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چکیده -پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ جنبهای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در
ایران ،به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و ناکارایی سرمایهگذاری با تاکید بر سررسید بدهی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد .در این راستا تعداد  11۱شرکت برای
دوره زمانی  1898-1811با روش نمونهگیری حذفی انتخاب گردید .تحقیق حاضر از نظر هدف،
کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق به صورت توصیفی و همبستگی میباشد .برای اندازهگیری
کیفیت حسابرسی از شاخمهای تخصم حسابرس در صنعت ،شهرت حسابرس و جهت اندازهگیری
ناکارایی سرمایهگذاری از مدل بیدل و همکاران ( )2۱۱9استفاده گردید .از الگوی دادههای ترکیبی
برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد
که بین بدهیهای کوتاه مدت و کیفیت حسابرسی با ناکارایی سرمایهگذاری ارتباط منفی وجود دارد.
به عبارت دیگر ،شرکتهایی با بدهیهای کوتاه مدت و کیفیت حسابرسی باال ،انحراف پایینی از
میزان سرمایهگذاری مطلوب خواهند داشت .همچنین ،شواهد نشان داد برای شرکتهایی که بدهی-
های کوتاه مدت پایینی دارند ،تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری کمتر از شرکتهایی
است که بدهیهای کوتاه مدت باالیی دارند.
کلمات کلیدی :سررسید بدهی ،کیفیت حسابرسی ،کارایی سرمایهگذاری ،عدم تقارن اطالعاتی.
مقدمه
بخش مهمی از پژوهشهای پیشین نشان میدهد که شرکتها میتوانند عدم تقارن اطالعاتی را از
طریق افزایش کیفیت حسابرسی کاهش دهند (داس و پاندیت2۱1۱ ،؛ بای و چویی2۱12 ،؛ بادآور
نهندی و تقیزاده خانقاه .)1892 ،در همین راستا چن و همکاران ( )2۱11نشان می که کاهش انتخاب
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ناسازگار 1و خطر اخالقی 2به مدیران اجازه میدهد که فرصتهای سرمایهگذاری مناسب را شناسایی
نموده و با افزایش کیفیت حسابرسی ،کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهند .چندین مطالعه نشان می-
دهد که سررسید کوتاه مدت بدهی میتواند مشکالت عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهد (فالنری،
1911؛ برگر و آدل1991 ،؛ اورتیز  -مولینا و پناس .)2۱۱1 ،از دیدگاه وام گیرنده ،شرکتهایی که از
سررسید کوتاه مدت بدهی استفاده میکنند ،به سایر شرکتها نشان میدهند که آنها در وضعیت
خوبی به سر میبرند و ممکن است شرایط قیمتی بهتری در تکرار مجدد وام کسب نمایند؛ از دیدگاه
وام دهنده از طریق سررسید کوتاه مدت بدهی ،کنترل و نظارت بهتری بر رفتار مدیران صورت می-
گیرد (دایموند.)1998 ،
در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته میشود که چگونه سررسید بدهی تاثیر کیفیت
حسابرسی بر ناکارایی سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد .بدین معنی که آیا تاثیر کیفیت
حسابرسی بر ناکارایی سرمایهگذاری با سطوح مختلف سررسید بدهی تغییر میکند؟ ما دو نوع تاثیر را
انتظار داریم :از یک سو ،با کاهش عدم تقارن اطالعاتی قابلیت اتکای مدارک حسابداری با وجود
بدهیهای کوتاه مدت به دلیل بیشتر شدن فرایند نظارت دهی ،افزایش مییابد .در نتیجه تاثیر کیفیت
حسابرسی بر ناکارایی سرمایهگذاری باید برای شرکتهایی با کیفیت حسابرسی باال و سررسید کوتاه
مدت بدهی ،از اهمیت بیشتری برخوردار باشد .از سوی دیگر ،در شرکتهایی با کیفیت حسابرسی
باال ،وام دهندگان نیاز کمتری به سررسید کوتاه مدت برای نظارت بر رفتار مدیران خواهند داشت
(بارث و همکاران2۱۱1 ،؛ گارسیا -تروئل و همکاران .)2۱1۱ ،بنابراین تحت این مفروضات انتظار
میرود اهمیت کیفیت حسابرسی برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی با طوالنی شدن سررسید افزایش و
با کوتاه شدن سررسید کاهش یابد.
این مقاله به رشد ادبیات پژوهش در فراهم سازی شواهد تجربی بر نقش کیفیت حسابرسی و
سررسید بدهی در بهبود کارایی سرمایهگذاری در کشوری که سررسید بدهی یک ابزار مهم در کنترل
رفتارهای مدیریتی است ،کمک میکند .یافتههای این پژوهش پیشنهاد میکند که نگرانی اصلی
اعتباردهندگان ،مشکالت بیش سرمایهگذاری است .به این دلیل که از طریق بیش سرمایهگذاری
1. Advers Selection
2. Moral Hazard
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مدیران ،اعتباردهندگان و سهامداران اقلیت را تحت تملک خود در میآورند و این ناکارایی میتواند
از طریق کیفیت حسابرسی باال و سررسید کوتاه مدت کاهش یابد .در بخش کم سرمایهگذاری نتایج
پیشنهاد میکند که تاثیر مثبت سررسید کوتاه مدت بر کاهش ناکارایی در مقایسه با فرایند نظارتی از
طریق اعتباردهندگان ممکن است با تصمیمات داخلی شرکت مرتبط باشد (مایرز .)19۷۷ ،عالوه
براین ،این پژوهش اولین مطالعهای است که تاثیر تعاملی کیفیت حسابرسی و سررسید بدهی بر بهبود
کارایی سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار میدهد .نتایج پیشنهاد میکند که مکانیزمهای کیفیت
حسابرسی ممکن است که یک نقش جایگزین در کاهش بیش سرمایهگذاری ایفا کنند ،در حالیکه
مخالف مطالعات پیشین در آمریکا و بازارهای توسعه یافته ،بیدل و همکاران ( )2۱۱9و چن و همکاران
( )2۱11نشان دادند که کیفیت گزارشگری مالی میتواند مشکالت کم سرمایهگذاری را حل کند .در
ایران بدهیهای کوتاه مدت مکانیزم اصلی برای کنترل کم سرمایهگذاری است و کیفیت حسابرسی
تنها زمانی که سطح بدهی کوتاه مدت (سررسید بلند مدت) پایین است ،مربوط میباشد.
ادبیات و پیشینه پژوهش
یکی از اهداف گزارشگری مالی ،تسهیل تخصیم کارآمد سرمایه است .یکی از جنبههای مهم این
نقش ،بهبود تصمیمات سرمایهگذاری میباشد .تحقیقات گذشته نشان میدهد که بهبود شفافیت مالی
مشکالت بالقوه مربوط به سرمایهگذاری بیشتر از حد و کمتر از حد را کاهش میدهد (بیدل و
هیالری2۱۱1 ،؛ هوپ و توماس .)2۱۱1 ،در همین راستا ،استین ( )2۱۱8بیان میکند که اغلب شرکت-
ها با سرمایهگذاری نامناسب با ریسک سرمایهگذاری بیشتر از حد روبهرو هستند که این رویکرد به
طور بالقوه کارایی سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار میدهد .اما مهمترین و رایجترین عوامل موثر بر
ناکارایی سرمایهگذاری ممکن است ناشی از عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی باشد .در
بازارهای کامل تمام پروژههای با خالم ارزش فعلی مثبت تامین مالی میشود .با این وجود ،بخش
قابل توجهی از ادبیات وجود دارد که با چنین مفروضاتی در تضاد است (هوبارد 1991؛ برتراند و
مالیناتان .)2۱۱8 ،از سوی دیگر ،در بازارهای ناقم عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت نمایندگی می-
تواند منجر به انتخاب پروژههای با خالم ارزش فعلی منفی (سرمایهگذاری بیشتر از حد) و رد پروژه-
هایی با خالم ارزش فعلی مثبت (سرمایهگذاری کمتر از حد) شود .مطابق با تئوری نمایندگی سرمایه-
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گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد میتواند از طریق وجود تقارن اطالعاتی میان سهامداران قابل
توضیح باشد .جنسن و مک لینک ( )19۷1و مایرز ( )19۷۷مدلی در جهت نقش عدم تقارن اطالعاتی
بر کارایی سرمایهگذاری از طریق مشکالت اطالعاتی همچون خطر اخالقی و انتخاب ناسازگار ارائه
دادند .با توجه به پدیده خطر اخالقی ،تضاد منافع بین سهامداران و مدیران ممکن است ،مدیریت را
ترغیب نماید که در جهت حداکثرسازی منافع شخصی از طریق انتخاب سرمایهگذاری نامطلوب،
انگیزه داشته باشند جنسن و مک لینگ ( .)19۷1مطابق با پدیده انتخاب ناسازگار در شرکتهایی با
مدیران آگاه میزان سرمایهگذاری بیشتر از حد باال میباشد ،به این دلیل که آنها اوراق بهادار را بیشتر از
قیمت واقعی میفروشند و به وجه نقد مازاد دست مییابند .برای جلوگیری از این رویه ،تامین کنندگان
سرمایه میتوانند سرمایه را محدود نمایند تا هزینههای تامین مالی افزایش یابد ،که این رویکرد منجر به
رد برخی از پروژههای سودآور به دلیل محدودیتهای مربوط به وجه نقد میشود (المبرت و ورچیا،
.)2۱۱۷
مدلهای نظری (مایرز19۷۷ ،؛ چایلد و همکاران )2۱۱۱ ،پیشبینی میکنند که انعطاف پذیری باال
در سررسید کوتاه مدت بدهی برای بهبود کارایی سرمایهگذاری مفید است .اگرچه شواهد کمی در
این زمینه بخصوص در رابطه با سرمایهگذاری بیشتر از حد وجود دارد .بر این اساس ،هدف اصلی
پژوهش حاضر ترکیب این دو مکانیزم و تجزیه و تحلیل تاثیر کیفیت حسابرسی و سررسید بدهی بر
کارایی سرمایهگذاری در چارچوب کشور ایران میباشد که در آن کیفیت حسابرسی پایینتر از
کشورهای آنگلوساکسون بوده و بدهی کوتاه مدت منبع اصلی تامین مالی خارجی میباشد .از آنجا که
داس و پاندیت ( )2۱1۱تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار داده و
نشان دادند که کیفیت حسابرسی کارایی سرمایهگذاری را در کشورهای در حال توسعه یافته تحت
تاثیر قرار میدهد .بنابراین در این پژوهش انتظار میرود که این ارتباط در نمونهای از شرکتهای
لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران نیز قابل مشاهده باشد .در محیط ایران بدلیل توسعه پایین بازار
سرمایه در مقایسه با آمریکا و انگلیس و عدم تقارن اطالعاتی باال ،بدهی خصوصی منبع اصلی برای
شرکتهای ایرانی محسوب میشود در چنین محیطی ممکن است بانکها در کاهش نواقم بازار
سرمایه نقش مهمی داشته باشند .همچنین نقش نظارتی بدهیهای کوتاه مدت در چنین محیطی ممکن
است باال باشد .در واقع ساختار سررسید بدهی شرکتهای ایرانی کوتاه مدت گرا است .برای مثال در
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حالیکه در نمونه این پژوهش میانگین نسبت بدهیهای کوتاه مدت به کل بدهی ،باالی  ۷1درصد
است ،در کشور آمریکا این میانگین حدود  22درصد میباشد (داتال و همکاران .)2۱۱۱ ،از آنجایی
که سررسیدهای کوتاه مدت بدهی در ایران نقش مهمی ایفا میکنند بنابراین از دیدگاه وامدهنده،
سررسید بدهی به عنوان یک ابزار در کنترل عملکرد مدیریت و از دیدگاه وام گیرنده بدهیهای کوتاه
مدت میتواند انجام پروژههایی با خالم ارزش فعلی مثبت را تسهیل کند (مایرز .)19۷۷ ،بنابراین
انتظار میرود ارتباط مثبتی بین سررسید کوتاه مدت و کارایی سرمایهگذاری برقرار باشد.
نقش بدهی در کاهش اختیارات مدیران و نظم بخشیدن به تصمیمات سرمایهگذاری در ادبیات
گذشته توسط محققانی همچون مایرز ( )199۷و جنسن ( )1911مورد بحث قرار گرفته است .شواهد
بدست آمده نشان میدهد که بدهیهای کوتاه مدت میزان سرمایهگذاری بیشتر از حد را کاهش می-
دهد (دی ملو و میراندا 2۱1۱ ،و گوماریز و بالستا .)2۱11 ،با این وجود ادبیات گذشته با تاکید بر نقش
سررسید بدهی نشان میدهد که استفاده از بدهیهای کوتاه مدت ،مکانیزمی است که میتواند عدم
تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی را بین سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران کاهش دهد.
فالنری ( )1911بیان میکند که از دیدگاه وام گیرنده ،تحت مفروضات عدم تقارن اطالعاتی ،شرکت-
هایی که پروژههای پربازدهی برای سرمایهگذاری دارند ،ترجیح میدهند سررسید کوتاه مدت را به
بازارها منتقل نمایند و مشکالت عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهند .از دیدگاه وام دهنده ،زمانی که
عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد استفاده از بدهیهای کوتاه مدت نسبت به بدهیهای بلندمدت برای
نظارت شرکت مناسبتر است .سررسید کوتاه مدت بدهی شرایطی را فراهم مینماید که نظارت
موثرتری بر عملکرد مدیران صورت گیرد به این دلیل که وام دهندگان میتوانند عملکرد شرکتها را
در طول دوره تعیین کنند و پس از آن میتوانند تصمیم بگیرند که شرایط وام را تمدید نمایند یا اینکه
قرارداد را تغییر دهند (اوتیزمولینا و پناس ،2۱۱1 ،گوماریز و بالستا .)2۱11 ،در راستای بررسی کارایی
سرمایهگذاری ،سررسید بدهی میتواند برای کاهش مشکالت سرمایهگذاری بیشتر از حد و کمتر از
حد مورد استفاده قرار گیرد .زمانی که پروژههایی با خالم ارزش فعلی مثبت وجود دارد شرکتها
میتوانند چنین پروژههایی را با بدهیهای کوتاه مدت تامین مالی کنند .به این دلیل که در کوتاه مدت
نقدینگی بیشتری دارند و بطور کلی برای شرکت سودآور است .عالوه براین ،به خاطر نقش بدهیهای
کوتاه مدت ،دارندگان بدهی احتماالً نظارت بهتری بر وامگیرندگان خواهند داشت و بنابراین تضاد
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نمایندگی بین تامینکنندگان و وام گیرندگان که ناشی از فرصتهای سرمایهگذاری است ،کاهش
مییابد (براکلی و اسمیت199۱ ،؛ گودس و اوپلر1991 ،؛ لیا ،2۱11 ،گوماریز و بالستا .)2۱11 ،چایلدز
( )2۱۱۱پیشبینی میکند که انعطاف پذیری باالی بدهیهای کوتاه مدت ،تضاد منافع بین سهامداران و
اعتباردهندگان را کاهش داده و به بهبود کارایی سرمایهگذاری کمک کند .در این مفهوم تاثیر کیفیت
حسابرسی بر تصمیمات سرمایهگذاری میتواند از طریق وجود بدهیهای کوتاه مدت کاهش یابد ،به
این دلیل که از طریق بدهیهای کوتاه مدت ،اعتباردهندگان میتوانند نقش نظارتی خود را بر مدیران
در کاهش سرمایهگذاری بیشتر از حد اعمال نمایند .بنابراین بدهیهای کوتاه مدت ممکن است برای
مدیران در انجام سرمایهگذاریهای مطلوب در موقعیت سرمایهگذاری کمتر از حد مفید باشد .در
مقابل ،تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری میتواند برای شرکتهایی با بدهیهای کوتاه
مدت باال ،افزایش یابد به شرطی که تاثیرات مفید هر دو به صورت مثبت بر سرمایهگذاری اضافه شود.
بیدل و همکاران ( )2۱۱9به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
در بین سالهای  2۱۱۱-1998پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که همبستگی منفی (یا مثبت) بین
کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهایی که محیط عملیاتی آنها متمایل به
(سرمایهگذاری کمتر از حد) یا سرمایهگذاری بیشتر از حد است ،بیشتر است .همچنین ،شرکتهایی با
کیفیت گزارشگری مالی باال ،انحراف کمتری از میزان سرمایهگذاری مطلوب داشته و حساسیت پایینی
به شرایط اقتصاد کالن دارند .نتایج بدست آمده بیانگر آن است که وجود مکانیزمی بین کیفیت
گزارشگری و کارایی سرمایهگذاری میتواند اصطکاک میان این دو را کاهش دهد و در نتیجه منجر
به کاهش انتخاب ناسازگار و خطر اخالقی شود.

بیتی و همکاران ( )2۱1۱به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری
در شرایط دستیابی به اطالعات خصوصی در بین سالهای  2۱۱1-199۱در  8۱88شرکت تولیدی
پرداختند .آنها انتظار داشتند دستیابی به اطالعات اختصاصی و اعمال محدودیتهای مستقیم بر سرمایه-
گذاری از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی میتواند در صورت افزایش کیفیت اطالعات
حسابداری ،کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد .آنها بیان میکنند که شرکتهایی که کیفیت
اطالعات حسابداری پایینی دارند ،گرایش بالقوهای به اجاره کردن داراییها دارند تا خرید آنها .نتایج
تحقیقات ،حاکی از آن بود که اگرچه وام دهندگان برون سازمانی با انعقاد قراردادهای محدود کننده
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و دستیابی به اطالعات اختصاصی ،اهمیت کیفیت اطالعات حسابداری را کاهش میدهند ،اما اصوالً
محدودیت در فرایند سرمایهگذاری ،منجر به افزایش کارایی سرمایهگذاری شده و تاثیر کیفیت
اطالعات حسابداری برکارایی سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
لی و وانگ ( )2۱1۱در یک پژوهشی به بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی
سرمایهگذاری در شرکتهای چینی در سالهای  2۱۱1-2۱۱1پرداختند .نتایج پژوهش نشان میدهد
که کیفیت باالی گزارشگری مالی منجر به کاهش مشکالت سرمایهگذاری بیشتر از حد و کمتر از حد
میشود .آنها بیان میکنند که تاثیر کیفیت اقالم تعهدی و هموارسازی سود بر ناکارایی سرمایهگذاری
بسیار قابل مالحظه است.
چن و همکاران ( )2۱11با بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در
شرکتهای خصوصی در بین سالهای  2۱۱۱-2۱۱2نشان دادند که بین کیفیت گزارشگری مالی و
کارایی سرمایهگذاری ارتباط مثبت وجود دارد .شواهد قبلی نشان میدهد کیفیت گزارشگری مالی در
شرکتهای خصوصی در مقایسه با سایر کشورهای پایین است به این دلیل که احتماالً تقاضا برای
اطالعات عمومی پایینتر است .آنها نشان دادند شرکتهای که تامین مالی آنها از طریق بانک بیشتر
است ،نقش اطالعات حسابداری در این شرکتها قابل مالحظه است.
بارنز و داونز ( )2۱18به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری در  82کشور
مختلف پرداختند .مطابق تحقیقات گذشته آنها از دو شاخم موسسات حسابرسی  1بزرگ و تخصم
حسابرس در صنعت برای سنجش میزان کیفیت حسابرسی استفاده کردند .نتایج نشان داد که افزایش
کیفیت حسابرسی کارایی سرمایهگذاری را بهبود میبخشد .در واقع افزایش کیفیت حسابرسی در
کشورهایی با حمایت ضعیف و قوی از سرمایهگذاران ،موجب افزایش کارایی سرمایهگذاری میشود.
همچنین نتایج نشان داد که افزایش کیفیت حسابرسی سرمایهگذاری بیشتر از حد و کمتر از حد را در
کشورهایی که از حقوق سهامداران دفاع میشود ،نسبت به کشورهایی که توجهی به حقوق سرمایه-
گذاران نمیشود ،بیشتر کاهش میدهد.
گوماریز و بالستا ( )2۱11ب ه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی ،سررسید بدهی و کارایی
سرمایهگذاری در بین سالهای  2۱۱1-1991در شرکتهای اسپانیایی پرداختهاند .نتایج نشان میدهد
که کیفیت گزارشگری مالی مشکالت سرمایهگذاری بیشتر از حد را کاهش میدهد .به همین ترتیب
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سررسید کوتاه مدت بدهی میتواند کارایی سرمایهگذاری را بهبود بخشد و مشکالت سرمایهگذاری
بیشتر از حد و کمتر از حد را تاحد ممکن کاهش دهد .عالوه بر این نتایج آنها نشان داد که کیفیت
گزارشگری مالی و سررسید بدهی مکانیزمهای هستند که در بهبود درجهای از کارایی سرمایهگذاری
نقش دارند .بنابراین ،در شرکتهایی که از بدهیهای کوتاه مدت کمتری استفاده میکنند ،کیفیت
گزارشگری مالی موجب بهبود کارایی سرمایهگذاری میشود.
ثقفی و همکاران ( ،)189۱به بررسی کیفیت اطالعات حسابداری ،سرمایهگذاری بیش از حد و
جریان نقد آزاد در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای  1819- 181۱پرداختند .مبانی نظری
پژوهش آنها مبتنی بر نظریه نمایندگی و نظریه اقتصاد اطالعات است و ریشه در مسائلی چون تضاد
منافع و عدم تقارن اطالعاتی دارد .مسأله اصلی مربوط به نوعی از عدم کفایت سرمایهگذاری ،تحت
عنوان سرمایهگذاری بیش از حد است که از طریق جریان نقد آزاد به وجود میآید .نتایج به دست
آمده حاکی از آن است که هر چه کیفیت اطالعات حسابداری شرکتها باالتر باشد ،مسأله
سرمایهگذاری بیش از حد ،کمتر به وجود میآید و این ارتباط در شرکتهایی با جریانهای نقد آزاد
باال بیشتر رخ میدهد و تأثیر کاهش سرمایهگذاری بیش از حد از طریق کیفیت اطالعات حسابداری
در این شرکتها به مراتب بیشتر است.
بادآور نهندی و تقیزاده خانقاه ( )1892به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه-
گذاری در  1۱۱شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره  189۱-181۱پرداختند.
آنها برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی از  1مکانیزم تخصم حسابرس در صنعت ،شهرت حسابرس،
دوره تصدی حسابرس و استقالل حسابرس استفاده کردند .نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت
حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .بدین ترتیب با افزایش میزان
کیفیت حسابرسی ناکارایی سرمایهگذاری کاهش مییابد.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی  :1بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری ارتباط وجود دارد.
فرضیه فرعی  :1-1بین تخصم حسابرس در صنعت و کارایی سرمایهگذاری ارتباط وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2-1بین شهرت حسابرس و کارایی سرمایهگذاری ارتباط وجود دارد.
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فرضیه اصلی  :2بین بدهیهای کوتاه مدت و کارایی سرمایهگذاری ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی  :8بدهیهای کوتاه مدت بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری تاثیر
دارد.
فرضیه فرعی  :1-8بدهیهای کوتاه مدت بر رابطه بین تخصم حسابرس در صنعت و کارایی سرمایه-
گذاری تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  :1-8بدهیهای کوتاه مدت بر رابطه بین شهرت حسابرس و کارایی سرمایهگذاری تاثیر
دارد.
روش پژوهش
این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بوده ،هدف
اصلی آن تعیین وجود ،میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون است .جامعه آماری تحقیق ،کلیه
شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال  1811تا پایان سال1898
هستند .تعداد نمونه مورد مطالعه در این تحقیق که در مجموع  11۱شرکت بودهاند ،با استفاده از نمونه-
گیری حذفی سیستماتیک و با توجه به معیارهای زیرانتخاب شدند:
 )1شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و موسسات واسطهگری مالی از نمونه آماری حذف می-
شوند .این امر به علت شرایط خاص محیط گزارشگری این شرکتهاست.
 )2شرکت در طول دوره تحقیق به صورت مستمر و مداوم عضو بازار بورس بوده باشد و از آن
خارج نشده و یا به تابلوی غیر رسمی منتقل نشده باشد.
 )8به لحاظ قابلیت مقایسه پایان سال مالی آنها منتهی به اسفند ماه باشد.
 )1شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
 )۱وقفه معامالتی بیش از  1ماه نداشته باشند.
با مدنظر قرار دادن محدودیتهای فوق تعداد  11۱شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید .دادههای
پژوهش حاضر از پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و نیز از نرمافزار رهآورد نوین استخراج
شدهاند .تحلیل و پردازش دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری  Eviewsصورت
گرفته است.
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متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته :کارایی سرمایهگذاری

در این پژوهش مطابق پژوهشهای لی و وانگ ( ،)2۱1۱چن و همکاران ( )2۱11و بارنز و داونز
( )2۱18از مدل بیدل و همکاران ( )2۱۱9برای اندازهگیری کارایی سرمایهگذاری استفاده میشود.
براساس این رویکرد ،سرمایهگذاری کل تابعی از فرصتهای رشد است که توسط فروش اندازهگیری
میشود .از طریق جایگذاری رقم محاسبه شده بابت سرمایهگذاری کل در معادله رگرسیونی فوق
(معادله شماره  )1پسماندهای این معادله محاسبه میگردد .پسماندهای مثبت (انحراف مثبت از سرمایه-
گذاری مورد انتظار) بیانگر انتخاب پروژههایی با خالم ارزش فعلی منفی یا همان سرمایه بیشر از حد
و پسماندهای منفی (انحراف منفی از سرمایهگذاری مورد انتظار) نشان دهندةگذر از فرصتهای
سرمایهگذاری با ارزش فعلی خالم مثبت یا در واقع سرمایهگذاری کمتر از حد خواهد بود.
()1

Investmenti,t = β0 + β1 * Sales Growthi,t-1 + εi,t

که در آن:

 :Investmenttسرمایهگذاری کل
 :Sales Growtht-1درصد تغییر در فروش از سال  t-1به سال t

متغیرهای مستقل
تخصص حسابرس در صنعت

در این پژوهش ،از سهم بازار به عنوان شاخصی برای اندازهگیری تخصم حسابرس در صنعت بهره
گرفته میشود ،زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان میدهد .تخصم حسابرس در
صنعت از حاصل تقسیم مجموع داراییهای تمام صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی خاص در یک
صنعت خاص تقسیم بر مجموع داراییهای صاحبکاران آن صنعت بدست میآید.
شهرت حسابرس

در این پژوهش شهرت حسابرس از حاصل تقسیم مجموع داراییهای تمام صاحبکاران یک موسسه
حسابرسی خاص در کل بورس بر کل داراییهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس بدست میآید.
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متغیرهای کنترل

مطابق پژوهشهای بیدل و همکاران ( ،)2۱۱9لی و وانگ ()2۱1۱؛ چن و همکاران ( )2۱11و گوماریز
و بالیتا ( )2۱11تعدادی از متغیرهای کنترلی جهت جداسازی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و
کارایی سرمایهگذاری تحت شرایط سررسید بدهی انتخاب گردید.
( SIZEاندازه) :لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها؛ ( Levاهرم مالی) :کل بدهیها تقسیم بر کل
داراییها؛ ( MBVفرصتهای سرمایهگذاری) :ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش
دفتری آنها؛ ( DIVسود تقسیمی) :سود سهام پرداختنی هر سهم تقسیم بر سود هر سهم؛  :FCFبرای
اندازهگیری جریان نقد آزاد از مدل هاکل و همکاران ( )2۱۱۱استفاده شده است .در این مدل تفاوت
جریانهای نقد عملیاتی و جریانهای خروجی مرتبط با مخارج سرمایهای محاسبه میشود و به عنوان
شاخصی برای جریانهای نقد آزاد به کار میرود .نحوه محاسبه جریان نقد آزاد به شرح ذیل است:
(]=FCFجریانهای نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی -مخارج سرمایهای)\تعداد سهام[\قیمت سهام در ابتدای
دوره

( CFO_SALجریانهای نقد) :جریانهای نقد عملیاتی تقسیم بر فروش خالم.
یافتههای توصیفی
نگاره ( )1آماره توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .میانگین و میانه ناکارایی سرمایهگذاری به
ترتیب  ۱۱۱1۱و  ۱۱۱89است که با مقادیر تحقیقات بیدل و همکاران ()2۱۱9؛ لی و وانگ ()2۱1۱؛
چن و همکاران ( )2۱11سازگار میباشد .نتایج نشان میدهد حدود  1۱درصد از شرکتها در گروه
بیش سرمایهگذار قرار دارند ،در حالیکه اکثر شرکتهای نمونه ( 1۱درصد) متعلق به گروه کم
سرمایهگذار میباشند .این نتیجه بیان میکند که شرکتهای نمونه در بورس اوراق بهادار تهران به
دلیل مشکالتی از قبیل تامین مالی خارجی ،به احتمال زیاد در معرض مشکل سرمایهگذاری کمتر از
حد هستند تا سرمایهگذاری بیشتر از حد .همچنین نتایج نشان میدهد که حدود  ۷1درصد از کل
بدهیها مربوط به بدهیهای کوتاه مدت است .آنها نشان دادند که شرکتهای اسپانیایی حدود 1۱
درصد از بدهیهای کوتاه مدت استفاده میکنند .در حالیکه نتایج مخالف یافتههای مربوط به
شرکتهای آمریکایی است .براکلی و اسمیت ( )199۱و داتا و همکاران ( )2۱۱۱نشان دادند که
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شرکتها از بدهیهای کوتاه مدت به ترتیب کمتر از  21۱2درصد و  21۱11استفاده میکنند .میانگین
تخصم حسابرس در صنعت برابر  19درصد میباشد و نشان میدهد که حدود  19درصد شرکتهای
مورد بررسی توسط حسابرسان متخصم در صنعت رسیدگی شدهاند .میانگین شهرت حسابرس برابر
 11درصد است که نشان میدهد  11درصد از شرکتهای مورد بررسی توسط حسابرسان با شهرت
باال رسیدگی شده است .میانگین دوره تصدی حسابرس  8۱188است و حاکی از آن است که بطور
میانگین اکثر موسسات حسابرسی رابطه سه سالهای با صاحبکاران خود دارند.
نگاره ( .)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
نام متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

ناکارایی سرمایهگذاری

۱۱۱1۱

۱۱۱89

۱۱۱۷1

۱۱۱۱۱

۱۱12۱

تخصم حسابرس در صنعت

۱۱19۱

۱۱۱۷1

۱۱211

۱۱۱۱۱

۱۱921

شهرت حسابرس

۱۱11۱

۱۱۱۱۱

۱۱219

۱۱۱۱۱

۱۱۷81

بدهیهای کوتاه مدت

۱۱۷12

۱۱1۷1

۱۱119

۱۱222

۱۱91۷

اندازه

11۱1۷

11۱11

۱۱۱11

1۱۱12

18۱99

فرصتهای رشد

1۱1۷۷

1۱11۷

1۱111

۱۱۱1۷

12۱1۷

اهرم مالی

۱۱۱18

۱۱۱99

۱۱228

۱۱211

۱۱9۷1

سود تقسیمی

۱۱1۱1

۱۱111

۱۱111

۱۱۱۱۱

۱۱111

جریانهای نقد آزاد

۱۱111

۱۱12۱

۱۱81۱

-1۱۱18

2۱11۷

جریانهای نقد عملیاتی

۱۱111

۱۱1۱8

۱۱191

-۱۱181

2۱19۱

آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
قبل از تخمین مدل الزم است مانایی (پایائی) متغیرها مورد بررسی قرار بگیرد .یک متغیر ،وقتی
ماناست که میانگین ،واریانس و ضرایب خود همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند .به
طورکلی اگر مبدا زمانی یک متغیر ،تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس آن تغییری نکند،
در آن صورت متغیر ماناست و در غیر این صورت متغیر ،نامانا خواهد بود.
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نگاره ( .)2نتایج حاصل از آزمون هادری (آزمون مانایی متغیرهای پژوهش)
نوع متغیر

نام متغیر

نماد متغیر

مقدار آماره

احتمال

وابسته

ناکارایی سرمایهگذاری

Inv_Ineffi

182۱۱18

۱۱۱۱۱

تخصم حسابرس در صنعت

AUD_SPE

112۱1۱۱

۱۱۱۱۱

شهرت حسابرس

AUD_REP

181۱181

۱۱۱۱۱

بدهیهای کوتاه مدت

SDebt

118۱۷۷1

۱۱۱۱۱

اندازه شرکت

SIZE

111۱1۷1

۱۱۱۱۱

اهرم مالی

LEV

1۱2۱811

۱۱۱۱۱

فرصتهای رشد

MBV

181۱۱۱1

۱۱۱۱۱

سود تقسیمی

DIV

1۱1۱111

۱۱۱۱8

جریانهای نقد آزاد

FCF

111۱2۱9

۱۱۱۱۱

جریانهای نقد عملیاتی

CFO

111۱11۱

۱۱۱۱۱

مستقل

کنترل

همان طور که مالحظه میشود در کلیه متغیرهای مستقل و وابسته و کنترل  P-Valueدر آزمون
ریشه واحد کوچک تر از  ۱۱۱۱است که نشان دهنده این است که متغیرها مانا هستند .این بدان معنی
است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت
بوده است .در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود.
روش تخمین مدل با استفاده از آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن
بعد از آزمون مانایی متغیرها روش تخمین مدل با استفاده از آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن هاسمن
مورد بررسی قرار میگیرد .دادههای پژوهش حاضر به دلیل اینکه بیان کننده دادههای مقطعی در طی
زمان هستند ،از نوع ترکیبی میباشد .به منظور مشخم شدن تلفیقی یا تابلویی بودن دادهها از آزمون
 Fلیمر استفاده میشود .در آزمون  Fلیمر ،فرضیه  H0یکسان بودن عرض از مبدا مبدأها (دادههای
تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف H1ناهمسانی عرض از مبدأها (روش دادههای تابلویی) قرار میگیرد.
خالصه نتایج آزمون  Fلیمر ،به شرح ذیل در جدول  8ارائه شده است:
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جدول ( .)8نتایج آزمون  Fلیمر
فرضیه صفر ()H0
دادههای تلفیقی (عرض از
مبدأهای تمامی مقاطع با هم
یکسان میباشند)

مدلهای پژوهش

آماره  Fلیمر

احتمال

نتیجه آزمون

مدل فرضیه فرعی 1-1

11۱821

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

مدل فرضیه فرعی 1-2

1۱۱22۱

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

مدل فرضیه فرعی 8-1

9۱111

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

مدل فرضیه فرعی 8-2

11۱۷۱9

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

نتایج نشان میدهد ،احتمال آزمون  Fلیمر برای تمام مدلهای پژوهش کوچکتر از  ۱۱۱۱است؛
بنابراین فرض ( H0مدل تلفیقی) برای هیچ یک از مدلها تایید نمیشود .به بیان دیگر ،اثرات فردی و یا
گروهی وجود دارد و باید از دادههای تابلویی برای برآورد مدلها استفاده شود.
روش تابلویی خود با استفاده از دو مدل اثرات تصادفی و اثرات ثابت میتواند انجام گیرد .برای
تعیین اینکه از کدام مدل استفاده میشود ،از آزمون هاسمن استفاده شده است .خالصه نتایج آزمون
هاسمن برای مدلهای پژوهش ،به شرح ذیل در جدول  1ارائه شده است:
جدول ( .)1نتایج آزمون هاسمن
فرضیه صفر ()H0

مدل اثرات تصادفی

مدلهای پژوهش

آماره  Fلیمر

احتمال

نتیجه آزمون

مدل فرضیه فرعی 1-1

88۱۱11

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

مدل فرضیه فرعی 1-2

81۱188

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

مدل فرضیه فرعی 8-1

8۷۱8۱2

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

مدل فرضیه فرعی 8-2

8۷۱1۱1

۱۱۱۱۱

 H0رد میشود

نتایج نشان میدهد با توجه به مدلهای پژوهش ،احتمال آزمون هاسمن ،برای تعیین استفاده از
مدل اثرات ثابت در مقابل اثرات تصادفی کمتر از  ۱۱۱۱است .بنابراین فرضیه  ( H1مدل اثراث ثابت)
پذیرفته میشود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج آزمون فرضیه اول و دوم :نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان میدهد که بین تخصم
حسابرس در صنعت و شهرت حسابرسی با کارایی سرمایهگذاری ارتباط مثبت (ضریب منفی) و معنی-
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داری وجود دارد .بدین ترتیب با افزایش میزان تخصم حسابرس در صنعت و شهرت حسابرس
کارایی سرمایهگذاری افزایش مییابد.
جدول ( .)۱ارتباط بین کیفیت حسابرسی و بدهیهای کوتاه مدت با کارایی سرمایهگذاری
AUD_SPEC

AUD_REP

۱۱8۷2

۱۱811

**()۱۱۷2۷

**()۱۱91۷

-۱۱۱11

-۱۱۱88

**()-8۱111

**()-2۱911

-۱۱۱۷1

-۱۱۱۷2

**()-8۱91۱

**()-8۱12۷

-۱۱۱1۱

-۱۱۱1۷

**()-2۱911

**()-8۱29۷

۱۱۱۱1

۱۱۱۱1

**()-2۱۷11

**()2۱۷۷8

-۱۱۱1۷

-۱۱۱۷8

**()-8۱911

**()-1۱82۱

-۱۱۱21

-۱۱۱21

**()-2۱9۱1

**()-2۱1۱۷

-۱۱۱21

-۱۱۱21

**()-2۱89۱

*()-2۱22۱

۱۱۱11

۱۱۱2۱

 R2تعدیل شده

()۱۱۷1۱

()۱۱8۱۱

۱۱118

۱۱18۷

دوربین واتسون

2۱۱۷۷

2۱۱11

 Fآماره

9۱11۷

2۱۱۱11

احتمال آاماره F

۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱

آزمون  Fلیمر

۱۱۷12

۱۱882

سطح معنیداری

۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱

آزمون هاسمن

88۱1۱2

8۱۱121

سطح معنیداری

۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱

Constant
AUD_Q
STDebt
SIZE
MBV
LEV
DIV
FCF
CFO_SALL
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همچنین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان میدهد بین بدهیهای کوتاه مدت و کارایی سرمایهگذاری
ارتباط مثبت (ضریب منفی) و معنیداری وجود دارد .بدین معنی با استفاده بیشتر از میزان بدهیهای
کوتاه مدت ،شرکتها به سمت سرمایهگذاری مطلوب سوق پیدا میکنند .بنابراین به نظر میرسد
افزایش سطح نظارتی از طریق استفاده از بدهیهای کوتاه مدت یک مکانیزم کلیدی برای کاهش
مشکالت خطر اخالقی و فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران در محیط ایران محسوب شود .ضریب
تعیین تعدیل شده مدلهای آزمون نشان میدهد که به ترتیب  11۱8و  18۱۷درصد از تغییرات متغیر
وابسته ناکارایی سرمایهگذاری توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل تبیین است .آماره دوربین
واتسون مدلهای پژوهش بین  1۱۱و  2۱۱بوده و میتوان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین مقادیر
واقعی و مقادیر پیشبینی شده به وسیله مدل رگرسیون ،از یکدیگرمستقل هستند .مقدار سطح معنی-
داری  Fبرای هر سه مدل برابر با  ۱۱۱۱۱و کوچکتر از  ۱۱۱۱درصد میباشد که حاکی از معنیداری
کل مدل است .عالوه بر این ،با توجه به مقادیر مربوط به آماره  Fلیمر و آماره کای  -دو هاسمن ،باید
برای تخمین مدل از روش اثرات ثابت استفاده گردد.
آزمون فرضیه سوم :در این بخش ،تجزیه و تحلیلهای قبلی از طریق ارزیابی این نکته که آیا استفاده
بیشتر از بدهیهای کوتاه مدت تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری را کاهش (یا افزایش)
میدهد بسط مییابد .در این پژوهش  DumSTDebtیک متغیر مجازی است که اگر بدهی کوتاه
مدت بیشتر از میانه باشد عدد  1و اگر پایینتر از میانه باشد عدد  ۱به آن تعلق میگیرد .یافتههای جدول
 1نشان میدهد که کیفیت حسابرسی و بدهیهای کوتاه مدت مکانیزم جایگزین در بهبود کارایی
سرمایهگذاری محسوب میشود .بدین ترتیب ،شرکتها ناکارایی سرمایهگذاری را از طریق آماده-
سازی اطالعات با کیفیت باال یا از طریق استفاده از بدهیهایی با سررسید کوتاه مدت ،کاهش میدهند
(تایید فرضیه سوم) .همانطور که در مدلهای قبلی بدست آمد مکانیزمهای کیفیت حسابرسی
( )AUD_Qو بدهی کوتاه مدت ( )STDebtضرایب منفی و معنیداری ( )p <0.01در مدل کلی
ناکارایی سرمایهگذاری دارند .برای شرکتهایی با بدهیهای کوتاه مدت پایین ،ضرایب کیفیت
حسابرسی به ترتیب ( -۱۱۱11و  )p<0.01( -۱۱۱88میباشد در حالیکه برای شرکتهایی با بدهی-
های کوتاه مدت باال ،تاثیر کیفیت حسابرسی ( β1+β3 = ۱۱۱21و  )β1+β3 = ۱۱۱12بر ناکارایی
سرمایهگذاری پایین است .بنابراین ،برای شرکتهایی که از بدهیهای کوتاه مدت کمی تامین مالی
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میکنند ،تاثیر کیفیت حسابرسی بر ناکارایی سرمایهگذاری نسبت به شرکتهایی با بدهیهای بلند
مدت بیشتر است.
نگاره ( .)1نقش سررسید بدهی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایهگذاری

InvEff i, t+1 = β0 + β1 AUD_Q + β2 STDebt + β3 AUD_Q * STDebt + β4 SIZE + β5 MBV
+ β6 LEV + β7 DIV + β8 FCF + β9 CH + β10 INOWN + β11 CFO_SALL
AUD_REP
AUD_SPEC
Constant
AUD_SPE
STDebt
STDebt * AUD_Q
SIZE
MBV
LEV
DIV
FCF
CFO_SALL
 R2تعدیل شده
دوربین واتسون
 Fآماره
احتمال آاماره F
آزمون  Fلیمر
سطح معنیداری
آزمون هاسمن
سطح معنیداری

۱۱819
**()۱۱۷11
-۱۱۱11
**()-1۱۱1۱
-۱۱۱19
**()-1۱111
۱۱۱22
**()8۱2۷1
-۱۱۱1۱
**()-2۱119
۱۱۱۱۷
**()8۱۱1۷
-۱۱۱۷1
**()-1۱811
-۱۱۱28
**()-8۱11۷
-۱۱۱21
**()-2۱121
۱۱۱11
()۱۱۷21
۱۱112
2۱۱۱1
1۱۱819
۱۱۱۱۱
1۱۱91
۱۱۱۱۱
8۱۱12۷
۱۱۱۱۱
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۱۱81۱
**()۱۱91۱
-۱۱۱88
**()-2۱919
-۱۱۱18
**()-1۱11۱
۱۱۱21
**()8۱11۱
-۱۱۱11
**()-8۱22۱
۱۱۱۱1
**()2۱111
-۱۱۱12
**()-1۱1۱2
-۱۱۱22
**()-8۱۱1۷
-۱۱۱21
*()-2۱8۷2
۱۱۱2۱
()1۱1۱۷
۱۱1۱1
1۱911
9۱۱2۱
۱۱۱۱۱
۱۱2۱۷
۱۱۱۱۱
29۱119
۱۱۱۱۱
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ضریب تعیین تعدیل شده مدلهای آزمون نشان میدهد که به ترتیب  11۱2و  1۱۱1درصد از
تغییرات متغیر وابسته ناکارایی سرمایهگذاری توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل تبیین است .آماره
دوربین واتسون مدلهای پژوهش بین  1۱۱و  2۱۱بوده و میتوان تایید نمود که خطاها یا تفاوت بین
مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینی شده به وسیله مدل رگرسیون ،از یکدیگرمستقل هستند .مقدار سطح
معنیداری  Fبرای هر سه مدل برابر با  ۱۱۱۱۱و کوچکتر از  ۱۱۱۱درصد میباشد که حاکی از معنی-
داری کل مدل است .عالوه بر این ،با توجه به مقادیر مربوط به آماره  Fلیمر و آماره کای  -دو
هاسمن ،باید برای تخمین مدل از روش اثرات ثابت استفاده گردد.
نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایهگذاری شرکت-
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی  1898-1811میباشد .نتایج فرضیه-
های پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی باال و استفاده بیشتر از بدهیهای کوتاه مدت (سررسید
پایین بدهی) کارایی سرمایهگذاری را افزایش میدهد .عالوه براین ،شواهد نشان داد که کیفیت
حسابرسی و سررسید پایین بدهی یک ارتباط جایگزین در بهبود کارایی سرمایهگذاری دارند .در
شرکت هایی با بدهی کوتاه مدت پایین ،تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارایی سرمایهگذاری نسبت به
شرکتهایی که از میزان بدهیهای کوتاه مدت زیادی استفاده میکنند بیشتر است .این یافتهها پیشنهاد
میکند در شرکتهایی با کیفیت حسابرسی پایین سررسید بدهی یک مکانیزم اصلی برای
اعتباردهندگان در کنترل رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا میکند .از سوی دیگر ،در شرکتهایی
که کیفیت حسابرسی باال است اطالعات حسابداری ممکن است برای نظارت بر مشکالت ناکارایی
سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد .همچنین ،یافتهها نشان میدهد که شرکتهای ایرانی از
ناکارایی سرمایهگذاری رنج میبرند .از یک طرف اغلب شرکتها در حال حاضر به علت مشکالت
نمایندگی ،سرمایهگذاری بیشتر از حد گستردهای دارند و ممکن است بطور جدی از جریانهای نقد
آزاد برای این رویکرد سوءاستفاده کنند و از سوی دیگر محدودیتهای تامین مالی و نیاز جدی به
سرمایهگذاری ،به علت عدم تقارن اطالعاتی میباشد .بنابراین به نظر میرسد بدهیهای کوتاه مدت در
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شرکتهایی با کیفیت حسابرسی باال عاملی موثر در جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی و مشکالت
نمایندگی ،میباشد.
با عنایت به تاثیری که بدهیهای کوتاه مدت و کیفیت حسابرسی در کاهش مشکالت ناکارایی
سرمایهگذاری دارند چنانچه استفادهکنندگان صورتهای مالی به درک استفاده از بدهیهای کوتاه
مدت در شرکتهایی با کیفیت حسابرسی پایین نایل شوند ،باید نسبت به احتمال وقوع سرمایهگذاری
بیشتر از حد و کمتر از حد در شرکت موردنظر ،توجه داشته باشند تا از این طریق به تصمیمگیری
منطقیتر رهنمون شوند .به بیان دیگر ،سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در زمینه تصمیمهای مربوط به
این که آیا منابع خود را در اختیار شرکتها قرار دهند یا خیر و همچنین ،اینکه چه مقدار منابع و
تحت چه شرایطی این کار صورت میگیرد ،میتوانند از نتایج این تحقیق بهرهمند گردند .همچنین
شایسته است سازمان حسابرسی و دیگر نهادهای قانونگذاری و نظارتی ،در تدوین استانداردهای
حسابداری و قوانین مالی ،مقوله سررسید بدهی و کارایی سرمایهگذاری را مورد عنایت بیشتر قرار
دهند و با ارائه رهنمودهای الزم استفاده کنندگان از اطالعات مالی را جهت اتخاذ تصمیمهای بهینه و
آگاهانه ،یاری نمایند.
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