها و فرآیند گزارشگری از چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه پیروی میکنند (شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه،
)1429؛ از اینرو ،این موضوع را میتوان گامی معنادار در یک حرکت پر شتاب به سمت پذیرش گزارشگری یکپارچه توصیف کرد
(حامد ،عمر دراز و الی)1414،2
امروزه گزارشگری یکپارچه توجه بسیاری از دانشگاهیان و متخصصین حوزه گزارشگری را به عنوان تکاملی برای شیوه
گزارشگری شرکتی (ولت و استاوینگا )1427 ،1و بحث در مورد سطح پذیرش گزارشگری یکپارچه و مزایای آن و عوامل تعیین
کنندهای که نیازهای ذینفعان را مرتفع میسازد ،به خود جلب نموده است (حامد ،عمر دراز والی .)1414،تاکنون ،پذیرش
گزارشگری یکپارچه در تمامی کشورهای دنیا به استثنای کشورهای آفریقای جنوبی و برزیل به عنوان یک رویه داوطلبانه مورد
عمل قرار گرفته است .با این حال ،در کشورها و سازمانهای خاصی پذیرش جهانی نیز داشته است .برای مثال ،طبق بررسیهای
کی پی ام جی (  ،)1427تعداد شرکتهایی که چارچوب گزارشگری یکپارچه را پذیرفتهاند و گزارشهای خود را به صورت کامالً
یکپارچه ارائه نمودهاند در برخی از کشورهای دنیا از سال  1426تا سال  1427افزایش داشته است .در ژاپن ،تعداد شرکتهایی که
در سال  1426گزارشهای خود را به صورت کامالً یکپارچه ارائه نمودهاند  12شرکت بوده و این تعداد در سال  1427به تعداد 01
شرکت افزایش یافته است .در برزیل ،این تعداد افزایش به  20شرکت و در کره جنوبی به  7شرکت رسیده است .در کشور مالزی
نیز از  1شرکت در سال  1426به  22شرکت در سال  1427افزایش در گزارشگری کامالً یکپارچه را میتوان مشاهده نمود.
برخی از پژوهشهای انجام شده به مزیتها و منافعی که از گزارشگری یکپارچه حاصل میشوند ،پرداختهاند؛ برای مثال،
گزارشگری یکپارچه کیفیت اطالعات را از طریق برقراری ارتباط بین بخشهای مجزای اطالعات پایداری و مالی افزایش میدهد
(بابوکاردوس و ریمل .)1420،3همچنین ،در شرکتهایی که با محیط اطالعاتی و عملیات پیچیده روبهرو هستند ،این شیوه
گزارشگری هزینههای پردازش اطالعات را کاهش میدهد (لی و یئو .)1420،0عالوه بر این ،این شیوه گزارشگری میتواند بسیاری
از سازمانها را در کاهش مسئولیتهای سنگین گزارشگری و عدم تقارن اطالعاتی یاری رساند (شورای بینالمللی گزارشگری
یکپارچه .)1423 ،بررسیها نشان میدهد که شرکتهایی که رویه داوطلبانه را در بهکارگیری گزارشگری یکپارچه اقتباس کردهاند
از کیفیت سود باالتری برخوردار هستند (آبنگ ،احمد و میگالنی )1414،6و کیفیت سود هر سهم آنها نیز افزایش داشته است
(کورتسی و ونا .)1429 ،0طبق بررسیهایی که ونا ،سیاسیا و کورتسی )1429( 7انجام دادهاند ،پذیرش گزارشگری یکپارچه با ارائه
اطالعات الزم برای بازارهای سرمایه و پذیرش ساختارهای استاندارد در بازه زمانی کوتاهمدت نقش بسیار مهمی را در حداقلسازی
ریسک مقررات دارد (پاولوپلوس ،مگنیز و ایاتریدیس)1427، 2
اخیراً نیز رویههای افشای گزارشگری یکپارچه و الزامات آن به بخش مهمی از پژوهشها تبدیل شده است .برخی از پژوهشها
(حاجی و غزالی1423 ،؛ لی و لئو1420 ،؛ پیستونی و همکاران1422 ،؛ ریورا-آروبال ،زوریو-گریما و گارشیا-نبائو )1427 ،9به دنبال
پاسخی برای این سؤال هستند که چگونه سطح افشای داوطلبانه گزارشگری یکپارچه را باید اندازهگیری یا ارزیابی نمود .آنها
معتقدند همانطور که برای ارزیابی سطح هموارسازی سود نیاز به ابزار ارزیابی وجود دارد ،برای ارزیابی و اندازهگیری سطح افشای
داوطلبانه گزارشگری یکپارچه نیز باید از ابزار مناسب استفاده کرد .برخی از پژوهشهای انجام شده سعی نمودهاند تا با بهرهمندی از
آییننامه پادشاهی آفریقای جنوبی و چارچوب شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه چک لیست یا شاخصهایی را برای اندازهگیری
و ارزیابی کیفیت افشا گزارشگری یکپارچه ارائه نمایند (حامد ،عمر دراز و الی .)1414،در منطقه آسیای جنوب شرقی ،گزارشگری
یکپارچه هنوز در مراحل اولیه خود بسر میبرد .با این حال ،برخی از کشورها از قبیل مالزی ،اندونزی و سنگاپور تالشهای ارزنده-
ای را برای پذیرش گزارشگری یکپارچه انجام دادهاند .این کشورها تقریباً شیوه گزارشگری یکپارچه را بعد از انتشار چارچوب
گزارشگری شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه شروع کردهاند (عبداله ،حسین ،صالح و الرازی1422 ،24؛ دراگو و تیرون-تودور،22
1423؛ ستیاون.)1420 ،21
1. Hamad, Umar Draz and Lai
2. Velte & Stawinoga
3. Baboukardos and Rimmel
4. Lee and Yeo
5. Obeng, Ahmed and Miglani
6. Cortesi and Vena
7. Vena, Sciascia and Cortesi
8. Pavlopoulos, Magnis and Iatridis
9. Rivera-Arrubla, Zorio-Grima and Garcia-Benau
10. Abdullah, Husin, Salleh and Alrazi
11. Dragu and Tiron-Tudor
12. Setiawan
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همانگونه که مالحظه میشود شیوه گزارشگری یکپارچه مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده و این روند هر ساله
رو به افزایش است .همین موضوع میتواند اهمیت مطالعه گزارشگری یکپارچه و مفاهیم مرتبط با آن را دو چندان کند .پژوهش-
های زیادی پیرامون گزارشگری یکپارچه و تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری آنها از عوامل مختلف مورد توجه پژوهشگران واقع شده
است .برخی از پژوهشها اثر ویژگیهای شرکت مانند اندازه شرکت ،سودآوری و صنعت را به عنوان شاخصهای کیفیت
گزارشگری یکپارچه مورد بررسی قرار دادهاند .به عنوان مثال ،فرایز-آسیتینو ،رودریگز-آریزا و گارشیا-سانچز )1420( 2تأیید کردند
که اندازه شرکت و سودآوری اثر مثبتی بر انتشار گزارشگری یکپارچه دارد ،این در حالی است که برای شاخصهای صنعت و
فرصتهای رشد اثر قابل توجهی یافت نشد .هم چنین ،بررسیهای ایردل )1429( 1نشان داد که بین سودآوری شرکت و
گزارشگری یکپارچه رابطه مثبت وجود داشته و این رابطه برای شاخص اهرم بهدست نیامد .در مالزی ،جمال و قانی )1420 (3تأکید
نمودند که اندازه شرکت نقش مهمی در زمینه رویههای گزارشگری یکپارچه بازی میکند .نتایج قانی ،جمال ،پوسپیتاساری و
گوناردی )1422 (0نیز نشان داد که در شرکتهای ساختمانی مالزی ،اندازه شرکت و اندازه حسابرسی شرکت اثر مثبتی بر افشای
گزارشگری یکپارچه دارند .واز ،فرناندرز-فیجو و رویز )1420 (6اثر برخی از ویژگیهای شرکت را بر پذیرش گزارشگری یکپارچه به
صورت تجربی آزمون نموده و هیچ اثری از اندازه شرکت ،صنعت و افشای پایداری بر گزارشگری یکپارچه دریافت نکردند.
گزارشگری یکپارچه ،افشای اطالعات راهبردی و مدل کسب و کار شرکتها را الزامی کرده است (دی ویلیرز ،لو و سامکین،0
 ، )1420بنابراین ،استفاده از گزارشگری یکپارچه میتواند پاسخی برای بهبود افشای اطالعات راهبردی و مدل کسب و کار بوده و
محیط اطالعاتی را برای استفاده سرمایهگذاران ارتقا دهد (سوخاری و دی ویلیرز)1429 ،7
در اکتبر سال  ،1422شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه پیشرفت قابل توجهی در مسیر راهبردی خود ایجاد کرد و از مرحله
شکاف 2به مرحله شتاب (جهش) آنی 9تغییر مسیر داد .در واقع ،شورا برای ملحق شدن به بازارهای جهانی و کسب موافقت تدوین-
کنندگان مقررات تا سال  1412یعنی زمانی که مرحله گذار را پشت سر گذاشته و به مرحله پذیرش جهانی برسد ،برنامهریزیهای
جامعی تدارک دیده است( .شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه .)1429 ،شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه در بیانیه خود (
 )1423اعالم کرده بود که شرکتها با چالشهایی از جمله تعریف مدل کسب و کار و رابطه آن با راهبرد واحدهای تجاری روبهرو
هستند .تاکنون پژوهشها و مطالعات تجربی مختلفی (دومای ،برناردی ،گوتریه و التوره1427 ،24؛ پرگو ،کندی و وایتمن1420 ،22؛
دی ویلیرز و همکاران1420 ،؛ دی ویلیرز ،ونتر و سیائوa1427 ،21؛ دی ویلیرز ،سیائو و مارون )b1427 ،23به موضوع گزارشگری
یکپارچه پرداختهاند .به زعم دی ویلیرز و همکاران ( )1420اگرچه شرکتهای بریتانیایی ،اسپانیایی ،استرالیایی ،ژاپنی ،سنگاپوری و
نیوزیلندی اهداف راهبردی خود را افشا میکنند ،لیکن فقط  04درصد جزئیات مربوط به چگونگی دست یافتن به اهداف راهبردی را
توضیح داده و حداقل جزئیات را درباره مدل کسب و کار افشا کردهاند و یا اینکه چگونه راهبرد شرکت را با مدلهای کسب و کار
پیوند داده و چگونه منابع خود را برای رسیدن به اهداف بیان شده تخصیص دادهاند ،توضیحات کاملی را ارائه ننمودهاند .دومای و
همکاران( )1427نشان دادند که از  60مقاله چاپ شده بین سالهای  1422تا  ،1426فقط هشت مقاله مبتنی بر دادههای کشور
آفریقای جنوبی بوده است(دومای و همکاران.)1427 ،
20
پژوهشهای قبلی بر ظرفیت افشای مدل کسب و کار و بهبود گزارشگری شرکتی پرداختهاند ( نیلسن ،فاکس و روزلندر ،
 )1426و موضوع افشای راهبردها ،اهداف راهبردی ،راهبردهای واقعی یا عینی ،پیادهسازی طرحها ،اثرات بر سرمایه و ذینفعان را
مورد بررسی قرار دادهاند ( مارکس و محمد علی حاجی1420 ،26؛ پادیا و یاسین1422 ،20؛ استن و داولر .)1426 ،27این پژوهشهای
تجربی دریافتند که تنها  0درصد از شرکتها افشای کاملی از راهبردها در سال  1446ارائه داده و این در حالی است که در سال
 1423فقط  34درصد از شرکتها اهداف راهبردی و چگونگی دست یافتن به این اهداف را افشا نموده بودند (مارکس و محمد علی
حاجی 1420؛ پادیا و یاسین 1422،و  .)1426این پژوهشها بر کمیت افشای راهبردها تأکید داشتهاند لیکن اهداف راهبری واقعی،
مدل کسب و کار یا ارتباط بین مدل کسب و کار و راهبردها را بررسی نکردهاند (سوخاری و دی ویلیرز.)1429 ،

1. Frias-Aceituno, Rodriguez-Ariza and Garcia-Sanchez
2. Iredele
3. Jamal and Ghani
4. Ghani, Jamal, Puspitasari and Gunardi
5. Vaz, Fernandez-Feijoo and Ruiz
6. De Villiers, Low and Samkin
7. Sukhari and De Villiers
8. Breakthrough Phase
9. Mementium Phase
10. Dumay, Bernardi, Guthrie and La Torre
11. Perego, Kennedy and Whiteman
12. De Villiers, Venter and Hsiao
13. De Villiers, Hsiao and Maroun
14. Nielsen, Fox and Roslender
15. Marx and Mohammadali-Haji
16. Padia and Yasseen
17. Stent and Dowler

01

 -4نقش مدل کسبوکار در گزارشگری یکپارچه

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)97تابستان (شهریور) 9011

به نظر میرسد طی دهه گذشته ،اطالعاتی که شرکتهای جهانی عضو بورسهای اوراق منتشر میکنند ،بهشدت افزایش
یافته است .با این حال ،شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه این نوع از گزارشگری را نقد کرده و معتقد است که اطالعات
ارائهشده باید گویای وجود ارتباطات صریح و روشن بین عناصر گزارشگری باشد و درهمریختگیها نیز باید حذف شوند (شورای
بینالمللی گزارشگری یکپارچه .)1422 ،قصد شورا این بود که با همکاری شبکهای از شرکتها ،سرمایهگذاران و افراد تحصیلکرده
دانشگاهی ،چارچوبی را برای گزارشگری یکپارچه تنظیم کند تا نیازهای ذینفعان قرن  12فراهم شود و عدم تقارن اطالعاتی نیز
کاهش یابد .چون الزامات گزارشگری اکثر کشورها بر مبنای گزارشگری داوطلبانه قرار گرفته است ،توسعه و بهبود گزارشگری
یکپارچه نیز فرایندی مستمر و زمانبر خواهد بود .آفریقای جنوبی رهبر و سردمدار گزارشگری یکپارچه و اولین کشوری است که
الزامات اجباری گزارشهای یکپارچه را برای شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار اجرایی کرد .اهداف گزارشگری یکپارچه ایجاد
اطالعات درباره راهبری  ،حاکمیت و عملکرد واحدهای تجاری بوده و به دنبال آن است که مشخص نماید چگونه شرکت به ارزش-
آفرینیهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی اقدام میکند (شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه .)1422 ،مطابق با شورای بینالمللی
گزارشگری یکپارچه ( ،)1422گزارشگری یکپارچه باید منبع اولیه و اصلی ارتباط با سهامداران و همچنین ذینفعان باشد .از اینرو،
سایر گزارشها تقریباً ارزشی ندارند؛ بهطوری که ادعا میشود این گزارش جایگزین مناسبی برای تمامی گزارشهاست .بر اساس
تعاریف صورتگرفته از گزارشگری یکپارچه که موجب رشد و توسعه آن نیز شده است ،این مفهوم بیانی جامع و یکپارچه از عملکرد
شرکت بر حسب بُعد پایداری و بُعد مالی است (انجمن مدیران عامل آفریقای جنوبی .)1449 ،2طبق شورای بینالمللی گزارشگری
یکپارچه ،هدف گزارشگری یکپارچه حمایت از ارزشآفرینی و حفظ ارزش پایدار در شرکت است.
تعریف شورا از واژه مدل کسبوکار در چارچوبی که ارائه داده چنین این است :مدل کسبوکار سازمان سیستمی از تبدیل
ورودیها از طریق فعالیتهای کسبوکار آن به خروجیها و دستاوردهایی است که به تکمیل اهداف راهبردی سازمانی و ارزش-
آفرینی طی بازههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت کمک میکند (شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه.)1423 ،
چارچوب شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه ،مدل کسبوکار شرکت را ماهیت و اساس سازمانی میداند که فرایند ارزشآفرینی
شش نوع سرمایه مختلف بهکار گرفتهشده (مالی ،تولیدی ،فکری ،طبیعی ،انسانی ،اجتماعی ،ارتباطی) را منعکس میکند .خروجی
این شش نوع سرمایه از طریق فعالیتهای کسبوکار واحد تجاری به خروجیها (مثل تولیدات ،خدمات ،ضایعات) تبدیل شده که در
نهایت اثرات آنها بهصورت دستاوردهای ناشی از سرمایههای بهکار گرفتهشده مشخص میشود .این چارچوب چهار جزء اصلی را
برای الگوی کسبوکار تعیین کرده است :ورودیها ،فعالیتهای کسبوکار ،خروجیها و دستاوردها .مطابق شورای بینالمللی
گزارشگری یکپارچه ( )1423تفاوت بین خروجیها و دستاوردها ،ویژگیهای خاص توصیف مدل کسبوکار است .بهعنوان مثال،
خروجیها بر تولیدات و خدمات اصلی و کلیدی یک سازمان اشاره دارد .تعامل اجزای مدل کسبوکار باید ارزشآفرینی را به همراه
داشته باشد .تمامی کسبوکارها به یک یا چند منبع وابسته هستند که ورودیهای مدل کسبوکار سازمان را شکل میدهند.
گزارشهای یکپارچه باید به ورودیهای مهمی توجه داشته باشند که برای مدل کسبوکار حائز اهمیت بوده و در ارزشآفرینی طی
بازههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت مؤثر هستند (شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه.)1423 ،
چارچوب بینالمللی گزارشگری یکپارچه ،الگو و فعالیتهای کسبوکار واحد تجاری را مشخص و روشن میسازد که شامل:
برنامهریزی ،طراحی و تولید محصوالت یا مبادله دانش در ارائه خدمات میشود .عالوه بر این ،مدل کسبوکار توضیح میدهد که
یک شرکت چگونه از طریق فعالیتهای کسبوکار ،خود را در بازار متفاوت میسازد ،چگونه نیاز به نوآوریهای خود را مدیریت
میکند و چگونه برای مدیریت هر نوع تغییر در بازار ،الگوی کسبوکار جدید طراحی میشود .چارچوب مدل کسبوکار به
توانمندسازی ارتباطات دقیق و روشن از ارزشآفرینی کمک میکند .گزارش یکپارچه باید سرمایهگذاران را در ارزیابی چگونگی
ترکیب شش نوع سرمایه مختلف بهکار گرفتهشده توسط سازمان و ارزش خلقشده یاری کند .اشتباه رایج در مورد چارچوب
گزارشگری یکپارچه این است که برخی تصور میکنند این گزارش سعی دارد هر چیزی را بهصورت پول و وجه نقد بیان کند.
درحالیکه گزارشگری یکپارچه در مورد چگونگی و نحوه کسب پول نیست؛ بلکه سعی دارد به سرمایهگذاران این اطمینان را بدهد
که اطالعات موردنیاز آنها برای ارزیابی ارزشآفرینی سازمان ،در اختیار آنان قرار داده شده است .بنابراین مدل کسبوکار نقشی
اصلی و کلیدی در چارچوب گزارشگری یکپارچه بازی میکند .در گزارشگری یکپارچه ،برقراری ارتباط بین این سه جزء مهم است:
ایجاد تصویر بزرگ 1،ارتباط افقهای زمانی 3و بهبود پیام سازگار .0افشاهای تکهتکه باید به منظور نشان دادن تصویری جامع از
چگونگی ارزشآفرینی در طول زمان با استفاده از سرمایههای مختلف با یکدیگر گره زده شوند .عالوه بر این ،گزارش یکپارچه باید
ارزشآفرینی سازمان را از گذشته تا آینده توصیف کند .این نوع ارتباط برقرار کردن باعث میشود که پیام مؤثر و سازگاری از داخل
سازمان به بیرون سازمان ارسال شود .طبق دستورالعملهای شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه ،شرکتها باید اجزای اصلی
)1. Institute of Directors in Southern Africa (IoDSA
2. Establishing the Big Picture
3. Connecting Time Horizons
4. Developing a Consistent Message
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مدل کسبوکار را شناسایی کنند .گزارش یکپارچه باید نمودارهای ساده یا تصاویر بصری فراهم کند تا از این طریق مدل
کسبوکار را تشریح و اجزای اصلی آن را توصیف کند .نمودارها باید توضیحات روشنی درباره ارتباط اجزای سازمان افشا و گزارش
کنند .گزارش یکپارچه باید برای خواننده گزارش دیدگاهی را فراهم آورد که بتواند روابط ذینفعان اصلی شرکت را مشاهده کند
(شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه .)1423 ،در نتیجه ،این چارچوب بسیاری از موضوعات افشا در مورد مدلهای کسبوکار را
پیشنهاد کرده است .با چارچوب فعلی گزارشگری یکپارچه ،رویه گزارشگری فعلی نیز بهبود یافته و شرکتها خواهند توانست طرح
و الگوی گزارشگری و افشای مدل کسبوکار خود را با مدلهای برخی شرکتها منطبق کنند.

 -5مفهوم ارزشآفرینی از منظر گزارشگری یکپارچه
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در تعریف شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه )1423(2از مدل کسبوکار آمده است :در واقع سیستمی است که از طریق
چهار مرحله ورودیها ،فعالیتهای کسبوکار ،خروجیها و نتایج ،تحقق اهداف راهبردی سازمان و ایجاد ارزش در بازههای زمانی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت را دنبال میکند .به این ترتیب یک گزارش یکپارچه مدل کسبوکار یک سازمان را از طریق
ورودیها ،فعالیتها ،خروجیها و نتایج توصیف میکند و هدف آن تحقق اهداف راهبردی سازمان و ایجاد ارزش در بازههای زمانی
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت است.
در گزارشگری یکپارچه ارزش از طریق مدل کسبوکار حاصل شده ،تغییر یافته یا از بین میرود .بهعبارتی ،مدل کسبوکار در
قلب یا مرکز یک سازمان وجود دارد و معرف اساس و زیر بنای فعالیتهای واحد تجاری است که در راستای تحقق معماری
سازمانی عمل میکند .ارزشها به خودی خود شکل نمیگیرند؛ بلکه زمانی بهوجود میآیند ،تغییر میکنند یا از بین میروند که
سرمایههای مختلف بهکار گرفتهشده (مالی ،تولیدی ،فکری ،انسانی ،اجتماعی و ارتباطی و سرمایه طبیعی) ،با هم ترکیب شوند و
توان شکلگیری نتایج و خروجیها را داشته باشند .سرمایههای سازمان بر یکدیگر نیز اثر میگذارند و سازمان باید بین آنها موازنه
برقرار کند .سرمایههای مختلف بهکار گرفتهشده عبارتاند از:
سرمایه مالی :1وجوهی که برای استفاده در تولید کاال یا ارائه خدمت در دسترس سازمان قرار دارد .این وجوه به وسیله وام،
سرمایهگذاری مالک یا از عملیات شرکت بهدست میآید.
سرمایه انسانی :3شایستگی ،قابلیت ،مهارت افراد و انگیزه آنها برای نوآوری که در برگیرنده این موارد است :همراهی و
حمایت آنان از چارچوب راهبری؛ رویکرد مدیریت ریسک و ارزشهای اخالقی سازمان؛ توانایی آنان در درک ،بهبود و اجرای
راهبردهای سازمان؛ انگیزه آنان برای بهبود فرایند تولید کاال و خدمات و توانایی مدیریت و همکاری با فرایند.
سرمایه فکری :0داراییهای نامشهود مبتنی بر دانش هستند؛ مانند حق امتیاز ،نرمافزارها ،مجوزها ،دانش فنی و توافقنامهها.
سرمایه تولیدی :6داراییهای فیزیکی که برای استفاده در تولید کاال یا ارائه خدمات در دسترس سازمان قرار دارد؛ مانند
ساختمان ،تجهیزات و زیرساختها.
سرمایه طبیعی :0منابع محیطی تجدیدپذیر یا تجدیدناپذیر که شرط الزم برای موفقیت گذشته ،حال و آینده سازمان بحساب
میآیند؛ مانند آب ،هوا ،زمین ،مواد معدنی ،جنگلها و...
سرمایه ارتباطی و اجتماعی :7روابط سازمان با گروه ذینفعان و دیگر شبکهها؛ مانند اعتماد و خواست ذینفعان برای توسعه
سازمان و حمایت از آن ،شهرت و نام تجاری و مجوز فعالیت سازمان.

(1. The International Integrated Reporting Council (IIRC
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سرمایهها از طریق فعالیتهایی که دارای ارزش افزوده هستند ،توانایی شکلدهی نتایج و خروجیها را دارند .این فعالیتها
عبارتاند از :برنامهریزی ،طراحی و تولید محصوالتی که نیازهای بازار را برآورده میکنند یا خدماتی را ارائه میدهند که راهحلی
برای مشکالت مشتری تلقی میشود .خروجیها را نباید با دستاوردها اشتباه گرفت .در صورتی که از ترکیب کردن سرمایههای
ششگانه ارزشهایی از بین بروند یا تخریب شوند ،آنها را دستاورد تلقی نخواهیم کرد .افزایش فروش و رضایت مشتری از نمونه-
های دستاورهایی هستند که از طریق فعالیتهای دارای ارزش افزوده حاصل شدهاند.
گزارش یکپارچه باید اطالعاتی درباره راهبردهای شرکت و توانایی سازمان در دستیابی به آن راهبردها برای ارزشآفرینی در
کوتاه مدت ،میانمدت و بلندمدت ارائه دهد .نتایج حاصل از مدل کسبوکار میتواند هر دو منفعت مثبت و منفی را بهصورت
جداگانه یا جمعی دارا باشد و این نتایج ممکن است در بازه زمانی کوتاهمدت ،میانمدت یا بلندمدت ظاهر شوند .بنابراین ،اینکه آیا
فعالیتهای کسبوکار ارزشآفرینی میکنند یا موجب تخریب آن میشوند ،امکان دارد بالفاصله آشکار شده و یا ممکن است در
طول زمان خود را بروز دهند .زمان صرف شده در هر بُعد زمانی ،با توجه به چرخه تجاری و سرمایهگذاری ،راهبردها و نیازها و
عالقهمندیهای مشروع ذینفعان تعیین میشود .زمان صرف شده در هر بُعد زمانی ،بر ماهیت اطالعات افشاشده در گزارش
یکپارچه اثر میگذارد .بهعنوان نمونه ،از آنجایی که مدت طوالنیتر ،عدم اطمینان بیشتری را به همراه دارد ،اطالعات مربوط به آن
نیز احتماالً بیشتر جنبه کیفی خواهند داشت.
گزارش یکپارچه باید اطالعاتی درباره ارتباط سازمان با ذینفعان کلیدی و نحوه واکنش به نیازهای مشروع آنان فراهم کند.
ذینفعان اطالعات مفیدی که بر توانایی ارزشآفرینی سازمان اثر میگذارد (مانند مسائل اقتصادی ،محیطی و اجتماعی) جستجو
میکنند .توجه مدیریت سازمان به نیازهای اطالعاتی ذینفعان مزایایی را به همراه خواهد داشت ،از جمله اینکه؛ به مدیریت
سازمان کمک خواهد کرد تا مفهوم ارزش را از دید سهامداران دریابد ،موضوعات مهمی از جمله ریسکها و فرصتها را شناسایی
کند ،راهبردها را تدوین و ارزیابی نماید و ریسکها را مدیریت کند (شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه .)1423 ،در جدول ()1
خالصهای از مطالب فوق ارائه شده است:
جدول ( -)2تعریف ارزشآفرینی از منظر گزارشگری یکپارچه
ارزش از طریق مدل کسبوکار
سازمان ایجاد می شود.

ارزش از طریق مدل کسبوکار سازمان ایجاد شده ،تغییر یافته یا از بین میرود .مدل
کسبوکار بهعنوان «یک سیستم انتخابی شامل ورودیها ،فعالیتهای کسبوکار ،خروجیها
و نتایجی است که هدف آن ایجاد ارزش در بازههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت
است» تعریف شده است.

به نحوی که ورودیهای آن را
گونههای مختلفی از سرمایه تشکیل
داده

سرمایهها (مالی ،تولیدی ،فکری ،انسانی ،اجتماعی و ارتباطی و سرمایه طبیعی) محل انباشت
ارزشها هستند و ارزش آن زمانی حاصل میشود که سرمایهها با هم ترکیب میشوند ،تبدیل
میشوند و توان شکلگیری خروجیها و نتایج را داشته و باعث ایجاد ارزش یا تخریب ارزش
میشوند.

و این سرمایهها از طریق فعالیتهای
کسبوکار تبدیل میشوند

ارزش از طریق فعالیتهایی که سازمان انجام میدهد (مانند فرایندها ،ابزارها ،فنآوریها و
نوآوری) به خروجیها و دستاوردها منجر میشود  .در واقع فعالیتهای کسبوکار در نهایت
باعث ایجاد یا از بین رفتن ارزش در واحد تجاری میشود.

به خروجیها

فعالیت های کسبوکار یک سازمان انواع مختلفی از سرمایه را به منظور تولید (محصوالت و
خدمات) بهکار گرفته ،مصرف کرده ،از بین برده یا آنها را تبدیل میکند.
فرایند تغییر ورودی از انواع مختلف سرمایهها از طریق الگوی کسبوکار سازمان ،نتایج (مثالً
افزایش فروش ،رضایت مشتری) و خروجی را بهدست می دهد .نتایجی که هیچ تأثیر مالی
نداشته یا از بعد مالی قابل اندازهگیری نباشند ،در فرایند ایجاد ارزش بهعنوان درآمد مالی و
سرمایه مربوط نیست.
نتایج حاصل از مدل کسبوکار میتواند هر دو منفعت مثبت و منفی را بهصورت جداگانه یا
جمعی دارا باشد و این نتایج ممکن است در بازه زمانی کوتاهمدت ،میانمدت یا بلندمدت ظاهر
شوند .بنابراین ،اینکه آیا فعالیتهای کسبوکار ارزشآفرینی میکنند یا موجب تخریب آن
میشوند ،امکان دارد بالفاصله آشکار شده یا ممکن است در طول زمان خود را بروز دهند.

و دستاوردها

که در بازههای زمانی کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت موجب ایجاد
ارزش یا از بین رفتن آنها میشود.

برای سازمان ،ذینفعان،
جامعه و محیط زیست
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توانایی سازمان برای ایجاد ارزش ،به واکنش و نتایج ذینفعان خود (از جمله زنجیره تأمین آن،
دولتهای محلی و محیط طبیعی) که در ایجاد یا تخریب ارزش ها سهم دارند ،بهشدت مرتبط
است .اینکه چگونه همه این حوزههای انتخاباتی نتایج مدل کسبوکار سازمان را تجربه
میکنند و ارزیابی اینکه آیا ارزش ،ایجاد شده یا نه ،از طریق گزارشگری یکپارچه برای آنها
اطالعرسانی خواهد شد.

 -6نتیجهگیری
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تعریف «ارزش» را میتوان یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد ،مدیریت و حسابداری دانست .بومن و آمبروسینی ()1444
در مقاله خود با تمرکز بر نظریه مبتنی بر منابع سعی کردند تا از این واژه تعریف مناسبی ارائه نمایند .سهم اصلی این نظریه در
کشف و شناسایی منابع نامتناجس و چگونگی تلقی آنها به عنوان مزیت رقابتی بوده است (آمیت و شومیکو2993 ،؛ بلک و بول،
2990؛ ماهونی و پاندیان .)2991 ،از مفروضات اصلی این نظریه ،با ارزش تلقی نمودن منابع در اختیار شرکت است (روملت.)2920،
برخی از پژوهشگران سعی در ارائه تعریف و تعیین چارچوب مفهوم ارزشمندی منابع هستند .از اینرو ،آنها معتقدند که ارزشمندی
منابع را باید با توجه به ویژگی محیط بازار تعریف نمود (آمیت و شومیکر .)2993،به زعم بارنی ( ،)2992منابع در صورتی با ارزش
هستند که بتوانند حداکثر استفاده ممکن را از فرصتها برده و یا تهدیدها را در محیط شرکت خنثی نماید .همچنین ،منابع در
صورتی با ارزش هستند که بتوانند نیازهای مشتری را برآورده کرده ،رضایت آنها را جلب نموده (بونگر و توماس2990 ،؛ وردین و
ویلیامسون )2990 ،و یا اینکه بتواند از لحاظ قیمت تمام شده محصوالت یا خدمات نسبت به سایر رقبا رقابت نمایند و قیمت
کمتری را به مشتریان عرضه کنند (بارنی2920 ،؛ پتراف .)2993 ،به نظر بارنی ( ،)2992منابع در صورتی با ارزش هستند که بتوانند
شرکت را در درک یا پیادهسازی راهبردهایی که اثربخشی و کارایی آنرا بهبود میدهند ،توانمند سازد .بومن و آمبروسینی (،)1444
برای درک واژه «ارزش» از دو مفهوم «ارزش مصرفی» و «ارزش مبادلهای» که توسط اقتصاددانان کالسیک مطرح شده بود،
استفاده کردند .ارزش مصرفی اشاره به ویژگیهای خاصی از محصوالت دارد که توسط مشتریان با توجه به نیازهای آنان قابل درک
است؛ مثل سرعت ،شتاب یا مدل یک خودرو ،مزه و طعم یک سیب و از این قبیل .بنابراین ،قضاوت در مورد ارزش مصرفی یک
موضوع ذهنی است که توسط مشتریان قابل درک و بیان میباشد .به عبارت دیگر ،ارزش مصرفی توسط مشتریان درک میشود.
در مقابل ،ارزش مبادلهای که یک موضوع عینی است اشاره به قیمت کاال و خدمات دارد .این ارزش ،مبلغ پولی تحقق یافتهای
است که در یک نقطه زمانی و در زمان مبادله کاال رخ میدهد .ارزش مصرفی ،صرفاً خاص مشتریان نیست بلکه این ارزش برای
مدیران ،رقبا و یا شرکا نیز وجود دارد.
مشتریان کاالهایی را انتخاب می کنند که بیشترین و بزرگترین مازاد مصرفکننده را برا آنها فراهم کند .مازاد مصرفکننده
می تواند از طریق بهبود و ارتقا ارزش مصرفی درک شده کاال (و در نهایت افزایش ارزش پولی کل مبلغی که مشتری برای پرداخت
فراهم خواهد کرد ) یا ثابت نگهداشتن قیمت در سطح یکسان یا از طریق حفظ ارزش پولی کل و کاهش قیمت یا انجام همزمان
آنها افزایش دهد.
ارزش مصرفی توسط مشتری و در نقطه فروش درک میشود و در نقطهای که مشتری تصمیم به خرید محصول میگیرد
ارزیابی میشود و محصوالت در نقطه فروش ،هم دارای ارزش مبادلهای هستند و ارزش مصرفی قابل درک دارند .بهطور کلی،
زمانی که شرکت بتواند مقدار ارزش مصرفی درک شده توسط مشتریان را افزایش دهد و یا بهعبارتی ،مازاد مصرفکننده بیشتری
نسبت به رقبا برای مشتریان فراهم نماید در این حالت میتواند محصوالت خود را با ارزش مبادلهای بیشتری به فروش برساند.
فروش باالتر یا ارزش مبادلهای بیشتر همان مفهوم ارزشآفرینی را به ذهن القا خواهد کرد .بنابراین ،ارزشآفرینی فرآیندی است که
در طول زنجیره تولید باید انجام شود تا اثر نهایی خود را در ارزش مبادلهای نمایان سازد .ارزش مصرفی جدید موجب میشود تا
مازاد مصرفکننده بیشتری را به ذهن مشتری القا کرده و مشتری را متقاعد نماید تا قیمت باالتری را برای محصوالت و خدمات
پرداخت نماید.
ارزشآفرینی یکی از عناصر اصلی گزارشگری شفاف و آگاهیبخش بوده ،چرا که ارائه دهنده تصویر بهتری از ریسکها و
فرصتهایی است که یک شرکت با آن روبهروست .انتظار بر این است که شرکتها اطالعاتی که در گزارشهای مدیریتی خود
ارائه میدهند بتوانند استفادهکنندگان را قادر سازد تا درک صحیحی از چگونگی ،روش و میزان ارزشآفرینی فعلی و آینده مدل
کسب و کار واحدهای تجاری کسب کنند .امروزه موضوع ارزشآفرینی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و نهادهای حرفهای قرار
گرفته است .شورای بینالمللی گزارشگری یکپارچه ( )1423با تمرکز بر مفهوم مدل کسب و کار تعریف جدیدی از ارزشآفرینی را
ارائه نموده است .درک مفهوم ارزشآفرینی توسط شورا را میتوان با تفکرات اقتصاددانان کالسیک همراستا دانست .به زعم آنها،
ارزش آفرینی فرآیندی است که باید در طول زنجیره تولید و حتی بعد از آن هم به آن توجه شود .محصول گزارشگری یکپارچه را
باید گزارش ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار دانست .مدل کسب و کار در قلب گزارشگری یکپارچه قرار دارد و دستاوردهای
شرکت را باید با ارزیابی مدلهای کسب و کار سنجید .مهمترین چالش گزارشگری یکپارچه تعریف مدل کسب و کار است.
چارچوب ( )1423مدل کسب و کار را به این صورت تعریف نموده است :در واقع سیستمی است که از طریق چهار مرحله ورودیها،
فعالیتهای کسبوکار ،خروجیها و نتایج ،تحقق اهداف راهبردی سازمان و ایجاد ارزش در بازههای زمانی کوتاهمدت ،میانمدت و
بلندمدت را دنبال میکند .به این ترتیب یک گزارش یکپارچه مدل کسبوکار یک سازمان را از طریق ورودیها ،فعالیتها،
خروجیها و نتایج توصیف میکند و هدف آن تحقق اهداف راهبردی سازمان و ایجاد ارزش در بازههای زمانی کوتاهمدت ،میان-
مدت و بلندمدت است .گزارشگری یکپارچه را میتوان در سه عبارت زیر خالصه کرد:
 نمودار و روایی مدل کسب و کار مروری است بر عناصر اصلی یک شرکت با انرژیهای یکپارچه پیچیده که بر داراییهاو محرکهای راهبردی در کل زنجبره ارزش متمرکز شده و اصول شرکت را برای ارائه ارزش پایدار شکل میدهد.
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 در یک نمای، این دیدگاه نشان میدهد که قبل از اینکه بخواهیم اجزاء مختلف سازمانی را به صورت جزئی بررسی کنیم. چگونه شرکت به صورت کارا عمل کرده است،کلی از شرکت
 موضوع مدل کسب و کار با روایی راهبرد و مدل مدیریت ریسک یکپارچه و هم چنین چالشهای محیط رقابتی ارتباط. تبیین روشنی از چگونگی حمایتهای ساختار راهبری در ارزشآفرینیهای بلندمدت ارائه میدهد، در واقع.نزدیکی دارد
 گزارش یکپارچه باید اطالعاتی درباره ارتباط سازمان با ذینفعان کلیدی و نحوه واکنش به نیازهای مشروع آنان فراهم محیطی و، ذینفعان اطالعات مفیدی که بر توانایی ارزشآفرینی سازمان اثر میگذارد (مانند مسائل اقتصادی.کند
.اجتماعی) جستجو میکنند
بررسی انجام شده نشان میدهد که شرکتها میتوانند بینش بهتری در مورد تأثیر بلندمدت راهبردهای خود در مدلهای
 گزارشگری ارزشآفرینی مدلهای کسب و کار باید مورد مداقه بیشتر قرار گرفته و، عالوه بر این.ارزشآفرین داشته باشند
.جنبههای منفی ارزشآفرینی یا تخریب ارزشها نیز در روند گزارشگری مورد توجه قرار گیرد
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چکـیده
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیاست های مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران طی سال های -1834
 1843طی بازه  14ساله مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش از نوع همبستگی است .در این پژوهش جامعه آماری
این تحقیق را تمامی شرکت ها و صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند .سیاست مالی در این
پژوهش متشکل از متغیرهای درآمد نفتی دولت ،پرداختی عمرانی دولت و کسری بودجه می باشد .در خصوص فرضیه
اصلی مشخص شد که سیاست های مالی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد.
نتیجه فرضیه فرعی اول نشان داد که درآمد نفتی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار
دارد .در خصوص فرضیه فرعی دوم نتیجه به دست آمده مشخص گردید که پرداخت های عمرانی دولت بر شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معنادار دارد .نتیجه فرضیه فرعی سوم نیز حاکی از آن بود که کسری بودجه بر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد .بدین ترتیب تمامی فرضیهها مورد تایید واقع شدند.

واژگـان کلـیدی :سیاست مالی دولت ،شاخص کل ،بورس اوراق بهادار تهران

 -1عضو هیأت علمی ،استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسالمی  ،واحد قشم( .نویسنده مسئول)
shahdadikh@gmail.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،گروه مدیریت ،واحد قشم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ایران.
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ملتها و نظام اقتصادی هرملت دارای هدفهای آشکار و روشن اقتصادی است که برای دستیابی به آنها کوشش میکنند .به
عنوان نمونه نظامهای اقتصادی کشورهای رو به پیشرفت و از جمله کشور ما به دنبال دستیابی به هدفهای رشد و پیشرفت
اقتصادی و حداکثری اشتغال و رفاه جامعه میباشند .در کشورهای صنعتی توسعه یافته نیز هدف اغلب دولتها در برآورده کردن
فرصت های شغلی کامل و مبارزه با پدیدهی تورم است تا همراه با حفظ پایداری نرخها ،هزینهها و اعتبار پول کشور ،با اعتراض
بیکاران و قشرهای کم در آمد روبرو نشوند(غفارلوی مقدم( )1843،شیرافکن( )1844،جاللیان .)1838،انجام پژوهشی که نشان دهد
تأثیر واکنش شاخص بازار سهام نسبت به اعالن و اعمال سیاستهای مالی به چه صورت است از اهمیت ویژهای برخوردار است.
دلیل این اهمیت را میتوان بطور خالصه در موارد زیر مطرح کرد:
 .1پژوهشی که همزمان بازخورد بازار سرمایه را نسبت به اعالن و اعمال سیاستهای مالی نشان دهد کم انجام شده
است.
 .2درک واکنش بازار سرمایه نسبت به هرکدام از این سیاستها میتواند در سیاستگذاریها و جهتدهی سیاست
گذاریهای مالی آینده تأثیرگذار باشد
 .8تالطمهای گسترده در بازار سرمایه کشور در طی سالهای اخیر و همچنین تحوالت مهم در حیطهی سیاستهای مالی
میتواند دارای ارتباطی باشد که انجام مطالعات در این زمینه ،و بیان رابطه میان هریک از این متغیرها را به شفافیت
نشان دهد.
 .0گزینش سیاستهای مالی علمی مستدل ،خود سبب پاسخگویی اتخاذ تصمیمات خواهد بود.
هدفگذاریهای اقتصادی در شاخصهای بورس یک رویه ارجح به منظور هدایت خواستهها و در نهایت منبعی جهت تحقیق
در خصوص تجزیه و تحلیل اتفاقات ناشی از سیاستهای مالی است .یک ظرفیت مهم به منظور مشخص نمودن یک راهبرد موثر،
ارتباطی علمی هوشمند است که چگونه بازارهای پیشرفته و توسعهیافتهی مالی نسبت به سیاستهای پولی بازخورد نشان
میدهند .بنابراین اعالن و اعمال سیاستهای اقتصادی قادر خواهد بود بر شرایط اخذ تصمیم سرمایهگذاران تأثیرگذار باشد .لذا در
این پژوهش قصد داریم تاثیر سیاسیت های مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهیم .بنابراین سوال
زیر مطرح می شود :آیا سیاستهای مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

 -2چارچوب نظری
 -1-2تعریف سیاست مالی
سیاست مالی به سیاستی می گویند که از راه ابزارهایی مانند تحول درهزینههای دولتی و مالیات تالش میکند به اهداف
مشخص اقتصادی نایل گردد .مقصود از سیاستهای پولی درکشورهای صنعتی توسعه یافته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی
تفاوت دارد .درکشورهای صنعتی به طور عمده برطرف کردن تورم ،رفع کسادی و دستیابی به اشتغال کامل می باشد درصورتیکه
که برای کشورهای روبه توسعه ،بیشتر سیاستهای پولی را رشد اقتصادی و حداکثر نمودن درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل
میدهد .بعد از بیرونقی بزرگ  1488-1424در اقتصاد غرب و بهخصوص بعد از جنگ جهانی دوم ،اشتغال کامل بهصورت یکی از
هدفهای اولیه جوامع درآمده است .بهطور نمونه قانون اشتغال سال  1400ایاالت متحده امریکا دولت فدرال ایاالت متحده را
موظف میکند تا هرچه قدرت دارد به منظور خلق و حفظ فرصتهای اشتغال ،توسعه مداوم و قدرت خرید ثابت برای پول در
جریان ،استفاده نماید .قانون اساسی کشورمان نیز دراصل چهل وسوم یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسالمی ایران را «برآورده
کردن شرایط و امکانات کار برای همه در راستای دستیابی به اشتغال کامل و » ...قرار داده است .به قراری که تعریف شد سیاست
مالی شامل اقداماتی نظیر تحول در هزینههای جاری و عمرانی دولت ،تحول در مالیات مستقیم ،تحول در مالیات غیرمستقیم،
تحول در پرداختهای انتقالی و کمکهای بالعوض میباشد (.خدیجه مسعودی)0 ،1833،

 -2-2شاخصهای بازار اوراق بهادار
بیشتر شاخصهای بازار اوراق بهادار مربوط به اوراق قرضه و سهام است که ما در این بخش به بررسی نمونهایی از
شاخصهای سهام میپردازیم(:راعی و تلنگی،1838 ،ص.2)73

73

 -3-2شاخصهای قیمت سهام

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی  ،)13تابستان (شهریور) 1011

شاخصهای قیمت سهام در همهی بازارهای مالی دنیا یکی از مهمترین معیارهای میزان عملکرد بورس اوراق بهادار از اهمیت
ویژهای برخوردار است .مهمترین دلیل توجه روزافزون این امر این است که شاخص های مزبور از تجمیع سیر قیمتی سهام کلیه
شرکتها یا طبقه خاصی از شرکتهای موجود در بازار بورس حاصل میشود و در نهایت ارزیابی جهت و سنجش حرکتهای
قیمتی را در بازار سهام ممکن میکند .لذا سنجش حرکتهای بازار به این دالیل مفید و بااهمیت است(مسلمی( )1840،اسماعیل
پور قمی .)1834،کاربرد اصلی بیشتر شاخصها ،عناصر مشخصی از بازار در یک دوره معین یا محاسبه بازدهی کل بازار و به
کارگیری از رقم بازده محاسبه شده جهت قضاوت درباره پرتفویهای گوناگون میباشد .فرض اساسی زمان بررسی عملکرد
پرتفوی ،این میباشد که سرمایهگذاران قادر به دستیابی بازده قابل مقایسهای با بازده بازار با انتخاب تصادفی تعداد گستردهی سهام
یا اوراق قرضه از تمام بازار میباشند(مسلمی.)1840،
از این رو یک مدیر پرتفوی با کارکرد بهتر ،باید همیشه بهتر از بازار عمل نماید .لذا یک شاخص جامع سهام یا اوراق قرضه
بازار ،قادر است معیاری به منظور قضاوت اطراف عملکرد مدیران سرمایهگذاری باشد .همچنین میتوان انواع ریسک پرتفوی را با
ریسک شاخص مبنای مورد نظر مقایسه کرد .شاخصها همچنین به منظور پیشرفت و خلق پرتفوی شاخصی به کار میروند .برای
بیشتر مدیران سرمایهگذاری ،اغلب دستیابی به بازدهی فراتر از بازدهی بازار در بلندمدت و بهصورت همیشگی مشکل میباشد .در
این صورت یک تکنیک ساده ،سرمایهگذاری در پرتفویی است که به جهت رقابت با پرتفوی بازار برخوردار باشد .این راهکار سبب
صندوقهای شاخصی که باهدف پیگیری کارکرد شاخصهای معین بازار ،در طول زمان می باشد ایجاد شده است(اسماعیل پور
قمی.)1834،
قیمت سهام ،معموالً بیانگر خواستههای بازار از وضعیت اقتصادی شرکتهاست .از این رو شاخصهای بازار مشخص کننده
وضعیت و کارکرد آینده کل اقتصاد می باشند .مدیران پرتفوی ،تحلیلگران اوراق بهادار و دیگر متصدیان اقتصادی از شاخص های
بازار به منظور ارزیابی متغیرهایی که سیر تمام قیمت های سهام را تحت تأثیر قرار میدهند ،استفاده مینمایند .برای نمونه میتوان
به تحلیل ارتباط میان بازده سهام یا اوراق قرضه در ایاالت متحده ،آلمان و ژاپن اشاره کرد .همچنین با ارزیابی جریان حرکتی بازار
بورس ،بازده سرمایهگذاری این بازار را میتوان با دیگر فرصتهای سرمایه گذاری ،مثل سرمایه گذاری در اوراق قرضه ،ارز و طال
مقایسه کرد .دیگر دستههای عالقهمند به شاخصها ،تحلیلگران فنی هستند .آنها اعتقاد دارند که تحوالت تاریخی قیمتها
میتواند در راستای پیشبینی حرکات آتی آنها بهکارگیری شود.
بهصورت خالصه شاخصهای بازار سرمایه ،در موارد ذیل بهکارگیری میشوند (اسماعیل پور قمی:)1834،
 مبنایی به منظور بررسی کارکرد مدیران متخصص سرمایهگذاری خلق و نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری شاخصی سنجش ارقام بازده بازار در تحقیقات اقتصادی پیشبینی سیر آتی بازار به وسیله تحلیلگران متخصص -شاخصی جهت پرتفوی بازار داراییهای ریسکدار ،زمان محاسبه ریسک سیستماتیک داراییها

 -3مروری بر پژوهشهای پیشین
میرشفیعی و همکاران( )1844در پژوهشی به بررسی "نااطمینانی بازار سهام و تحلیل شوک سیاست پولی برآن" پرداختند.
دراین مطالعه ابتدا با استفاده از معادالت دیفرانسیل تصادفی ( ،)SDEشاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد و سپس به
بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی پرداخته شده است .دوره مورد نظر داده های فصلی سال های  1834تا  1847می باشد .پس
از برآورد شاخص نااطمینانی ،حجم پول و تولید ناخالص داخلی ،به ترتیب به عنوان ابزار سیاست پولی و شاخص رشد تولید در یک
الگوی خود رگرسیو برداری ساختاری ( )SVARمدلسازی و تحلیل شده است .نتایج حاکی از آن است که شوک های سیاست
پولی بر تغییرات تولید اثری منفی و معنادار دارند .همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی اثری معنادار و مثبت بر نااطمینانی بازار
سهام و نااطمینانی نیز اثری مثبت و معناداری بر سیاست پولی از طریق تغییرات حجم پول دارد .در نهایت جلوگیری از ورود شوک
های سیاست پولی جهت ثبات در بازار مالی از جانب سیاستگذاران پولی و ارایه روش های جدید بازارگردانی ،حمایتی و ارایه
ابزارهای پوششی ریسک و شفافیت از جانب متولیان بازار مالی ،پیشنهاد شده است.
افشاری و همکاران ( )1845در تحقیقی به بررسی "بررسی تاثیر شوک شاخص کل قیمت سهام بر متغیرهای کالن اقتصادی
با استفاده از رویکرد  "DSGEپرداختند .نتایج ،بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام ،نشان می دهد
شوک شاخص کل قیمت سهام ،اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار
سهام در ایران باشد .در پایان ،با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم ،تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک
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مرکزی تحت هر یک از سناریوها ،این نتیجه حاصل شد که اوال ،بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم
دهد؛ ثانیا ،سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد ،زیان رفاهی کمتری دارد ،لذا واکنش بانک مرکزی
به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد .بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام،
بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول ،مداخله ننماید.
احدی سرکانی و قاسم پور ( )1840در تحقیقی به بررسی "ارزیابی تاثیر سیاست های پولی ،مالی و رشد صنعت بر نوسانات
شاخص رشد بازار سرمایه ایران" پرداختند .نتایج نشان داده اند که بین حجم نقدینگی و شاخص تولیدات صنعتی با شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار و مثبت و بین مالیات و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی وجود دارد.بین
سایر شاخص های به کار گرفته شده نظیر حجم معامالت و نرخ ارز با شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنادار قابل
مالحظه ای مشاهده نشد .این نتایج حاکی از اثرات خنثی کننده دو دسته سیاست های پولی و مالی بر شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران بوده و اثر شدید توسعه بخش صنعت بر شاخص بورس را تائید می کند.
ستوده نیا و عابدی ( )1842در تحقیقی به بررسی "تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران" پرداختند .نتایج به
دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت ،درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی
و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت ،تورم ،درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی
منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.
حمیده پور و همکاران ( )1834در تحقیقی به بررسی "بررسی نقش درآمدهای نفتی و سیاست های پولی و مالی در بخش
کشاورزی ایران" پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد با توجه به روابط بلند مدت و کوتاه مدت تخمین زده شده  ،درآمدهای نفتی
در بلند مدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است .در حالیکه سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و
سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.
لیو ( )2421در پژوهشی به بررسی "در مورد پویایی نوسانات اقتصاد کالن ناشی از سیاست های مالی و پولی" پرداخت .نتایج
تجربی نشان می دهد که تأثیر شوک به عدم اطمینان در مورد سیاست های پولی به ترتیب حدود  ٪04و  ٪27از پویایی نوسانات
تاریخی تولید و تورم را بیشتر از سایر شوک های سیاست از اواسط دهه  1434توضیح می دهد .تأثیر شوک سطح هزینه های دولت
یک واحدی بر عدم قطعیت تولید و تورم برابر با با تأثیر حدود نیم واحد شوک بی ثباتی سیاست های پولی در طوالنی مدت یا
حدود یک چهارم واحد شوک سطح سیاست های پولی در کوتاه مدت میباشد.
فو و لوئو ( )2421در پژوهشی به بررسی "عدم اطمینان سیاست پولی و اهرم بانکی :شواهدی از چین" می پرداختند .یافته
اصلی آنها این است که افزایش عدم اطمینان سیاست پولی تأثیر منفی بر نسبت اهرم بانکی در چین  ،به ویژه بعد از  2443دارد .با
اندازه گیری جایگزین عدم اطمینان سیاست پولی چین بررسی شد  ،یافته های آنان همچنان قوی است.
کپور توله و همکاران ( )2424در تحقیقی به بررسی "سیاستهای پولی و مالی در یک اقتصاد آزاد کوچک :شواهدی از
نیجریه" پرداختند .نتایج آنها نشان میدهد که در حالی که سیاست پولی ممکن است تاثیرات مثبت همزمان بر اقتصاد داشته
باشد ،اما سیاست مالی سطح قیمت را افزایش میدهد اما تاثیر قابلتوجهی بر نرخ بهره ندارد.
جائو و همکاران ( )2424در تحقیقی به بررسی " اثرات سیاستهای کالن اقتصادی ،مالی و مالی در رابطه با انتشار
اوراققرضه" پرداختند .آنها دریافتند که انتشار اوراق قرضه اثر قابل توجهی بر بازده تولید دارد .همچنین انتشار اخبار بد مالی به
افزایش انتشار کمک می کند.
میشائو ( )2414در تحقیقی به بررسی "سیاست مالی و مالی در یک تله نقدینگی با تداوم تورم" پرداخت .نتایج نشان میدهد
که با یک منحنی فیلیپس که هم جلو و هم عقب است ،سیاست پولی که در طول یک برنامه نقدینگی اجرا میشود میتواند برای
جلوگیری از افسردگی کافی باشد .بانک مرکزی نیازی ندارد که فراتر از پایان بحران متعهد شود تا در فعالیتهای اقتصادی کشش
ایجاد کند .با توجه به سیاست مالی ،تداوم تورم برخی از هزینههای دولتی را توجیه میکند تا تورم شروع شود ،از جمله کاهش نرخ
سود واقعی .بزرگی محرک مالی بهینه در درجه تداوم تورم کاهش مییابد.
هائوگ و همکاران ( )2414به بررسی " پول و سیاست مالی در لهستان" پرداختند .ضریب مالیاتی به طور کلی در این تحقیق
نزدیک به صفر است .آنها ترکیب مکانیسمهای انتشار مالی را هنگام ارزیابی اثرات سیاستهای اقتصاد کالن دولتی را نشان دادند.

 -4اهمیت و ضرورت پژوهش
انجام دادن این پژوهش به دلیل سهم بازار سهام در بازار مالی و سرمایه می باشد .بورس مهمترین دلیل جهت هدایت نمودن
سرمایه هاست .سرمایههایی که هر شخص با شریک بودن در سود و زیان یک شرکت به بهتر بودن کاکرد شرکت و مرتفع نمودن
مشکالت اقتصادی یک کشور  ،کمک مینماید .در کشورهای صنعتی بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از مهمترین شاکلههای
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اقتصاد در در این نوع کشورها قلمداد میشود .در این بین باید به این نکته توجه کرد که هر سهم دارای قیمتی است و پایان روز
شاخص کل محاسبه خواهد شد از آنجا که قیمت یک سهم در صنایع مختلف تحت تاثیر برخی عوامل دچار تحوالتی می باشد
بهصورتیکه که با افزایش و کاهش قیمتی روبرو میشویم ارزیابی و تحلیل هریک از این عوامل ضروری میباشد .لذا به سبب
نقش بازار سهام و عواملی چون سیاستهای مالی دولت که سبب تغییرات شاخص کل میشوند قصد داریم در این پژوهش تاثیر
سیاست پولی بر شاخص کل ارزیابی نماییم و تاثیر هر کدام از عوامل بر شاخص کل مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 -5چارچوب تحقیق
 -1-5ابزار گردآوری اطالعات
بخش ادبیات و تئوری پژوهش اقتباس از مطالعات کتابخانه ای و مطالعات کاربردی می باشد؛ به منظور سنجش متغیرهای
پژوهش از سایت بانک مرکزی و دیتای اقتصادی و مالی استفاده شده است.

 -2-5روش تجزیه و تحلیل اطالعات

 -3-5فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :سیاست های مالی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
 درآمد نفتی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. پرداخت های عمرانی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. -کسری بودجه بر شاخص کل بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

 -4-5جامعه آماری و تعداد نمونه
جامعه آماری این پژوهش تمامی صنایع در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  14ساله طی سال های  1834الی
 1843می باشد .نمونه های پژوهش شامل تمامی شرکت ها و صنایع سرمایه گذاری ها  ،مواد و دارویی  ،کانه های فلزی  ،انتشار
و چاپ  ،دستگاه های برقی  ،مواد دارویی  ،کارخانه های تولیدی  ،بانک ها  ،صنایع بیمه  ،وسایل حمل و نقل می باشند که بر
اساس شاخص کل بررسی شده است.
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با توجه به اینکه نوع داده های پژوهش بر اساس سری زمانی می باشد لذا از آزمون براش پاگان به منظور تحلیل فرضیه ها
استفاده و به منظور رفع ناهمسانی واریانس نیز از آزمون  WLSاستفاده شده است.

 -5-5روش تحقیق
روش این پژوهش باتوجه به محوریت موضوع از نوع توصیفی و همبستگی مبتنی بر دادههای سری زمانی است و به منظور
ارزیابی میان متغیرهای مستقل و وابسته آن از روش آماری رگرسیون استفاده می شود .تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس روش
مطالعه دادههای سری زمانی میباشد.

 -6مدلهای تحلیلی تحقیق و بیان متغیرها
فرضیه اصلی :سیاست های مالی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

𝑇𝐸𝐷 = β0 + β1 SF + εi,t

فرضیه های فرعی:
درآمد نفتی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

𝑇𝐸𝐷 = β0 + β1 OILREV + εi,t

پرداخت های عمرانی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

𝑇𝐸𝐷 = β0 + β1 CIVILPAY + εi,t
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کسری بودجه بر شاخص کل بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

𝑇𝐸𝐷 = β0 + β1 Deficit + εi,t

جدول  -1متغیرهای پژوهش (منبع :یافتههای پژوهشگر)
نحوه محاسبه
ماهیت متغیرها
عالمت اختصاری

متغیرها
شاخص کل
سیاست مالی دولت
درآمد نفتی دولت
پرداختهای عمرانی
کسری بودجه

وابسته
مستقل
مستقل
مستقل
مستقل

TED
SF
Oilrev
Civilpay
Deficit

استخراج از داده های بانک مرکزی و اقتصادی
متشکل از درآمد نفتی دولت و پرداختهای عمرانی
استخراج از داده های بانک مرکزی و اقتصادی
استخراج از داده های بانک مرکزی و اقتصادی
استخراج از داده های بانک مرکزی و اقتصادی

 -7یافتههای پژوهش
 -1-7آماره توصیفی
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جدول  -2آماره توصیفی (منبع :یافتههای پژوهشگر)
کسری بودجه
درآمد نفتی دولت
سیاست مالی
شاخص کل
ریال)
(میلیارد
ریال)
(میلیارد
(میلیارد ریال)
میانگین
میانه
بیشترین
کمترین
انحراف معیار

1424288
1304754
8125040
1244725
700180

1722515
1780342
2023852
1447012
05727348

58007415
55284444
15307441
28240444
05214473

پرداختهای عمرانی
(میلیارد ریال)

84400044
28484347
03228440
108105
24510748

45404400
51448
108718
00207
05743447

در این جدول وضعیت متغیرهای تمامی صنایع بر اساس میانگین ،میانه ،بیشترین ،کمترین ،انحراف معیار ،ارائه شده است.
اغلب روشهای استنباط آماری ،مبتنی بر توزیع نرمال برای جامعه آماری است .چنین شیوههایی اغلب به روشهای استنباط
آمار پارامتری شهرت دارند که مناسب برای دادههایی با توزیع نرمال هستند .ولی جامعه نرمال به عنوان یک جامعه ایدهال شناخته
شده و کمتر دادههای واقعی از این توزیع برخوردارند .در نتیجه ابداع روشهایی که بدون در نظر گرفتن توزیع (یا حداقل توزیع
نرمال) برای جامعه آماری به کار گرفته میشوند ،ضروری به نظر میرسد.
جدول  -3آزمون نرمال بودن متغیرها (منبع :یافتههای پژوهشگر)

متغیرها

آزمون

مقدار آماری

سطح معناداری

شاخص بورس

جارک برا

2413

4488

نتایج جدول  8نشان میدهد سطح معناداری آزمون  4488و باالتر از  4447می باشد لذا متغیر وابسته از توزیع نرمال برخوردار
است.

 -2-7آزمون براش پاگان
جهت آزمون فرضیه ها در سری زمانی بایست
ابتدا به بررسی ناهمسانی واریانس پرداخت .در این
پژوهش از آزمون براش پاگان استفاده می کنیم.
اگر سطح معنی داری این آماره کمتر از  4447باشد
دارای ناهمسانی واریانس است و بایست برطرف
شود .در صورتیکه سطح اهمیت بیشتر از 4447
باشد دارای ناهمسانی واریانس نمی باشد.
02

جدول -4آزمون براش پاگان (منبع :یافتههای پژوهشگر)

فرضیه

سطح اهمیت

نتیجه

فرضیه اصلی

4444

دارای ناهمسانی واریانس

1-1

4444

دارای ناهمسانی واریانس

1-2

4444

دارای ناهمسانی واریانس

1-8

4444

دارای ناهمسانی واریانس

نتایج جدول 0نشان میدهد که سطح اهمیت فرضیه ها کمتر از  4447می باشد و دارای ناهمسانی واریانس هستند بایستی
این ناهمسانی به روش  WLSدر فرضیه ها بر طرف شود.
-1-12آزمون فرضیه ها

 -3-7نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش
آزمون فرضیه اول پژوهش بررسی این موضوع میباشد که آیا سیاست مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد
یا خیر؟
جدول  -5فرضیه اصلی (منبع :یافتههای پژوهشگر)

متغیر وابسته  :شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
عنوان متغیر
جزء ثابت
سیاست مالی

()P-Value

معنی دار
4477
1475
80420
()4/4444

با توجه به جدول  7مشخص میشود کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  p-valueبرابر  4444و کمتر از 4447
میباشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  4477از شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد (بحری ثالث و همکاران.)1845،
در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به آماره مشخص میشود که سطح معنی دارای برای ضریب سیاست مالی برابر با 4444
است با و از  4447کمتر می باشد ،در نتیجه وجود ارتباط معنی داری بین سیاست مالی و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تایید
می شود .بنابراین فرضیه اصلی تایید میشود .مثبت بودن ضریب سیاست مالی ( )4487حاکی از آن است که ارتباط مستقیم با متغیر
وابسته یعنی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد .یعنی با افزایش یک واحدی سیاست مالی  ،شاخص کل بورس نیز به
میزان ( )4487افزایش می یابد .آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره
دوربین واتسون در فاصله  147تا  247باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار آماره
دوربین واتسون در این جدول  1475می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود
همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد(بحری ثالث و همکاران.)1845،
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ضریب
عالمت متغیر
-13023347
C
4487
SF
ضریب تعیین مدل
دوربین واتسون
آماره F

آماره تی
-1422
2440

سطح معنی داری
4427
4444

رابطه

 -4-7نتایج آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش
هدف از آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش بررسی این موضوع میباشد که آیا درآمد نفتی دولت بر شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران تاثیر دارد یا خیر؟
جدول-6فرضیه فرعی اول (منبع :یافتههای پژوهشگر)

عنوان متغیر
جزء ثابت
درآمد نفتی
دولت

متغیر وابسته  :شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
آماره تی سطح معنی داری
ضریب
عالمت متغیر
4444
-2411
-0074423
C
OILREV

4400
ضریب تعیین مدل
دوربین واتسون
آماره F
()P-Value

2401

4444

رابطه
معنی دار
4457
1470
80444
()4/44

با توجه به جدول  0مشخص می شود کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  p-valueبرابر  4444و کمتر از 4447
می باشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  4457از شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.
07

در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به آماره مشخص میشود که سطح معنی دارای برای ضریب درآمد نفتی دولت برابر با
 4444است با و از  4447کمتر می باشد  ،در نتیجه وجود ارتباط معنی داری بین درآمد نفتی دولت و شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران تایید میشود .بنابر این فرضیه فرعی اول تایید میشود .مثبت بودن ضریب درآمد نفتی دولت ( )4400حاکی از آن است
که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد .یعنی با افزایش یک واحدی درآمد نفتی دولت ،
شاخص کل بورس نیز به میزان ( )4400افزایش می یابد.
آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله
 147تا  247باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار آماره دوربین واتسون در این
جدول  1470می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض
همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.

 -5-7نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش
هدف از آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش بررسی این موضوع میباشد که آیا پرداختی های عمرانی دولت بر شاخص کل
بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد یا خیر؟
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جدول -7فرضیه فرعی دوم (منبع :یافتههای پژوهشگر)

عنوان متغیر
جزء ثابت
پرداختیهای
عمرانی دولت

متغیر وابسته  :شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
آماره تی سطح معنی داری
ضریب
عالمت متغیر
44444
2440
27744470
C
CIVILPAY

4408

ضریب تعیین مدل
دوربین واتسون
آماره F
()P-Value

2424

44444

رابطه
معنی دار
4471
2414
27427
()4/4444

با توجه به جدول  5مشخص می شود کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  p-valueبرابر  4444و کمتر از 4447
می باشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  4471از شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.
در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به آماره مشخص میشود که سطح معنی دارای برای ضریب پرداختی های عمرانی
دولت برابر با  4444است با و از  4447کمتر می باشد ،در نتیجه وجود ارتباط معنی داری بین پرداختی های عمرانی دولت و
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تایید می شود .بنابر این فرضیه فرعی دوم تایید میشود .مثبت بودن ضریب پرداختی های
عمرانی دولت ( )4408حاکی از آن است که ارتباط مستقیم با متغیر وابسته یعنی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد .یعنی
افزایش یک واحدی پرداختی های عمرانی  ،احتمال افزایش شاخص کل بورس نیز به میزان ( )4408وجود دارد.
آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله
 147تا  247باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار آماره دوربین واتسون در این
جدول  2414می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض
همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.

 -6-7نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش
هدف از آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش بررسی این موضوع میباشد که آیا کسری بودجه بر شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر دارد یا خیر؟
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جدول  -8فرضیه فرعی سوم (منبع :یافتههای پژوهشگر)

عنوان متغیر
جزء ثابت
کسری بودجه

متغیر وابسته  :شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
سطح معنیداری
آماره تی
ضریب
عالمت متغیر
4444
1447
38043424
C
4444
-2427
-4444
DEFICIT
ضریب تعیین مدل
دوربین واتسون
آماره F
()P-Value

رابطه
معکوس معنی دار
4484
1404
81440
()4/4444

 -8بحث و نتیجه گیری
این تحقیق به بررسی تاثیر سیاست های مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است  ،بازه زمانی این
پژوهش  1843 -1834می باشد .سیاست مالی دولت شامل درآمدهای نفتی دولت و پرداخت های عمرانی میباشد که تمامی این
متغیرهای سیاست مالی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر گذار بوده اند .به طوریکه در فرضیه فرعی اول از نتایج
نشان داد که درآمدهای نفتی دولتی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد  ،درآمد حاصل از فروش نفت
وضعیت اقتصادی کشور را رو به بهبودی خواهد بخشید  ،دولت با حمایت در بخش اقتصاد و سرمایه گذاری ،مردم و افراد سرمایه
گذار را ترغیب به به سرمایه گذاری در بخش بورس می نمایند به طوریکه دولتی اگر حامی باشد رشد سهام شرکت ها را درپی
خواهد داشت .در خصوص فرضیه فرعی دوم نتایج نشان داد که پرداختی های عمرانی دولت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار
تهران تاثیر معناداری دارد .این در شرایطی است که پرداختی های عمرانی به منظور توسعه و رشد اقتصاد به همراه باشد که افراد
سرمایه گذار با خرید سهم هایی در بورس اوراق بهادار تهران به رشد بازار نیز کمک نمایند .نتیجه فرضیه فرعی سوم حاکی از آن
بود که کسری بودجه بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس معناداری دارد؛ در شرایطی که کشور دچار تحریم ها
از سوی برخی کشورها باشد و درآمدها و بودجه ها رو به کاهش باشد بورس اوراق بهادار در این شرایط رو به کاهش خواهد رفت و
افراد سرمایه گذار با فروش سهام خود باعث به وجود آمدن روند کاهشی شاخص بورس اوراق بهادار تهران خواهند شد .به طور
کلی این پژوهش از یک سو دولت و از سوی دیگر بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیمی با هم دارند ،اگر دولت با حمایت از
بورس اوراق بهادار تهران زمینه سرمایه گذاری افراد سرمایه گذار را فراهم نماید شاخص کل بورس روند افزایشی خواهد داشت .اگر
بخشی از سهام شرکت ها در اختیار تعدادی از افراد حقوقی باشد بقیه صنایع و شرکت ها روند کاهشی را طی خواهند کرد و افراد
سرمایه گذار عالقه ای به سرمایه گذاری در بورس نشان نمی دهند
این پژوهش هم راستا با نتایج تحقیقات خارجی کپور توله ( ،)2424جائو و همکاران ( ،)2424میشائو ( ، )2414هائوگ و
همکاران ( ، )2414و تحقیقات داخلی احدی سرکانی و قاسم پور ( ،)1840ستوده نیا و عابدی ( )1842می باشد.
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با توجه به جدول  3مشخص می شود کل مدل با توجه به اینکه مقدار احتمال آماره  p-valueبرابر  4444و کمتر از 4447
می باشد لذا از لحاظ معنی داری مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  4484از شاخص کل بورس اوراق
بهادار تهران شرکت ها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد.
در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به آماره مشخص میشود که سطح معنی دارای برای ضریب کسری بودجه برابر با 4444
است با و از  4447کمتر می باشد ،در نتیجه وجود ارتباط معنی داری بین کسری بودجه و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
تایید می شود .بنابر این فرضیه فرعی سوم تایید میشود .منفی بودن ضریب کسری بودجه ( )-4444حاکی از آن است که ارتباط
معکوس با متغیر وابسته یعنی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارد .یعنی زمانی که دولت با کسری بودجه ،مواجه شود
احتمال اینکه شاخص کل بورس نیز به میزان ( )-4444کاهش یابد وجود دارد.
آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر استفاده میشود که اگر مقدار آماره دوربین واتسون در فاصله
 147تا  247باشد فرض همبستگی بین خطاها رد میشود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .مقدار آماره دوربین واتسون در این
جدول  1404می باشد و این عدد نشان میدهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض
همبستگی بین خطاها رد میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
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چکـیده
بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمایندهای از بازار سرمایه ،یکی از ارکان مهم مالی-اقتصادی کشور است .این بازار نقش
موثری در تهیه امکانات مالی و سرمایهای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا میکند .از جمله وظایف بازار بورس
میتوان به افزایش سرمایه ،خدمات سرمایهگذاران ،شاخص کمککننده به سالمت مالی و تاثیر بر توسعه اقتصادی اشاره
کرد .توسعه اقتصادی مستلزم تعهد به سرمایهگذاری درازمدت است .بورس اوراق بهادار ،سرمایههای طوالنیمدت برای
بخشهای اصلی اقتصاد از جمله کسبوکار و دولت را فراهم میکند .بدین علت از شاخصهای بورس اوراق بهادار اغلب
به عنوان شاخص سالمت اقتصادی استفاده میشود .این نوشتار به بررسی نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه
اقتصادی پرداخته و با تکیه بر شاخصهای پسانداز و بازار بورس ،دالیل عدم توسعه بازار سرمایه را مورد بررسی قرار داده
است .در پایان پس از بررسی شاخصها و آمار و ارقام موجود ،دالیل اصلی عدم توسعه بازار سرمایه به صورت :جذابیت
سرمایه گذاری در بانکها در مقایسه با بازار سرمایه ،ریسک باالی شرکتهای صنعتی موجود در بازار بورس و بازدهی
اندک بازار سرمایه (با درنظرگرفتن نرخ تورم) بر شمرده میشوند.

واژگـان کلـیدی :توسعه اقتصادی ،بازار بورس اوراق بهادار ،پسانداز ملی ،بازار سرمایه
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بورس اوراق بهادار دارای اهمیت بسیاری در سیستمهای اقتصادی پیچیده امروزی میباشد به گونهای که از آن بعنوان
شاخصی جهت تعیین میزان سالمت یا بیماری اقتصادی کشورها ،نام میبرند .همچنین یکی از مهمترین وظایف یک بورس ،مهیا
نمودن بازاری پیوسته برای اوراق بهادار است .در یک بازار پیوسته ،مقادیر زیادی از اوراق بهادار بدون بهوجود آمدن تغییر زیادی در
قیمت آنها ،مورد معامله قرار میگیرند .به بیان دیگر بورس اوراق بهادار با جذب پساندازهای راکد و هدایت آنها به سمت
واحدهای تولیدی ،بستر و امکاناتی را فراهم مینماید که سبب مشارکت و سهیمشدن مردم در توسعه اقتصاد میشود که این امر از
اهداف اصلی این بازار میباشد.
هدف از این پژوهش ،بررسی نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی و تحلیل دالیل عدم توسعه بازار سرمایه است.
این تحلیل با بررسی پساندازهای ملی و انتخاب آماری برخی از سالهای اخیر به عنوان نمونه میسر گردید .بدین جهت ،ابتدا
مفاهیم مقدماتی پیرامون انواع بازارهای مالی و مقایسه آنها مطرح میشود ،سپس پیشنیازهای اصلی مبحث ،تحت عناوین
پسانداز و سرمایهگذاری مورد بررسی قرار میگیرد و در انتها با پردازش و تحلیل آمارهای قابل دسترس از سالیان گذشته و منابع
معتبر ،به نتیجهگیری کلی از موضوع پرداخته میشود.
امروزه بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان مهم بازارهای مالی ،نقش بهسزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایهای بهمنظور
رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد .هماکنون در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاههای
اقتصادی ،بر عهده بازار سرمایه است .در این خصوص ،توجه به نقش بازار بورس در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ،امری ضروری
است.
در سالهای اخیر ،همواره بر وجود رابطه مثبت میان واسطهگری مالی و رشد اقتصادی بهعنوان یکی از محورهای اصلی در
ادبیات توسعه مالی تاکید شده است .براساس این ادبیات ،بخش مالی نقش اساسی در توسعه و رشد اقتصادی دارد .به دلیل ایفای
نقش واسطهای در تخصیص منابع به همه بخشهای اقتصادی از طریق کاهش هزینه تأمین مالی و نیز تشویق پساندازها و
استفاده کارا از آنها ،بخش مالی سهم عمدهای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد( .)Moosavian et al. 2021عالوه بر ادبیات
توسعه مالی ،اقتصاددانان کالسیک از جمله رابرت لوکاس ،ربلو ،رومر ،روزن اشتاین ،گروسمن و هلپمن نیز با توجه به نظریه رشد
کالسیک جدید ،بر اهمیت تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاکید داشتهاند( .)Lucas Jr 1988, Romer 1994آنها معتقدند
که کارکردهای مالی از دو کانال انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی تأثیر میگذارند .از سوی دیگر ،براساس
تئوریهای اقتصادی ،رشد اقتصادی با افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاری بر افزایش اشتغال تأثیر میگذارد(.)Jamaliah 2016
بنابراین براساس مبانی نظری موجود ،توسعه مالی به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و به صورت غیرمستقیم بر افزایش اشتغال
تأثیرگذار است(اسکندری .)0990
پس از احراز ضرورت بررسی بازار سرمایه و بورس ،الزم است مروری بر مطالعات انجام شده در این زمینه انجام پذیرد.
مطالعات تجربی صورت گرفته در این زمینه نشان میدهد که افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی ،هزینه اطالعات و
مبادالت را در اقتصاد کاهش میدهد و سبب رشد اقتصادی ،افزایش سرمایهگذاری ،بهبود اشتغال و در مجموع افزایش رفاه جامعه
خواهد شد .عالوه بر ادبیات توسعه مالی و نظریههای رشد کالسیک ،بسیاری از اقتصاددانان در سالهای پیشین نظیر شومپیتر،
هیکس ،مک کینون و فرای ،بر اهمیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه و بورس و نقش کلیدی آن در توسعه و رشد اقتصادی
تأکید داشتهاند و مطالعات تجربی که در سطح جهانی توسط محققین انجام شده است نیز بر ارتباط مثبت توسعه مالی بر رشد
اقتصادی تأکید دارند( ,Masoumi et al. 2013زارعی  .)2002عالوه بر مطالعات گسترده در سطح جهانی ،در داخل کشور نیز
برخی مطالعات بر اهمیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه در بهبود فضای کسب وکار و رشد اقتصادی تأکید داشتهاند(حافظیان
 .)2002در مجموع با توجه به مطالعات داخلی صورت گرفته در این خصوص ،تأثیر مثبت بازار سرمایه بر رشد اقتصادی و اشتغال
انکار ناپذیر است .در ادامه برخی از مطالعات انجام شده در این زمینه به طور خالصه مورد بررسی قرار میگیرد.
محمدی و ملقرنی(ملقرنی  )2000نقش بازار بورس اوراق بهادار توسعه اقتصادی را بررسی و مواردی را برای بهبود بازار بورس
پیشنهاد نمود که مهمترین آنها عبارتند از:
 ایجاد شرکتهای جدید با ساختار مالی مناسب و سودآوری در بازار بورس ایجاد رغبت حضور در بازار بورس برای شرکتهایی که منابع مالی خود را از طریق بانک تامین میکنند .این امر موجبکاهش فشار بر سیستم بانکی کشور میشود.
 دادن اولویت در تخصیص ارز به شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته میشوند. فراهم نمودن شرایط مساعد و صندوقهای الزم جهت خرید اقساطی سهامرودرا و همکاران تأثیر شاخص توسعه بازار بورس بر تولید سرانه واقعی آمریکا را در سالهای  0990تا  2000مورد بررسی و
مطالعه قرار دادند .بررسیهای به عمل آمده نشان از آن داشت که هر یک واحد افزایش در تغییرات شاخص توسعه بازار سهام،
سبب افزایش رشد  9/22درصدی تولید سرانه این کشور میشود .در این پژوهش ،شاخص توسعه بازار سهام از ترکیب  0شاخص
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پیشنهاد شده است )0 :نسبت ارزش بازاری شرکتها به رشد ناخالص داخلی)2 ،نسبت ارزش معامالت سهام به رشد ناخالص داخلی،
)9تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به ازای هر  00هزار نفر جمعیت و )0نسبت گردش معامالت( Pradhan et al.
.)2017
ذوالفقاری و همکاران نقش بازار سرمایه کشور در رشد
اقتصادی و ایجاد اشتغال را مورد بررسی قرار دادند .آنها به
طبقهبندی بازارهای مالی به دو بازار اصلی پول و سرمایه
پرداختند و سپس بااستفاده از  0فاکتور نقش بازار سرمایه را در
افزایش رشد اقتصادی توصیف کردند .فاکتورهای موردنظر آنها
در شکل  0مشاهده میشود(اسکندری .)0990
چن و هو به مطالعه اثر بازارهای سهام و بانک بر رشد
اقتصادی  90کشور انتخاب شده طی سالهای  0920تا 2002
پرداختند .مدل انتخابی آنها در این پژوهش ،مدل رگرسیون
حداقل مربعات بود .مالحظات آنها نشان داد که افزایش 00
درصدی در ارزش معامالت سهام بازار داخلی ،به افزایش 2/2
درصدی رشد اقتصادی میان کشورهای مذکور میانجامد( Wu
شکل  -1نقش بازار سرمایه در افزایش رشد اقتصادی
.)et al. 2010
گرامی اصل و همکاران سودآوری بازار سهام در اقتصاد ایران را بررسی کردند .آنها بازار سرمایه را یکی از ارکان مهم بازار
مالی برشمردند .در این پژوهش سه روش خرید و نگهداری ،میانگین متحرک و مومنتوم جهت بررسی سودآوری بازار بورس اوراق
بهادار تهران مورد استفاده و آزمایش قرار گرفت .مشاهدات حاصله نشان داد که با تغییر استراتژیهای متفاوت میتوان برای هر
صنعت به بازده سالیانه  90درصد و برای کل بازار به بازده میانگین 92درصد دستیافت(بحیرایی .)0990
کرباسی و نوبخت با بررسی رابطه علّی بین شاخصهای توسعه بازار سهام و تولید سرانه واقعی در  00کشور طی دوره  0990تا
 ،2000به وجود رابطه قوی بین بازار سهام و رشد اقتصادی پیبردند .نتایج مطالعه آنها حاکی از آن بود که این رابطه به نحوی
است که افزایش شاخص توسعه بازار سهام ،تأثیر مثبتی بر افزایش رشد اقتصادی کشورها دارد(کرباسی .)0922
در پژوهش حاضر ،پس از مروری بر مقدمات و پیشنیازهای موضوع ،عملکرد بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای اخیر
بررسی شده و نقش بازار بورس اوراق بهادار در رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطالعه میگردد .در بخش بعد ،جهت درک ادبیات
موضوع به مفاهیمی در زمینه پسانداز و سرمایهگذاری پرداخته خواهد شد.

پسانداز ملی عبارت است از تفاوت تولید کل و مخارج کل در یک نظام اقتصادی .پسانداز ملی در اصل از دو عنصر مجزا
تشکیل شده است:
 پسانداز بخش دولتی پسانداز بخش خصوصیهمواره در تئوریهای اقتصادی بر وجود رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و سطوح پسانداز و سرمایهگذاری تاکید شده است.
باتوجه به اهمیت این موضوع ،الزم است که منشاء آن ،یعنی مازاد درآمد و مصرف افراد جامعه ،بررسی شود .از آنجایی که درآمد
آحاد جامعه پسانداز را شکل میدهد و پسانداز نیز موجب رشد اقتصادی میگردد ،میتوان نتیجه گرفت عواملی که بر الگوی
درآمد و مصرف افراد در طول دوره زندگی تاثیر دارند ،سطح پسانداز و سرمایهگذاری ملی را نیز متاثر می سازند .در شکل 2
دیاگرامی از رابطه مطرح شده مالحظه میشود.

شکل  -2دیاگرام رابطه بین درآمد افراد و رشد اقتصادی

دیاگرام شکل  2نشان میدهد که با افزایش درآمد آحاد جامعه میتوان شاهد افزایش سرمایهگذاری ملی و رشد اقتصادی حاصل از
آن بود .الزم به ذکر است که در یک اقتصاد باز ،0از محل پسانداز خارجی (خارج از مرز های ناحیه اقتصادی مورد بررسی) میتوان

1 Open Economy
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نسبت به تامین سرمایه اقدام نمود(فرزین وش .)et al. 2015در شرایط فقدان امنیت و نبود سرمایهگذار خارجی ،پسانداز بخش
خصوصی و جهت دهی به آن از اهمیت ویژه برخوردار است چراکه این پسانداز تامینکننده اصلی سرمایه در کشور میباشد.
با توجه به موارد فوق ،میتوان نتیجه گرفت توسعه بخشی مالی نیازمند توجه ویژه به عرصه سرمایهگذاری میباشد که
مهمترین عوامل آن عبارتند از :وجود ساختار مناسب و قانونی در بازار بورس ،ارتقای دانش سرمایهگذاری و فرهنگسازی میان
مردم و تقویت و آموزش نیروی انسانی مجرب و متخصص جهت حضور در بازارهای مالی()Todaro 2021
جهت اثبات وجود رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و سطوح پسانداز آحاد جامعه ،ذیالً به بررسی نظریات بزرگان علم اقتصاد
بهاختصار پرداخته شده است.
به اعتقاد روستو ،مرحله خیز اقتصادی مرحلهای است که در آن نرخ پسانداز و سرمایهگذاری از حدود  0درصد درآمد به بیش
از 02درصد افزایش یابد(.)Rostow 1990
روزن اشتاین رودن داشتن حداقل سرمایهگذاری را الزمه قرارگرفتن اقتصاد در خط رشد و تداوم موفقیتآمیز آن میدانست .او
معتقد بود که این امر نیاز به سطوح باالی پسانداز دارد(.)Strout 1966
سامرز کاهش پساندازها را مانعی جدی برای رشد اقتصادی بهشمار آورده و مهمترین ریشههای افزایش بهرهوری را پسانداز
میداند.
باتوجه به موارد فوق و نظریات بزرگان علم اقتصاد ،اهمیت مقوله پسانداز و رابطه آن با رشد اقتصادی اثبات میگردد اما
سوالی که باقی میماند این است که شاخصهای بررسی میزان پساندازهای یک جامعه چیست؟

 -1-2معرفی شاخصهای پسانداز
تاثیر بهسزای پسانداز بر رشد و توسعه اقتصادی ،توجه به شاخصهای پسانداز و شناخت آنها را امری مهم جلوهگر میسازد.
در این خصوص مطالعات بسیاری انجام شده و شاخصهای زیادی معرفی گردیده است .در این بخش به معرفی مهمترین این
شاخصها پرداخته میشود .در شکل  9رایجترین شاخصهای موجود در زمینه بررسی سطح پسانداز یک جامعه قابل مشاهده
است.

شکل  -3شاخصهای موجود در زمینه بررسی سطح پسانداز جامعه

نسبت پسانداز ناخالص ملی به تولید ناخالص ملی ،رایجترین فاکتوری است که سطح پسانداز را در یک نظام اقتصادی نشان
میدهد .برای محاسبه مقدار پسانداز ناخالص ملی ،الزم است که تمام موارد زیر را با هم جمع نماییم:
 -0تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی
 -2خالص صادرات کاال و خدمات
 -9تغییر در موجودی انبار
 -0خالص درآمد عوامل تولید از خارج
شاخص نسبت پسانداز ناخالص ملی به تولید ناخالص ملی ،بیانگر این است که چه کسری از مقدار تولید ناخالص ملی مربوط
به پسانداز است و مقدار آن همواره بین صفر و یک میباشد که معموالً به صورت درصدی گزارش میشود .در جدول  0شاخص
مذکور و در شکل  0نمودار آن ارائه شده است(عددسرا .)0990

شکل  -4نمودار نسبت پسانداز ملی به قیمتهای جاری از سال  1331تا سال 1331

01

سال

200909/0
900902/2
000220/2
090900/0
000900/0
000999/9
220900/2
0020290/0
0200000/9
0999900/9
0002020/9
0929002/0

-0002/2
09000/2
002202/2
090290/9
002020/0
200000/2
220920/0
220000/2
220002/0
002200/0
009002/2
202020/0

-00200/0
0200/9
-02902/2
-02202/9
020200/0
009200/0
200229/2
020000/2
09009/2
202200/2
029000/9
000000/2

0290/2
2222/0
2902/2
-2000/2
-9029/0
0020/0
2200/0
02220/2
-0202/9
202/2
9090/2
29220/0

202209/0
009902/9
000022/0
020000/2
290992/2
0000229/2
0020020/9
0000222/2
0009200/2
2020220/0
2229000/2
2222220/2

020290/0
009022/9
099002/0
290920/0
202990/0
990222/0
090022/9
099002/0
002090/0
020092/9
222000/2
0900090/0

022029/0
209209/9
920020/0
000029/0
002000/2
020000/2
929209/0
0020200/2
990290/0
0999202/0
0990920/0
0022290/2

از آنجایی که تأثیر تورم باعث تحلیل غلط نمودار شکل  0شده و روند صعودی به صورت اشتباه استنباط میشود ،الزم است
نسبت پسانداز ملی به قیمتهای یک سال مرجع منتقل شده و با یکدیگر مقایسه شود که در این صورت از دادههای جدول 2
(عددسرا  ،)0990نمودار شکل  0حاصل میشود:

سال

0920
0920
0922
0929
0920
0920
0920
0922
0922
0929
0990
0990

جدول  -2دادههای نسبت پسانداز ملی به قیمتهای ثابت از سال  1331تا سال 1331
پسانداز
پسانداز
نتیجه رابطه
خالص درآمد
خالص صادرات
تغییر در
تشکیل
خالص ملی
ناخالص ملی
مبادله
عوامل تولید
کاالها و خدمات
موجودی
سرمایه ثابت
بازرگانی
از خارج
انبار
ناخالص

000000/0
092002/0
000022/9
090900/0
009009/9
002020/2
009202/0
090292/2
000929/9
020902/0
099002/0
092202/0

00092/2
029029/0
090002/2
090290/9
000209/0
020000/2
200009/0
202000/9
200000/0
202222/2
092202/2
290020/2

09202/0
90000/0
20900/0
-02202/2
0220/2
09220/0
-02002/0
-00200/2
-00000/2
-20900/0
29020/9
90000/0

0020/2
9209/2
2220/2
-2000/2
-9220/0
202/2
0220/2
2020/0
-020/0
020/9
0020/0
0022/9

-92222/2
-20099/0
-09900/0
0/0
29220/0
90009/0
002002/0
002920/9
22202/0
022202/0
020220/0
-9200/2

000200/0
009002/9
090000/2
020000/2
200222/2
200222/0
920990/0
992002/9
299900/2
0000092/0
0092292/0
292909/2

209092/0
900909/2
020909/2
000029/2
002900/9
090929/2
000002/0
009002/9
029909/2
202990/9
202002/2
090090/2
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0920
0920
0922
0929
0920
0920
0920
0922
0922
0929
0990
0990

جدول  -1دادههای نسبت پسانداز ملی به قیمتهای جاری از سال  1331تا سال 1331
خالص
کسر میشود:
خالص درآمد
تغییر در
تشکیل
پسانداز
پسانداز
صادرات
استهالک
عوامل تولید
موجودی
سرمایه ثابت
خالص ملی
ناخالص ملی
کاالها و
سرمایههای ثابت
از خارج
انبار
ناخالص
خدمات
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شکل  -5نمودار نسبت پسانداز ملی به قیمتهای ثابت از سال  1331تا سال 1331
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همانگونه که در نمودار شکل  0مالحظه میشود ،پسانداز ملی در سال  0990بیشینه مقدار خود را تجربه نموده و در سال
 0920کمینه مقدار را دارد.
برای معرفی فاکتور دوم یعنی نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص ملی ،ابتدا الزم است مفهوم سرمایه ثابت معرفی
شود .سرمایه ثابت آن دسته از سرمایه است که شامل کاالها و خدمات سرمایهای مانند ماشین و ابزارآالت باشد .در جدول 9
مقایسهای میان دادههای مربوط به شاخص اول و در جدول  0مقایسه میان دادههای مربوط به شاخص دوم ،انجام شده است؛ در
جداول ارائه شده ،دادههای مربوط به ایران با سایر کشورهای جهان در سالهای  0990 ،0920 ،0920و  2002مقایسه گردیده
است.
دادههای ارائه شده حاکی از آن است که روند شاخص اول پسانداز در کشور ایران از  0920تا  ،2002ابتدا سیری نزولی و سپس
سیری صعودی را تجربه کرده است به نحوی که در سال  2002میالدی ،شاخص پسانداز این کشور  %00از میانگین جهانی باالتر
بوده و این مورد اشتیاق مردم کشور ایران به مقوله پسانداز را نشان میدهد.
جدول  -3مقایسه شاخص اول پسانداز (نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص ملی) در ایران با آمار جهانی

نسبت تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص ملی
()0920
()0920
شرح  /سال میالدی
20/9
29/9
میانگین جهانی
29/0
20/0
کشورهای با درآمد باال
29/9
20/0
کشورهای با درآمد باالتر از متوسط
20/0
20/0
کشورهای با درآمد متوسط
20/2
کشورهای با درآمد کمتر از متوسط
09/0
کشورهای کم درآمد
02/0
22/0
ایران

()0990
20/2
22/9
29/0
20/2
22/0
29/9
29/2

()2002
22/9
09/0
22/0
20/2
20/0
90/0

جدول  -4مقایسه شاخص دوم پسانداز (نسبت پسانداز ناخالص ملی به تولید ناخالص ملی) در ایران با آمار جهانی

نسبت پسانداز ناخالص ملی به تولید ناخالص ملی
()0920
()0920
شرح  /سال میالدی
29/9
20/0
میانگین جهانی
29/0
20/0
کشورهای با درآمد باال
20/0
20/0
کشورهای با درآمد باالتر از متوسط
20/0
20/2
کشورهای با درآمد متوسط
22/0
20/2
کشورهای با درآمد کمتر از متوسط
09/0
02/9
کشورهای کم درآمد
20/0
99/2
ایران

02

()0990
29/0
22/9
20/0
20/2
90/9
20/0
22/2

()2002
20/0
22/2
20/9
20/0
29/0
20/0
90/9

 -2-2عوامل موثر بر شکلگیری پسانداز

 -3بورس و اوراق بهادار
پس از معرفی سرمایهگذاری و بررسی تأثیر آن در رشد اقتصادی ،الزم است که هدف نهایی پساندازهای اندوختهشده
شناسایی شود .بر این اساس نظامهای مالی موجود ،جهت سرازیر شدن پساندازهای اندوختهشده به دو دسته نظام بانکی و نظام
مبتنی بر بورس و اوراق بهادار تقسیم میشوند .منظور از نظام مالی در تعریف فوق ،آن بخش از نظام اقتصادی است که از طریق
بازارهای مالی ،عرضه و تقاضای منابع مالی را سامان میدهد و نیازهای مالی فعاالن اقتصادی را فراهم میسازد .در شکل 0
طبقهبندی بازارهای مالی مشاهده میشود.

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)14تابستان (شهریور) 1711

عوامل موثر بر شکلگیری پسانداز و سرمایهگذاری در کشور ،شامل درآمد ،ساختار سنی جمعیت ،توسعه بازارهای مالی و
قیمت کاالها و ثروت میباشد .در ادامه به بررسی نحوه تاثیر هر یک از این عوامل پرداخته میشود:
درآمد :از آنجایی که منبع پساندازها ،مازاد درآمد خانوارها میباشد ،واضح است که با کاهش درآمد ،میزان پسانداز نیز کاهش
مییابد ،یعنی بین درآمد و میزان پسانداز رابطه مستقیم وجود دارد.
ساختار سنی جمعیت :بر اساس مطالعات انجام شده هرچه نسبت افراد زیر 20سال به افراد  02-20سال و یا نسبت افراد
کهنسال و در سنین بازنشستگی به جمعیت شاغل افزایش یابد ،نرخ پسانداز ملی کاهش مییابد .علت این امر آن است که تمایل
به پسانداز هنگامی مفهوم دارد که امید به آینده وجود داشته باشد و این تمایل در سنین باالتر از  02سال کمتر است .همچنین
سنین زیر  20سال مربوط به دوران جوانی و نوجوانی است که هنوز بلوغ فکری حاصل نشده است ،به همین دلیل بینش
آیندهنگری در این سنین کمتر میباشد.
توسعه بازارهای مالی :برخی از صاحبنظران بر این عقیدهاند که توسعه بازارهای مالی قابلیت دسترسی به ابزارهای پسانداز را
افزایش داده و بازده پسانداز را مناسبتر و همچنین استقراض را برای افراد سهلتر میکند ،بنابراین موجب کاهش پسانداز
میشود( .)Bayoumi et al. 1994با این وجود ،تجارب کشورهای مختلف و مطالعات متعدد تجربی در این زمینه بیانکننده این
واقعیت است که توسعه بازار مالی ،اثر خالص مثبت بر پسانداز ،تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی داشته است و میتوان میان توسعه
بازارهای ملی و پسانداز یک رابطه مثبت را درنظر گرفت.
قیمت کاالها و ثروت :در شرایطی که قیمت کاالهای بادوام به علت تورم افزایش یافته باشد ،نرخ پسانداز کاهش مییابد.
پس از مرور مفاهیم کلی مقوله پساندازه در ادامه به بررسی مفاهیم پارامتر اصلی مورد مطالعه ،یعنی بورس اوراق بهادار پرداخته
میگردد.

شکل  -6طبقهبندی بازارهای مالی

 -1-3نظام مالی بانکی و بورس
در نظام مالی بانک محور ،پساندازکنندگان کوچک نزد واسطههای مالی که عموماً بانکها و سایر نهادهای مالی سپردهپذیر
هستند ،اقدام به اندوختن پسانداز مینمایند و بازار اوراق بهادار با استقبال کمتری مواجه میشود .نظام مالی بانکی مولد پول است
و قلمرو آن مربوط به وجوه وامدادنی با طول عمر کمتر از یک سال میباشد.
در نظام مالی پایه-اوراق بهادار ،سرمایهگذاری با اعطای اعتبار به واحدهای تولیدی یا تجاری به شیوه مستقیم صورت میگیرد .در
این نظام ،اعتباردهندگان یا پساندازکنندگان ،وجوه مازاد خود را تبدیل به اوراق بهادار کوتاه و بلندمدت دولت ،شهرداریها و
بنگاههای اقتصادی مینمایند .نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار مولد بورس است و قلمرو آن مربوط به وجوه وامدادنی با طول عمر
بیش از یک سال میباشد .چراکه اکثر فعالین اقتصادی نیاز به جذب سرمایه برای اهداف بلندمدت دارند .در نظام مالی مبتنی بر
بورس طرفین بازار عبارتند از خریدار سهام و بنگاه اقتصادی که نیاز به جذب سرمایه دارد .در این خصوص میتوان گفت که خریدار
سهام ،وام بدون مدت (تا زمان انحالل بنگاه مربوطه) را در اختیار سرمایهگذار قرار میدهد .همچنین خریدار میتواند با فروش
سهام ،حقوق و مطالبات آن وام را به دیگری انتقال دهد .این باور که بانکها در بازار سرمایه حضور ندارند نادرست است و مقید
دانستن بورس به بازار سرمایه نیز صحیح نیست و تعاریف ذکر شده حالت کلی دارند .به گونهای که امروزه شاهد حضور بانکها در
عرصه بورس و فرابورس هستیم .لذا میتوان نتیجهگیری کرد که در حالت کلی مبادله منابع بلندمدت و کوتاهمدت ملی ،بنابر مورد
و اقتضای کار ،هم در بانکها و هم در بورس صورت میگیرد .در حالت کلی بورس میتواند با تامین منابع مالی مورد نیاز برای
03

سرمایهگذاریهای برتر موجب افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور شود .پس از تبیین جایگاه اقتصادی بورس و نظام بانکی ،شایسته
است تا تاریخچه مختصری از باراز بورس اوراق بهادار تهران ارائه گردد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال  0900تاسیس شد .این سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعالیت خود را با انجام چند
معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد .در پی آن شرکت نفت پارس ،اوراق قرضه دولتی ،اسناد خزانه ،اوراق
قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق عباسآباد به بورس تهران راه یافتند .اعطای معافیتهای مالیاتی شرکتها و
موسسههای پذیرفتهشده در بورس در ایجاد انگیزه برای عرضه سهام آنها نقش داشته است .طی  00سال فعالیت بورس تا پیش از
انقالب اسالمی در ایران ،تعداد شرکتها ،بانکها و شرکتهای بیمه پذیرفتهشده از  0بنگاه اقتصادی با  0/2میلیارد ریال سرمایه
در سال  0900به  000بنگاه با بیش از  290میلیارد ریال سرمایه در سال  02افزایش یافت(ملقرنی .)2000

 -2-3بررسی عملکرد بازار بورس ایران
بررسی ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0990تا  ،0990بیانگر رشد  22/0درصدی ارزش جاری و رشد
 022درصدی ارزش اسمی میباشد .بر اساس جدول  ،0ارزش جاری بازار از  02/02هزار میلیار تومان در سال  0990به  922هزار
میلیارد تومان در پایان سال  0990رسیده است .طی این دوره ارزش اسمی بازار نیز از  00/0میلیارد تومان در سال  0990به 092/2
هزار میلیارد تومان درپایان سال  0990افزایش یافته است.
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جدول  -5ارزش بازاری بورس اوراق بهادار در تهران طی سالهای  1331تا (1335اسکندری )1336

ردیف
0
2
9
0

عنـــــوان
ارزش جاری بازار
(میلیارد ریال)
ارزش اسمی بازار
(میلیارد ریال)
متوسط  P/Eبازار
شاخص کل (ارزش وزنی)

سال0990

سال0992

سال0999

سال0990

سال0990

درصد تغییرات
طی  0سال

9،220،929 9،002،990 2،209،000 9،200،920 0،202،092

22/0

0،922،222 0،020،202

022

000،092

220،200

900،092

0/90
92،002

2/00
29،000

0/09
02،092

2/00
20،209

0/20
22،290

000/0

همانگونه که پیشتر ذکر شد ،صنایع و بنگاههای اقتصادی که نیاز به تامین سرمایه و منابع مالی دارند ،از طریق بورس اقدام
به جذب سرمایه میکنند .در این خصوص در نمودار شکل  2سهم صنایع از ارزش بازاری بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال
 90مالحظه میشود .با بررسی سهم صنایع از ارزش کل بازار بورس مشاهده میشود که «محصوالت شیمیایی» در حدود 20
درصد از کل ارزش بازار بورس تهران را تشکیل میدهند و پس از آن سه صنعت «بانکها ،موسسههای اعتباری و سایر نهادهای
پولی» و «مخابرات» به ترتیب به سهم  00 ،00و  9درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.

شکل  -7سهم ارزش کل بورس به تفکیک صنایع در سال ( 1335فرابورس ایران)

برای بررسی عملکرد بازار بورس ،شاخصهای بسیاری وجود دارند که در این بخش به معرفی رایجترین آنها پرداخته میشود.
اصلیترین شاخص بررسی بازار بورس ،شاخص نسبت حجم معامالت بورس به تولید ناخالص داخلی میباشد .شاخص بعدی نسبت
07

ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی بوده و شاخص آخر نسبت سپردههای غیر دیداری به تولید ناخالص داخلی است .همچنین
از دیگر فاکتورهای اقتصادی موثر در زمینه بررسی بازار بورس ،نسبت تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی از کل وام اعطایی
است و در کلیه شاخصهای معرفی شده و مربوط به بازار بورس ایران طی سالهای  0920و  0920و  0922و  0929قابل مشاهده
میباشد.
جدول  -6شاخصهای مربوط به بازار بورس ایران(عددسرا )1331

ردیف
0
2
9
0

عنـــــوان
نسبت تسهیالت بخش خصوصی از کل تسهیالت اعطایی
نسبت حجم معامالت بورس به تولید ناخالص داخلی0
نسبت ارزش بازار سهام به تولید ناخالص داخلی
نسبت سپردههای غیر دیداری به تولید ناخالص داخلی

سال 0920سال 0920سال 0922سال0929
22/0
02/22
00/99
00/00
2/0
0/0
2/0
0
22
22/9
02/9
00/9
90/9
22/2
20/0
20/0
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پژوهشی با هدف بررسی نقش بازار بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی کشور ایران تعریف گردید .در ادامه ضمن بررسی
شاخصهای اصلی پسانداز و بازار بورس و آمار و ارقام ارائه شده در مراجع ،دالیل اصلی عدم توسعه بازار سرمایه به شرح مفاد زیر
استنتاج میگردد:
 -0در شرایطی که یک سرمایهگذار با ریسک صفر و بدون پرداخت مالیات ،قادر است با سرمایهگذاری در بانکهای دولتی و
خصوصی به طور میانگین به ترتیب  00درصد و  22درصد سود و در صورت خرید اوراق مشارکت تا سقف 02درصد سود
کسب نماید ،عمالً جذابیت سرمایهگذاری در بورس کاهش خواهد یافت .لذا راهکار اول کاهش سود بانکها ،جهت
حرکت سرمایهها به سمت بازار بورس میباشد.
 -2در شرایطی که بورس اوراق بهادار متشکل از شرکتهای صنعتی بوده و ریسک صنعت در مقایسه با بخشهای دیگر
اقتصادی بیشتر است ،این ریسک به بازار سهام انتقال مییابد .طی سالهای اخیر بخش خدمات بیش از  00درصد در
تشکیل سرمایه در کشور و بخش صنعت تنها  20درصد در تشکیل سرمایه نقش داشته است .لذا راهکار این مورد
کاهش ریسکهای صنعتی از طریق ایجاد ضمانت نهادهای دولتی پشتوانه میباشد.
 -9بازدهی در بازار سهام (با در نظر گرفتن نرخ تورم) در دو سال اخیر منفی بوده و با توجه به ریسک باالی سرمایهگذاری
در آن و فقدان ابزار و نهادهای کاهش ریسک در این بازار ،توانسته است سهم قابل توجهی از پسانداز بخش خصوصی
را جذب نماید.
 -0وجود ریسک سیاسی و مدیریتی قابل توجه در سطح کالن و بازار اوراق بهادار.
در پایان در خصوص نقش بازار بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور موارد ذیل استنباط میگردد:
 -0هدف بازار سرمایه جذب پساندازهای راکد و سوق دادن آنها در واحدهای تولیدی و ایجاد امکانات و تسهیالت برای
مشارکت عموم مردم در توسعه اقتصادی کشور میباشد.
 -2بازار سرمایه ،به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای پذیرفتهشده در بورس ،میتواند منابع مورد نیاز بخشهای
دولتی و خصوصی را از وجوه در گردش جامعه تامین نماید.
 -9این بازار دارای خاصیت ایجاد نقدینگی بالقوه بوده و عموم مردم به تناسب پساندازهای خود میتوانند از طریق بورس
اوراق بهادار ،سود متناسبی از شرکتهای پذیرفتهشده دریافت نمایند.

)1 Gross Domestic Product (GDP
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Abstract

04

The stock exchange market, as a representative of the capital market, is one of the essential
financial-economic pillars of the country. This market plays an effective role in providing
financial and capital resources for the economic growth and development of the country. Among
the tasks of the stock market, we can mention the increase of capital, investor services, the index
contributing to financial health, and the impact on the economic development. Economic
development requires a commitment to long-term investment. The stock market provides longterm capital to crucial sectors of the economy, including business and government. For this
reason, stock market indices are often used as an indicator of economic health. This article
examines the role of the stock market in economic development and explores the reasons for the
lack of capital market development based on savings and stock market indicators. Finally, after
reviewing the available indicators and statistics, the main reasons for the lack of development of
the capital market are: the attractiveness of investment in banks compared to the capital market,
high risk of industrial companies in the stock market, and low return on the capital market (with
Taking into account the inflation rate) are counted.
Keywords: Economic development, Stock market, National savings
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چکـیده
هدف از این تحقیق بررسی اثر خصوصیسازی بر سودآوری با استفاده از شاخصهای بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان
سهام میباشد .اهمیت این تحقیق تأثیری است که خصوصیسازی میتواند بر سودآوری شرکتهای دولتی بعد از
خصوصیسازی داشته باشد و از طریق شناخت این تأثیر میتوان بهتر به فرایند خصوصیسازی پرداخت و آن را مدیریت
نمود .جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند که دادههای
آنها طی  0سال ،از سال  0910تا سال  0911جمعآوریشده و جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد استفاده قرار میگیرند.
نمونه آماری این تحقیق شامل  00شرکت میباشد .روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی میباشد .در این تحقیق متغیر
وابسته سودآوری از طریق دو شاخص شامل بازده دارائی و بازده حقوق صاحبان سهام در قبل و بعد از دوره
خصوصیسازی استفاده میشود .دادههای مورد نیاز تحقیق از نرمافزار رهآورد نوین جمعآوریشده و دادهها بهوسیله
نرمافزارهای  Eviewsو  Excelبرای بررسی فرضیات تحقیق مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج تحقیق نشان داد
که خصوصیسازی تأثیری بر نرخ بازده داراییها ندارد و همچنین خصوصیسازی تأثیر بر بازده حقوق صاحبان سهام نیز
ندارد .بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که شرکتهای خصوصی شده سیاستهای صحیح و تدابیر الزم و اقدامات
مؤثر در جهت بهکارگیری روشها و فنون مدیریت برای افزایش سودآوری شرکتهای دولتی خصوصی شده اتخاذ نمایند.

واژگـان کلـیدی :خصوصیسازی ،نرخ بازده دارایی ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
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خصوصیسازی ،فرایندی اجرایی ،مالی و حقوقی است که دولتهای بسیاری از کشورهای جهان ،از آن برای انجام اصالحات
اقتصادی و نظام اداری کشور ،استفاده میکنند .واژه خصوصیسازی ،حاکی از تغییر در تعادل بین حكومت و بازار به نفع بازار است.
خصوصیسازی ،شیوهای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یك مؤسسه اقتصادی است زیرا به نظر میرسد که
مكانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی ،باعث بهکارگیری بیشتر عوامل تولید ،افزایش کارایی عوامل و تولید بیشتر و
متنوعتر کاالها و خدمات و نیز کاهش قیمتها خواهد شد .خصوصیسازی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصالح ساختاری
اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است .کشورهای زیادی از این برنامه در جهت اصالح ساختارهای مدیریتی و
اقتصادی خود استفاده نموده اند .ضرورت انجام خصوصیسازی کامال به اثبات رسیده است .سوابق نشان داده است که شرکتهای
دولتی از عملكرد خوبی برخوردار نبوده و در مجموع به خوبی نشان داده اند که واحدهای اسرافگر و ناکارآمدی هستند .همچنین به
دلیل تالش دولت برای ایجاد و یا حفظ اشتغال ،این شرکت ها از داشتن نیروی کار اضافی رنج می برند و به دلیل کارکردن در
فضای غیررقابتی قیمت های پایینی برای محصوالت خود برمی گزینند و این باعث زیان های هنگفت مالی شده و بودجه دولت را
شدیداً تحت فشار قرار می دهد .خصوصی سازی شرکت ها ی تحت مالكیت دولت برنامه ایی است که در سالهای اخیر دنبال شده
و استقبال گسترده ایی از آن شده است .مرز بندی بین نقش دولت وبخش خصوصی در هرعصربا توجه به شرایط ومقتضیات زمان
ترکیب متفاوت داشته است حتی دریك جامعه وکشورخاص درهر مقطع از زمان یكی از دومحوریت بخش دولتی یا بخش غیر
دولتی بازارحاکمیت داشته است .هدف از دنبال کردن برنامه های خصوصیسازی ،رسیدن به اثربخشی اقتصادی باالتر و تسریع
رشد اقتصادی می باشد .با توجه به اهمیت خصوصیسازی و تأثیر ان بر سودآوری سازمان در این تحقیق به بررسی تأثیر
خصوصیسازی بر سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس آوراق بهادار تهران پرداخته شده است .در این فصل در ابتدا به
صورت خالصه مقدمه ایی بر تحقیق بیان می شود و سپس به صورت خالصه به بیان مساله تحقیق پرداخته می شود .در بخش
اهمیت تحقیق به ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد .در مرحله بعدی اهداف ،فرضیات و سواالت تحقیق ارائه می شوند.
سپس متغیرهای تحقیق معرفی و ابعاد متغیرها معرفی می شوند .مساله اصلی که در این تحقیق به دنبال بررسی آن هستیم بررسی
اثر خصوصی سازی بر سود آوری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
پیتر دراکر 0استاد نام آشنای مدیریت ،اعتبار بسیار زیادی برای اصطالح خصوصیسازی که در اواخر دهه  07به تازگی در حال
ترویج بود ،قائل است و در همین زمینه عنوان می نماید که اجرای خدمات دولتی بایستی از سیاست های بخش عمومی (دولتی)
مجزا باشد زیرا دولت در تصمیم سازی خوب عمل می نماید اما در اجرای همان تصمیمات ،مجری ضعیفی است(برازیل و دیگران2،
 .)10 ،2770در واقع دراکر اولین کسی بود که از اصطالح خصوصیسازی مجدد استفاده نمود که مبین نیاز به انتقال دارایی های
دولتی به بخش خصوصی بود زیرا که او اعتقاد داشت دولت "مدیر ضعیفی " است(دوداریانی.)000 ،2771 9،امروزه کمتر کشوری را
در جهان میتوان یافت که در حال اجرای برنامه های خصوصیسازی نباشد حداقل در بیش از  19کشور جهان ،برنامه های
خصوصیسازی به عنوان راهكار اصالحات اقتصادی در نظر گرفته شده است(رضایی .)0919 ،به جرأت میتوان گفت که
خصوصیسازی یكی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن  20می باشد .در واقع خصوصیسازی عنصر کلیدی برنامه های اصالح
ساختار(هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه می باشد که هدف از چنین برنامه هایی رسیدن به
اثربخشی اقتصادی باالتر و تسریع رشد اقتصادی می باشد(ششینسكی و کالوا.)009 ،2702 0،بسیاری از اقتصاددانان و طرفداران
اصالحات اقتصادی ،خصوصیسازی را به عنوان "سنگ بنای " اصالحات ساختاری می دانند زیرا معتقدند خصوصیسازی باعث
تحریك و توسعه بخش خصوصی ،جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،گسترش رقابت ،آزادسازی تجارت و توسعه بازارهای
سرمایه می گردد و همچنین "سیستم حاکمیت شرکت ها" 0را بهبود بخشیده و بطور ویژه ای بر روی عملكرد مالی و عملیاتی
شرکت ها تأثیرات قابل مالحظه ای دارد(گالیان و لوتز .)209 ،2700 ،0از سوی دیگر مخالفان خصوصیسازی بیان می دارند که
شرکت ها و سازمان هایی که تنها بر روی کاهش هزینه و بهبود عملكرد مورد انتظار خصوصیسازی متمرکز می شوند تنها به
مشتریان سودآور و در دسترس خود خدمات ارائه می دهند و از ارائه خدمات به عموم مردم و مشتریانی که برای آنها منفعت
خاصی نداشته باشند ،سرباز می زنند(برازیل و دیگران .)10 ،2770 ،0معموال مخالفان خصوصیسازی در مخالفت با خصوصیسازی
بیان می دارند که فعاالن بخش خصوصی به منظور نفوذ در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری های بخش عمومی در جهت گسترش
و توسعه صنعت مورد نظر و بخشی که خود در آن فعالیت می نمایند ،به البی کردن با مجاری قدرت می پردازند .به عنوان مثال
سردمداران خصوصیسازی زندانها (شرکتهای فعال در عرصه زندان داری خصوصی) در جستجو برای افزایش شمار زندانیان خود
(و به تبع آن افزایش سود آوری) با نفوذ در مجاری و دستگاه های سیاستگذاری ،از سیاست ها و قوانین مربوط به افزایش مجازات
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حبس حمایت می نمایند(وولوخ .)02 ،2707 ،0از دید گاه مخالفان خصوصیسازی ،فروش دارائی های عمومی به افراد خصوصی،
همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائی ها می باشد(فافالیو و دونالدسون.)000 ،2770 ،2ارزیابی هر سیاست یا
مجموعه رفتاری ،تنها در قالب هدف های تعیین شده برای آن معنی و مفهوم می یابد؛ از این رو نخستین پرسشی که در مورد
برنامه های خصوصیسازی میتواند مطرح شود این است که واگذاری شرکتهای دولتی با چه هدف هائی صورت می پذیرد؟ به
این ترتیب و به طور کلی میتوانیم اهداف خصوصیسازی (واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی) را به سه کلی دسته
تقسیم بندی نمائیم -0 :اهداف اقتصادی  -2اهداف مالی  -9اهداف اجتماعی و سیاسی.
اهداف اقتصادی خصوصی سازی شامل افزایش بهره وری ،تقویت اقتصاد بازار آزاد ،تقویت و توسعه بازار سرمایه ،افزایش
درآمدهای ارزی ،ایجاد تعادل اقتصادی ،استفاده بهینه از امكانات کشور و  ...می باشد .از جمله اهداف های مالی خصوصیسازی نیز
میتوان به سودآوری شرکت ،افزایش ثروت سهامداران ،کسب در آمد ،کاهش بار مالی دولت و  ...اشاره نمود و اهداف های
اجتماعی و سیاسی نیز شامل تقسیم سرمایه بین مردم ،افزایش اشتغال ،توزیع عادالنه ثروت و در آمد ،گسترش مالكیت صنعتی،
افزایش رفاه اجتماعی و  ...می باشد(میری .)0910نكته حساس در خصوصیسازی ،در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبه
های اجتماعی موضوع به موازات جنبه های اقتصادی و مالی آن می باشد .عدم توجه به کلیه جنبه های خصوصیسازی میتواند
عواقب نامطلوبی را برای هر کشور به همراه داشته باشد به طوری که مزایای آن را تحت الشعاع قرار دهد .در واقع در یك برنامه
خصوصی سازی ،نه تنها مشكالت اقتصادی بلكه مشكالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی نیز بایستی در نظر گرفته شود .به عبارت
دیگر ،تاثیرات اجتماعی خصوصیسازی در همان سطحی از اهمیت قرار دارد که نتایج مالی و اقتصادی قرار دارند .یك برنامه موفق
خصوصیسازی برنامه ای است که تمامی جنبه های مختلف آن ،با هم و به طور همزمان مورد تاکید قرار گیرد(الحسینی و مولز،9
. )910 ،2771در ایران نیز نتایج مدیریت اقتصادی دولت (همانند سایر اقتصادهای دستوری دنیا) نا امید کننده بوده است و افزایش
تورم ،کسری ب ودجه ،استفاده غیراقتصادی از منابع ،تراز منفی بازرگانی و  ....دولت را بر آن داشت تا در سیاست های اقتصادی خود
تجدید نظر کند .این امر موجب شد که سیاست خصوصیسازی در قالب برنامه تعدیل اقتصادی تجویز و به اجرا گذاشته شود و
امروزه یكی از اساسی ترین مسائل مورد بحث دولتمردان ،سیاستگذاران ،اقتصاددانان و عموم مردم ،بحث خصوصیسازی و آثاری
که این سیاست به دنبال دارد ،می باشد؛ سیاستی که موجی از تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در جامعه به راه انداخته است و
در واقع این موضوع ،بحث روز اقتصاد ما می باشد.سیاست های پولی بخشی از سیاست های اقتصادی هر کشور را تشكیل می
دهند که از طریق آن مقامات پولی تالش می کنند هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی ،عرضه پول را طوری کنترل کنند که
متناسب با اهداف کشور باشد .نقش اصلی سیاست پولی ،تنظیم و کنترل حجم نقدینگی هماهنگ با رشد امكانات تولیدی کشور
است و مقامات پولی می توانند با استفاده از این ابزار ،کنترل جریان نقدینگی جامعه را به دست گیرند و با هدایت آن به سمت
سرمایه گذاری در بخش مولد ،بر رشد و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارند.اهمیت نقش سیاست پولی به عنوان یكی از مهم ترین
سیاست های طرف تقاضا و همچنین تسهیل کننده فرایند رشد اقتصادی موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش
های مختلف اقتصادی همواره یكی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کالن باشد و بخش بزرگی از پژوهش های
تجربی را به خود اختصاص دهد.در ایران نیز سیاست های پولی با به کارگیری ابزارهای خاص خود در نهایت برای دستیابی به
اهداف اقتصادی مانند سطح اشتغال ،نرخ تورم ،سرمایه گذاری ها و تولید و غیره اعمال می شود (داودی و صمصامی)200 :0911 ،؛
در نتیجه ابتدا باید از نحوه اثرگذاری یا بی تأثیر بودن این سیاست ها اطمینان یافت و سپس نسبت به اعمال آنها اقدام کرد ،چرا
که سیاست های بی اثر پولی نه تنها متناظر با صرف هزینه های بی ثمر اعمال سیاست اند ،بلكه هزینه های دیگری همچون تورم
در دوره های آتی را نیز به اقتصاد تحمیل خواهند کرد .از طرف دیگر به دلیل اینكه سیر افزایشی مخارج دولت و تأمین مالی
کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانك مرکزی در دهه های اخیر ،به افزایش مداوم حجم
نقدینگی در کشور منجر شده است ،بررسی اثرگذاری افزایش حجم پول و نقدینگی بر متغیرهای مهم اقتصاد ایران اهمیت دوچندان
می یابد.براساس مباحث اقتصادی میتوان انتظار داشت که سیاست های پولی انبساطی و سهولت در اعطای وام به بنگاه ها موجب
شده که سرمایه گذاری افزایش و همچنین کمبود نقدینگی بنگاه ها کاهش یافته و در نتیجه ظرفیت تولید کشور افزایش یابد .به
عالوه رشد نقدینگی حاصل از طرف تقاضا نیز رشد اقتصادی را تحریك می کند؛ اما اگر این تغییرات در تقاضای کل و سیاست
پولی به سمت عرضه اقتصاد و بخش حقیقی منتقل نشود و نقدینگی به وجود آمده به سمت فعالیت های سوداگرانه و غیرمولد سوق
داده شود ،اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .نگاهی به نرخ رشد نقدینگی و نیز سایر شاخص های اقتصادی موفقیت این
سیاست و هدایت صحیح نقدینگی در کشور را با تردید جدی مواجه می کند.به عبارت دیگر ،این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی
برای این سؤال است که :آیا خصوصیسازی بر سودآوری شرکت ها تأثیر دارد یا نه؟

1 . Volokh Alexander
2 . Fafaliou Irene & Donaldson Jhon
3 . Alhussani & Molz

07

 -2پیشینه پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)71تابستان (شهریور) 7011

در زمینه خصوصیسازی تحقیقات فراوانی انجام شده است که این موضوع خود نشان دهنده اهمیت موضوع خصوصیسازی از
نظر صاحبنظران می باشد .در ادامه به تعدادی از این تحقیقات انجام شده و نتایج آن به صورت خالصه اشاره می شود:
در ایران ،بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیسازی بیشتر به صورت مطالعه موردی بوده که تنها یك شرکت به
عنوان نمونه ،مورد تحقیق قرار گرفته است .از جمله این تحقیقات میتوان به تحقیق آقای احمد عبداهلل پور (خصوصیسازی در
شرکت نكا چوب) ،عبداهلل رضائی (خصوصیسازی در کشتیرانی ایران) ،رسول بنانی (خصوصیسازی در شرکت کوشش برق
اصفهان) ،مصطفی کریمی (خصوصیسازی در شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری) اشاره کرد که در اکثر این تحقیق ها
متغیرهائی همچون افزایش تولید خدمات ارائه شده) ،کارایی ،سودآوری ،سهم بازار و میزان رضایت کارکنان مورد بررسی قرار گرفته
است که نتایج حاصله نشانگر این امر می باشد که خصوصیسازی تأثیر مثبتی بر این متغیرها و در کل بر مجموعه مورد مطالعه به
همراه نداشته است .یكی دیگر از تحقیقات انجام شده در این زمینه ،تحقیق آقای سید حسین میری می باشد که در سال ،0910
تأثیر خصوصیسازی بر کارائی شرکتهای تولیدی خصوصی شده در بورس را مورد تحقیق قرار داده است .او در این تحقیق 1
شرکت تولیدی (به دلیل حجم کم خصوصیسازی در آن برهه از زمان را با توجه به معیارهای سودآوری ،سهم تولید ،میزان فروش،
بازده دارائیها و حاشیه سود مورد بررسی قرار داد که نتایج بدست آمده حاکی از افزایش تمامی متغیرها بعد از خصوصیسازی بود که
البته به دلیل حجم کم نمونه چندان قابل استناد نیست.
دانش جعفری و برقی اسكویی ( )0911به بررسی آثار اجرای سیاست های کلی اصل  00بر متغیرهای کالن اقتصادی با
استفاده از مدل 0رهیافت پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از آن است که واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منجر به
بهبود متغیرهای کالن اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی می شود.قالیباف و رنجبر( )0910اثر خصوصیسازی بر عملكرد
شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی را مورد مطالعه قرار داده اند .آن ها با استفاده از اطالعات مالی ،عملكرد سه
سال قبل و بعد از واگذاری  01شرکت ( 1شرکت واگذار شده به بخش خصوصی و  07شرکت واگذار شده به بخش عمومی را در
بازه ی زمانی  09110تا  0910مورد بررسی قرار داده اند .نتایج این تحقیق نشان می دهد که عملكرد شرکت ها بعد از واگذاری
بهبود یافته است.مهدوی و میدری ( ،)0910ساختار مالكیت و کارایی شرکتهای فعال در بازار اوراق بهادار تهران را پس از بررسی
تجربه ی خصوصیسازی در کشورهای سوسیالیستی به ویژه کشور چك ،میزان تمرکز مالكیت در بازار اوراق بهادار را محاسبه
کردند و سودآوری انواع ساختارهای مالكیت را مورد بررسی قرار داده اند .بر اساس یافته های این تحقیق در ایران همانند
کشورهای چین و چك تمرکز مالكیت تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی شرکت ها دارد .طالب نیا و محمدزاده ( )0910تأثیر
خصوصیسازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بر بازده سهام مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصیسازی بازده سهام شرکتها کاهش معناداری داشته است .سیلواری ( ،)0911نیز به
بررسی تأثیر خصوصیسازی بر عملكرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و از سه معیار درآمد هر
سهم ،بازده دارایی ها و بازده ارزش ویژه استفاده کرده است .وی وضعیت این سه معیار را پنج سال قبل و بعد از خصوصیسازی
برای شرکتهای خصوصی شده مورد بررسی قرار داده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از خصوصیسازی
عملكرد مالی شرکت ها تغییر معناداری نداشته است.مصلح شیرازی و قائدشرف( ،)0917پژوهشی با موضوع انتظار بهبود عملكرد
صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی ،عملكرد مالی و عملیاتی سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری  02شرکت ،که
حداقل  ٪07از سهام آنها در فاصله سالهای  0901تا  0910از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است را مورد مطالعه و بررسی
قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد واگذاری سهام ،هر چند تا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره وری نیروی کار می شود،
تأثیر قابل مالحظه ای بر بهره وری کل عوامل ،بهره وری سرمایه و گردش مجموع دارایی های شرکتهای واگذار شده
ندارد.تسامنی و همكاران )2707(2در تحقیقی با عنوان " عملكرد خصوصیسازی و تغییرات سازمانی در غنا" عملكرد دو شرکت
بزرگ خصوصیسازی شده در غنا را مورد بررسی قرار دادند .در این راستا آنها عملكرد شرکت ها را از  0بعد اصلی مالی ،مشتری،
فرآیند تجارت و کسب و کار داخلی ،یادگیری و رشد و ارتباطات بر مبنای امتیاز متوازن بررسی نمودند .نتایج تحقیق نشان داد که
درکل ،عملكرد هر دو سازمان بعد از خصوصیسازی در همه ابعاد عملكرد ارزیابی شده ،بهبود یافته است.ماتر و بانچوان ویجیت 9در
سال  2770در مطالعه ای با عنوان" تاثیرات خصوصیسازی بر عملكرد شرکتهای تازه خصوصی شده" تغییر در عملكرد مالی و
عملیاتی  079شرکت در سراسر جهان را که طی سال های  0119-2779از طریق فروش سهام به عموم مردم خصوصی شده اند را
هم در بازارهای توسعه یا فته و هم در کشورهای در حال توسعه بررسی نمودند .نتایج این تحقیق افزایش در سودآوری ،کارایی
عملیاتی ،هزینه سرمایه و بازده و کاهش در اهرم ها را نشان داد.محمد عمران 0نیز در سال  2770در مطالعه ای با عنوان"
خصوصیسازی ،مالكیت دولتی و عملكرد بانك ها در مصر" عملكرد مالی و عملیاتی نمونه ای  02تایی از بانك های مصری را در
1 . CGE
2. Mathew Tsamenyi, Joseph Onumah & Edmund Tetteh-Kumah
3 Ike Mathur & Wanarapee Banchuenvijit
4 Mohammed Omran
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 -3روش تحقیق
این تحقیق از نوع توصیفی بوده و دادههای مورد استفاده در آن جهت بررسی فرضیات و پاسخ به سواالت تحقیق از نرم افزار
رهآورد نوین بدست خواهد آمد .تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ،عقاید
متداول ،فرایندهای جاری ،آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . .روش آزمون فرضیات در مطالعه حاضر آزمون
مقایسه میانگین جفت نمونه ،آزمون رتبه ای نشانه ای ویلكاکسون و همچنین تحلیل رگرسیون مقطعی می باشد که با بهره گیری
از نرم افزارهای  Spssو  Eviewsانجام شده است.خصوصیسازی و تأثیر آن بر سود آوری مبحثی است که در این مطالعه مورد
بررسی قرار گرفت.در این پژوهش اثر خصوصی سازی بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته
است .در ابتدا با مقدمه ایی در باب خصوصیسازی مساله تحقیق و اهمت و ضرورت آن بیان شده و سپس با بیان اهداف و
فرضیات به ادبیات تحقیق در مورد خصوصیسازی وهمچنین پیشینه تحقیق مرتبط با خصوصیسازی پرداخته شد .متغیر هایی که
2
در این تحقیق ،تأثیر خصوصیسازی بر آنها مورد بررسی قرار گرفتند شامل:بازده دارائی ( 0)ROAو بازده حقوق صاحبان سهام
بوده است .در این تحقیق اطالعات و دادههای خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیه پژوهش از طریق نرم افزارهای
«ره آورد نوین» « ،تدبیر پرداز» و در بسیاری از موارد با مراجعه مستقیم به صورتهای مالی شرکت ها که در لوح فشرده توسط
سازمان بورس اوراق بهادار در دسترس است جمع آوری گردید .همچنین گزارشات اقتصادی به طور ساالنه از طریق مرکز آمار و
بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه خواهد شد.جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می باشد .نمونه ی انتخابی پس از اعمال محدودیت های زیر از میان جامعه آماری انتخاب شده است .نمونه آماری این تحقیق
شامل  00شرکت است که دادههای آنها در طی 0سال ،از سال  00910تا سال  0911جهت بررسی فرضیات تحقیق مورد بررسی
قرار می گیرند .دلیل محدود بودن حجم جامعه آماری در این تحقیق این است که تنها این شرکتها دارای شرایط مورد نظر در این
تحقیق میباشند.این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی بوده و دادههای مورد استفاده در آن جهت بررسی فرضیات و پاسخ به
سواالت تحقیق از نرم افزار رهآورد نوین بدست خواهد آمد .تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط
یا روابط موجود ،عقاید متداول ،فرایندهای جاری ،آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد .روش تجزیه و تحلیل و
آزمون فرضیات در مطالعه حاضر آزمون مقایسه میانگین جفت نمونه ،آزمون رتبه ای نشانه ای ویلكاکسون و همچنین تحلیل
رگرسیون مقطعی می باشد که با بهره گیری از نرم افزارهای  Spssو  Eviewsانجام شده است.
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خالل سال های  0110-0111که در طی این دوره از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده اند را بررسی کرد .نتایج تحقیق
نشان می دهد که در نتیجه خصوصیسازی ،نرخ های نقدینگی بانك های خصوصی شده به میزان قابل توجهی کاهش یافت ،اما
سایر معیارهای عملكرد بدون تغییر باقی ماندند .در مقابل عملكرد نسبی بانك های خصوصی شده نسبت به بانك هایی که دولتی
بودند ،بهتر اما نسبت به بانك هایی که سایر اشكال مالكیت را داشتند ،بدتر بود.بنت و همكاران( )2700با ارائه مدلی به بررسی اثر
رو شهای مختلف خصوصیسازی بر رشد پرداختنددر مدل فوق با بهر ه گیری از اقتصادی در  29کشور در حال گذار در دوره
زمانی  0117تا 2770روش های مختلف خصوصیسازی و متغیرهای اقتصادی مانند حجم سرمایه بخش خصوصی ،اشتغال،
حجم سرمایه انسانی و سرمایه گذاری بخش دولتی جهت بررسی نحوه تأثیرپذیری رشد اقتصادی استفاده نمودند مدل مورد
استفاده توسط بنت و همكاران با توجه به طبقه بندی شیوه های خصوصیسازی است با در نظرگرفتن روش های مختلف به
عنوان یك متغیر برون زا معادالتی را برای عرضه و تقاضا معرفی می کنند که در هر یك از معادالت عرضه و تقاضا شیوه
خصوصیسازی به عنوان یك متغیر مستقل عمل می کند با ادغام عرضه و تقاضا ،تولید ناخالص داخلی استخراج می شود که به
شیوه های خصوصیسازی و عوامل گوناگون دیگر بستگی خواهد داشت.
فیشر و دیگران ( )2709مطالعه ای را در مورد فرایند خصوصیسازی در شیلی با عنوان تاثیرات خصوصیسازی بر شرکتها و
رفاه اجتماعی در مورد  990بنگاه  2777-2727انجام دادند نتایج کارایی و اشتغال مناسب نشان می دهد که منجر به رفاه اجتماعی
شده است .این پژوهشگران مقایسه خود را با استفاده از شاخصهای سودآوری مثل بازده فروش ،نرخ بازده سرمایه گذاری و
شاخص های بهره وری یعنی نسبت بدهی ،نسبت مخارج سرمایه ای به فروش و مخارج سرمایه ای به دارایی انجام دادند .نتایج
این تحقیق حاکی از آن است که عملكرد شرکت ملی راه آهن پس از اعالم دولت مبنی بر واگذاری در اکثر شاخص ها در مقایسه
با همتای خود ،وضعیت مطلوب تری یافته است.

 -4یافتهها
آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق به کمك نرم افزار  SPSSدر جدول  0و  2ارائه شده است.

)1 Return On Assets (Roa
)2 Return On Equity (Roe
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جدول  -1آمار توصیفي وضعیت سودآوری شرکتهای نمونه قبل و بعد از خصوصيسازی
متغیر

مقطع

میانگین

نرخ بازده
دارایی ها
نرخ بازده
حقوق صاحبان سهام

قبل از خصوصیسازی
بعد از خصوصیسازی
قبل از خصوصیسازی
بعد از خصوصیسازی

7/007
7/270
7/001
7/900

انحراف

کمترین

بیشترین

معیار
7/020
7/020
7/900
7/220

مقدار
-7/711
7/700
-7/711
7/7770

مقدار
7/002
7/070
0/791
7/090

چولگي

کشیدگي

7/007
7/220
7/002
7/200

0/107
-7/109
-7/000
-7/290

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی  ،)71تابستان (شهریور) 7011

با توجه به نگاره  ،0میانگین نرخ بازده دارایی های شرکتهای نمونه قبل از خصوصیسازی برابر با  00درصد و بعد از
خصوصیسازی برابر با  27/0درصد می باشد .بررسی انحراف معیار این متغیر نشان می دهد نرخ بازده دارایی های شرکتهای
نمونه هم قبل از خصوصیسازی و هم بعد از خصوصیسازی از پراکندگی نسبتاً کمی برخوردار می باشد بطوری که قبل از
خصوصیسازی کمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب  -1درصد و  00/2درصد بوده و بعد از خصوصیسازی کمترین و بیشترین
مقدار آن به ترتیب  0/0درصد و  07/0درصد می باشد .بررسی چولگی و کشیدگی این متغیر در هر دو مقطع قبل از خصوصیسازی
و بعد از خصوصیسازی حاکی از نزدیك بودن توزیع آن به توزیع نرمال است .همچنین میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
شرکتهای نمونه قبل از خصوصیسازی برابر با  00/1درصد و بعد از خصوصیسازی برابر با  90/0درصد می باشد .باال بودن مقدار
انحراف معیار این متغیر از میانگین آن گویای پراکندگی نسبتاً زیاد آن هم قبل از خصوصیسازی و هم بعد از خصوصیسازی می
باشد .بطوری که قبل از خصوصیسازی کمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب  7/70درصد و  077/9درصد بوده و بعد از
خصوصیسازی کمترین و بیشترین مقدار آن به ترتیب  7/01درصد و  077/9درصد است .بررسی چولگی و کشیدگی این متغیر در
هر دو مقطع قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی نشان دهنده نزدیك بودن توزیع آن به توزیع نرمال می باشد .در نمودار
 0-0میانگین سه متغیر یاد شده در هر دو مقطع قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی به تصویر کشیده شده است.
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
بعد از خصوصی
سازی

قبل از خصوصی
سازی

بعد از خصوصی
سازی

ROS

قبل از خصوصی
سازی

بعد از خصوصی
سازی

ROE

قبل از خصوصی
سازی

ROA

نمودار  -1متوسط متغیرهای سودآوری قبل و بعد از خصوصيسازی
جدول  -2آمار توصیفي متغیرهای تحقیق

متغیر
تفاضل نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد
خصوص سازی ()DROA
تفاضل نرخ بازده حقوق ساحبان سهام
قبل و بعد خصوص سازی ()DROE
نسبت سرمایه به دارایی بعد از
خصوصیسازی ()S/D
نسبت بدهی به دارایی بعد از
خصوصیسازی ()B/D
عمر شرکت ()Age
اندازه شرکت ()SIZE
نوع صنعت ()Ind
متغیر مجازی سال ()Year

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

چولگی

کشیدگی

7/700

7/001

-7/209

7/219

-7/099

2/700

-7/709

7/071

-0/791

7/017

-7/129

2/009

7/200

7/001

7/700

7/079

0/200

9/200

7/097

7/010

7/791

7/020

7/109

2/900

00
00/070
7/000
7/090

0/010
0/000
7/022
7/070

0
07/179
7
7

22
00/000
0
0

-7/007
-0/120
7/012
-7/000

9/017
0/092
0/799
0/920

با توجه به جدول  ،2متوسط تفاضل نرخ بازده دارایی های شرکتهای نمونه قبل و بعد از خصوصیسازی برابر با  0/0درصد
بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب  -20/9و  21/9درصد است .میانگین تفاضل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای
00

نمونه قبل و بعد از خصوصیسازی نیز برابر با  -0/9درصد بوده و کمترین و بیشترین آن به ترتیب  -079/1درصد و  01درصد می
باشد .در نمودار  2-0متوسط تفاضل هر دو شاخص سودآوری قبل و بعد از خصوصیسازی نشان داده شده است.

0.08

0.06

0.04

0.02

تفاضل نرخ بازده دارایی ها

-0.02

0

-0.06

-0.04

-0.08

-0.1

تفاضل نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

نمودار  -2متوسط تفاضل شاخص های سودآوری قبل و بعد از خصوصيسازی

 -1-4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
در این مطالعه جهت نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق از آماره کولموگروف -اسمیرنوف بهره گرفته شده است .فرض صفر
و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر می باشد:
 H 0 : Z  N 1,0

) H 1 : Z  N (1,0

اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از  7/70باشد ( )Prob>.05فرضیه  H 0مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر
پذیرفته میشود.در جدول  9-0نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق ارائه شده است.
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بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره  ،2متوسط نسبت سرمایه به دارایی های شرکتهای نمونه بعد از خصوصیسازی
برابر با  7/200بوده و میانگین نسبت بدهی آن ها به دارایی ها بعد از خصوصیسازی برابر با  7/097می باشد .همچنین میانگین
عمر شرکتهای نمونه برابر با  00سال بوده و متوسط اندازه آن ها که با استفاده از لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی ها اندازه گیری
شده برابر با  00/070است.

جدول  -3نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

متغیر
نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی
نرخ بازده دارایی ها بعد از خصوصیسازی
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام قبل از خصوصیسازی
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعد از خصوصیسازی

آماره K-S

7/000
7/001
7/020
7/007

سطح اهمیت
7/277
7/277
7/277
7/277

با توجه به این که سطح اهمیت آماره کولموگروف -اسمیرنوف برای تمامی متغیرها بیشتر از  7/70می باشد بنابراین فرضیه
 H 1مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح اطمینان  %10مورد تأیید قرار میگیرد و بیانگر این است که متغیرها از توزیع
نرمال برخوردار میباشند.

 -5نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق
سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا خصوصیسازی بر سودآوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار
می باشد یا خیر ؟ برای بررسی این موضوع دو شاخص نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهایی از
سودآوری شرکت ها مد نظر قرار گرفته و در قالب دو فرضیه مورد آزمون واقع شده اند .در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیات و
تفسیر آن به تفكیك هر فرضیه ارائه می گردد.

09

 -1-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق
هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی تأثیر خصوصیسازی بر نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد از خصوصیسازی می باشد و
و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است:
 : H 0میان نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود دارد.
 : H 1میان نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
برای آزمون این فرضیه از آماره  tجفت نمونه در سطح اطمینان  %10استفاده شده که نتایج حاصل از آن به شرح جدول 0-0
می باشد.
جدول  -4نتایج آزمون  tجفت نمونه ای برای فرضیه اول تحقیق
آزمون  tجفت نمونه

میانگین

انحراف معیار

قبل از خصوصيسازی

7/007

7/020

بعد از خصوصيسازی

7/270

7/020

آماره t

سطح معني داری

نتیجه فرضیه

-0/201

7/207

رد
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با توجه نتایج ارائه شده در نگاره  ،0-0سطح معنی داری آماره  tبیشتر از  7/70می باشد ( ،)7/207لذا فرضیه  H 0تأیید شده
و با اطمینان  %10میتوان گفت میان نرخ بازده دارایی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از خصوصیسازی و بعد
از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  10درصد رد می شود و حاکی از
این است که سودآوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی تغییرات با اهمیتی نداشته و خصوصیسازی
سودآوری این شرکت ها را بطور قابل مالحظه ای تحت تأثیر خود قرار نداده است .به منظور افزایش اطمینان نسبت به نتایج
بدست آمده ،فرضیه اول تحقیق با استفاده از آزمون رتبه ای -نشانه ای ویلكاکسون نیز بررسی شده است که نتایج آن به شرح
جدول  0-0می باشد.
جدول  -5نتایج آزمون رتبه ای نشانه ای ویلکاکسون برای فرضیه اول تحقیق
رتبه ها

تعداد

میانگین رتبه ها

رتبه های منفي

9

0/99

رتبه های مثبت

1

0/11

آماره Z

Asymp. Sig

نتیجه فرضیه

-0/200

7/209

رد

بر اساس نتایج ارائه شده در نگاره  0-0نیز سطح معنی داری آماره z

آزمون ویلكاکسون بیشتر از  7/70می باشد (،)7/209

لذا فرضیه  H 0تأیید شده و با اطمینان  %10میتوان گفت میان نرخ بازده دارایی ها قبل از خصوصیسازی و بعد از
خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه فرضیه اول تحقیق با استفاده از آزمون ویلكاکسون نیز رد می شود .در
ادامه به منظور مطالعه اثر خصوصیسازی و تغییرات سودآوری بعد از آن بر متغیرهای درون شرکتی ،مدل زیر با استفاده از روش
رگرسیون مقطعی مورد آزمون قرار گرفته است .شایان ذکر است با توجه به وجود مشكل همخطی شدید میان متغیر اندازه شرکت با
سایر متغیرها ،این متغیر از مدل حذف شده است.
()0

DROAi ,t   0  1 S / Di ,t   2 B / Di ,t   3 Agei ,t   4Yeari ,t   5 Ind i ,t   i ,t

در جدول  0نتایج حاصل از برآورد مدل شماره ( )0ارائه شده است .در بررسی معنی دار بودن کلی مدل ،با توجه به این که
مقدار احتمال ( )P-VALUEآماره  Fاز  7/70کوچكتر می باشد ( )7/7219با اطمینان  %10معنی دار بودن کلی مدل تایید
می شود.
ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  00/90درصد از تغییرات نرخ بازده دارایی های شرکت ها قبل و بعد از
خصوصیسازی توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می شود .همچنین در بررسی مفروضات رگرسیون کالسیك ،نتایج آزمون
جارکوا -برا گویای آن است که باقیمانده های حاصل از برآورد مدل در سطح اطمینان  %10از توزیع نرمال برخوردار
میباشند بطوری که مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به این آزمون بزرگتر از  7/70است ( .)7/1707در خصوص همسانی
واریانس باقیمانده ها نیز با توجه به این که مقدار احتمال ( )P-VALUEمربوط به آزمون برش -پاگان بزرگتر از  7/70می باشد
( )7/0000همسانی واریانس باقیماندههای مدل تأیید می شود .عالوه بر این از آنجایی که مقدار آماره دوربین واتسن مابین عدد
 0/0و  2/0می باشد ( )0/019لذا استقالل باقیماندههای مدل تأیید میشود .در خصوص همخطی میان متغیرهای مدل نیز از
آنجایی که مقدار آماره  VIFبرای تمامی متغیرها کمتر از  07می باشد میتوان گفت همخطی شدیدی میان آن ها وجود نداشته و
این فرض از مفروضات رگرسیون کالسیك نیز تأیید می شود.
00

جدول  - 6نتایج برآورد مدل ( )1تحقیق

متغیر وابسته :تفاضل نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد از خصوصیسازی
متغیر
ضریب ثابت
نسبت سرمایه به دارایی
نسبت بدهی به دارایی
عمر شرکت
نوع صنعت
متغیر مجازی سال
آماره  Fمدل
()P-Value
()P-Value

ضریب
-7/0000
0/7020
7/9000
-7/7000
7/0122
-7/7012
ضریب تعیین تعدیل شده مدل
آماره Jarque-Bera
0/000
()P-Value
()7/7219
7/190
آماره دوربین واتسن
()7/0000

7/7901
7/7712
7/0207
7/7019
7/7290
7/0110

1/702
0/009
0/000
0/001
0/020

7/090
()7/1707
0/019

 -2-5تفسیر نتایج حاصل از آزمون مدل ()1
بر اساس نتایج ارائه شده در جدول  ،0-0سطح معنی داری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر «نسبت سرمایه به دارایی»
کوچكتر از  7/70بوده ( )7/7712و ضریب آن مثبت می باشد ( )0/7020و بیانگر تأثیر مستقیم و معنی دار این نسبت بر تغییرات
نرخ بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی می باشد .همچنین با توجه به
این که سطح معنی داری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متغیر «نوع صنعت» کوچكتر از  7/70می باشد ( )7/7290میتوان گفت
تغییرات نرخ بازده دارایی های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی از نوع صنعت آن ها
متأثر می گردد .در خصوص متغیرهای «نسبت بدهی به دارایی ها»« ،عمر شرکت» و «متغیر مجازی سال» نیز از آنجایی که سطح
معنی داری ( )P-Valueآماره  tمربوط به آن ها بزرگتر از  7/70می باشد میتوان نتیجه گرفت این متغیرها اثر معنی داری بر
تغییرات نرخ بازده دارایی های شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز پارس بعد از خصوصیسازی ندارند.

 -6نتیجه گیری
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آماره Breusch-Pagan

آماره t
-2/170
0/291
0/121
-2/970
9/202
-0/022
7/0090

P-Value

VIF

سیاست واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی ،در دو دهة اخیر در جهان رواج بیسابقهای یافته است ،و امروزه کم و
بیش در تمامی کشورهای جهان به مرحلة اجرا در آمده .خصوصی سازی به عنوان یك سیاست اقتصادی براین فرضیه استوار است
که کارایی مالكیت ومدیریت خصوصی ازنقطه نظرتخصیص منابع بیشترازبخش عمومی است .در این پژوهش اثر خصوصی سازی
بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفتند .هماانگونه که در ادبیات تحقیق اشاره
شد ،خصوصیسازی از جمله مباحث جنجالی میان صاحبنظران اقتصادی و مجریان سیاستهای اقتصادی بوده است .بسیاری بر این
باورند که دولت به علت توانایی و داشتن امكانات مالی و قانونی گسترده میتواند توسعه اقتصادی را تحقق بخشد .در برابر ،برخی
معتقدند که دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد و بازار به تخصیص غیر بهینه منابع و کاهش رشد و توسعه اقتصادی می
انجامد.خصوصی سازی فرآیندی اجرائی ،مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورها برای انجام اصالحات در اقتصاد و
نظام اداری کشور به اجرا در می آورند طبق ادبیات خصوصی سازی ،هدف خصوصی سازی در سه حوزه مالی ،اقتصادی و
اجتماعی -سیاسی شامل افزایش کارائی بنگاهها ،توزیع مناسب درآمد ،کوچك سازی دولت ،توانمندسازی بخش خصوصی ،گسترش
بازار سرمایه ،افزایش رقابت ،تامین منافع مصرف کنندگان از طریق واگذاری مالكیت و مدیریت بنگا ه های اقتصادی دولتی به
بخش غیردولتی است .نكته حساس در خصوصی سازی  ،در نظر گرفتن همه جوانب آن ازجمله جنبه های اجتماعی در کنار جنبه
های اقتصادی است ،چرا که عدم نگاه جامع به خصوصی سازی می تواند عواقب نامطلوبی را در پی داشته باشد به نحوی که
مزایای اقتصادی آن را نیز تحت الشعاع قرار دهد .موج جدید خصوصی سازی ،نتیجه شرایط و مقتضیات سیاسی و اقتصادی در
کشورهای اروپایی بوده است و به کارگیری آن در کشورهای جهان سوم ،با شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوت ،بایست با احتیاط و
دقت کامل صورت گیرد.
واقعیتی که بسیاری از اقتصاد دانان به آن آگاهند ،این است که دولت و بخش خصوصی در زمینه اقتصاد در تعارض با یكدیگر
نیستند ،بلكه ترکیب مطلوب این دو بخش است که رشد و توسعه اقتصادی می انجامد .ترکیب مطلوب را سطح رشد و توسعه
اقتصادی و نظام اقتصادی و حقوقی کشور تعیین می کند .بی گمان در یك نظام اقتصادی متمرکز ،گرایش به تمرکز زدایی دور از
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انتظار است ،هر چند در گفتار ،بر اهمیت بخش خصوصی تاکید فراوان می شود ،ولی در نظام مبتنی بر بازار ،تردیدی نیست که
بخش خصوصی باید دست باال را در فعالیت های اقتصادی داشته باشد و هر چه کشور به سوی رشد و توسعه اقتصادی پیش می
رود باید از حجم دولت کاسته و به نقش بخش خصوصی در فعالیته های اقتصادی افزوده شود ،زیر در مراحل آغازین توسعه
اقتصادی ،کاالهای عمومی و زیرساختهای اقتصادی سخت مورد نیاز است .همچنین ،تعیین چارچوب مناسب برای کارکرد بخش
خصوصی و پیش بینی زیر ساختهای الزم ضرورت دارد .با توجه به موارد فوق و اهمیت خصوصیسازی این پژوهش جهت بررسی
نتایج خصوصیسازی در شرکتهای نفت و گاز انجام شد تا مشخص گردد این شرکت ها چه تأثیر از خصوصیسازی پذیرفته اند.
فرضیه اصلی تحقیق حاضر این بود که خصوصیسازی بر سودآوری شرکتهای فعال در بورس تأثیرگذار می باشد یا خیر.برای
بررسی این موضوع دو شاخص نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهایی از سودآوری شرکت ها مد
نظر قرار گرفته و در قالب دو فرضیه مورد آزمون واقع شدند .نتایج تحقیق نشان داد که میان نرخ بازده دارایی های شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه
فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  10درصد رد می شود و حاکی از این است که سودآوری شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز
و پتروشیمی بعد از خصوصیسازی تغییرات با اهمیتی نداشته و خصوصیسازی سودآوری این شرکت ها را بطور قابل مالحظه ای
تحت تأثیر خود قرار نداده است.هدف از آزمون فرضیه اول تحقیق بررسی تأثیر خصوصیسازی بر نرخ بازده دارایی ها قبل و بعد از
خصوصیسازی بوده است.تحلیل دادههای آماری نشان داد که میان نرخ بازده دارایی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران قبل از خصوصیسازی و بعد از خصوصیسازی تفاوت معنی داری وجود ندارد .در نتیجه فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان
 10درصد رد می شود و حاکی از این است که سودآوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از خصوصیسازی تغییرات با
اهمیتی نداشته و خصوصیسازی سودآوری این شرکت ها را بطور قابل مالحظه ای تحت تأثیر خود قرار نداده است.
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