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بزرسی تاثیز ماساد جزیان نقدی آساد بز مدیزیت سود در شزکتهای
صنایع غذایی پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهزان
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ٔحٕس وبٚسی والضٕی ٚ *1پزیسب ذّیك ذیبٚی
تبرید پذیزش96/7/24 :
تبرید زریبفت96/4/21:
چکیده
أزٚسٔ ٜسیزیت سٛز یىی اس ٔٛضٛؿٞبی ثحث ثزاٍ٘یش  ٚخذاة ثطٕبر ٔیرٚزٔ .مسار  ٚپبیساری
سٛز ثزای سزٔبیٌٝذاراٖ ثسیبر زارای إٞیت استٛ٘ .سبٖ وٓ  ٚپبیساری سٛز ،ثز ویفیت سٛز
ضزوت زالِت زارز  ٚسزٔبیٌٝذاراٖ ثیصتز زر سٟبْ ضزوتٞبیی سزٔبیٌٝذاری ٔیوٙٙس و ٝر٘ٚس
سٛز آٖٞب ثب ثجبتتز استٞ .سف ایٗ پژٞٚص ،ثزرسی تإثیز ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ثز ٔسیزیت سٛز
زر ضزوت ٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ است .خبٔق ٝآٔبری پژٞٚص
ضبُٔ ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ زر زٚر ٜسٔب٘ی
ٔ 1389-94یثبضس و ٝثب استفبز ٜاس اٍِٛی رٌزسی٘ٛی زازٜٞبی تزویجی ٔٛرز ٔغبِق ٝلزار ٌزفتٙس.
٘تبیح تدزثی ٘طبٖ زاز٘س و ٝارتجبط ٔثجت ٔ ٚقٙیزار آٔبری ثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ثب ٔسیزیت
سٛز ٚخٛز زارزٓٞ .چٙیٗ٘ ،تبیح ٔزثٛط ثٔ ٝتغیزٞبی اٞزْ ٔبِی ،خزیبٖ ٘مسی ٘سجی  ٚارسش ٔغّك
وُ الالْ تقٟسی ٘طبٖ زاز ؤ ٝتغیزٞبی یبز ضس ٜثِ ٝحبػ آٔبری ،راثغٝای ٔثجت ٔ ٚقٙیزار ثب
ٔتغیز ٔسیزیت سٛز زار٘س ،ایٗ زر حبِیاست و ٝراثغٝای ٔٙفی ٔ ٚقٙیزار اس ٘ؾز آٔبری ثیٗ ٔتغیز
ا٘ساس ٜضزوت ثب ٔسیزیت سٛز ٚخٛز زارز .اس سٛی زیٍز ،زر ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔٛرز ثزرسیٔ ،تغیز
خزیبٖ ٘مسی ٘سجی ثیصتزیٗ ٔ ٚتغیز ارسش ٔغّك وُ الالْ تقٟسی وٓتزیٗ اثز ٔثجت را ثز رٚی
ٔسیزیت سٛز زاضتٙس.
ياژٌَاي كليذي :اٍِٛی تقسیُ ضس ٜخ٘ٛش ،الالْ تقٟسی اذتیبری ،زازٜٞبی تزویجی ،ضزوتٞبی
غٙبیـ غذایی.
طبقٍ بىذي :JEL
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 - 2زا٘طٍب ٜآساز اسالٔی ٚاحس رضت ،ایزاٖ.
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پیشگفتار
غٙبیـ غذایی  ٚتجسیّی وطبٚرسی زر ایزاٖ ث ٝزِیُ ثزذٛرزاری اس ؽزفیتٞبی ثبِم ٜٛثیضٕبر ٚ
فسْ ٚاثستٍی ثٚ ٝارزات ثسیبری اس ٔٛاز اِٚی ،ٝزارای ٔشیت ٘سجی  ٚرلبثتی است .ایٗ ؽزفیت ثبال زر
وٙبر رضس رٚسافش ٖٚتقساز فزٚضٍبٟٞبی ثشري س٘دیزٜای و٘ ٝطبٖزٙٞس ٜاستمجبَ فٕٔٛی ایزا٘یبٖ ثٝ
ذزیس وبالٞبی ٔػزفی ٔسرٖ  ٚثستٝثٙسی ضس ٜاست ،ثبسار ٚسیـ  ٚرٚث ٝرضسی را پیصرٚی غٙقت
غذا  ٚغٙبیـ تجسیّی وطبٚرسی لزار ٔیزٞس (رحٕب٘ی.)1392 ،
ٚرٚز ٞز چ ٝثیصتز ضزوتٞبی فقبَ زر غٙبیـ غذایی  ٚتجسیّی وطبٚرسی ث ٝثٛرس ،ثٕٙؾٛر
خذة سزٔبیٞٝبی زاذّی  ٚذبرخی ٞ ٚسایت ایٗ سزٔبیٞٝب ث ٝسٕت تِٛیس ٔحػٛالت غذایی یىی اس
راٟٞبی ذٛزوفبیی زر غٙبیـ غذایی ٔ ٚمبثّ ٝثب تحزیٓٞبی التػبزی است .ثب افشایص غبزرات
غیز٘فتی  ٚارسآٚری ثیصتز ایٗ غٙبیـ ،ثبالرفتٗ لبثُ تٛخ ٝارسش سٟبْ ایٗ غٙبیـ زٚر اس ا٘تؾبر
ٕ٘یثبضس .زستیبثی ث ٝرضس  ٚتٛسق ٝالتػبزی زر غٙبیـ غذایی  ٚتجسیّی وطبٚرسی ٘یبسٔٙس تدٟیش
ٔٙبثـ ٔبِی ثّٙسٔست اس را ٜثبسار سزٔبی ٝاست .ایدبز أىبٖ زستزسی ث ٝسزٔبیٌٝذاراٖ ثبِم ٚ ٜٛخذة
سزٔبیٞٝبی سزٌززاٖ ٔٛخٛز زر خبٔق ٚ ٝخٌّٛیزی اس ٚرٚز آٖٞب ث ٝسفت ٝثبسی  ٚایدبز تٛرْ ٚ
ٞسایت آٖٞب ث ٝسٕت تِٛیس اس ٔشایبی ٚرٚز ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی ث ٝثٛرس است و٘ ٝتید ٝایٗ
أز ر٘ٚك غٙقت تِٛیس ٔحػٛالت غذایی  ٚزر پی آٖ ر٘ٚك غٙبیـ ٚاثست ٝاس خّٕ ٝوطبٚرسی ،چبح ٚ
ثستٝثٙسی ،ایدبز فزغتٞبی خسیس سزٔبیٌٝذاری ٘ ٚیش ایدبز اضتغبَ ذٛاٞس ثٛز.
ر٘ٚك غٙبیـ غذایی  ٚغٙبیـ ٚاثست ٝث ٝآٖ  ٚافشایص سٛزآٚری آٖٞب ٔٙدز ث ٝخذاة ضسٖ ٞز چٝ
ثیصتز ثبسار سزٔبیٕٛٞ ٚ ٝار ضسٖ ٔسیز ٚرٚز سبیز ضزوتٞب ث ٝثبسار ذٛاٞس ضس و ٝایٗ ٘یش ثٛ٘ ٝثٝ
ذٛز سجت خذة ٞزچ ٝثیصتز سزٔبیٞٝبی ٔززٔی ث ٝثٛرس ٔیضٛزٚ .رٚز ضزوتٞبی غٙبیـ
غذایی زر ثبسار سزٔبی ٚ ٝخذة سزٔبیٞٝبی ثبِم ٜٛزاذّی  ٚذبرخی ٔٛخت پٛیبیی ثیصتز غٙبیـ ٚ
سقی آٖٞب زر ثبال ثززٖ ثٟزٜٚری ٔیضٛز .آضىبر است و ٝسزٔبیٞٝب ث ٝسٕت غٙبیـ ٔٛفكتز خذة
ضس ٚ ٜایٗ أز ثبفث ایدبز رلبثت ٔیبٖ غٙبیـ پذیزفت ٝضس ٜزر ثبسار سزٔبی ٝذٛاٞس ضسٚ .رٚز غٙبیـ
غذایی ث ٝثٛرس سجت حػ َٛاعٕیٙبٖ ٔطتزیبٖ اس ویفیت ٔحػٛالت ٔیضٛز سیزا السٔٚ ٝرٚز
ٔحػٛالت غٙبیـ غذایی ث ٝثٛرس ،احزاس استب٘سارزٞبی ویفی است  ٚایٗ أز ضزوتٞب را ث ٝارتمبی
ویفیت ٔحػٛالت  ٚحفؼ ثجبت ویفی تِٛیس زر حس استب٘سارز ّٔشْ ٔیوٙسٓٞ .چٙیٗ ،ضفبفیت
فقبِیتٞبی التػبزی  ٚزستزسی ثیصتز ث ٝزازٜٞبی ضزوتٞب سجت ضٙبذت ثٟتز ٔطتزیبٖ اس آٖٞب
 ٚثبال رفتٗ حس افتٕبز زر سزٔبیٌٝذاریٞب ذٛاٞس ضس (رحٕب٘ی.)1392 ،
ثز اسبس ٌشارش ثٛرس اٚراق ثٟبزار ،ضزوتٞبی ٌز ٜٚغٙبیـ غذایی ،ثیصتزیٗ افشایص لیٕت
سٟبْ را زر سبَٞبی اذیز زر ثیٗ ٌزٟٞٚبی ذبظ غٙبیـ زاضتٝا٘س .ثٙبثزایٗ ،ثزای سزٔبیٌٝذارا٘ی
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و ٝزر پی ثیطیٝٙسبسی ثبسزٔ ٜیثبضٙس ،سٟبْ ضزوتٞبی ٌزٔ ٜٚذوٛر خٟت سزٔبیٌٝذاری ا٘تربثی
ٔٙبست ثطٕبر ٔیرٚز (اغغزپٛر  ٚرضبساز.)1394 ،ٜ
التػبز ث ٓٞ ٝپیٛست ٝخٟب٘ی٘ ،ؾزیٝای ٘ٛیٗ زر ٔف ْٟٛارسش ثٍٙب ٜاس ٔٙؾز سٟبٔساراٖ پسیس
آٚرز ٜاست .زر ایٗ ٘ؾزی ،ٝزاراییٞبی ٔطٟٛز ٘ ٚمسیٍٙیٙٔ ،طبء اِٚی ٚ ٝاغّی ارسش ثٍٙب ٜرا
تطىیُ ٕ٘یزٙٞس  ٚفٛأّی ٕٞب٘ٙس زاراییٞبی ٘بٔطٟٛز  ٚاٍِٛی ٘ٛیٗ سبسٔب٘ی ٔجتٙی ثز استزاتژی
ٔساری  ٚارسشآفزیٙی است وٛٔ ٝرز تٛخ ٝسٟبٔساراٖ ثزای ارسشٌذاری ٚاحس تدبری است
(راپبپٛرت .)1998 ،1یىی اس اٞساف ٌٔ ٟٓشارضٍزی ٔبِی ،ارای ٝزازٜٞبی ٔفیس ثزای تػٕیٌٓیزی
است .استفبز ٜوٙٙسٌبٖ زازٜٞبی حسبثساری ثز اسبس زازٜٞبی ٌشارش ضس ٜزر غٛرتٞبی ٔبِی ثٝ
ارسیبثی سٛزآٚری  ٚپیصثیٙی خزیبٖٞبی ٘مسی آتی ضزوت پززاذت ٚ ٝسپس ثب ثزلزار وززٖ ارتجبط
ٔٙغمی ثیٗ سٛزآٚری  ٚخزیبٖ ٞبی ٘مسی آتی ،ارسش ضزوت را ارسیبثی  ٚثز اسبس ایٗ
پیصثیٙیٞب تػٕیٓ ٔیٌیز٘س .ایدبز ارسش  ٚافشایص ثزٚت سٟبْزاراٖ زر ثّٙسٔست اس خّٕٝ
ٟٔٓتزیٗ اٞساف ضزوتٞب ثطٕبر ٔی رٚز  ٚافشایص ثزٚت تٟٙب زر ٘تید ٝفّٕىزز ٔغّٛة حبغُ
ذٛاٞس ضس .ثزای ارسیبثی فّٕىزز ٚاحسٞبی تدبری تبؤ ٖٛٙقیبرٞبیی ٌ٘ٛبٌ ٖٛارای ٝضس ٜاست وٝ
یىی اس خسیستزیٗ ایٗ ٔقیبرٞب ،خزیبٖٞبی ٘مسی آسازٔ )FCF( 2یثبضس .ایٗ ٔقیبر ٘رستیٗ ثبر ثٝ
ٚسیّ ٝخٙسٗ 3زر سبَ ٔ 1986غزح ضسٔ .فٚ ْٟٛخٛز  FCFایٗ است وٚ ٝاحس تدبری پس اس
پززاذت ٞشیٞٝٙب  ٚسزٔبیٌٝذاریٞب ،زارای ٚخ٘ ٜٛمس ٔبساز ثبضس .اس ٘ؾز سٟبْزاراٖ ٚاحس تدبری،
ٔ FCFی تٛا٘س ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبری خٟت ایدبز ارسش ثزای آ٘بٖ تّمی ضٛزٚ .احسٞبی تدبری وFCF ٝ
ٔثجت ثبالیی زاضت ٝثبضٙس ،ا٘تؾبر ٔیرٚز و ٝثب سزٔبیٌٝذاری ٚخ ٜٛیبز ضس ٜزر عزحٞبی
سزٔبیٌٝذاری ٘ٛیٗ ثتٛا٘ٙس ثزای سٟبٔساراٖ ذٛز ایدبز ارسش ٕ٘بیٙس (رٚسٕیٗ ٕٞ ٚىبراٖ.)2014 ،4
ٔمسار  FCFاس ایٗ حیث زارای إٞیت است و ٝث ٝضزوت اخبسٔ ٜیزٞس فزغتٞبیی را خستد ٛوٙس
و ٝارسش سٟبْ سٟبْزار را افشایص زٞس و ٝایٗ أز ثس ٖٚزر اذتیبر زاضتٗ ٚخ٘ ٝمسٔ ،حػٛالت
خسیس ،پززاذت سٛزٞبی ٘مسی ث ٝسٟبٔساراٖ  ٚوبٞص ثسٞی ٞب أىبٖ پذیز ٕ٘یثبضس.
اثشار اغّی ا٘تمبَ زازٜٞب ث ٝاضربظ یبز ضس ،ٜغٛرتٞبی ٔبِی اسبسی اس خّٕ ٝغٛرت سٛز ٚ
سیبٖ (رلٓ سٛز ٌشارش ضسٔ )ٜیثبضس .یىی اس تزفٙسٞبی ٔسیزیت ثزای تحمك ٞسف اغّی ٞز

1

-Rapaport
- Free Cash Flow
- Jensen
-Rusmin et al.
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ٚاحستدبری یقٙی افشایص ارسش سٟبْٔ ،سیزیت سٛزٔ 1یثبضس ،زر ٚالـ ٔسیزیت سٛز ٍٙٞبٔی رخ
ٔیزٞس ؤ ٝسیزاٖ اس لضبٚتٞبی ضرػی ذٛز زر ٌشارضٍزی ٔبِی استفبز ٜوٙٙس  ٚسبذتبر
ٔقبٔالت را ثزای تغییز ٌشارضٍزی ٔبِی زستىبری ٕ٘بیٙس .ایٗ فُٕ یب ث ٝلػس ٌٕزإٛ٘ ٜزٖ ثزذی
اس سٟبٔساراٖ  ٚسزٔبیٌٝذاراٖ زر ٔٛرز فّٕىزز التػبزی ضزوت است یب ثب ٞسف تبثیز ثز ٘تبیح
لزارزازٞبیی ٔیثبضس و ٝا٘قمبز آٖٞب ٔٛٙط ث ٝزستیبثی ث ٝسٛز ٔطرع است (٘ٛرٚش ٕٞ ٚىبراٖ،
ٔ .)1384سیزیت سٛز یىی اس رٚشٞبیی است و ٝثزای اعالؿرسب٘ی ٚضقیت ٔغّٛة ضزوتٞب ٔٛرز
استفبز ٜلزار ٔیٌیززٓٞ .چٙیٗ ،ثٔ ٝساذّ ٝفٕٔٛی ٔسیزیت زر فزایٙس تقییٗ سٛز و ٝغبِجبً زر
راستبی اٞساف زِرٛأ ٜسیزیت ٔیثبضسٔ ،سیزیت سٛز اعالق ٔیضٛزٔ .سیزیت سٛز رٚضی است وٝ
ثٚ ٝسیّٔ ٝسیزیت خٟت زستىبری زازٜٞب ثىبر ٔیرٚز .ثزای ٔثبَٕٛٞ ،ار ٕ٘ٛزٖ سٛز ثزای وست
اعٕیٙبٖ ثیصتز سزٔبیٌٝذاراٖ اس پبیساری سٛزٕٝ٘ٛ٘ ،ای اس زستوبری زازٜٞب ثطٕبر ٔیرٚز .ایٗ
چٙیٗ الساْٞبیی ٕٔىٗ است زازٜٞبی ٔٛخٛز زر غٛرتٞبی ٔبِی را ثٔ ٝمسار لبثُ ٔالحؾٝای تحت
تإثیز لزار زٞسٞ .سف ٔسیزیت اس الساْ یبزضس ٜایٗ است و ٝضزوت را زر ٘ؾز سزٔبیٌٝذاراٖ  ٚثبسار
سزٔبی ٝثبثجبت  ٚپٛیب ٘طبٖ زٞس.
آ٘چ ٝثساٖ اضبر ٜضس ،ث ٝذٛثی ٌٛا ٜایٗ ٔ ٟٓاست ؤ ٝبساز خزیبٖ ٘مسی آساز زر ٔسیزیت سٛز
٘مص ثسشایی زارز.
زر سغح زاذّی  ٚذبرخی پژٞٚصٞبی ٔتقسزی زر سٔی ٝٙثزرسی راثغ ٝثیٗ ٔسیزیت سٛز ٚ
خزیبٖٞبی ٘مسی آساز ا٘دبْ ٌزفت ٝاست .زر ایٗ راستب ،ثٕٙؾٛر ضٙبسبیی ٔقیبرٞبی ٔٙبست ثزای
ثزرسی راثغ ٝثیٗ ایٗ زٔ ٚتغیز ،چٙسیٗ ٔغبِقٛٔ ٝرز ثزرسی لزار ٌزفت.
ٔحٕسی ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)1395ث ٝثزرسی راثغ ٝثیٗ ٔبساز خزیبٖٞبی ٘مسی آساز ،ویفیت
حسبثزسیٔ ،سیزیت سٛز  ٚفسْ تمبرٖ زازٜٞبی زر ضزوتٞبی پتزٚضیٕی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس
اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ پززاذتٙس ٕٝ٘ٛ٘ .آٔبری ایٗ پژٞٚص ضبُٔ  26ضزوت پتزٚضیٕی پذیزفت ٝضسٜ
زر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ زر زٚر ٜسٔب٘ی  6سبِ )1388-1393( ٝاست٘ .تبیح پژٞٚص ٘طبٖ زاز٘س
ثیٗ فسْ تمبرٖ زازٜٞبی ٔ ٚسیزیت سٛز راثغٝای ٔقٙیزار ثِ ٝحبػ آٔبری ٚخٛز ٘سارزٓٞ .چٙیٗ،
ثیٗ خزیبٖ  ٚخ٘ ٜٛمس آساز ٔبساز  ٚویفیت حسبثزسی ثب ٔسیزیت سٛز راثغٝای ٔٙفی ٔ ٚقٙیزار اس
٘ؾز آٔبری ٚخٛز زارز.
غالح اِسیٗ ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)1394ث ٝثزرسی تإثیز ٔبساز خزیبٖ ٚخ٘ ٝمس آساز وٕیت ٝحسبثزسی ثز
ٔسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ زر زٚر ٜسٔب٘ی 1387-91
پززاذتٙس .خبٔق ٝآٔبری ٔغبِق ٝتٕبٔی ضزوتٞبی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ ثٛز ٚ
1

- Earnings management
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ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ٘یش و ٝثزاسبس رٚش حذفی ثسست آٔس ضبُٔ  77ضزوت ٔیثبضس٘ .تبیح ثسست آٔسٜ
اس آسٔ ٖٛفزضیٞٝبی پژٞٚص و ٝثب استفبز ٜاس رٚش تحّیُ ٕٞجستٍی  ٚرٌزسی ٖٛحسالُ ٔزثقبت
ا٘دبْ ٌزفتٝ؛ حبوی اس ایٗ است و ٝراثغٝای ٔثجت ٔ ٚقٙیزار ثِ ٝحبػ آٔبری ٔیبٖ ٔبساز خزیبٖ
٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز ضزوتٞبی یبزضسٚ ٜخٛز زارز.
فربری  ٚفسیّی ( ،)1391ث ٝارسیبثی ارتجبط ثیٗ ٔبساز خزیأٖٞبی ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز اس
را ٜزستوبری فقبِیتٞبی ٚالقی پززاذتٙس .ثزای ایٗ ٔٙؾٛر ،تقساز  103ضزوت زر زٚر ٜسٔب٘ی
 ،1383-87اس را ٜتحّیُ زازٜٞبی تزویجی ثزرسی ضسٜا٘س٘ .تبیح پژٞٚص حبوی اس آٖ است و ٝثیٗ
خزیبٖٞبی ٘مسی آساز ضزوتٞب ثب رضس پبییٗ ٔ ٚقیبرٞبی ٔسیزیت سٛز ٔجتٙی ثز فقبِیتٞبی ٚالقی
(خزیبٖ ٘مسی غیزفبزی ،تِٛیس غیزفبزی ٞ ٚشیٞٝٙبی اذتیبری غیزفبزی) راثغٔ ٝثجت ٔ ٚقٙیزار
آٔبری ٚخٛز زارز.
افتٕبزی  ٚضفب ذیجزی ( ،)1390تإثیز خزیأٖٞب ی ٘مس آساز ثز ٔسیزیت سٛز ٘ ٚمص وٕیتٝ
حسبثزسی زر آٖ را ثزرسی وزز٘س .ایٗ پژٞٚص ثب استفبز ٜاس زازٜٞبی تزویجی  87ضزوت زر
سبَٞبی  ٚ 1382-88ثىبرٌیزی آسٖٔٞٛبی ٕٞجستٍی پیزس ،ٖٛآسٔ ٖٛفزضی ٚ ٝرٌزسیٖٛ
چٙسٌب٘ ٝا٘دبْ ٌزفت٘ .تبیح ایٗ پژٞٚص حبوی اس آٖ است و ٝراثغٝای ٔقٙیزار ٔ ٚستمیٓ ثیٗ
ٔسیزیت سٛز  ٚخزیأٖٞبی ٘مس آساز ٚخٛز زارزٓٞ .چٙیٗ٘ ،تبیح ٘طبٖ زاز٘س و ٝضزوتٞبیی وٝ
زارای وٕیت ٝحسبثزسی ٞستٙس اس ٔسیزیت سٛز ثٟتزی ٘سجت ث ٝزیٍز ضزوتٞب ثزذٛرزار ٔیثبضٙس.
ٔزازساز ٜفزز ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)1389ارتجبط خزیبٖ ٘مسی آساز ثب ارسش ثبساری سٟبْ ضزوتٞبی
پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ را ٔٛرز ٔغبِق ٝلزار زاز٘س٘ .تبیح ٘طبٖ زاز٘س و ٝزر سغح
وُ ضزوتٞب ثیٗ خزیبٖ ٘مسی آساز ضزوت  ٚلیٕت سٟبْ زر سغح  5زرغس ارتجبعی ٔقٙیزار اس
٘ؾز آٔبری ٚخٛز ٘سارزٓٞ .چٙیٗ ،ثزای ٌز ٜٚضزوتٞبی غٙقتی ٘یش ایٗ ٘تید ٝغبزق است  ٚتٟٙب
زر ٌز ٜٚضزوتٞبی غٙبیـ وب٘ی غیزفّشی ارتجبط ایٗ زٔ ٚتغیز اس ٘ؾز آٔبری ٔقٙیزار است.
رٚسٕیٗ ٕٞ ٚىبراٖ ،)2014( 1تإثیز ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز  ٚویفیت حسبثزسی ثز ٔسیزیت
سٛز ٔٛرز ثزرسی لزار زاز٘س .پزسصٞبی ٔغزح زر ایٗ پژٞٚص ایٗ است و ٝآیب خزیبٖ ٘مسی ثبال ٚ
فزغت وٓ رضس ثب ٔسیزیت سٛز ٘بضی اس افشایص زرآٔس ارتجبط زارز؟  ٚایٗو ٝآیب ویفیت حسبثزسی
ثز ٔسیزیت سٛز ٘بضی اس افشایص زرآٔس ثز ارتجبط ثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز تبثیز
ذٛاٞس زاضت یب ٘ٝ؟ ٘تبیح ایٗ پژٞٚص ٘طبٖ زاز٘س ؤ ٝسیزاٖ ضزوتٞب ثب فزغتٞبی خزیبٖ ٘مسی
آساز ثبال  ٚپبییٗ رضس ،تٕبیُ ث ٝاستفبز ٜاس اذتیبر ذٛز ثزای ا٘تربة افشایص زرآٔس ٌشیٞٝٙبی

- Rusmin et al
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حسبثساری را زار٘س .افش ٖٚثز ایٗ ،تدشی ٚ ٝتحّیُ آٔبری ٘طبٖ زاز و ٝویفیت حسبثزسی ارتجبط
ٔقىٛس ٔ ٚقٙیزار آٔبری ثب ٔسیزیت سٛز زارز.
ریٙب ٕٞ ٚىبراٖ ،)2009( 1زر پژٞٚطی ثب فٛٙاٖ "ٔبساز خزیبٖٞبی ٘مسی آسازٔ ،سیزیت سٛز ٚ
وٕیت ٝحسبثزسی" ث ٝثزرسی راثغ ٝی ثیٗ خزیبٖ ٘مس آساز ٔبساز ثب ٔسیزیت سٛز پززاذتٙس .زر ایٗ
ٔغبِق ٝفزؼ ثز ایٗ ثٛز ؤ ٝسیزاٖ ضزوتٞبیی و ٝاس خزیبٖٞبی ٘مسی آساز ثبالیی ثزذٛرزار٘س،
ضست فُٕ ذٛثی زر ازارٔ ٜسیزیت سٛز زار٘س٘ .تبیح پژٞٚص ٘طبٖ زاز٘س و ٝوٕیت ٝحسبثزسی
ٔستمُ ث ٝضزوتٞبی زارای خزیبٖ ٘مسی آساز ،وٕه ٔیوٙس تب ثز رٚیٞٝبی ٔسیزیت سٛز ٘ؾبرت
زاضت ٝثبضٙس.
یٛزیب٘تی )2008( 2زر ٔغبِقٝای ثب استفبز ٜاس  150ضزوت ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝثزرسی تإثیز ٔسیزیت سٛز
ثز راثغ ٝخزیبٖٞب ی ٘مسی آساز  ٚارسش سٟبٔساراٖ پززاذتٙس٘ .تبیح ٘طبٖ زاز٘س و ٝثب  95زرغس
اعٕیٙبٖ ،تغییزات خزیبٖٞبی ٘مسی آساز ثب تغییزات ثزٚت سٟبٔساراٖ ارتجبعی ٔقٙیزار آٔبری زارز.
ٓٞچٙیٗ ،ثیٗ خزیبٖٞبی ٘مسی آساز ٔثجت  ٚارسش سٟبٔساراٖ راثغٝای ٔثجت ٔ ٚقٙیزار آٔبری
ٚخٛز زارز ،أب ثیٗ خزیبٖٞب ی ٘مسی آساز ٔٙفی  ٚارسش سٟبٔسارٖ راثغٔ ٝقٙیزاری آٔبری ٚخٛز
٘سارز .اس سٛی زیٍز ،ثب  99زرغس اعٕیٙبٖٔ ،سیزیت سٛز زر سغح وُ ٕ٘ ٚ ٝ٘ٛزر سغح ضزوتٞب
ثب خزیبٖٞبی ٘مسی ٔثجت ثبفث تضقیف راثغ ٝخزیبٖٞبی ٘مسی ثب ثزٚت ایدبز ضس ٜثزای
سٟبٔساراٖ ٔیضٛز.
خ٘ٛش  ٚضبرٔب )2001( 3راثغ ٝثیٗ ٔسیزیت سٛز  ٚخزیبٖٞبی ٘مس آساز را زر وطٛر استزاِیب  ٚزر
ثیٗ ضزوتٞب ثب رضس وٓ  ٚسیبز ٔٛرز ثزرسی لزار زاز٘س٘ .تبیح ٘طبٖ زاز٘س و ٝزر ضزوتٞب ثب رضس
وٓ راثغٝای ٔثجت ٔ ٚقٙیزار آٔبری ثیٗ الالْ تقٟسی اذتیبری  ٚخزیبٖٞبی ٘مسی آساز ٚخٛز زارز،
أب زر ضزوتٞب ثب رضس سیبز ث ٝچٙیٗ راثغٔ ٝقٙیزار آٔبری زست پیسا ٘ىزز٘س.
پس اس خٕـ ثٙسی ٔتغیزٞبی تٛضیحی  ٚوٙتزِی ٔٛرز استفبز ٜزر پژٞٚصٞبی پیطیٗ ،اٍِٛی
تدزثی ایٗ ثزرسی ایدبز ضس .ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛؿ ،زر ایٗ ٔغبِق ،ٝثزرسی راثغ ٝثیٗ ٔبساز
خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار
تٟزأٖ ،س٘ؾز لزار ٌزفت ٝاست.

1

- Rina et al.
- Yudianti
3
- Jones and Sharma
2
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مواد و روشها
خبٔق ٝآٔبری ایٗ پژٞٚص ،ضبُٔ تٕبٔی ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق
ثٟبزار تٟزاٖ زر زٚر ٜسٔب٘ی  5سبِ ٝاس سبَ  1389تب ٔ 1394یثبضس .ثٕٙؾٛر  ٍٕٗٞوززٖ خبٔقٝ
آٔبری اس رٚش حذف سیستٕبتیه استفبز ٜضسٓٞ .چٙیٗ ،ثٕٙؾٛر آسٔ ٖٛفزضی ٚ ٝتقٕیٓ ٘تبیح آٖ،
ضزایظ سیز زر ٔٛرز ضزوتٞبی ٔٛرز ثزرسی ِحبػ ضس:
 )1ضزوتٞبی ٔٛرز ٘ؾز اس اثتسای سبَ  1389تب ا٘تٟبی سبَ  1394زر فضٛیت ثٛرس اٚراق ثٟبزار
ثبضٙس.
 )2پبیبٖ سبِی ٔبِی آٖٞب  29اسفٙس ثبضس.
 )3زر زٚرٛٔ ٜرز ثزرسی تٛلف فّٕیبت یب تغییز زر زٚرٔ ٜبِی ٘ساضت ٝثبضٙس.
 )4غٛرتٞبی ٔبِی آٖٞب زر سبَٞبی ٔٛرز ٘ؾز تٛسظ سبسٔبٖ ثٛرس اٚراق ثٟبزار ٔٙتطز ضسٜ
ثبضس.
 )5زازٜٞبی ٔٛرز ٘ؾز آٖٞب زر زستزس ثبضس.
زر ایٗ پژٞٚص اس زازٜٞبی تزویجی استفبز ٜضس .زازٜٞبی تزویجی زر غٛرتی افتجبر وبفی را زارز
و ٝزازٜٞب اس فزضیٞٝبی ٔطرػی ثزذٛرزار ثبضٙس .فزضیٞٝبیی اس خّٕ٘ ٝزٔبَ ثٛزٖ ،ذسر ثٛزٖ ٚ
ٕٞسب٘ی ٚاریب٘س و ٝاس ٟٔٓتزیٗ ایٗ فزضیٞٝب ٞستٙس .زر ایٗ پژٞٚص ،پیص اس ثزاسش اٍِ ،ٛایٗ
فزضیٞٝب ثزرسی  ٚغحت ثزلزاری آٖٞب وٙتزَ ضس .زر ازأٔ ٝتغیزٞبی ٔٛرز استفبز ٜزر اٍِٛسبسی
پژٞٚص ٔقزفی ٔیض٘ٛس
مذیریت سًدٔ :سیزیت سٛز ٔتغیز ٚاثست ٝزر اٍِٛی پژٞٚص ٔیثبضس .زر ایٗ پژٞٚص اس الالْ
تقٟسی اذتیبری  ) DAC( 1ث ٝفٛٙاٖ ٕ٘بیٙسٔ ٜسیزیت سٛز استفبز ٜضس .الالْ تقٟسی ضبُٔ الالْ
تقٟسی اذتیبری  ٚغیز اذتیبری ٔی ثبضس .الالْ تقٟسی تفبٚت ٔیبٖ سٛز فّٕیبتی ٚ ٚخ٘ ٝمس حبغُ
اس فقبِیتٞبی فّٕیبتی است .ثز اسبس ٔغبِقبت ا٘دبْ ضس ٜثٚ ٝسیّ ٝزچبٕٞ ٚ ٚىبراٖ،)1995( 2
ٔسَ تقسیُ ضس ٜخ٘ٛش )1991( 3لٛیتزیٗ اٍِ ٛثزای ا٘ساسٌٜیزی ٔسیزیت سٛز ٔیثبضس .ثز ایٗ
اسبس ،زر ایٗ پژٞٚص اس اٍِٛی یبز ضس ٜثزای ٔحبسج ٝالالْ تقٟسی اذتیبری ( )DACاستفبز ٜضس.
زر اٍِٛی تقسیُ ضس ٜخ٘ٛش ثزای ٔحبسج ٝالالْ تقٟسی اذتیبری ( ،)DACاثتسا وُ الالْ تقٟسی
( )TACث ٝضزح سیز ٔحبسجٔ ٝیضٛز (خ٘ٛش:)1991 ،

)- Discretionary Accruals (DAC
- Dechow and et al.
- Adjusted Jones Model
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LTAC jt  (LCA jt  LCash jt )  (LCL jt  LLTD jt  LITPjt )  LDPA jt

()1
ٍِ :LTACjt1بریتٓ عجیقی وُ الالْ تقٟسی ضزوت  jزر سٔبٖ t
 : ∆LCAjt2تغییز زر ٍِبریتٓ عجیقی سزٔبی ٝخبری (ثسٞی خبری  -زارایی خبری) ضزوت jاْ زر
زٚر ٜسٔب٘ی t-
 :∆LCashjtتغییز ٍِبریتٓ عجیقی ٚخ٘ ٝمس ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t-
 :∆LCLjt3تغییز زر ٍِبریتٓ عجیقی ثسٞیٞبی خبری ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t-
 : ∆LLTDjt4تغییزات ٍِبریتٓ عجیقی ثسٞی ثّٙسٔست ،ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t-
 :∆LITPjt 5تغییز زر ٍِبریتٓ عجیقی ٔبِیبت ثز زرآٔس لبثُ پززاذت ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t-
ٍِ :LDPAjt 6بریتٓ عجیقی ٞشی ٝٙاستٟالن ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t
سپس وُ الالْ تقٟسی ( )TACث ٝزٌ ٚز ٜٚالالْ تقٟسی اذتیبری ( ٚ )DACالالْ تقٟسی غیز
اذتیبری  )NAC(7تمسیٓ ٔی ضٛز:


LTAC jt LTA jt    jt  LTA jt     jt  LREV jt  LREC jt  LTA jt  







  jt  LPPE jt LTA jt     jt



()2
ٍِ :LTACjtبریتٓ عجیقی وُ الالْ تقٟسی ضزوت  jزر سٔبٖ t
ٍِ :LTAjtبریتٓ عجیقی وُ ارسش زفتزی زارایی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t-ٍِ :∆LREVjt8بریتٓ عجیقی تغییز زر زرآٔس ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t ٚ t-
ٍِ : 9∆LRECjtبریتٓ عجیقی تغییز زر حسبة زریبفتٙی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t ٚ t-
ٍِ :10LPPEjtبریتٓ عجیقی خٕـ أٛاَ  ٚتدٟیشات ضزوت  jزر سٔبٖ t
1

)- Total Accruals (TAC
)-Current Assets (CA
3
)- Current Liabilities (CL
4
)- Long-Term Debt (LTD
5
)- Income Tax Payable (ITP
6
)- Depreciation and Amortization (DPA
7
- Non Ac
8
-Revenue
9
- Recivables
10
-Property, plant and equipment
2
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الالْ تقٟسی غیز اذتیبری ( )NACاس ثزآٚرز ٔمبزیز ثزآٚرز ضس ٜاس ٔقبزِ )2( ٝثسست ٔیآیس زر
حبِیو ٝالالْ تقٟسی اذتیبری ( )DACپسٕب٘س ( ٔ )  jtقبزِٔ )2( ٝی ثبضس (.)TAC-NAC
مازاد جریان وقذي آزادٔ :)SFCF( 1تغیز ٔستمُ اٍِ ٛثٛز ٚ ٜزر ایٗ پژٞٚص اس اٍِٛی ِٗ ٚ
پّسٗ ،)1989( 2ثزای ا٘ساسٌٜیزی خزیبٖٞبی ٘مسی آساز ٚاحس تدبری استفبز ٜضس .ثز اسبس اٍِٛی
یبزضس ،ٜخزیبٖٞبی ٘مسی آساز اس عزیك راثغ ٝسیز ٔحبسجٔ ٝیٌززز (ِٗ  ٚپّسٗ:)1989 ،
LRCF jt  (LNIBD jt  LTAX jt  LINT jt  LPSDIV jt  LCSDIV jt ) / LTA jt 
() 3
و ٝزر آٖ:
ٍِ :3LRCFjtبریتٓ عجیقی خزیبٖ ٘مسی آساز ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t
ٍِ :4LNIBDjtبریتٓ عجیقی زرآٔس ذبِع فّٕیبتی پیص اس ٞشی ٝٙاستٟالن ضزوت  jزر زٚرٜ
سٔب٘ی .t
ٍِ :5LTAXjtبریتٓ عجیقی وُ ٔبِیبت پززاذتی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t
ٍِ :6LINTjtبریتٓ عجیقی ٞشی ٝٙثٟز ٜپززاذتی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t
ٍِ :7LPSDIVjtبریتٓ عجیقی سٛز سٟبْ فبزی پززاذتی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t
ٍِ : 8LCSDIVjtبریتٓ عجیقی سٛز سٟبْ ٕٔتبس پززاذتی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t
ٍِ :9LTAjtبریتٓ عجیقی وُ ارسش زفتزی زارایی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی t -ٔتغیز ٔستمُ  SFCFث ٝغٛرت ٔٔٛٞٛی زر اٍِٚ ٛارز ٔیضٛز .زر ایٗ راستب ،اٌز ٔمسار LRCF
ثبالتز اس ٔیبٍ٘یٗ ٕ٘ ٝ٘ٛثبضس ٔمسار ایٗ ٔتغیز ثزاثز ثب یه  ٚزر غیز ایٗ غٛرت ثزاثز ثب غفز زر ٘ؾز
ٌزفتٔ ٝیضٛز.

1

)-Surplus Free Cash Flow (SFCF
- Lehn & Polsen
3
)-Retained Cash Flow (RCF
4
)- Net Operating Income Before Depreciation (NIBD
5
- Total Taxes
6
- Interest
7
)-Preferred Stock Dividends (PSDIV
8
)- Common Stock Dividends (CSDIV
9
)- Total Assets (TA
2
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ثب تٛخ ٝثٔ ٝغبِقبت ثىز ٕٞ ٚىبراٖ ،)1998( 1فزا٘سیس ٕٞ ٚىبراٖ ،)2005( 2زیٛیسسٚ ٖٛ
ٕٞىبراٖٞٚ ،)2005( 3بة ٕٞ ٚىبرأٖ ،)2009( 4تغیزٞبی وٙتزِی ٔٛرز استفبز ٜزر ایٗ پژٞٚص
٘یش فجبرتٙس اس:
اوذازٌ شركت :)FSize( 5ثزای وٙتزَ ٚیژٌیٞبی ٔتفبٚت ضزوتٞبی ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبری ،اس ایٗ ٔتغیز
ٔتغیز وٙتزِی استفبزٔ ٜی ضٛز .زر ایٗ ٔغبِق ٝاس ٍِبریتٓ عجیقی ارسش ثبساری حمٛق غبحجبٖ سٟبْ
ثزای ضزوت  jزر سبَ ٔبِی  tث ٝفٛٙاٖ ٔتغیز وٙتزِی ا٘ساس ٜضزوت استفبز ٜضس.
ارزش مطلق كل اقالم تعُذي :)AbsTAC( 6زٔٚیٗ ٔتغیز وٙتزِی زر اٍِ ٛثٛز ٚ ٜاس حبغُ
وسز لسرٔغّك وُ الالْ تقٟسی ضزوت  jزر زٚر ٜسٔب٘ی  tتمسیٓ ثز وُ سزٔبی ٝضزوت  jزر زٚرٜ
سٔب٘ی  t-ثسست ٔیآیس.
اَرم مالی ( :)Leverageسٔٛیٗ ٔتغیز وٙتزِی ٔٛرز استفبز ٜزر اٍِٛسبسی ثٛز ٚ ٜضبذػی
ثزای تقییٗ ریسه ٔبِی ضزوت  ٚتٛا٘بیی پززاذت ثسٞیٞب ثطٕبر ٔیرٚزٓٞ .چٙیٗ ،ایٗ ٔتغیز ثٝ
فٛٙاٖ ٔقیبری ثزای تقییٗ سبذتبر سزٔبی ٝزر ضزوتٞب ٘یش ثىبر ٔیرٚز .ثزای تقییٗ ٔمسار ایٗ
ٔتغیز اس ٘سجت وُ ثسٞی ضزوت  jزر سبَ  tث ٝزارایی وُ ضزوت  jزر سبَ  tثسست ٔیآیس.
جریان وقذي وسبی :)RelCFO( 7چٟبرٔیٗ ٔتغیز وٙتزِی ٔٛرز استفبز ٜزر اٍِٛسبسی ثٛزٚ ٜ
اس اذتالف ثیٗ خزیبٖ ٘مس سبال٘ ٝتمسیٓ ثز خٕـ زارایی سبَ ٌذضت ٝثسست ٔیآیس.
پس اس ٔقزفی ٔتغیزٞبی ٚاثستٔ ،ٝستمُ  ٚوٙتزِی ،اٍِٛی ٟ٘بیی ایٗ پژٞٚص ثٕٙؾٛر ثزرسی
راثغ ٝثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر
ثٛرس اٚراق ثٟبزار ،ث ٝلزار سیز ٔیثبضس:
LDAC jt   0   LSFCF jt   LFSize jt   LAbsTAC jt   LLeverage jt
()4
  5 L Re lCFO jt   jt

زر راثغ ٝثبالٍِ ،LDAC8،بریتٓ عجیقی الالْ تقٟسی اذتیبری (ٕ٘بیٙسٔ ٜسیزیت سٛز)،LSFCF ،
ٍِبریتٓ عجیقی ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آسازٍِ ،LFSize ،بریتٓ عجیقی ا٘ساس ٜضزوت،LAbsTAC ،
1

- Becker et al.
-Francis et al.
3
- Davidson et al.
4
- Wahab et al.
5
-Firm size
6
)- Absolute Value of Total Accruals (Abs TAC
7
)- Relative Cash Flow measured (RelCFO
8
)- Discretionary Accruals (DAC
2
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ٍِبریتٓ عجیقی ارسش ٔغّك وُ الالْ تقٟسیٍِ ،LLeverage ،بریتٓ عجیقی اٞزْ ٔبِی ٚ
ٍِ LRelCFOبریتٓ عجیقی خزیبٖ ٘مسی ٘سجی ٔیثبضس.
نتایج
زر ایٗ ٔغبِق ٝراثغ ٝثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز ضزوتٞبی پذیزفت ٝضس ٜزر
ثٛرس اٚراق ثٟبزار و ٝفقبَ زر حٛس ٜغٙبیـ غذایی ٔیثبضٙسٛٔ ،رز ثزرسی لزار ٌزفت .ثزای
استرزاج زازٜٞبی وٕی اس ٌشارشٞب ،غٛرت ٞبی ٔبِی  ٚسبیز زازٜٞب ٔزثٛط و ٝزر ٘زْافشارٞبی رٜ
آٚرز ٘ٛیٗ  ٚتسثیز پززاس ٔٛخٛز است ،استفبز ٜضس ٜاست .پیص اس ثزآٚرز راثغ ٝثیٗ ٔبساز خزیبٖ
٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار ،اثتسا
ایستبیی ٔتغیزٞبی پژٞٚص ٔٛرز ثزرسی لزار ٌزفت .ثزای ایٗ ٔٙؾٛر اس آسٔ ٖٛایستبیی ٔزثٛط ثٝ
زازٜٞبی تزویجی ضبُٔ آسٖٔٞٛبی ریطٚ ٝاحس ِیٛیٗ ٕٞ ٚىبراٖ ،1زیىی فِٛز تقٕیٓ یبفتٚ 2ٝ
فیّیپس  -پز 3ٖٚاستفبز ٜضس.
ثز اسبس ٘تبیح حبغُ ،تٕبٔی ٔتغیزٞبی ٔٛرز استفبز ٜزر اٍِٛسبسی زر سغح ایستب ثٛز ٜسیزا
ٔمبزیز احتٕبَ تٕبٔی آسٖٔٞٛبی ریطٚ ٝاحس ٔٛرز استفبز ٜوٓتز اس  0/05ثٛز ٚ ٜفزؼ غفز وٝ
ٔجتٙی ثز ٘بایستبیی (زارا ثٛزٖ ریطٚ ٝاحس) است ،رز ذٛاٞس ضس.
ثٕٙؾٛر ثزرسی راثغٝی ثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی
پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار اس زازٜٞبی تزویجی استفبز ٜضس .زر حبِت وبرثزز زازٜٞبی
تزویجی ٔیتٛاٖ اس سٛ٘ ٝؿ ثزآٚرز ضبُٔ اٍِٛی  ،OLSاٍِٛی اثزات تػبزفی  ٚاٍِٛی اثزات ثبثت
استفبز ٜوزز .زر ٔزحّ٘ ٝرست ،اس آسِٔ F ٖٛیٕز (چب )ٚثزای ا٘تربة ثیٗ ثزآٚرزٌز ٌ OLSزٜٚ
تزویجی یب اٍِٛی ثب اثزات ثبثت استفبز ٜضس .ثز اسبس ٘تبیح ایٗ آسٔ ٖٛاٍِٛی ثب اثزات ثبثت ثز
ثزآٚرزٌز  OLSثزتزی زارز.
ٕٞبٌٖ ٝ٘ٛو ٝزر خسٔ 2 َٚطبٞسٔ ٜیضٛز احتٕبَ ثسست آٔس ٜثزای آٔبرٔ F ٜحبسجبتی وٓتز
اس  5زرغس است .اس ایٗ ر ،ٚزازٜٞب ث ٝغٛرت تزویجی ثب استفبز ٜاس اٍِٛی اثزات ثبثت زر لیبس ثب
اٍِٛی  OLSثبیس ٔٛرز ثزاسش لزار ٌیزز .او ٖٛٙثزای تقییٗ ایٗ و ٝثزای ترٕیٗ پبرأتزٞبی اٍِ ،ٛاس
اٍِٛی اثزات ثبثت یب اثزات تػبزفی استفبز ٜضٛز ،آسٔٞ ٖٛبسٕٗ ثىبر ٌزفتٔ ٝیضٛز٘ .تبیح ایٗ
آسٔ٘ ٖٛطبٖ زاز٘س و ٝاٍِٛی اثزات ثبثت ثز اٍِٛی اثزات تػبزفی ثزتزی زارز.
1

- Levin, et al.
)-Argument Dickey fuller (ADF
3
)-Phillips perron (PP
2
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اس آٖخب و ٝسغح احتٕبَ آسٔٞ ٖٛبسٕٗ وٛچهتز اس  0/05است ،فزؼ غفز آسٔٞ ٖٛبسٕٗ رز
ٔیضٛز  ٚثبیس ثزای ترٕیٗ پبرأتزٞبی ٔقبزِ ٝرٌزسی ٖٛچٙس ٔتغیز ٜپژٞٚص ،اس اٍِٛی اثزات ثبثت
استفبز ٜضٛز.
زر اٍِٛی ثب اثزات ثبثت فزؼ ثز ایٗ است وٞ ٝز ضزوت زارای فزؼ اس ٔجسؤ ثبثت ٔ ٚطرع
ٔیثبضس  ٚث ٝا٘ساسٕٞ ٜیٗ فزؼ اس ٔجسؤ ،تبثـ رٌزسی ٖٛخبثٝخب ٔیضٛز٘ .تبیح ثسست آٔس ٜاس
ترٕیٗ راثغ ٝثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفتٝ
ضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار زر خس 4 َٚارای ٝضس:
ضزایت ٔسَ رٌزسی٘ٛی ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝیه ارتجبط ٔثجت ثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز
( )SFCFثب ٔسیزیت سٛز (ٚ )DACخٛز زارز .ث ٝثیبٖ زیٍز ،ضزیت ٔزثٛط ثٔ ٝتغیز ٔبساز خزیبٖ
٘مسی آساز و ٝفسز ٔ 1/68ی ثبضس ،ثیبٍ٘ز ایٗ ٔغّت است و ٝثب افشایص یه زرغسی ،SFCF
ٔسیزیت سٛز 1/68 ،زرغس افشایص ذٛاٞس یبفتٓٞ .چٙیٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝسغح ٔقٙیزاری ایٗ
ضزیت وٛچهتز اس اس  5زرغس ٔیثبضس ،ایٗ ارتجبط لبثُ اعٕیٙبٖ  ٚثِ ٝحبػ آٔبری ٔقٙیزار است.
ثٙبثزایٗ ،ثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر
ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ ارتجبعی ٔستمیٓ ٔ ٚقٙیزار ٚخٛز زارز.
ترٕیٗ ٔزثٛط ث ٝسبیز ٔتغیزٞب ث ٝغیز اس ٔتغیز ٜا٘ساس ٜضزوت ٘یش ٘طبٖ ٔیزٞس و ٝثیٗ اٞزْ
ٔبِی ( ،)LEVERAGEخزیبٖ ٘مسی ٘سجی ( ٚ )RelCFOارسش ٔغّك وُ الالْ تقٟسی
( )AbsTACثب ٔسیزیت سٛز راثغٝای ٔستمیٓ ٚخٛز زاضتٓٞ ٚ ٝچٙیٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسغح
ٔقٙیزاری ایٗ ضزایت وٛچهتز اس  5زرغس ٔیثبضس ِذا ،ایٗ ارتجبط لبثُ اعٕیٙبٖ  ٚثِ ٝحبػ
آٔبری ٔقٙیزار است.
ضزیت ٔتغیز ا٘ساس ٜضزوت (٘ ،)FSIZEطبٖ ٔیزٞس و ٝیه راثغٙٔ ٝفی ثیٗ ایٗ ٔتغیز ثب
ٔسیزیت سٛز ٚخٛز زارز ،ثٌٝ٘ٛ ٝای وٞ ٝزچ ٝا٘ساس ٜضزوت ثیصتز ثبضسٔ ،مسار ٔسیزیت سٛز
وبٞص ٔییبثسٓٞ .چٙیٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝسغح ٔقٙیزاری ایٗ ضزیت وٛچهتز اس  5زرغس
ٔیثبضس ِذا ،ایٗ ارتجبط لبثُ اعٕیٙبٖ  ٚثِ ٝحبػ آٔبری ٔقٙیزار است.
بحث و نتیجهگیزی
زر ایٗ پژٞٚص ث ٝثزرسی تبثیز ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ثز ٔسیزیت سٛز زر ضزوتٞبی غٙبیـ
غذایی پذیزفت ٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ پززاذت ٝضس .پس اس تحّیُ زازٜٞب٘ ،تبیح پژٞٚص
٘طبٖ زاز و ٝثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ثب ٔسیزیت سٛز راثغٔ ٝقٙی زاری ٚخٛز زارز .ثب تٛخ ٝثٝ
ٔثجت ثٛزٖ آٔبر t ٜراثغ ٝثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز ٔستمیٓ است ثسیٗ ٔقٙی وٝ
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ثب افشایص ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آسازٔ ،سیزیت سٛز افشایص ٔی یبثس .ث ٝثیبٖ زیٍز ،ضزیت ٔزثٛط ثٝ
ٔتغیز ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز و ٝفسز ٔ 1/68ی ثبضس ،ثیبٍ٘ز ایٗ ٔغّت است و ٝثب افشایص یه
زرغسی ٔ ،SFCFسیزیت سٛز 1/68 ،زرغس افشایص ذٛاٞس یبفت.
ٓٞچٙیٗ٘ ،تبیح ٘طبٖ زاز٘س و ٝثیٗ اٞزْ ٔبِی ،خزیبٖ ٘مسی ٘سجی  ٚارسش ٔغّك وُ الالْ
تقٟسی ثب ٔسیزیت سٛز راثغٝای ٔستمیٓ ٚخٛز زاضتٓٞ ٚ ٝچٙیٗ ،ثب تٛخ ٝث ٝایٗو ٝسغح
ٔقٙیزاری ایٗ ضزایت وٛچهتز اس  5زرغس ٔیثبضس ِذا ،ایٗ ارتجبط لبثُ اعٕیٙبٖ  ٚثِ ٝحبػ
آٔبری ٔقٙیزار استِٚ ،ی ثیٗ ٔتغیز ا٘ساس ٜضزوت ٔ ٚسیزیت سٛز راثغٔ ٝقٙی زاری ٚخٛز زارز  ٚثب
تٛخ ٝثٙٔ ٝفی ثٛزٖ آٔبر t ٜراثغ ٝثیٗ ا٘ساس ٜضزوت ٔ ٚسیزیت سٛز ٔقىٛس است ثسیٗ ٔقٙی و ٝثب
افشایص ا٘ساس ٜضزوتٔ ،سیزیت سٛز وبٞص ٔییبثس.
زر ثیٗ ٔتغیزٞبی ٔٛرز ثزرسیٔ ،تغیز خزیبٖ ٘مسی ٘سجی ثیصتزیٗ تإثیز ٔثجت را ثز رٚی
ٔسیزیت سٛز زارز ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٌز خزیبٖ ٘مسی ٘سجی یه زرغس افشایص یبثس ٔسیزیت سٛز
ٚ 18/9احس افشایص ذٛاٞس یبفتٓٞ .چٙیٗ ،وٓتزیٗ اثز ٔثجت ثز رٚی ٔسیزیت سٛز ٔزثٛط ثٔ ٝتغیز
ارسش ٔغّك وُ الالْ تقٟسی ٔیثبضس ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاٌز ارسش ٔغّك وُ الالْ تقٟسی یه زرغس
افشایص یبثس ٔسیزیت سٛز تٟٙب  0/53زرغس افشایص ذٛاٞس زاضتٓٞ .چٙیٗ ،زر ثیٗ ٔتغیزٞبی
ٔٛرز ثزرسی ،تٟٙب ٔتغیزی و ٝاثز ٔٙفی ثز ٔسیزیت سٛز زاضت ٔتغیز ا٘ساس ٜضزوت ٔیثبضس و ٝثب
افشایص یه زرغسی ا٘ساس ٜضزوتٔ ،سیزیت سٛز ث ٝا٘ساس 0/98 ٜزرغس وبٞص ذٛاٞس یبفت.
٘تید ٝترٕیٗ رٌزسیٔ ٖٛجتٙی ثز راثغٔ ٝقٙیزار ثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ٔ ٚسیزیت سٛز زر
ضزوتٞبی غٙبیـ غذایی پذیزفتٝضس ٜزر ثٛرس اٚراق ثٟبزار تٟزاٖ٘ ،طبٖ ٔیزٞس و ٝیه ارتجبط
ٔثجت ثیٗ ٔبساز خزیبٖ ٘مسی آساز ثب ٔسیزیت سٛز ٚخٛز زارز٘ .تید ٝایٗ پژٞٚص ٕٞس ٛثب ٘تبیح
خیبً٘ ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)2015رٚسٕیٗ ٕٞ ٚىبراٖ ( ،)2014ریٙب ٕٞ ٚىبراٖ (ٔ )2009یثبضس.
پیشنهادها
ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ثسست آٔس ٜپیطٟٙبز ٔیضٛز:
 سزٔبیٌٝذاراٖ ٍٙٞبْ استفبز ٜاس غٛرتٞبی ٔبِی ثزای تػٕیٌٓیزی زر راثغ ٝثب سزٔبیٌٝذاری زرسٟبْ ضزوتٞب یب فزٚش سٟبْ ثبیس ثٔ ٝسیزیت سٛز تٛخ ٝوٙٙس .اتىب ث ٝسٛز ٞز س ،ٟٓثس ٖٚزر ٘ؾز
ٌزفتٗ اثزات احتٕبَ ٔسیزیت سٛز ٔیتٛا٘س زارای ٘تبیح ٘بٔغّٛثی ثبضس.
 ث ٝافتجبرزٙٞسٌبٖ پیطٟٙبز ٔیضٛز زر ٍٙٞبْ افتجبرزٞی ثٔ ٝمسار الالْ تقٟسی  ٚتإثیز آٖ زرٔسیزیت سٛز تٛخ ٝوبفی زاضت ٝثبضٙس.
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،ُٔاٛبر زیٍز فٙ زر و،بزارٟراق ثٚز زر تػٕیٌٓیزی ثزای ذزیس اٛبز ٔیضٟٙ ٌذاراٖ پیطٝ سزٔبیٝ ث.سٙٙسی ٘یش زلت وٟب ٔزتجظ ثب الالْ تقٜٞ زازٝث
ٜ ا٘ساسٝز وٛ ٔیضٝغیٛز تٛ ضزوت ثب ٔسیزیت سٜفی ا٘ساسٙٔ  ارتجبطٝبیت ثٙ ثب ف،ٗیٙٓچٞ .ٌذاری ٔس٘ؾز لزار ٌیززٝبی سزٔبیٞٓ زر تػٕی،ضزوت
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پیوستها
جذيل  -1وتایج آزمًن ریشٍ ياحذ متغيرَا.
ADF - Fisher
& Levin, Lin
Chi-square
Chu
احتٕبَ
آٔبرٜ
احتٕبَ
آٔبرٜ

آسٖٔٛ
ٔتغیز

PP - Fisher Chisquare
احتٕبَ
آٔبرٜ

LDAC

-10/17

0/00

144/23

0/00

158/26

0/00

LSFCF

-12/38

0/00

233/01

0/00

299/02

0/00

LFSize

-5/72

0/00

154/07

0/00

161/02

0/00

LAbsTAC

-46/35

0/00

143/51

0/00

157/00

0/00

LLeverage

-19/22

0/00

222/30

0/02

272/14

0/00

LRelCFO

-23/20

0/00

261/05

0/00

301/52

0/00

ٔٙجـ :یبفتٞ ٝبی پژٞٚص.
جذيل  -2وتایج بذست آمذٌ از آزمًن چاي براي اوتخاب الگًي  OLSیا اثرات ثابت.
٘بْ ٔتغیز ٚاثستٝ

فزضی ٝغفز

F

LDAC

اثزات ٔمغقی  ٚسٔب٘ی ٔقٙیزار
ٕ٘یثبضس.
(رٚش تزویجی ٔٙبست است)

1/29

احتٕبَ F
0/0002

٘تید ٝآسٔ ٖٛچبٚ
فزؼ  Hرز
ٔیضٛز.

ٔٙجـ :یبفتٞ ٝبی پژٞٚص.
جذيل  -3وتيجٍ آزمًن َاسمه براي تعييه الگًي اثرات ثابت یا تصادفی.
Chi-Sq.
٘تید ٝآسٖٔٛ
سغح احتٕبَ
فزضی ٝغفز
ٔتغیز ٚاثستٝ
LDAC
ٔٙجـ :یبفتٞ ٝبی پژٞٚص.

استفبز ٜاس ٔسَ
اثزات تػبزفی

12/23

0/000

فزؼ  H0رز
ٔیضٛز.

243

تحقيقات اقتصاد كشايرزي /جلذ  /10شمارٌ  /4زمستان (1397صص)227 -244

جذيل  -4وتایج بذست آمذٌ از برآيرد رابطٍ بيه مازاد جریان وقذي آزاد ي مذیریت سًد با استفادٌ از
الگًي اثرات ثابت.
ٔتغیز

ضزیت ٔتغیز

ا٘حزاف ٔقیبر

سغح احتٕبَ

عرض از مبذاء
LSFCF

1/01

0/31

0/00

1/68

6/39

0/00

LFSIZE

-0/98

0/26

0/00

LAbsTAC

0/53

0/01

0/00

LLEVERAGE

14/22

1/25

0/00

LRelCFO

18/9

3/25

0/00

ٔإذذ :یبفتٞٝبی پژٞٚص.
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