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Abstract
The emergence of a new theory of "Macroaccounting" with a new wave of accounting
research over the last decade tries to explain and apply accounting information in
economic forecasts. The Macroeconomic theory suggests that economists and
macroeconomic forecasters use accounting aggregate information at the macroeconomic
level. For example, from accounting earnings to forecast GDP, from cost stickiness to
forecast unemployment, from the ratio of book value to market value to predict inflation,
and from the pricing model of capital assets Used for economic growth. The present study
investigates the accuracy of GDP forecasting based on the comparative information of
inflated and non-inflated accounting earnings aggregate. The statistical population of this
research includes all companies listed in Tehran Stock Exchange. Macro accounting
emphasizes economists' view of seasonal accounting for financial accounting. So the data
are collected seasonally and observations are 40 times (2007:Q1-2017:Q4). The method is
multivariable time series model with rolling regression. Also, for estimating the prediction
accuracy, the methods of mean error magnitude, mean squared error and mean error
percentage criterion are used. Evidence show that accounting earnings aggregate as well as
depreciated accounting earnings increase the accuracy of GDP forecasts over future
periods. Another finding of the study is the efficiency of predicting the accuracy of
accounting earnings aggregate relative to accounting earnings depreciation. As a result, the
spread of aggregate accounting erning growth reduces the forecasting error of GDP and
reduces the high-speed GDP. A one-unit increase in the standard deviation of the quarterly
growth of quarterly accounting earnings forecasts 0.94 GDP for future periods. The results
also showed that GDP forecasts using depreciated Ernings with 7% error and inflated
ernings with 10% error are the most appropriate forecasts for GDP.
Keywords: Forecasting accuracy, GDP, Erning Aggregate, Inflation, Macro accounting.
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چکیده
ظهور نظریۀ نوین «حسابداری کالن» با موج جدیدی از پژوهشهای حسابداری طی دهۀ اخیر سعی در تبیین و بهکارگیری
اطالعات حسابداری در پیشبینیهای اقتصادی دارد .نظریۀ حسابداری کالن پیشنهاد میکند اقتصاددانان و پیشبینیکنندگان
شاخصهای کالن اقتصادی از اطالعات تجمعی حسابداری در سطح اقتصاد کالن استفاده کنند؛ برای مثال ،از سود حسابداری
برای پیشبینی تولید ناخالص داخلی ،از چسبندگی هزینه برای پیشبینی نرخ بیکاری ،از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار
برای پیشبینی نرخ تورم و از مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای برای رشد اقتصادی استفاده شود .بر اساس این ،در
پژوهش حاضر ،با تکیه بر نظریۀ حسابداری کالن ،آزمون دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطالعات مقایسهای
سود حسابداری تجمعی متورم و تورمزداییشده بررسی شده است .جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران است .گردآوری دادهها بهصورت فصلی و مشاهدات شامل  40دوره زمانی ( 1 :1387تا )4 :1396
است .روش انجام پژوهش ،الگوی سری زمانی چندمتغیره و رگرسیون غلتان است .همچنین ،بهمنظور بررسی دقت پیشبینی
از روشهای میانگین قدرمطلق خطا ،میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است .نتایج
حاصل از انجام این پژوهش نشان دادند سود حسابداری تجمعی و همچنین ،سود حسابداری تورمزداییشده ،دقت
پیشبینیتولید ناخالص داخلی را طی دورههای آتی افزایش میدهد .از دیگر یافتههای پژوهش ،کارایی دقت پیشبینی سود
حسابداری تجمعی متورم نسبت به سود حسابداری تجمعی تورمزداییشده است؛ درنتیجه ،پراکندگی رشد سود حسابداری
تجمعی ،خطای ارائۀ مجدد پیشبینی تولید ناخالص داخلی را کاهش و با سرعت باال ارائۀ مجدد تولید ناخالص داخلی را
کاهش میدهد .افزایش یک واحد در انحراف معیار پراکندگی رشد سودهای فصلی حسابداری سهماهۀ قبل ،ارائۀ مجدد تولید
ناخالص داخلی اسمی را به میزان  %9و تولید ناخالص حقیقی را به میزان  %10برای دورههای آتی پیشبینی میکند .همچنین،
نتایج نشان دادند پیشبینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از سود تورمزداییشده با ا %7خطا و سود متورم با  10%خطا
مناسبترین پیشبینی را برای تولید ناخالص داخلی دارد.
واژههای کلیدی :دقت پیشبینی ،تولید ناخالص داخلی اسمی ،تولید ناخالص داخلی حقیقی ،سود حسابداری تجمعی ،تورم،
حسابداری کالن
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هم خواهند شد .با کمی تأمل در نرخهاای اعالمشاده

مقدمه
تحوالت اخیر دنیای اقتصاد مانند توسعۀ اقتصاادی

در آمارههااای منتشرشااده درخصااو

هاار فصاال،

کشاورها ،تغییار نقاش دولات در اقتصااد ،اهمیات

مشاهده میشود تفاوت برای هر فصل بسیار تأملپذیر

روزافزون برخی بخشها مانناد ارتباطاات و خادمات

است []4؛ برای مثال ،برای تولید ناخالص داخلای در

رایانهای و توجه روزافزون به مساائل زیساتمحیطی

فصال بهااار یااک نارخ در سااهماهۀ دوم سااال منتشاار

موجب پیچیدگی فراوان مسائل اقتصاادی شاده اسات.

میشود .پس از اعالم نخستینبار ،در فصول آتی یاک

شاخصهای اقتصادی مانند تولیاد ،مصارف ،تشاکیل

نرخ دیگر برای همان فصل بهعنوان نرخ اصال شاده،

سارمایه ،شااخصهای قیماات و شااخص تااورم از

منتشر و گاهی طی سالهای آتی مشاهده میشود یک

ابزارهای مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشاور،

نرخ با عنوان تجدید ارائه برای همان فصل بهار مجدد

تصامیمگیری و سیاساتگذاری کاالن و بلندمادت

انتشار مییابد و این سیکل ،حکایت از وجود خطا در

هستند .به همین منظور ،اعتبار و اعتماد به آنها اهمیات

پیشبینیهای اقتصاددانان در بانک مرکازی دارد .ایان

خاصی دارد [ .]6تهیۀ شاخصهای اقتصادی ،نیازمناد

خطا در تولید ناخالص ملی حقیقی و اسامی هماواره

آمار و اطالعات گوناگون در زمینههای مختلاف مانناد

وجود دارد .در بررسی روند تولید ناخالص ملی ،یاک

وضعیت اشتغال ،صادرات و واردات ،هزیناه و درآماد

سال ،سال پایه مدنظر قرار میگیرد .سال پایه یکای از

بخشهای دولتی ،خصوصی ،صنعتی و خانواری است.

سالهایی است که کشور از لحاا بیکااری ،تاورم و

سیاستگذاران اقتصادی عالقهمندند روند و تحاوالت

تولید ،وضاعیت خاوبی دارد .اگار در دورهای ،تولیاد

شاخصهای کالن اقتصادی نظیر تولید ملای ،مصارف

ناخالص ملی با قیمتهای همان سال مادنظر (قیمات

خانوار و دولت ،واردات و صادرات و تشکیل سرمایه

جاری) مقایسه شود ،به آن تولید ناخالص ملی اسامی

را پیگیری و اثر سیاستهای اتخاذشده را ارزیابی کنند.

و اگر تولید ناخالص ملی بر حسب قیمتهاای ساال

بانک مرکزی طی هار فصال باا نماگرهاای اقتصاادی

1

پایه مقایسه شود ،به آن تولید ناخالص حقیقی گویناد.

گزارش شاخصهای عمده اقتصادی را اعالم میکناد؛

مسئلهای که انجام چنین پژوهشی را ضاروری کارده،

اما ارقام این شاخصها به دالیال مختلاف در معار

وجود خطای ناپذیرفتنی در اعالم شاخصهای کاالن

تغییر یا تجدیدنظر قرار دارند [ .]6یکای از دالیال آن،

اقتصادی است .نمودار ( )1نشاندهندۀ خطای موجود

تخماااین کارشناساااان در جمااا آوری اطالعاااات و

در پیشبینااای تولیاااد ناخاااالص داخلااای اسااات.

پیشبینی آن است .این شاخصها پس از اعالم باناک
مرکزی طی فصاول آتای اصاال میشاوند و گااهی
مشاهده میشود طی سنوات آتی حتای تجدیاد ارائاه
https://www.cbi.ir/category/EconomicTrends_fa.aspx
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نمودار  .1تولید ناخالص داخلی واقعی و اصالحنشده (اسمی) و تولید ناخالص داخلی واقعی و اصالحنشده (حقیقی)
منب  :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

نگاره ( )1زمان و اعالم تغییرات تولیاد ناخاالص

نشان میدهد.

داخلی را برای برخی از فصول باازه زماانی پاژوهش
نگاره  .1زمان تجدیدنظر تولید ناخالص داخلی
فصل

نوع

اعالم
تغییرات

فصل

نوع

اعالم

فصل

تغییرات

نوع

اعالم
تغییرات

 1389Q1تجدیدنظرشده

1389Q4

1391Q3

تجدیدنظرشده

1391Q4

 1393Q3تجدیدنظرشده

1393Q4

 1390Q1تجدیدنظرشده

1390Q4

1392Q1

تجدیدنظرشده

1392Q4

 1395Q1تجدیدنظرشده

1395Q4

 1390Q2تجدیدنظرشده

1390Q4

1392Q2

تجدیدنظرشده

1392Q4

 1395Q2تجدیدنظرشده

1395Q4

 1390Q1تجدیدنظرشده

1391Q3

1392Q3

تجدیدنظرشده

1392Q4

 1395Q3تجدیدنظرشده

1395Q4

 1390Q2تجدیدنظرشده

1391Q3

1393Q1

تجدیدنظرشده

1393Q2

 1396Q1تجدیدنظرشده

1396Q3

 1390Q3تجدیدنظرشده

1391Q3

1393Q1

تجدیدنظرشده

1393Q3

 1396Q2تجدیدنظرشده

1396Q3

 1390Q4تجدیدنظرشده

1391Q3

1393Q2

تجدیدنظرشده

1393Q3

 1396Q1تجدیدنظرشده

1396Q4

 1391Q1تجدیدنظرشده

1391Q4

1393Q1

تجدیدنظرشده

1393Q4

 1396Q2تجدیدنظرشده

1396Q4

 1391Q1تجدیدنظرشده

1391Q4

1393Q2

تجدیدنظرشده

1393Q4

 1396Q3تجدیدنظرشده

1396Q4

منب  :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

با پذیرش ارتباط نزدیک بازار سارمایه و سااختار

نسبت به اطالعات حسابداری تا کنون یافات نشاد و

اقتصادی کشور انتظار میرود اطالعات حسابداری در

نتایجی درخصو

اینکاه آیاا اطالعاات حساابداری

پیشبینی شااخصهای کاالن اقتصاادی کشاور مفیاد

صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشاده در باورس

باشااد .در ایااران شااواهد روشاانی دربااارۀ اینکااه آیااا

اوراق بهادار تهاران در بارآورد شااخصهای اقتصااد

اطالعات حسابداری در برآورد شااخصهای اقتصااد

کالن ،به افزایش دقت پیشبینیهاا منجار میشاود یاا

کالن دخیلاند یا خیر ارائه نشده است .باوجود اینکاه

خیار ،دردساترس نیسات .پاژوهش حاضار براسااس

پژوهشهای خارجی متفاوتی اطالعات حساابداری را

تئوریهااای اقتصااادی نظیاار قااانون اوکااان )1963(1و

برای بهباود وضاعیت پیشبینای شااخصهای کاالن

قاعااده تیلااور ،)1993(2انتظااار دارد سااودهای فصاالی

اقتصادی پیشانهاد کردهاناد ،در کشاور ایاران شاواهد
روشنی دربارۀ واکنش شااخصهای کاالن اقتصاادی

Okun
Taylor rule

1
2
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حسابداری در شارکتها ،تواناایی کااهش خطاهاای

برخای اطالعاات و دادههاای اساسای حساابداری ،از

فعلی را در پیشبینای تولیاد ناخاالص داخلای داشاته

دقت الزم برخوردار نیسات .چاون برآوردهاای اولیاۀ

باشد و دقت پیشبینی را به طرز چشمگیری افازایش

کالن اقتصادی که ساازمانهای آمااری دولتای منتشار

دهد .بر اساس این ،مسئلۀ این پژوهش بدین صاورت

میکنند ،این اطالعات را بهطور کامل در بر نمیگیرد.

است که سود حسابداری تجمعی به بهباود پیشبینای

مضاف بر این ،باا برجستهشادن بحاو ارزش زماانی

تولید ناخالص داخلی در محاسبات اقتصاددانان باناک

پااول ،اجاارای حسااابداری کااالن ضاارورت بیشااتری

مرکزی منجر میشود یا خیر و توانایی بهباود خطاای

مییابد .بر اساس ایان ،پاژوهش حاضار باه بررسای

موجود در پیشبینی شاخصهای اقتصادی و افازایش

آموزندهبودن سود حسابداری تجمعی برای پیشبینای

دقت آنان را دارد یا خیر؛ زیرا پیشبینای مقادماتی از

رشد تولید ناخاالص داخلای ،باه ارائاۀ ماوج جدیاد

شاخصهای اقتصادی باه دلیال نادیادهگرفتن دادههاا،

پژوهشهای حسابداری با عنوان تبیین حساابداری در

اطالعااات و خروج ای حسااابداری از دقاات الزم

اقتصااد کاالن بهصاورت قصاار حساابداری کاالن

برخوردار نیستند .همچنین ،فرضیههای پژوهش بادین

میپاردازد .پیوناد ناوین باین حساابداری و اقتصااد،

صورت تبیین شدهاند که پارامترهای حسابداری ،دقت

حسابداری کالن محسوب میشود .پژوهش حاضر باا

پیشبینی شاخصهای کالن اقتصادی را طی دورههای

بهرهگیری از قدرت توضیحی اطالعات حساابداری و

آتی (نسبت به در نظر نگارفتن اطالعاات حساابداری

ارزش پیشبینیکنندگی ارقام حسابداری ،این اعتقاد را

در محاساابات شاااخصهای اقتصاااد کااالن) افاازایش

دارد که میتوان از اطالعات حسابداری در پیشبینای

میدهد .پس متصور میشاود ایان ضاعف باا در نظار

شااخصهای کاالن اقتصاادی بهاره بارد .در اداماه،

گرفتن متغیرهاای حساابداری ،پوشاش داده شاود .در

چارچوب نظری و توسعۀ فرضیههای پژوهش بررسی

ادامه ،مبانی نظری و توسعۀ فرضیهها ،پیشینۀ پژوهش،

شده است.

روش اجاارا ،یافتااهها ،بحااو و نتیجااهگیری بررساای

تولید ناخالص داخلی و دقت پیشبینیی اطالعیات

شدهاند.

اقتصادی

مروری بر مبانی نظری و توسعۀ فرضیهها

پیشبینی متغیرهای عمادۀ اقتصاادی در دورههاای

در حالی که بدنۀ بزرگ پژوهشهای حساابداری،

مختلف ماهانه ،فصلی و ساالنه بهمنظور برنامهریزی و

شاواهدی باار نقااش اطالعااات حسااابداری در سااطح

سیاستگذاریهای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.

دادههای شرکت را فراهم میکند ،برای بررسی ادبیات

در میان این متغیرها ،تولید ناخالص داخلی از مهمترین

نظری ارتباط بین سود تجمعی حساابداری و اقتصااد

شاخصهای اقتصادی است که کسب آگاهی از روناد

کالن ،ناشناخته باقی مانده است .پراکندگی رشد ساود

تحوالت فعلی و آتی آن میتواناد باه سیاساتگذاران

حسااابداری حاااوی اطالعاااتی دربااارۀ روناادهای
تخصاایص مجاادد نیرویکااار ،تغییاارات بیکاااری و
درنهایت تولید کل است []40؛ ولی پیشبینی مقدماتی
از تولید ناخالص داخلی عموماً به دلیل نادیادهگرفتن

اقتصادی و تصمیمگیرندگان اقتصادی کماک کناد تاا
راهکارهای مناسب را برای جلاوگیری از بحرانهاا و
بهبود وضعیت اقتصادی اتخاذ کنند [ .]5معماولترین
معیار برای ارزیابی کیفیت یک پیشبینی اقتصاد کالن،
دقت آن در پیشبینی تولید ناخالص داخلی است [.]9
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تولید ناخالص داخلی شامل تمام ماواردی اسات کاه

همکاران [ ]27با معرفای شااخص ساود حساابداری

شرکتهای واق در یک کشور و همه ماردم و آحااد

2

تجمعی 1،ناالردی و اوگنوا [ ]40بازده ساهام تجمعای،

جامعه تولید میکنند و شامل مجموع ارزش خادمات

کاااونچیچکی و پاتاتوکااااس [ ]35در پژوهشهاااای

و کاالهای نهایی در یک کشاور اسات کاه طای یاک

متفاوتی و همچنین ،پژوهش زامبرناا [ ]45باا معرفای

دوره معین ،تولید میشود [13و .]14در ایان تعریاف،

نسبت سودآوری تجمعی(3یا محار ماالی و مالیااتی

کاال و خدماتی که در انتهای یک زنجیارۀ تولیاد قارار

اثرگذار بر نسبت سودآوری) ،عبداهلل [ ]10باا معرفای

میگیرند و برای تولیاد و خادمات دیگار خریاداری

نسبت تجمعای ارزش باازار ساهام باه ارزش دفتاری

نمیشوند ،کاالها و خدمات نهایی محسوب میشاوند

سهام 4،دو و نبار [ ،]22الیوریون و پاتاتوکااس [ ]37و

[16و .]17تولید ناخالص داخلای مانناد هار شااخص

کراولاای [ ]19بااا معرفاای محافظااهکاری تجمعاای

دیگری ،کارکردهای مثبات و نیاز خطاهاای خاود را

حسااابداری 5،آلااوی و هااوافلی [ ]12و روکساالین و

دارد .بانک مرکزی برآوردهای اولیاۀ تولیاد ناخاالص

همکاران [ ]43با معرفی چسبندگی تجمعای هزیناهها

داخلی را برای هر فصل طی ماه پایانی دوره ساهماهه

و ناااالردی و اوگنااوا [ ]41بااا معرفاای رشااد تجمعاای

منتشر میکند .مقادیر اولیه طی دورههای آتی متفاوت،

استخدام نیروی کار در شرکتها 7،رسالت تبیین نقاش

ارائۀ مجدد میشوند و بین مقادیر اولیاۀ منتشرشاده و

اطالعااات حسااابداری را در پیشبیناای شاااخصهای

مقادیر نهایی تفاوت چشمگیری وجاود دارد []30؛ باا

کالن اقتصادی بر عهده داشتهاند .این پیوند نوین باین

این حال ،مقایسۀ تخمینهای اولیۀ اعالمشده با مقادیر

رشتۀ حسابداری و اقتصاد «حسابداری کالن» 8معرفای

نهایی ،حاکی از افقهای بسیار طوالنیمدت پیشبینای

میشود .نظریۀ حسابداری کالن به کاارایی اطالعاات

است که بسته به نوع انتخاب تخمین اولیه ،طول آنهاا

حسابداری در پیشبینی شاخصهای کاالن اقتصاادی

متفاوت است .عالوه بر این ،ارائۀ مجدد طوالنیمادت

میپردازد .حساابداری کاالن ساعی دارد تاا محتاوای

تولید ناخالص داخلی ،ناشی از تغییرات روششناختی

اطالعاتی دادههای حسابداری بهویژه کارایی سودهای

 ،ژاسر و کوشاربایوا []46

حسابداری تجمعی کال شارکتها در ساطح اقتصااد

در پژوهشی به بررسی مشکالت در ارزیاابی دقات و

کالن ،ارزیابی و تحلیل شود .به عبارتی دیگار ،هادف

صحت پیشبینیهای اقتصاد کالن پرداختهاند و به این

در حسابداری کالن ،بررسی این موضوع است که آیاا

نتیجه رسیدند که پیشبینیهای تجدیدنظرشده ،خطای

دادهها و اطالعات حسابداری ،تغییارات در وضاعیت

کمتری را نشان میدهند که میتواند نیاز به همااهنگی

آتی شاخصهای اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی را

بیشتر مقامات دولتی در فرآیند تهیۀ پیشبینیها ،ایجاد

تبیین میکنند .ظهور این تئوری بهواسطۀ وجود خطاا

سیستم ارزیابی مستقل از کیفیت آنها و بهبود وضعیت

در پیشبینی شاخصهای کالن اقتصادی اسات ].[40

شفافیت آنها را منعکس کند.

سود حسابداری ،یکی از بارزترین اطالعاتی است کاه

است [ .]9در این خصو

6

سود تجمعیی ،سیود متیورم و تورمزداییشیده در
حسابداری کالن
بهتازگی پژوهشهای نوین در رشاتۀ حساابداری،
نظیااار نااااالردی و اوگناااوا [ ،]41کاااونچیتچکی و
پاتاتوکاس [ ،]36نااالردی و ساادکای [ ]39و هاان و

1

Aggregate Accounting Earnings
Aggregate Stock Returns
3 Aggregate Profitability Rate
4 Aggregate Book-to-Market Rate
5 Aggregate Accounting Conservatism
6 Aggregate Cost Stickiness
7 Employment
8 Macroaccounting
2
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شایان توجه پیشبینیکنندگان شااخصهای اقتصاادی

میکنند که تصور میکنند تورم ،ساودهای بااالتری را

قرار نمیگیرد .مفهوم سود ازجملاه مفااهیم کااربردی

باارای دسااتمزدهای اساامی مشااخص ایجاااد میکنااد.

در یک واحد اقتصادی است.

درنهایاات ،کااارگران میفهمنااد دسااتمزدهای واقعاای

ارتباط نظری اطالعات حسابداری و شااخصهای

کاهش یافتاه اسات؛ باه طاوری کاه آنهاا باه سامت

کالن اقتصادی ،نظیر سود حسابداری تجمعی و تولیاد

دستمزدهای پولی بیشتر کشش مییابناد .ایان مسائله

ناخالص داخلی برگرفته از رابطۀ نرخ بیکاری با رشاد

موجب میشود منحنی فیلیپس به سمت باال و راسات

تولیااد ناخااالص داخلاای در اقتصاااد کااالن اساات.

منتقاال شااود .همچنااین ،تااورم موجااب تغییاار بهااای

پراکناادگی رشااد اشااتغال ،پراکناادگی بااازده سااهام و

تمامشدۀ داراییها میشود .تغییارات ماورد انتظاار در

پراکندگی رشد سود ،از عوامل تعیین تخصیص مجدد

نرخ تورم باعو تغییار نارخ تنزیال میشاود .عوامال

نیروی کار (ارائۀ روشی برای تخصیص بهیناۀ نیاروی

عرضه و تقاضا بر ریساک شارکت اثار میگذارناد و

کار و اشتغال) اسات .تخصایص مجادد نیاروی کاار

عواملی از این دست ،ثبات پارامترها را نفای میکنناد.

شرکتهای پذیرفتهشاده در باورس اوراق بهاادار در

این روند و تجزیهوتحلیل بهطور دائام درحاال تغییار

اقتصاد کاالن باا تغییارات بیکااری ،ارتبااط مثبات و

است .وجود چنین وضعی ایجاب میکند حساابداران

تغییرات بیکاری طباق قاانون اوکاان باا رشاد تولیاد

هار روز ساود خاالص را محاساابه کنناد تاا آن را بااا

ناخالص داخلای ارتبااط منفای دارد .همچناین ،طباق

واقعیتهای اقتصادی هماهنگ کنناد ][32؛ درنتیجاه،

منحنی فیلیپس بین تغییرات بیکااری و تاورم ارتبااط

این نقد وجود دارد کاه ساود حساابداری تجمعای از

مثبتاای وجااود دارد .همچنااین ،،چساابندگی هزینااه،

تورم تأثیر میگیرد .بر اساس این ،برای رف این نقاد،

پیشبینیکنندۀ نرخ بیکاری و نسبت ارزش دفتری باه

از سااود حسااابداری تجمعاای تورمزداییشااده باارای

بازار ،پیشبینیکنندۀ نرخ تورم است .منطبق بر تئوری

بررسی دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلای اساتفاده

اثر بینالمللی فیشار ،باین تاورم و نارخ بهارۀ باانکی

میشود .پس انتظار میرود سود حساابداری تجمعای

ارتباااط مثباات وجااود دارد .از منظاار اقتصااادی سااود

تورمزداییشده ،دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلای

حسابداری ،بازده سهام و استخدام شرکتها باهعنوان

را افزایش دهد .نقدی که نظریۀ حسابداری کاالن بار

پیشبینیکنندۀ تغییرات تقاضای نیروی کار است .پس

گزارشگری بهای تمامشده تااریخی دارد ،متورمشادن

یک نتیجاۀ کلای طباق قاانون اوکاان از ایان ارتبااط

سااود بااه دلیاال افاازایش سااطح عمااومی قیمتهااا در

استنباط میشود که تغییرات بیکااری باا رشاد تولیاد

کشورهای دچار تورم شدید است .حساابداری کاالن

ناخااالص داخلاای رابطااۀ منفاای و سااود حسااابداری

بیاااان میکناااد ساااود حساااابداری قبااال از اینکاااه

تجمعی با اشتغال رابطۀ مثبت دارد ].[40

پیشبینیکنندگان اقتصادی به آن توجه داشاته باشاند،

مبتناای باار تئااوری اقتصااادی منحناای فیلیااپس

نخست باید تعدیل شوند [.]41

همبستگی کوتاهمدتی بین شو های تاورم و اشاتغال

نقش سود حسابداری متیورم و تورمزداییشیده در

وجود دارد .وقتی شو تورمی رخ میدهد ،کاارگران

پیشبینی تولید ناخالص داخلی

با پذیرش دستمزد کمتر فریب میخورند؛ چاون آنهاا

سود حاوی اطالعاتی دربارۀ تولید ناخالص داخلی

کاااهش دسااتمزدهای واقعاای را بالفاصااله مشاااهده

است که از سایر مناب اولیاه حاصال نمیشاود .ساود

میکننااد .شاارکتها آنهااا را بااه ایاان دلیاال اسااتخدام

یک شرکت جزئی از درآمد ناخاالص داخلای کشاور
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است که معادل تولید ناخالص داخلی مبتنی بر درآماد

اندازهگیری تولید ناخالص داخلی است؛ درنتیجه ،نرخ

است .سود شرکت به درآمد مشمول مالیاات شارکت،

رشد سود حسابداری میتواند جاایگزینی بارای نارخ

بسیار نزدیک است .دادههای مالیااتی باا یاک تاأخیر

رشد سود شرکت باشد که بهعنوان محر

اصلی نرخ

زمااانی دوساااله دردسااترس اساات؛ در اینصااورت،

رشد اقتصادی مطر است.

برآوردهای سود سهماهه از آخرین رقم ساالنه ،برآورد

حسااابداری کااالن بیااان ماایدارد از اطالعااات

میشود .سود تجمعی (سودهای میاندورهای) حاصال

حسابداری تجمعی در زماان واقعای بارای شناساایی

از اصول پذیرفتهشدۀ حسابداری و سود شرکت (سود

خطاهای اعالمیاههای اولیاۀ تولیاد ناخاالص داخلای

ساااالنه) بهشاادت بااههم وابسااتهاند [ .]21بااا ارتقااا و

(برآورد اولیه) اساتفاده میشاود .انتظاارات اقتصاادی

افزایش سود دورههای پیشین شرکتها چه بهصورت

کالن که با انتشار این اعالمیهها شاکل میگیرناد ،بار

فصلی و چه بهصورت سااالنه ،انتظاار مایرود تولیاد

طیااف وساایعی از تصاامیمهای ارگانهااای دولتاای و

ناخالص داخلای طای دوره جااری افازایش یاباد .در

کارگزاران اقتصادی تاأثیر میگذارناد؛ باا ایان حاال،

صورتی کاه اطالعاات حساابداری باهطور کامال در

برآوردهای اولیه براساس اطالعات نادرست و نااقص

پیشبینیهای اقتصادی گنجاناده نشاود ،صاورتهای

اساات و بااهطور معمااول طاای چناادین سااال بعااد بااا

مالی باالگرا (دارای ارزش باال ولی بهرهبردارینشاده)

دردسترس قارار دادن اطالعاات بیشاتر ،مجادد بیاان

خواهنااد بااود [ .]4کااونچیتچکی و پاتاتوکاااس [ 34و

میشااوند .ناااالردی و اوگنااوا [ ]40بااه ایاان نتیجااه

 ]35معتقدند سود حسابداری تهیهشده بر مبنای اصول

رسیدهاند که پراکندگی رشد سود ،تجدید ارائۀ تولیاد

پذیرفتهشااادۀ حساااابداری (خروجااای تجمعاااای

ناخااالص داخلاای را پیشبیناای میکنااد؛ زیاارا حاااوی

صااورتهای مااالی میاااندورهای) از قابلیاات الزم در

اطالعات اقتصاد کالن است که اقتصااددانان کاامالً در

جایگزینی با سود شرکت (خروجی صورتهای مالی

نظر نگرفتهاند .این ادعا در نمودار ( )2بیان میشود.

ساالنه) برخوردار اسات کاه یکای از اجازای اصالی

نمودار  .2زمانبندی اعالمیههای تولید ناخالص داخلی و تجدید ارائۀ تولید ناخالص داخلی

براساس نمودار ( ،)3حسابداری کالن معتقد است

حسااابداری تجمعاای ،ارزش پیشبینیکنناادگی ارقااام

جاادای از اینکااه سااود حسااابداری تجمعاای ،ارزش

تجدیدنظرشدۀ تولید ناخالص داخلی را دارد .در ایان

پیشبینیکنناادگی تولیااد ناخااالص داخلاای را طاای

خصااو

 ،هااان و همکاااران [ ]27در پژوهش ای بااه

دورههای آتی دارد و دقت پیشبینای تولیاد ناخاالص

بررسی نگاهی دیگر به محتوای اطالعات اقتصاد کالن

داخلی را طی دورههای آتای افازایش میدهاد ،ساود

درآمد کل :شواهد از بازار کار پرداختهاناد و باه ایان
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نتیجه رسیدند که نهتنها اخباار ساود جم آوریشاده،

جورگنسن و همکااران [ ]32بیاان میکنناد ساود

اطالعات مربوط به آیندۀ بازار کار را انتقال میدهناد،

شرکتها بخشی از تولید ناخالص داخلی اسات و باا

محتوای اطالعاتی آنهاا را باه ساایر متغیرهاای کاالن

سایر اجزای تولید ناخاالص داخلای همخاوانی دارد؛

اقتصادی در افقهای کوتاهمدت میافزاید.

اقتصاددانان در محاسبات این شاخص مهام اقتصاادی

دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی بیا تکییه بیر

به سود توجه نمیکنند و این یکی از دلیل وجود خطا

اطالعات مقایسهای سود حسابداری تجمعی متیورم

در پیشبیناای تولیااد ناخااالص داخلاای اساات .ارتباااط

و تورمزداییشده

نظاری سااود حساابداری تجمعاای و تولیاد ناخااالص

بازار سرمایه بخشی از بازارهاای ماالی را تشاکیل

داخلاای برگرفتااه از رابط اۀ بیکاااری بااا رشااد تولیااد

میدهد .بورس اوراق بهاادار باهعنوان نماینادۀ باازار

ناخالص داخلی در اقتصاد اسات .از منظار اقتصاادی،

سرمایه ،وظیفۀ تأمین وجوه مالی بلندمدت بنگاههاای

سااود حسااابداری بااهعنوان پیشبینیکنناادۀ تغییاارات

اقتصادی و شرکتها را به عهاده دارد .ممکان اسات

تقاضای نیروی کار است و یک نتیجۀ کلی طبق قانون

شاارکتها باارای تااأمین مااالی ،سااهام منتشاار کننااد.

اوکان از ایان ارتبااط اساتنباط میشاود کاه تغییارات

شرکتها از این طریق از مناب مطمائن و ارزانقیمات

بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلای رابطاۀ منفای و

در جهت ارتقای سرمایۀ خود بهرهمند میشاوند [.]29

سود حسابداری تجمعی با اشتغال رابطاۀ مثبات دارد.

خروجی فعالیت شرکتها با عنوان ساود حساابداری

اینکه آیا این مزایا باه ساودمندی افزایشای پراکنادگی

در چاااارچوب اصاااول پذیرفتهشااادۀ حساااابداری

رشد سود برای استنباط مجدد تخصیص نیاروی کاار

اندازهگیری میشود .هدف از اندازهگیری سود ،تعیاین

تبدیل میشود یا بهباود دقات برآوردهاای اقتصاادی

عملکرد واحد تجاری طی یاک دوره ماالی در قالاب

کالن اولیه ،درنهایات یاک ساؤال تجربای اسات کاه

صورتحساب ساود و زیاان اسات [ .]42گاردآوری

نیازمنااد بررساای نظااری و آزمونهااای تجرباای دارد.

اطالعات دربارۀ قیمت ساهام شارکتها و همچناین،

برآورد اولیه از تولید ناخالص داخلی ،تا حدی مبتنای

لزوم سرعت در واکنش نسبت به تغییارات روزماره و

بر اطالعات برآماده از روناد دورههاای قبلای اسات.

پیاپی بازارهای سرمایه باه ضارورت و اهمیات ساود

دقت برآورد روند دورههای قبلای و درنتیجاه ،ارقاام

حسابداری و صورتحساب سود و زیاان حسابرسای

اولیۀ تولید ناخالص داخلی ،میتواند با درج اطالعات

منجر شده اسات؛ زیارا ساود از مهمتارین عوامال و

رونااد دیگاار شاااخصهای کااالن اقتصااادی در هاار

پارامترهای تأثیرگاذار و تعیینکننادۀ قیمات ساهام در

شاخصِ متفاوت با تولید کل ،بهبود یابد .بیکاری یکی

بازارهااای ساارمایه اساات .همچنااین ،مهمتاارین اباازار

از این شاخصها است .تغییرات بیکاری با رشد تولید

ارزیابی عملکرد یک مادیر ،ساود حساابداری اسات

ناخالص داخلی رابطۀ منفی دارد؛ باا ایان حاال ،آماار

[]16؛ بنااابراین از دیاادگاه و منظاار سیسااتم رفتااار

اشتغال در هر سهماهه دقیاق نیسات؛ بناابراین ،بهباود

اطالعاااتی ،سااود نتیجااۀ فعالیاات مااالی و عملکاارد

برآورد روند بیکاری به بهبود تخمین روند رشد تولید

حسابداری است.

ناخالص داخلی کمک میکناد کاه باه ارقاام دقیاقتر
تولیااد ناخااالص داخلاای اولیااه (باارآورد اولیاۀ تولیااد
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تخمین بیکاری میتواند بهبود یابد [.]40

ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی) منجر میشود .با
در نظر گرفتن تخصیص مجدد نیاروی کاار ،صاحت

رشد تولید ناخالص داخلی

)(-

تخصیص مجدد نیروی کار
تغییرات بیکاری

پراکندگی رشد اشتغال (استخدام)

)(+

پراکندگی بازده سهام

تخصیص مجدد نیروی کار

پراکندگی رشد سود

نمودار  .3چارچوب نظری ارتباط بین شاخصهای کالن اقتصادی و اطالعات حسابداری
منب  :ناالردی و اوگنوا []40

بااا توجااه بااه پژوهشهااای پیشااین ،نظیاار هااان و

باه رشاد اقتصاادی را پراکنادگی رشاد ساودآوری و

همکااااران [ ،]27کاااونچیتچکی و پاتاتوکااااس [،]36

عملکرد شارکتها در بخاش باازار سارمایه میدانناد

کراولاای [ ،]19عبااداهلل [ ،]10روکساالین و همکاااران

[ .]42این در حالی است که دولتها از رقم ساود در

[ ،]43ناااالردی و سااادکای [ ،]39ناااالردی و اوگنااوا

پیشبینی محاسابات اقتصاادی طای یاک دوره معاین

[ ،]41هان و همکاران [ ،]28زامبرناا [ ،]45دو و نباار

برای دساتیابی باه ارزش مجماوع کاالهاا و خادمات

[ ]22و آلوی و هوافلی [ ،]12بررسی سود حسابداری

استفاده نمیکنند .برخی اقتصااددانان بار ایان دیادگاه

شاارکتهای فعااال در بااازار بااورس و رفتااار تولیااد

توافق نظر دارند که پراکندگی رشد سود و ساودآوری

ناخالص داخلی نشان میدهاد رشاد تولیاد ناخاالص

شرکتها در بازار سرمایه در کوتاهمدت (سهماهه هار

داخلی با پراکندگی رشد سود حساابداری ،همااهنگی

فصل) بر تولید و تورم دورههاای آتای مؤثرناد؛ ولای

و همبسااتگی کاماال دارد .کااونچیتچکی [ ]35بیااان

اختالفنظر آنها بر سر کانالهای اثرگذاری پراکنادگی

میکند سود حسابداری تجمعی زمینۀ پیشبینی رفتاار

رشد سود و سودآوری شارکتها در باازار سارمایه و

تولیااد ناخااالص داخلاای و تحااوالت آن را فااراهم

اهمیاات آنهااا نساابت بااه یکاادیگر اساات []23؛ زیاارا

میسازد و دقت پیشبینی تولیاد ناخاالص داخلای را

دستیابی به بااالترین ساود توساط شارکتها باهطور

بهبود و خطای پیشبینی را کااهش میدهاد .هماواره

مستقیم ،نشاندهندۀ رشد تولیاد ناخاالص داخلای در

دولتها یکی از مهمترین بخشهای موثر در رسایدن

بعاد کاالن اساات .پاس سیاسااتهای پاولی ازطریااق
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کانالهای مختلفی بر تولید ناخاالص داخلای و تاورم

را که در دادههای سود حسابداری دردساترس عماوم

تأثیر میگذارند؛ کانالهای نظیر کانال نرخ ارز ،کاناال

است ،بهطور کامل وارد نمیکنند؛ درنتیجه ،خطاهاای

نرخ بهره ،کانال اعتباری و کانال قیمت سایر داراییها

احتمالی پیشبینی رشد تولید ناخالص آینده ،براسااس

که همگی متأثر از وضعیت بازارند [.]20

دادههای سود حسابداری پیشبینیپذیر است که برای

پژوهشهای اقتصادی بیشماری به بررسی نقاش

پیشبینیکنندههای حرفهای در زمان واقعی دردسترس

کانالهای نرخ بهاره ،نارخ ارز و اعتبااری در اقتصااد

است .پس متصور میشود سود حساابداری تجمعای،

پرداختهاند .در بیشتر مطالعاات ،شااخص کال ساهام

دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی را افازایش دهاد

بهعنوان کانال انتقال پولی بررسی شده است؛ ولای تاا

و سودهای حسابداری فصلی و میاندورهای با عناوان

کنون پژوهشی با رویکرد استقرایی ،به بررسای نقاش

سااود حسااابداری تجمعاای ،توانااایی کاااهش خطااای

سود حسابداری تجمعی (جزء) در دقت پیشبینیهای

پیشبینی تولید ناخاالص داخلای را داشاته باشاد .بار

اقتصادی بهویژه تولید ناخالص داخلای (کال) و رفا

اساس این ،فرضیۀ اول به شر زیر تبیین شده است.

خطاهای موجود در محاسابات باناک مرکازی ایاران

فرضیۀ اول :سود حسابداری تجمعی ،دقت پیشبینای

 ،نااالردی و اوگناوا

تولید ناخالص داخلی را طی دورههاای آتای افازایش

نپرداخته است .در این خصاو

[ ]40در پژوهشی به بررسی پیشبینی تجدیدنظرها در

میدهد.

شاخصهای کالن اقتصاادی باا اساتفاده از اطالعاات

همچنین ،افزایش سطح عمومی قیمتهاا و تاورم

حسابداری پرداختهاند و باه ایان نتیجاه رسایدند کاه

در طی دوره مالی ،به تغییر بهای تمامشدهۀ داراییهاا

برآوردهای اولیۀ اقتصاد کالن منتشرشدۀ ساازمانهای

و محصوالت در پایان دوره مالی (نسابت باه ابتادای

دولتی ،اطالعات حساابداری را باهطور کامال در بار

دوره مالی) منجار میشاود؛ زیارا تغییارات تاورم در

نمیگیرند .ناالردی و اوگنوا [ ]41در پژوهشای دیگار

اقتصاد کالن طی یاک دوره ماالی باعاو تغییار نارخ

به بررسی پیشبینی تغییرات در شااخصهای اقتصااد

تنزیل میشود .عوامال عرضاه و تقاضاا در باازار بار

کالن با استفاده از اطالعات حسابداری پرداختهاناد و

ریسک شرکت تأثیر میگذارد و عواملی از این دست،

به این نتیجاه رسایدند هنگاامی کاه پیشبینای تولیاد

ثبات پارامترها را نفای و ساودیازیان گزارششاده در

ناخالص داخلی باا اساتفاده از اطالعاات حساابداری

پایان دوره ماالی صارفنظر از توجاه باه تاورم افشاا

تعدیل میشود ،اثرات چشمگیری از لحاا آمااری و

میشود .این روند بهطور دائم درحاال تغییار اسات و

اقتصادی برای مقررات سیاست پاولی (قاانون تیلاور)1

تجزیهوتحلیل استفادهکنندگان از اطالعات حسابداری

و مقررات بانکی (بازل  )IIIدارد.

را دشوار میسازد .وجود چنین وضعی ایجاب میکند

همچنااین ،کااونچیتچکی و پاتاتوکاااس [ ]36در

که حسابداران هر روز سود خاالص را محاسابه کنناد

پژوهشی به بررسی سود حسابداری و تولید ناخاالص

که با توجه به وجود تورم لحظهای در فضاای اقتصااد

داخلاای پرداختهانااد و بااه ایاان نتیجااه رساایدند کااه

کنونی کشور ،کاری بس دشوار اسات؛ ولای چنانچاه

پیشبینیهای کالن حرفهای ،محتوای پیشبینیشدهای

سود در پایان دوره مالی از بابت تاورم تعادیل شاود،

Taylor rule

1
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گزارشگری مالی با واقعیتهای اقتصادی هماهناگتر
خواهد شد [.]33

گردآوری دادهها
دادههااای مااورد نیاااز باارای گااردآوری اطالعااات

در شرایط تورمی ،اطالعات صورتهای ماالی در

حسابداری پایگاه اینترنتی کدال1و اطالعات اقتصاادی

صااورتی مفیااد اساات کااه بتوانااد بااه پیشبینیهااای

پایگاه اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اساالمی ایاران

اقتصادی کمک کند .بررسای پیشاینۀ پاژوهش نشاان

اساات .بااه بیااان دیگاار ،اطالعااات سااود حسااابداری

میدهد چنانچه سود و زیانهای شناسایینشده ناشای

تجمعی با استفاده از صاورتهای ماالی میااندورهای

از تورم با گذشات زماان آشاکار شاود ،میتواناد باه

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران

پیشبینیهای اقتصادی کمک کند .بر اساس این ،برای

طاای بااازه زمااانی  1387تااا  1396و تولیااد ناخااالص

رفااا ایااان نقاااد از ساااود حساااابداری تجمعااای

داخلی ایران به قیمت جااری باا اساتفاده از دادههاای

تورمزداییشده بارای بررسای دقات پیشبینای تولیاد

فصل اول ساال  1387تاا فصال چهاارم ساال 1396

ناخالص داخلی استفاده میشود .پاس انتظاار مایرود

( 1 :1387تا  )4 :1396جم آوری شده است.

سود حسابداری تجمعی تورمزاییشده نسبت به ساود

جامعۀ آماری

حسابداری تجمعی مرباوطتر باشاد و دقات بیشاتری

عمااده بخشهااای تشااکیلدهندۀ تولیااد ناخااالص

برای پیشبینی تولید ناخالص داخلی داشته باشاد .بار

داخلی متشکل از بخش نفات ،کشااورزی ،صانعت و

اساس این ،فرضیۀ دوم به شر زیر تبیین شده است.

معدن ،ساختمان و خدمات است .منطبق باا پاژوهش

فرضیۀ دوم :سود حسابداری تجمعی تورمزداییشاده

ناااالردی و اوگنااوا [ 40و  ]41باارای پیشبیناای تولیااد

نسبت به سود حسابداری تجمعی ،دقات بیشاتری در

ناخالص داخلی ،بورس باید برای هر بخاش از تولیاد

پیشبینی تولید ناخالص داخلی دارد.

ناخالص داخلی یک سری نماینده (فصال  -شارکت)

روششناسی پژوهش

داشته باشاد؛ بارای مثاال ،فرآردههاای نفتای ،صانای

در بخش روششناسی پاژوهش باه بررسای ناوع

پتروشیمی و نفت و استخراج نفت و گااز اکتشاافات

پژوهش ،جامعاۀ آمااری ،گاردآوری دادههاا و روش

در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان نماینادۀ بخاش

اجرای پژوهش پرداخته شده است.

نفت در محاسابات تولیاد ناخاالص داخلای ،صانای

نوع پژوهش

زراعاات و خاادمات وابسااته و کشاااورزی در بااورس

مطالعۀ حاضر ازنظر نتیجۀ اجرا ،توساعهای اسات.

اوراق بهادار تهران بهعنوان نمایندۀ بخاش کشااورزی

ازنظر فرآیند اجرا مطالعۀ کمی اسات و ازنظار هادف

در محاسبات تولید ناخالص داخلی ،واساطهگریهای

پژوهش ،مطالعۀ توصیفی اسات؛ زیارا محقاق در پای

مااالی ،لیزینگهااا ،هلاادینگها و ساارمایهگذاری در

توصیف واقعی ویژگی اطالعات حساابداری و نقاش

بورس اوراق بهاادار تهاران باهعنوان نماینادۀ بخاش

آن در محاسبۀ شااخص اقتصااد کاالن اسات .ازنظار

خدمات در محاسابات تولیاد ناخاالص داخلای و یاا

منطق اجرا یا نوع استدالل ،پژوهش استقرایی اسات و

انبوهسازی امال

و مستغالت و پیمانکاری صنعتی در

ازنظر بعد زمانی ،پژوهش طولی است.

بورس اوراق بهاادار تهاران باهعنوان نماینادۀ بخاش
www.codal.ir
www.cbi.ir
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ساااختمان در محاسااابات تولیااد ناخااالص داخلاای و

صورتهای مالی سهماهه و نهماهه وجاود نادارد کاه

استخراج معادن و استخراج کانههای فلزی در باورس

بهعنوان تنگنا و محددیت از آن یااد میشاود .اگرچاه

اوراق بهادار تهران بهعنوان نماینادۀ بخاش صانعت و

ایاان محاادودیت وجااود دارد کااه صااورتهای مااالی

معدن در محاسابات تولید ناخالص داخلای اسات .باا

میاندورهای سهماهه و نهماهه حسابرسای نمیشاوند،

توجه باه اینکاه شارکتهای پذیرفتهشاده در باورس

اتکاپذیرترین برآورد ممکن اسات؛ باه هماین دلیال،

اوراق بهااادار تهااران سااهمی متناسااب بااا اقتصاااد

شرکتهای فرابورسی و بازار پایاه در نموناۀ آمااری

ترکیب همگن با بخشهای واقعی اقتصاد

منظور نشدهاند تا قابلیت اتکای اطالعاات منتشرشاده

دارد ،جامعۀ آمااری ایان پاژوهش کلیاۀ شارکتهای

افزایش یابد؛ درنتیجه ،با توجه به فصلیبودن دادهها و

پذیرفتهشااده در بااورس اوراق بهااادار تهااران اساات.

برازش مدلها بهصورت سری زماانی ،مشااهدات باه

همچنااین ،حسااابداریکالن باار نگاااه اقتصاااددانان

 40دوره زمانی ( 1 :1387تا  )4 :1396میرسد.

بهصورتهای مالی فصلی حسابداری تأکید دارد.

روش اجرای پژوهش

درخصو

به بیان دیگر ،توانایی پیشبینای کلیاۀ شارکتهای

مطالعۀ حاضر طی چند مرحله زیر اجرا میشود.

پذیرفتهشااده در بااورس اوراق بهااادار تهااران در هاار

مرحلۀ اول:

سهماهه برای تولید ناخالص داخلی فصل آتی متنااظر

ارزیابی دقت پیشبینی شاخصهای کالن اقتصادی

آزمون میشود (برای مثاال ،از ساودهای حساابداری

پیشبیناای رفتااار متغیرهااای اقتصااادی ،یکاای از

کلیۀ شرکتهای فعاال پذیرفتهشاده در باورس اوراق

الزامات برنامهریزی برای آیناده اسات کاه بیشاتر باا

بهادار تهران در فروردین ،اردیبهشت و خارداد ،بارای

استفاده از تکنیکهای سری زمانی انجام میشاود؛ اماا

پیشبینی تولیاد ناخاالص داخلای ساهماهۀ دوم ساال

انتخاب نوع الگوی سری زماانی بار دقات پیشبینای

استفاده میشود) .پس با توجاه باه اینکاه فرضایههای

اثرگذار است .دقت پیشبینی شااخصهای اقتصاادی

پژوهش ازطریق اطالعات میاندورهای آزمون خواهند

جدای از معیارهای مختلف میانگین قادرمطلق خطاا،

شد ،جم آوری دادهها بایاد بهصاورت فصالی انجاام

میانگین مجذور خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق

شود.

خطا (که خروجی نرمافزار آماریاناد) ،از یاک معیاار

نظر به اینکه در تاریخ  ،1386/5/3ناشران بورسای

واحد که متشکل از سه بخش خطای یک ،خطاای دو

مکلاااف شااادند صاااورتهای ماااالی را بهصاااورت

و خطای سه است (و بارخالف معیارهاای ذکرشاده،

میاندورهای حسابرسیشاده ارائاه کنناد ،باازه زماانی

پژوهشگر به محاسابۀ آن اقادام میکناد ،ناه نرمافازار

انجام پاژوهش از ساال  1387آغااز شاده اسات .باه

آماری) ،به پیروی از پژوهش آلبو و همکاران [ ]11به

موجب بناد  4مااده  7دساتورالعمل تکلیاف ناشاران

شر رابطاه ( )1انجاام میشاود .باه بیاان دیگار ،در

بورسی در ارائاۀ صاورتهای ماالی حسابرسیشاده،

پیشبیناای شاااخصهای آماااری از آمارههااایی نظیاار

ناشااران بورساای مکلااف شاادهاند صااورتهای مااالی

میانگین قدرمطلق خطا ،میانگین مجذور خطا و درصد

میاندورهای ششماهۀ حسابرسیشده را تهیاه و افشاا

میانگین قدرمطلق خطا استفاده میشود .ایان معیارهاا

کننااد و ایاان الاازام (حسابرساای میاااندورهای) باارای

میزان خطاها را براساس مقدار خطای کمتر و نه تعداد

بررسی آزمون دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطالعات مقایسهای سود حسابداری تجمعی  /.........وحید بخردی نسب و همکاران 13/

خطای کمتر در سطح کلیۀ مشاهدات ارزیابی میکناد.

|𝑡𝑒| 𝐷𝑆 :انحااراف معیااار قاادرمطلق خطااای پیشبیناای

در پژوهش حاضر ،بهعنوان یک جنباه از ناوآوری در

درآمد ناخالص.

پیشبینیهای اقتصادی از یاک روش پیشنهادشاده در
پژوهش آلبو و همکااران [ ]11و حینادمان و کاوهلر
[ ]31استفاده و بارای اطمیناان حاداکثری نسابت باه
نتایج پیشبینی از ترکیب سه معیار استفاده میشود.
s1 + 𝑠2
|
𝑠3

رابطه ()1

𝑒𝑡2

𝐷𝑆 :انحااراف معیااار ریشااه دوم خطااای پیشبیناای

درآمد ناخالص.
̂
𝑦𝑦 −
|𝑡 𝑡 |
𝑡𝑦

𝐷𝑆 :انحااراف معیااار نساابت رشااد خطااای

پیشبینی درآمد ناخالص.

|=s

که در این رابطه:

|𝐸𝑀| :خطای متوسط.
𝐸𝐴𝑀 :متوسط قدرمطلق خطا.

 :S1معیار مجموع خالصۀ آماری خطاها.

𝐸𝑆𝑀𝑅 :ریشه دوم متوسط مجدوز خطا.

 :S2معیار مجموع اندازهگیری دقت نسبی.

𝐸𝑃𝐴𝑀 :درصد قدرمطلق متوسط خطا.

 :S3معیااار مجمااوع درصااد دقاات در جهااتدهی و
نشانهها.

نحوۀ سنجش هر کدام از متغیرهای رابطاه ( )2در
ادامه ارائه شده است.

نحوۀ سنجش این سه معیاار در اداماه ارائاه شاده
است.

انحراف معیار خطای پیشبینی ( 𝒕𝒆𝑫𝑺) :انحاراف
معیار خطای پیشبینی باه پیاروی از پاژوهش آلباو و

معیار مجموع خالصۀ آماری خطاها ( :)S1معیار
مجموع خالصۀ آماری1معرف خطای اندازه اسات .در

همکاران [ ]11به شر رابطه ( )3محاسبه خواهد شد:
رابطه ()3

برخی از برآوردها ممکن اسات باه دلیال انادازههای

𝑛+ℎ
1
√ = 𝑡𝑒 𝐷𝑆
∑
(𝑒 − 𝑒̅𝑡 )2
𝑡 ℎ − 1 𝑡=𝑛+1

کوچااک (ضااعیف) و باازرگ (قااوی) ،نتااایج دقاات
پیشبینی از خطای انادازه تاأثیر بگیارد؛ ولای نسابت

که در این رابطه:

میانگین توان دوم خطا به تقریبهاای مفیادی منجار

𝑛  :طول سری دادههای واقعی براساس فصل.

خواهد شد که از خطای اندازه تأثیر نخواهاد گرفات.

 : ℎطول افقهای زمانی نظیار ساهماهه اول ،ساهماهه

معیار مجموع خالصۀ آماری به پیروی از پژوهش آلبو

دوم ،سهماهه سوم و سهماهه چهارم.

و همکاران [ ]11با استفاده از نسبت انحراف معیار باه

𝑡𝑒  :خطای پیشبینی به پیاروی از پاژوهش گارین و

میزان خطا به شر رابطه ( )2برآورد میشود:

تاشمان [ ]26است که باه شار رابطاه ( )4سانجیده

رابطه ()2

میشود.

̂𝑦𝑦 −
|𝑡 𝑡 |

2

|𝑡𝑒| 𝐷𝑆 𝑡𝑒𝐷𝑆
𝑡𝑒𝐷𝑆
𝑡𝑦 𝐷𝑆
= 𝑆1
+
+
+
𝐸𝑆𝑀𝑅 𝐸𝐴𝑀 |𝐸𝑀|
𝐸𝑃𝐴𝑀

که در این رابطه:

رابطه ()4

𝑡̂𝑦 𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 −

که در این رابطه:
𝑡𝑦 :شاخصهای اقتصادی.

𝑡𝑒 𝐷𝑆  :انحااراف معیااار خطااای پیشبیناای درآمااد

𝑡̂𝑦 :پیشبینی شاخصهای اقتصادی.

ناخالص.

𝑡̅𝑒 :که این رابطه به شر رابطه ( )5است.
رابطه ()5
Sums of summary statistics

1

∑𝑛+ℎ
𝑡𝑒 𝑛+1
ℎ

= 𝑡̅𝑒
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انحییراف معیییار قییدرمطل خطییای پیشبینییی

همکاران [ ]11به شر رابطاه ( )10محاسابه خواهاد

(| 𝒕𝒆|𝑫𝑺) :انحراف معیار قدرمطلق خطای پیشبینی به

شد.

پیروی از پژوهش آلبو و همکاران [ ]11به شر رابطه

رابطه ()10

( )6محاسبه خواهد شد.

از پژوهش حیندمان و کاوهلر [ ]31باه شار رابطاه

𝑛+ℎ
1
√ = |𝑡𝑒| 𝐷𝑆
∑
(|𝑒 | − |𝑒̅𝑡 |)2
𝑡 ℎ − 1 𝑡=𝑛+1

انحییراف معیییار ریشییه دوم خطییای پیشبینییی
𝟐

( 𝒕𝒆𝑫𝑺) :انحراف معیار ریشه دوم خطای پیشبینی به
پیروی از پژوهش آلبو و همکاران [ ]11به شر رابطه
( )7محاسبه خواهد شد.
𝑛+ℎ
1
2
√ = 𝑡𝑒 𝐷𝑆
∑
̅̅̅ (𝑒 2 −
𝑒𝑡2 )2
𝑡 ℎ − 1 𝑡=𝑛+1

1
ℎ

|𝑀𝐸| = ∑𝑛+ℎ
) 𝑡̂
𝑦 𝑡=𝑛+1(𝑦𝑡 −

رابطه ()11

متوسییط قییدرمطل خطییا (𝑬𝑨𝑴) :متوسااط
قدرمطلق خطا به پیروی از پژوهش حیندمان و کوهلر
[ ]31به شر رابطه ( )12سنجیده میشود.
1

𝑀𝐴𝐸 = ℎ ∑𝑛+ℎ
| 𝑡̂
𝑦 𝑡=𝑛+1 |𝑦𝑡 −

ریشه دوم متوسط مجدوز خطا (𝑬𝑺𝑴𝑹) :ریشه
دوم متوسااط مجاادوز خطااا بااه پیااروی از پااژوهش
حیندمان و کوهلر [ ]31به شر رابطاه ( )13سانجیده

که در این رابطه:
̅̅̅̅ :قدرمطلق ریشه دوم خطای پیشبینای اسات
𝑡𝑒2
که به پیروی از پژوهش آلبو و همکاران [ ]11به شر

میشود.
رابطه ()13

1
ℎ

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛+ℎ
̂𝑡 )2
𝑦 𝑡=𝑛+1(𝑦𝑡 −

درصد قدرمطل متوسط خطا (𝑬𝑷𝑨𝑴) :درصد

رابطه ( )8محاسبه خواهد شد.
𝑛+ℎ 2

∑
𝑒
̅̅̅̅
𝑡 𝑒 2 𝑡 = 𝑛+1

رابطه ()8

ℎ

انحراف معیار نسیبت رشید خطیای پیشبینیی
(

( )11سنجیده میشود.

رابطه ()12

رابطه ()7

𝒕𝒚

𝑡

خطای متوسط (|𝑬𝑴|) :خطای متوسط به پیروی

رابطه ()6

̂
𝒚𝒚 −
|𝒕 𝒕 |

𝑡𝑒 𝑛+ℎ

| | ∑𝑛+1
𝑡𝑒
𝑡𝑦
̅̅̅̅ |
|
=
𝑦
ℎ

𝑫𝑺) :انحااراف معیااار نساابت رشااد خطااای

پیشبینی به پیروی از پژوهش آلباو و همکااران []11
به شر رابطه ( )9محاسبه خواهد شد.
𝑒
|𝑡 |

حیندمان و کوهلر [ ]31به شر رابطاه ( )14سانجیده
میشود.
رابطه ()14

1 𝑛+ℎ
̂𝑦𝑦 −
∑
|𝑡 𝑡 |
ℎ 𝑡=𝑛+1
𝑡𝑦

× 𝑀𝐴𝑃𝐸 = 100

معیار مجموع انیدازهگیری دقیت نسیبی (:)S2
بهمنظور مقایسۀ دقت دو اندازهگیری میباید از خطای

رابطه ()9
𝑡𝑦 𝐷𝑆 =

قدرمطلق متوسط خطا متوسط به پیاروی از پاژوهش

̂𝑦𝑦 −
|𝑡 𝑡 |
𝑡𝑦

𝐷𝑆

𝑛+ℎ
1
𝑡𝑒
̅̅̅̅
𝑡𝑒
√=
∑
(| | − | |)2
𝑡𝑦 ℎ − 1 𝑡=𝑛+1
𝑡𝑦

نسبی استفاده شود کاه معیاار آن ،انادازهگیری دقات
نساابی1اساات .مجمااوع اناادازهگیری دقاات نساابی بااه
پیروی از پژوهش آلبو و همکاران [ ]11شار رابطاه

که در این رابطه:

( )15برآورد میشود.

𝑡𝑒
̅̅̅̅ | :نساابت قاادرمطلق خطااای پیشبیناای بااه
|
𝑦

رابطه ()15

𝑡

شاخصهای اقتصادی که به پیروی از پژوهش آلباو و

𝐸𝑆𝐴𝑀 𝑆2 = 𝑈1 + 𝑀𝑅𝐴𝐸 + 𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 +

که در این رابطه:
Sum of relative accuracy measures

1
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𝑏𝐸𝑆𝑀𝑅 :معیار ریشۀ نسبی متوسط مجدوز خطا.

 :𝑈1شاخص آماری نابرابری اقتصادی.
𝐸𝐴𝑅𝑀 :میانگین قدرمطلق نسبی خطا.

میانگین قدرمطل  ،همگنشیده براسیاخ خطیا

𝐸𝑆𝑀𝑅𝑅 :ریشۀ نسبی متوسط مجدوز خطا.

(𝑬𝑺𝑨𝑴) :میانگین قادرمطلق ،همگنشاده براسااس

𝐸𝑆𝐴𝑀 :میانگین قدرمطلق ،همگنشده براساس خطا.

خطا به پیروی از پژوهش حیندمان و کوهلر [ ]31باه

نحوۀ سنجش هر کدام از متغیرهای رابطه ( )15در
ادامه ارائه شده است.

شر رابطه ( )21سنجیده میشود.
رابطه ()21
𝑛+ℎ

شییاخص آمییاری نییابرابری اقتصییادی (𝟏𝑼):

1
| 𝑡𝑒|
∑ = 𝐸𝑆𝐴𝑀
1 𝑛+ℎ
ℎ
| 𝑡=𝑛+1 ∑𝑡=𝑛+1 |𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1
ℎ

پژوهش آلبو و همکاران [ ]11و پیشانهاد حینادمان و

معیار مجمیوع درصید دقیت در جهیتدهی و

شاااخص آماااری نااابرابری اقتصااادی بااه پیااروی از
کوهلر [ ]31به شر رابطه ( )16سنجیده میشود.
√∑𝑛+ℎ
̂𝑡 )2
𝑦𝑡=𝑛+1(𝑦𝑡 −

رابطه ()16

√∑ 𝑦𝑡2 +√∑ 𝑦̂𝑡2

= 𝑈1

نشییانهها ( :)S3معیااار مجمااوع درصااد دقاات در
جهااتدهی و نشااانهها ،انطباااق یااا نزدیکاای کمیاات
اندازهگیریشده به مقدار واقعای و دقات بار حساب

میانگین قدرمطل نسبی خطا (𝑬𝑨𝑹𝑴) :میانگین

حداکثر خطا را برآورد میسازد .این معیار باه پیاروی

قدرمطلق نسبی خطا به پیروی از پژوهش حینادمان و

از پژوهش آلباو و همکااران [ ]11شار رابطاه ()22

کوهلر [ ]31به شر رابطه ( )17سنجیده میشود.

برآورد میشود.

1

𝑒

𝑡
𝑀𝑅𝐴𝐸 = ℎ ∑𝑛+ℎ
| ∗ 𝑒 | 𝑡=𝑛+1

رابطه ()17

𝑡

که در این رابطه:
∗𝑡𝑒 :خطای معیار است که باه پیاروی از پاژوهش
حیندمان و کوهلر [ ]31به شر رابطاه ( )18سانجیده
میشود.
𝑒𝑡∗ = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1

رابطه ()18

رابطه ()22

𝐴𝐷𝑃 𝑆3 = 𝑃𝑆𝐶 +

که در این رابطه:
𝐶𝑆𝑃 :درصد پیشبینی صحیح نشانهها و عالمتها.
𝐴𝐷𝑃 :درصد پیشبینی صحیح برای انحرافها.
نحوۀ سنجش هر کدام از متغیرهای رابطه ( )22در
ادامه ارائه شده است.

ریشۀ نسبی متوسط مجدوز خطیا (𝑬𝑺𝑴𝑹𝑹):

درصد پیشبینی صیحی نشیانهها و عالمتهیا

ریشۀ نسبی متوسط مجدوز خطا به پیروی از پژوهش

(𝑪𝑺𝑷) :درصد پیشبینی صحیح نشانهها و عالمتهاا

حیندمان و کوهلر [ ]31به شر رابطاه ( )19سانجیده

به پیروی از پژوهش آلبو و همکاران [ ]11شر رابطه

میشود.

( )23برآورد میشود.

𝐸𝑆𝑀𝑅

رابطه ()19

𝑏

𝐸𝑆𝑀𝑅 = 𝐸𝑆𝑀𝑅𝑅

که در این رابطه:

رابطه ()23

100 𝑛+ℎ
𝑡𝑧 ∑𝑡=𝑛+1
ℎ

= 𝐶𝑆𝑃

که در این رابطه:

𝐸𝑆𝑀𝑅 :ریشۀ نسبی متوسط مجادوز خطاا اسات

𝑡𝑧 :این متغیر یک متغیر مجازی است .ایان متغیار

که به پیروی از پژوهش حینادمان و کاوهلر [ ]31باه

برابر با یک است؛ هنگاامی کاه 𝑡̂𝑦 × 𝑡𝑦 بزرگتار از

شر رابطه ( )20سنجیده میشود.

صفر باشد و در غیر ایان صاورت ،عادد صافر تعلاق

رابطه ()20

1

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ℎ ∑𝑛+ℎ
̂𝑡 )2
𝑦 𝑡=𝑛+1(𝑦𝑡 −

میگیرد.
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درصیید پیشبینییی صییحی بییرای انحرافهییا

کمترین مقدار  Sحاوی دقت زیاادی از شااخصهای

(𝑨𝑫𝑷) :درصد پیشبینی صحیح برای انحرافهاا باه

کالن اقتصادیاند.

پیروی از پژوهش آلبو و همکاران [ ]11شار رابطاه

مرحلۀ دوم:

( )23برآورد میشود.
رابطه ()23

100 𝑛+ℎ
𝑡𝑧 ∑𝑡=𝑛+1
ℎ

پیشبینییی پارمترهییای اقتصییادی بییا اسییت اده از
= 𝐴𝐷𝑃

که در این رابطه:

اطالعات حسابداری
مرحل اۀ دوم ،پیشبین ای پارمترهااای اقتصااادی بااا

𝑡𝑧 :این متغیر یک متغیر مجازی است.

استفاده از اطالعاات حساابداری اسات .اطالعاات و

این متغیر برابر با یک اسات؛ هنگاامی کاه (𝑦𝑡 −

دادههااای حسااابداری بهصااورت تعاادیل فصاالی

)  𝑦𝑡−1 ) × (𝑦̂𝑡 − 𝑦𝑡−1بزرگتر از صافر باشاد و در

گردآوری شدهاند و نقش آن در شاخص اقتصادی باا

غیر این صورت ،عدد صفر تعلق میگیرد.

استفاده از مراحلِ ارائهشده در ادامه ،برآورد میشوند.

در کلیۀ روابط فاوق 𝑡𝑦 عباارت اسات از پاارامتر

تمایز مطالعۀ حاضر در بخاش اقتصادسانجی و روش

واقعی اقتصادی تولید ناخاالص داخلای واقعای و 𝑡̂𝑦

اجاارای پااژوهش ،باارآورد روش سااری زمااانی باارای

پارامتر تجدیدنظرشده و پیشبینیشدۀ تولید ناخاالص

دادههای حساابداری اسات کاه بهنوباۀخود در ایاران

داخلی است .این شاخص برای ارزیابی آزماون دقات

سابقۀ چندانی ندارد .علت کمتوجهی پژوهشگران باه

پیشبینی شاخصهای اقتصادی طی دو بار در رواباط

این نوع تخماین ،دسترسای کام اطالعاات از لحاا

باال قرار گرفته است .به بیاان دیگار ،نخسات معیاار

سری ،طی زمانهای متفاوت است .در مطالعۀ حاضر،

Sنهایی که نشاندهندۀ دقات پیشبینای شااخصهای

با توجه باه ناوع دادههاا کاه بایاد فصالی باشاند ،از

اقتصادی است ،یکبار با اطالعات واقعی و اطالعاات

صااورتهای مااالی میاااندورهای باارای گااردآوری

اصال شده محاسبه شده است .این بخش از محاسابه،

اطالعات حسابداری استفاده شده است .نظر به اینکاه

دقت پیشبینی اقتصاددانان در سطح باناک مرکازی و

بورس اوراق بهادار تهران از سال  1387شارکتها را

کالن کشور را نشان میدهاد .در گاام دوم ،معیاار S

ملزم به افشای اطالعات میاندورهای کرده ،بازه زمانی

نهایی کاه نشااندهندۀ دقات پیشبینای شااخصهای

انجام پژوهش ،از ابتادای ساال  1387تاا پایاان ساال

اقتصادی است ،مجدد با اطالعات واقعی و اطالعاات

 1396است.

پیشبینیشده (دخالت اطالعات حسابداری در برآورد

گام اول :انتخاب اطالعات حسابداری

معیارهای اقتصادی) محاسبه شده است .این بخاش از

پاااژوهش حاضااار در نظااار دارد از اطالعاااات

نقش مثبت یا منفی اطالعات حساابداری در محاسابۀ

حسابداری برای بهبود وضاعیت پیشبینای و افازایش

دقت پیشبینی اقتصاددانان در سطح باناک مرکازی و

دقاات شاااخص اقتصااادی اسااتفاده کنااد .اطالعااات

کالن کشور را نشان میدهد .درنهایت ،نتاایج هار دو

حسابداری به کار گرفته شده ،سود حساابداری در دو

محاساابه (دقاات محاسبهشااده باارای پیشبیناای بانااک

حالت متورم و تورمزداییشده اسات .شااخص ساود

مرکاازی و دقاات محاسبهشااده مبتناای باار اطالعااات

حسابداری در پژوهشهای ناالردی و اوگناوا [ ]41و

حسااابداری) مقایسااه شاادهاند و مطااابق بااا پااژوهش

کونچیتچکی و پاتاتوکاس [ ،]36نااالردی و ساادکای

پااژوهش آلبااو و همکاااران [ ]11پیشبینیهااایی بااا

[ ]39و هان و همکاران [ ]27به کار گرفته شده است.
Seasonally Adjusted

1

1
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در ادامه ،نحوۀ سنجش هر کدام از ایان متغیرهاا بیاان

رابطه ()25
𝑡𝑖𝑛𝑟𝑎𝐸𝐴𝑛𝑡𝑖_𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐶ℎ
𝑡𝑖𝑛𝑟𝑎𝐸= 𝐶ℎ
1
×
𝑒𝑡𝑎𝑅 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑙𝑓𝑛𝐼

شده است.
سییود حسییابداری تجمعییی متییورم 1:نخسااتین
اطالعاااات حساااابداری باااهعنوان پیشبینیکننااادۀ
شاخصهای اقتصادی ،سود خالص حسابداری متورم
است .سود خالص حسابداری تجمعای باه پیاروی از
پژوهشهای ناالردی و اوگنوا [ ]41و کاونچیتچکی و
پاتاتوکاس [ ،]36نااالردی و ساادکای [ ]39و هاان و
همکاران [ ]27باه شار رابطاه ( )24سانجیده شاده
است.
رابطه ()24

که در این رابطه:
 :ChEarnسود خالص حسابداری تجمعی.
 : Inflation Rateنرخ تورم.
تورم یا تغییارات قیمات ازطریاق شااخص بهاای
کاالها و خادمات مصارفی باه دسات میآیاد؛ بادین
صورت که میازان تغییارات آن نسابت باه دورههاای
خا

) (𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡 − 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑡−4
𝐵𝑉𝑖𝑡−1

میزان تورم مصرفکننده یا همان تاورم کال را

نشااان میدهااد .تغییاارات شاااخص بهااای کاالهااا و
= 𝑡𝑖𝑛𝑟𝑎𝐸𝐶ℎ

که در این رابطه:

خاادمات مصااارفی در نمااااگر اقتصاااادی گااازارش
شاخصهای عمده اقتصادی (بخاش روناد قیمتهاا)

 :Earnitسود خاالص حساابداری شارکت  iدر پایاان

بهصورت فصلی ارائه میشوند .درنهایت ،نارخ تاورم

فصل .t

مطابق با بانک مرکزی به شار رابطاه ( )26محاسابه

 :BVit-1ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شارکت i

شده است.

در پایان فصل .t-1

رابطه ()26

از این متغیر برای پیشبینی تولیاد ناخاالص ملای

𝐶𝑃𝐼𝑡 −𝐶𝑃𝐼𝑡−1
𝐶𝑃𝐼𝑡−1

= 𝑡𝐹𝑁𝐼∆

که در این رابطه:

اساامی اسااتفاده شااده اساات .اگاار در دورهای ،تولیااد

 :CPItشاخص بهاای کاالهاا و خادمات مصارفی در

ناخالص ملی با قیمتهای همان سال مادنظر (قیمات

فصل .t

جاااری) بررساای شااود ،بااه آن تولیااد ناخااالص ملاای
اسمی گفته میشود.

برای محاسبۀ روند رشد اقتصاادی کشاور بایاد از
تولید ناخالص حقیقی استفاده کرد؛ زیرا ممکن اسات

سود حسابداری تجمعی تورمزداییشده 2:دوماین

در یک سال تولید ناخالص ملی نسبت به سال گذشته

اطالعاااات حساااابداری باااهعنوان پیشبینیکننااادۀ

 15%رشد داشته باشاد؛ اماا هماۀ ایان رشاد باهجای

شاااخصهای اقتصااادی ،سااود حسااابداری تجمعاای

افزایش فیزیکی تولید کاالها و خدمات ،بار اثار تاورم

تورمزداییشده است .سود خالص حسابداری تجمعی

باشد و حتی شاید تولید فیزیکی ،کمتر از سال گذشته

تورمزداییشده با استفاده از سود خاالص حساابداری

باشد؛ بنابراین ،برای فهام آن بایاد از تولیاد ناخاالص

تجمعی محاسبهشده به پیروی از پژوهشهای ناالردی

ملی حقیقی (با قیمتهای ثابت) استفاده کرد .پاس از

و اوگنااوا [ ]41و کااونچیتچکی و پاتاتوکاااس [،]36

ایاان متغیاار باارای پیشبیناای تولیااد ناخااالص ملاای

ناالردی و سادکای [ ]39و هاان و همکااران [ ]27باه

حقیقی اساتفاده شاده اسات .اگار در دورهای ،تولیاد

شر رابطه ( )25تورمزداییشده است.

ناخالص ملی را با قیمتهاای ساال پایاه انادازهگیری
کنند ،به آن تولید ناخالص حقیقی گویند.

Aggregate Accounting Earnings of inflation
Aggregate Accounting Earnings of Anti-inflation

1
2
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گام دوم پیشبینی :محاسیبۀ اطالعیات حسیابداری

است تا سود حسابداری تجمعی به دست آید .ساپس

تجمعی

برای همگنسازی سود حسابداری با تولیاد ناخاالص

در گام دوم برای پیشبینی پارمترهای اقتصادی باا

داخلی به پیروی از پاژوهش نااالردی و اوگناوا []41

استفاده از اطالعات حسابداری باید ساود حساابداری

اقدام به تبدیل سود حسابداری تجمعی در هار فصال

به یک متغیر واحد با عنوان سود حسابداری تجمعای

به میانگین کردهاند .معیار تغییارات ساود حساابداری

تبدیل شود .نحوۀ تبدیل متغیار ساود حساابداری باه

تجمعاای محاسبهشااده در رابطااه ( ،)27نمایناادۀ سااود

متغیر سود تجمعی حسابداری باا اساتفاده از میاانگین

حسااابداری تمااامی شاارکتهای موجااود در بااورس

تغییرات کل یا مجموع اطالعات حسابداری شرکتها

اوراق بهادار تهران است؛ زیرا بورس بایاد بارای هار

به شر رابطه ( )27است.

بخش از تولید ناخالص داخلی تعدادی نماینده (فصل
 -شرکت) برای پیشبینی تولید ناخالص داخلی داشته

رابطه ()27

𝑡𝑁

1
𝑡𝑖𝑜𝑓𝑛𝐼𝑐𝑐𝐴∑ 𝐶ℎ
𝑡𝑁

= 𝑡𝑜𝑓𝑛𝐼𝑐𝑐𝐴𝐴𝑔𝑔𝐶ℎ

𝑖=1

باشد .با توجه باه اینکاه شارکتهای پذیرفتهشاده در
بورس اوراق بهادار تهران سهمی متناساب باا اقتصااد
درخصو

که در این رابطه:

ترکیب همگن با بخشهای واقعی اقتصاد

 :Nتعداد شرکتها.

دارد ،از تمامی شرکتها در هر فصل بارای پیشبینای

 :iشرکت.

تولید ناخالص داخلی فصل آتی استفاده شاده اسات.

 :tفصل.

طبق نگاره ( )2هر شرکت و صنعت در بورس اروراق

این فرآیند برای سود حساابداری تورمزداییشاده

داخلی شده است.

تکرار شده است.
درخصو

بهادار تهران ،نمایندهای برای اجازای تولیاد ناخاالص

رابطه ( )27باید خاطرنشان کرد ساود

شرکتهای مختلف در هر فصل باا هام جما شاده
نگاره  .2سهم بورخ از اقتصاد در پیشبینی تولید ناخالص داخلی
ردیف

نمایندههای پیشبین تولید ناخالص داخلی از بین شرکتهای بورسی

اجزای تولید ناخالص داخلی

1

فرآردههای نفتی ،صنای پتروشیمی و نفت و استخراج نفت و گاز اکتشافات

بخش نفت

2

صنای زراعت و خدمات وابسته و کشاورزی

بخش کشاورزی

3

واسطهگریهای مالی ،لیزینگها ،هلدینگها و سرمایهگذاری

بخش خدمات

4

انبوهسازی امال و مستغالت و پیمانکاری صنعتی

بخش ساختمان

5

استخراج معادن و استخراج کانههای فلزی

بخش صنعت و معدن

منب  :یافتههای پژوهش

گام سوم پیشبینی :محاسبۀ پراکندگی اطالعات
حسابداری تجمعی
در این مرحله ،پراکندگی تغییارات کال اطالعاات
حسابداری باا اساتفاده از رابطاه ( )28محاسابه شاده
است.

رابطه ()28
𝑡𝑝𝑠𝑖𝐷𝑜𝑓𝑛𝐼𝑐𝑐𝐴𝑔𝑔𝐴
𝑡𝑁

1
∑(𝐶ℎ𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝑖𝑡− 𝐴𝑔𝑔𝐶ℎ𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝑡 )2
𝑡𝑁

√=

𝑖=1

رابطۀ باال انحراف معیار تغییرات ساود اسات کاه
بهصورت مقطعی برای هار فصال جداگاناه محاسابه
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شااده اساات .ایاان فرآینااد باارای سااود حسااابداری

(محور عمودی) طی بازه زمانی پژوهش (محور افقی)

تورمزداییشده تکارار شاده اسات .پراکنادگی ساود

به شر نمودار ( )4است.

حسابداری متورم و سود حساابداری تورمزداییشاده

نمودار  .4پراکندگی سود حسابداری متورم و سود حسابداری تورمزداییشده
منب  :یافتههای پژوهش

گام چهارم پیشبینی :برآورد پراکندگی اطالعات

سود حسابداری عالقهمند است کاه باهطور کامال در

حسابداری که بهطور کامل در تخمینهای اقتصاد

تخمینهای اقتصاد کالن گنجانده نشادهاند؛ بناابراین،

کالن گنجانده نشدهاند

معیاار اناادازهگیری پراکنادگی متغیرهااای حسااابداری

در ادبیات اقتصاادی ،هار گوناه انحاراف مقاادیر

(رشد ساود) ،عباارت اسات از تکاناه در پراکنادگی

متغیرها از روند بلندمدت مقادیر انتظاری آنهاا شاو

تغییاارات تجمعاای متغیرهااای حسااابداری (سااودهای

نامیده میشود .انحراف معیار تغییرات ساود در رابطاه

تجمعاای) کااه ایاان متغیاار بااا ماادل رگرساایون غلتااان

( )28به دست آمد .حال باید مشخص شاود تغییارات

بهصورت باقیماندهای از مدل ) AR(2در رابطاه ()29

سود یا رشاد ساود حساابداری (پراکنادگی تغییارات

محاسبه میشود .انتخاب وقفه  ARبراساس معیارهای

سود حسابداری) نسبت به آنچاه در بلندمادت ماورد

اطالعاتی شوارتز ،آکائیک و حنان کوئین تعیین شد.

انتطار است ،چه میزان انحراف دارد .ناالردی و اوگنوا

رابطه()29

[ ]41بیان میکنند این انحراف آن میازان از اطالعاات

𝑡𝑝𝑠𝑖𝐷𝑜𝑓𝑛𝐼𝑐𝑐𝐴𝑔𝑔𝐴
= 𝛼0 + 𝛽1 𝐴𝑔𝑔𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡−1
𝑡𝜀 + 𝛽2 𝐴𝑔𝑔𝐴𝑐𝑐𝐼𝑛𝑓𝑜𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡−2 +

سود است که از آن بهعنوان اطالعات جدیاد موجاود

که در این رابطه:

در پراکندگی رشد سود حسابداری یاد میشاود؛ زیارا

𝑡𝑝𝑠𝑖𝐷𝑜𝑓𝑛𝐼𝑐𝑐𝐴𝑔𝑔𝐴 :پراکندگی تجمعی متغیرهای

شو یا تکانه (خطای مدل) آن میزان از مقادار ساود
را مشخص میکند که واکنش تولید ناخاالص داخلای
را در طول زمان به سبب شو ایجادشاده در اقتصااد
بر میانگیزد .پس پژوهشگر نه به کلیۀ اطالعات ساود

حسابداری.
𝑡𝜀  :جزء پسماند که نشاندهندۀ پراکندگی سود
حسابداری و بهعنوان شو

واردشده به متغیرهای

حسابداری است.
با قرارگرفتن مقادیر پیشین1یا وقفههای مرتبه دوم

بلکه فقط به اطالعاات جدیاد موجاود در پراکنادگی
Laged Values

1

 /20پژوهشهای حسابداری مالی ،سال سیزدهم ،شماره سوم ،پیاپی ( ،)49پاییز 1400

پراکندگی سود حسابداری در فرآیند خود توضیح

این فرآیند برای دیگر متغیر حسابداری با عنوان

الگوی اتورگرسیو ،آن میزان سودی که توانایی تبیین،

سود حسابداری تورمزادییشده انجام شده است.

توضیح و پیشبینی پراکندگی سود حسابداری دوره t

نتایج برای پراکندگی سود حسابداری و سود

را نداشته ،معرف میزان سودی است که باید مدنظر

حسابداری تورمزداییشده با استفاده از رگرسیون

الگوی پیشبینی اقتصادی قرار داده شود [.]41

غلتان در نمودار ( )5ارائه شدهاند.

نمودار  .5تکانه در پراکندگی سود حسابداری و تکانه در پراکندگی سود حسابداری تورمزداییشده
منب  :یافتههای پژوهش

گام پنجم پیشبینی :پیشبینی شاخصهای اقتصای

پراکندگی متغیرهای حسابداری را شاامل میشاود یاا

با است اده از اطالعات حسابداری

خیر و همچنین ،برای آزمون اینکه آیا پراکندگی رشاد

ناالردی و اوگنوا [ ]41معتقدند چنانچه رابطه

اطالعااات حسااابداری حاااوی اطالعاااتی دربااارۀ

( )30برازش شود ،نتیجۀ برازش نشاندهندۀ برآورد

چهارچوبهای انتظاری شاخصهای کالن اقتصاادی

تقریبی نهایی بهعالوۀ یک جزء خطا است .این مدل

نهایی است یا خیر ،میتوان رگرسیون را تصحیح و به

برآورد تقریبی نهایی بهعالوۀ یک جزء خطا را نشان

شر رابطه ( )31برآورد کرد.
رابطه()31

میدهد.
رابطه(𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑠_𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙𝑡 )30
𝑡𝜀 = 𝑎 + 𝛽𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑡 +

که در این رابطه:
:Macroeconomic Indicators_Final

𝑡𝑙𝑎𝑛𝑖𝐹𝑠𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑑𝑛𝐼 𝑐𝑖𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑜𝑟𝑐𝑎𝑀
= 𝑎 + 𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛_𝐷𝑖𝑠𝑝𝑡−1
𝑡𝜀 + 𝛽2 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙_𝐸𝑠𝑡𝑡 +

که در این رابطه:
 :Macroeconomic Indicators_Finalشااااااخصهای

شاخصهای

اقتصادی واقعی یا اصال شده.
 :Initial_Esttیک برآورد اولیه از شاخصهای
اقتصادی واقعی اصال نشده.
چنانچه تخمین اولیۀ اعالمشده ،یک برآورد بادون

اقتصادی واقعی یا اصال شده.
 :Accounting Information_Dispپراکندگی متغیرهاای
حسابداری (پسماند رابطه .)29
 :Initial_Esttبااارآورد اولیاااه از شااااخصهای
اقتصادی واقعی اصال نشده.

تورش از تخمین نهایی باشد ،ضریب تخمینای رابطاه

اگر قرار است خطای بارآورد اولیاۀ اعالمشاده از

( )30با استفاده از حداقل مربعات معمولی ،باید بدین

شاخصهای اقتصادی واقعی یا اصال شده مربوط باه

صورت باشد که  α=0و  β=1باشد؛ ولی برای بررسی
اینکه آیا تخمین اولیه بهطور کامل اطالعات مربوط به

متغیرهای حسابداری باشاد ،ضاریب  β1بایاد باهطور
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معناداری از صفر متفاوت باشد .نتیجۀ بارازش رابطاه

( )31باااه شااار نگااااره ( )3ارائاااه شاااده اسااات.

نگاره  .3برآورد بررسی اطالعات حسابداری دربارۀ چهارچوبهای انتظاری شاخصهای کالن اقتصادی
متغیرها

ضرایب

انحراف

آماره t

استاندارد

سطح

ضرایب

معناداری

انحراف

آماره t

استاندارد

سطح
معناداری

سود حسابداری متورم

-0/12

0/06

-1/95

0/0581

-

-

-

-

سود حسابداری

-

-

-

-

-0/04

0/02

-1/92

0/0615

تورمزداییشده
برآورد اولیۀ تولید

0/94

0/02

35/44

0/0000

1/002

0/09

10/62

0/0000

ناخالص داخلی
ضریب ثابت

105548/2

62543/7

1/687589

0/0999

3512/8

145595/7

0/02

0/9809

ضریب تعیین

0/97

-

-

-

0/97

-

-

-

آماره F

-

-

641/35

0/0000

-

-

57/18

0/0000

دوربین واتسون

-

-

2/37

-

-

-

2/68

-

پیشبینیتولید ناخالص
داخلی

GDPFINAL=0.943*Initial_Estt0.122*I
NOVATION+105548.167

GDPFINAL=1.002*Initial_Estt0.045
*ANTIINOVATION+3512.825

منب  :یافتههای پژوهش

سطح معناداری بارای ساود حساابداری متاورم و

تولید ناخالص داخلی با اساتفاده از ساود حساابداری

ساود حسااابداری تورمزداییشااده باهترتیب براباار بااا

متورم و تورمزداییشده در ادامه ارائه شدهاند.

 0/0581و  0/0615اساات کااه از سااطح خطااای %10

پیشبینی تولید ناخالص داخلی با اسیت اده از سیود

کمتاار اساات .مطااابق مبااانی نظااری ضااریب سااود

حسابداری متورم

حساااابداری متاااورم ( )-0/12و ساااود حساااابداری

نمودار ( )6روند پیشبینی تولید ناخاالص داخلای

تورمزداییشده ( )-0/04هر دو معنادار اسات .تفسایر

را بااا اسااتفاده از سااود حسااابداری متااورم و دقاات

ایاان ضاارایب بااه ایاان صااورت اساات کااه تکانااه در

پیشبینی تولید ناخالص داخلی را با اساتفاده از ساود

پراکندگی ساود حساابداری تجمعای ،تجدیادنظر در

حسابداری متورم (بررسی روند با احتسااب  2واحاد

ارقام تولید ناخالص داخلی اسمی را به میازان -0/12

خطااای مثباات یااا منف ای در رونااد پیشبیناای) نشااان

(بهواسطۀ مدنظر قرار دادن سود حسابداری متاورم) و

میدهد .محور عمودی ایان نماودار ،تولیاد ناخاالص

تجدیدنظر در ارقام تولید ناخالص داخلای حقیقای را

داخلاای نهااایی (کااه تولیااد ناخااالص داخلاای نهااایی

باه میازان ( -0/04بهواساطۀ مادنظر قارار دادن ساود

اصال شدۀ نهایی توسط بانک مرکزی اسات و دیگار

حسابداری تورمزداییشده) بارای هار فصال کااهش

تجدیااادنظر نمیشاااود) و نهاااایی پیشبینیشاااده

مییابد.

(پیشبینیشده با استفاده از سود حسابداری تجمعای)

یافتههای پژوهش

و محور افقی ایان نماودار ساالهای انجاام پاژوهش

یافتههای پژوهش به تلخایص و اقتبااس نتاایج از
برآوردهای انجامشده ،در دو بخش در قالب پیشبینی

است.
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نمودار  .6پیش بینی تولید ناخالص داخلی با است اده از سود حسابداری متورم و دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با است اده
از سود حسابداری متورم
منب  :یافتههای پژوهش

پیشبینی تولید ناخالص داخلی با است اده از سود

را با استفاده از سود حسابداری تورمزداییشده و

حسابداری تورمزداییشده

دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی را با استفاده از

نمودار ( )7روند پیشبینی تولید ناخالص داخلی

سود حسابداری تورمزداییشده نشان میدهد.

نمودار .7پیشبینی تولید ناخالص داخلی با است اده از سود حسابداری تورمزداییشده و دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با
است اده از سود حسابداری تورمزداییشده
منب  :یافتههای پژوهش

مقایسۀ عملکرد روشهای مختلف پیشبینی

مرکازی طای فصاول آتاای بارای فصاول قبال انجااام

در ایاان بخااش ،مقااادیر واقعاای ،باارآوردی بانااک

میشود .به بیان دیگار ،ارقاام اولیاۀ اعالمشاده باناک

مرکزی از تولیاد ناخاالص داخلای ،پیشبینای تولیاد

مرکزی برای هار فصال معارف بارآورد اولیاۀ باناک

ناخالص داخلی با استفاده از سود حسابداری متورم و

مرکزی قبل از تعدیل (یا قبل از تجدیدنظر در ارقاام)

پیشبینی تولید ناخالص داخلای باا اساتفاده از ساود

و ارقااام نهااایی کااه طاای فصاالهای آتاای (بهصااورت

حساابداری تورمزداییشاده و همچناین ،خطاای هار

چندین بار) تغییر یافته و نهاایی شادهاند (یاا بعاد از

کدام در نگاره ( )4و ( )6ارائاه شادهاند .شاایان ذکار

آخرین تجدیادنظر در ارقاام) ،مقادار واقعای بعاد از

است به دلیل رعایت اختصار از ذکر اعشار کلیۀ ارقاام

تعدیلاند.

خودداری شاده اسات .منظاور از تعادیل در جاداول
پیشبینی ،تجدیدنظر در ارقام است که از سوی باناک

درخصااو

میاازان خطااای کسبشااده ازطریااق

پیشبیناای بااا اسااتفاده از سااود حسااابداری متااورم و
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تورمزداییشااده نساابت بااه خطااای باارآوردی بانااک

دقت پیشبینی را اعالم میکنند .به بیان دیگر ،اگرچاه

مرکزی ،نکته شاایان ذکار ایان اسات کاه معیارهاای

در برخی دورهها خطای پیشبینی مدل بیش از خطای

ارزیابی میانگین قدرمطلق خطا ،میانگین مجذور خطا،

پیشبینی بانک مرکزی اسات ،در مجماوع دورههاای

درصد میانگین قادرمطلق خطاا و همچناین ،معیاار S

بررسیشده ،خطای مدل پیشبینی براساس شاخص S

پیشنهادشدۀ آلبو و همکاران [ ]11و پیشنهاد حینادمان

با استفاده از سود تورمزداییشده (پیشبینی با اساتفاده

و کوهلر [ ،]31دقت پیشبینی را با میانگین خطاهاای

از سود متورم) باه میازان  )1/012( 0/076از خطاای

دورۀ ماادنظر محاساابه میکننااد و میاازان خطاهااا را

پیشبینی بانک مرکزی به میزان  1/345کمتار باوده و

براساس سطو معناداری و آمارۀ آزمونهاای ،MAE

در کل دقت پیشبینی مدل سود تورمزداییشده (مدل

 MSEو  MAPEو همچنین ،مقدار خطای کمتر و ناه

سود متورم)  )%98/9( %99در مقابل پیشبینای باناک

تعداد خطای کمتر در سطح کلیۀ مشاهدات ،ارزیابی و

مرکزی  %98/6است.

نگاره  :4مقادیر پیشبینی و خطای تولید ناخالص داخلی اسمی با است اده از سود حسابداری متورم
مقدار واقعی

برآوردی بانک

خطای برآوردی

پیشبینی با

خطای پیشبینی با

تعداد شرکتهای

زمان

(بعد از تعدیل)

مرکزی

بانک مرکزی

استفاده از سود

استفاده از سود

هر فصل

(قبل از تعدیل)

(قبل از تعدیل)

حسابداری متورم

حسابداری متورم

1387Q1

984،177

967،191

16،985

979،529

4،647

325

1387Q2

1،032،577

1،139،908

-107،331

1،153،391

-120،813

322

1387Q3

963،338

935،592

27،746

955،879

7،459

331

1387Q4

913،801

851،202

62،599

808،607

33،194

305

1388Q1

919،295

895،082

42،212

908،857

10،438

332

1388Q2

1،001،652

1،113،116

-111،463

1،126،830

-125،178

324

1388Q3

1،044،603

1،016،169

28،434

1،043،836

767

338

1388Q4

1،107،626

1،048،511

58،815

1،067،906

39،719

306

1389Q1

1،111،931

1،088،522

23،408

1،100،152

11،778

338

1389Q2

1،163،249

1،282،309

-119،060

1،292،024

-128،775

333

1389Q3

1،232،842

1،119،927

32،915

1،219،625

13،217

344

1389Q4

1،482،379

1،419،643

62،736

1،419،846

62،533

327

1390Q1

1،554،820

1،544،733

10،087

1،536،448

18،371

347

1390Q2

1،560،509

1،679،572

-119،062

1،677،764

-117،254

354

1390Q3

1،580،191

1،539،238

40،953

1،548،219

31،972

360

1390Q4

1،668،846

1،600،825

68،021

1،598،650

70،196

351

1391Q1

1،581،973

1،557،057

24،915

1،548،316

33،657

361

1391Q2

1،684،101

1،853،900

-169،799

1،845،735

-161،634

369

1391Q3

1،916،215

1،880،777

35،437

1،871،744

44،470

371

1391Q4

2،101،701

1،992،255

109،445

1،980،933

120،767

377
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مقدار واقعی

برآوردی بانک

خطای برآوردی

پیشبینی با

خطای پیشبینی با

تعداد شرکتهای

زمان

(بعد از تعدیل)

مرکزی

بانک مرکزی

استفاده از سود

استفاده از سود

هر فصل

(قبل از تعدیل)

(قبل از تعدیل)

حسابداری متورم

حسابداری متورم

1392Q1

2،269،409

2،230،342

39،066

2،203،766

65،642

370

1392Q2

2،411،236

2،688،591

-277،355

2،651،719

-240،483

379

1392Q3

2،525،749

2،482،941

42،807

2،462،199

63،549

375

1392Q4

2،636،223

2،440،742

195،481

2،417،843

218،380

384

1393Q1

2،818،190

2،759،906

58،283

2،715،100

103،089

377

1393Q2

2،876،200

3،191،032

-314،831

3،145،185

-268،984

386

1393Q3

2،851،131

2،789،720

61،411

2،760،578

90،553

386

1393Q4

2،714،566

2،519،430

195،136

2،489،698

224،868

391

1394Q1

2،807،861

2،730،585

77،276

2،695،664

112،197

394

1394Q2

2،773،875

3،107،468

-333،592

3،082،256

-284،380

406

1394Q3

2،714،853

2،652،333

62،520

2،626،216

85،636

403

1394Q4

2،932،442

2،638،645

193،796

2،606،634

225،807

409

1395Q1

2،838،000

2،836،852

1،147

2،795،898

42،101

408

1395Q2

3،492،000

3،534،216

-42،216

3،489،081

12،918

413

1395Q3

3،104،000

3،132،968

-28،968

3،090،286

13،713

407

1395Q4

3،219،000

3،218،813

186

3،171،695

47،304

416

1396Q1

3،275،000

3،281،813

-6،872

3،228،729

46،270

416

1396Q2

4،061،000

4،081،842

-20،842

4،011،359

96،640

420

1396Q3

3،637،000

3،659،994

-22،994

3،600،387

36،612

417

1396Q4

3،783،000

3،783،391

-391

3،719،926

63،073

426

منب  :یافتههای پژوهش

بهمنظور بررسی قدرت پیشبینی و مقایسه از

میانگین قدرمطلق خطا ( )MAPEاستفاده شد .ارزیابی

معیارهای ارزیابی مختلفی شامل میانگین قدرمطلق

مدل پیشبینی با استفاده از سود متورم به شر نگاره

خطا ( ،)MAEمیانگین مجذور خطا ( )MSEو درصد

( )5ارائه شده است.

نگاره  :5ارزیابی دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی
مجموع مربعات
الگو

خطا
()MSE

پیشبینی با استفاده از سود متورم
منب  :یافتههای پژوهش

158993/1

میانگین قدرمطلق خطا
()MAE

117636/9

معیار درصد میانگین قدرمطلق
خطا
()MAPE
5/175243

بررسی آزمون دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطالعات مقایسهای سود حسابداری تجمعی  /.........وحید بخردی نسب و همکاران 25/

نگاره  .6مقادیر پیشبینی و خطای تولید ناخالص داخلی حقیقی با است اده از سود حسابداری تورمزداییشده
پیشبینی با

خطای پیشبینی با

استفاده از سود

استفاده از

تعداد شرکتهای

حسابداری

سود حسابداری

هر فصل

تورمزداییشده

تورمزداییشده
-34،029

325
322

برآوردی بانک

خطای برآوردی

مرکزی

بانک مرکزی

(قبل از تعدیل)

(قبل از تعدیل)

1387Q1

1،420،996

1،449،660

-28،664

1،455،025

1387Q2

1،572،650

1،456،408

116،241

1،461،261

111،388

1387Q3

1،438،763

1،468،432

-29،669

1،451،170

-12،406

331

1387Q4

1،408،072

1،465،980

57،908

1،464،508

-56،436

305

1388Q1

1،402،947

1،440،445

-37،497

1،447،403

-44،455

332

1388Q2

1،578،774

1،464،427

114،347

1،470،735

108،039

324

1388Q3

1،462،245

1،455،126

-28،881

1،431،972

-5،727

338

1388Q4

1،432،834

1،480،803

-47،969

1،431،972

-51،891

306

1389Q1

1،446،877

1،491،291

-44،414

1،498،110

-51،233

338

1389Q2

1،680،827

1،566،601

114،226

1،573،010

107،817

333

1389Q3

1،534،446

1،563،870

-29،424

1،539،490

-5،045

344

1389Q4

1،513،125

1،553،512

-40،388

1،483،660

29،465

327

1390Q1

1،595،953

1،553،682

-45،728

1،602،975

-53،021

347

1390Q2

1،708،515

1،600،660

107،855

1،606،771

53،021

354

1390Q3

1،565،405

1،591،773

-26،368

1،589،975

-24،570

360

1390Q4

1،540،495

1،576،254

-35،759

1،574،190

-33،695

351

1391Q1

1،416،028

1،465،444

-49،416

1،472،294

-56،266

361

1391Q2

1،568،401

1،453،909

114،493

1،460،744

107،567

369

1391Q3

1،442،188

1،472،757

-30،507

1،471،541

-29،354

371

1391Q4

1،446،806

1،481،314

-34،507

1،467،580

-20،774

377

1392Q1

1،415،086

1،465،209

-50،123

1،471،380

-56،294

370

1392Q2

1،556،388

1،441،626

114،762

1،444،847

111،541

379

1392Q3

1،424،622

1،458،807

-34،185

1،463،413

-38،791

375

1392Q4

1،458،233

1،488،687

-30،455

1،494،006

-35،773

384

1393Q1

1،479،127

1،527،207

-48،080

1،533،744

-54،617

377

1393Q2

1،638،708

1،517،483

121،225

1،524،445

114،263

386

1393Q3

1،489،714

1،527،310

-37،595

1،532،261

-42،547

386

1393Q4

1،434،986

1،470،535

-35،549

1،476،073

41،087

391

1394Q1

1،464،594

1،510،126

-45،532

1،515،820

-51،226

394

1394Q2

1،604،780

1،482،045

122،735

1،486،655

118،125

406

1394Q3

1،408،795

1،447،709

-38،914

1،452،367

-43،573

403

1394Q4

1،486،512

1،506،801

-38،289

1،511،826

-43،314

409

1395Q1

1،574،579

1،573،666

913

1،578،561

-3،982

408

1395Q2

1،812،334

1،796،234

16،100

1،800،319

12،015

413

زمان

مقدار واقعی

(بعد از تعدیل)
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پیشبینی با

خطای پیشبینی با

استفاده از سود

استفاده از

تعداد شرکتهای

حسابداری

سود حسابداری

هر فصل

تورمزداییشده

تورمزداییشده
11،442

407
416

برآوردی بانک

خطای برآوردی

مرکزی

بانک مرکزی

(قبل از تعدیل)

(قبل از تعدیل)

1395Q3

1،645،906

1،629،367

16،539

1،634،465

1395Q4

1658،290

1،691،842

-33،552

1،686،625

-28،335

1396Q1

1،647،754

1،656،074

-8،320

1،654،896

-7،142

416

1396Q2

1،903،916

1،908،449

-4،533

1،907،493

-3،577

420

1396Q3

1،658،834

1،665،211

-6،377

1،691،258

-5،424

417

1396Q4

1،703،330

1،701،877

1،453

1،702،244

1،086

426

زمان

مقدار واقعی

(بعد از تعدیل)

منب  :یافتههای پژوهش

ارزیااابی ماادل پیشبیناای بااا اسااتفاده از سااود

تورمزداییشده به شر نگاره ( )7ارائه شده است.

نگاره  .7ارزیابی دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با است اده از سود تورمزداییشده
الگو

مجموع مربعات

میانگین قدرمطلق خطا

معیار درصد میانگین قدرمطلق

خطا

()MAE

خطا

()MSE
پیشبینی با استفاده از سود

58916/3

()MAPE
46729/1

3/049722

تورمزداییشده
منب  :یافتههای پژوهش

نتایج در ارزیابی قدرت پیشبینیکننادگی الگاوی

مقاادار  3،04و پیشبیناای تولیااد ناخااالص داخلاای بااا

سااود حسااابداری نشااان میدهنااد پیشبیناای تولیااد

استفاده از سود متورم با مقدار  5،17کاه مجادد ساود

ناخالص داخلای باا اساتفاده از ساود تورمزداییشاده

تورمزداییشده است ،دارای خطای کمتری اسات .در

براساس معیارهای ارزیابی میاانگین قادرمطلق خطاا،

ادامه ،با استفاده از معیار  Sمحاسبهشده برای استحکام

میانگین مجذور خطا و درصد میانگین قدرمطلق خطاا

نتایج ،به بررسی آزمون دقت پیشبینی تولید ناخالص

دارای خطااای کمتااری نساابت بااه پیشبیناای تولیااد

داخلاای طاای دورههااای آتاای بااا اسااتفاده از سااود

ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از سااود متااورم اساات.

حسابداری پرداخته شده است.

براساس معیار میانگین قدرمطلق خطا ،پیشبینی تولید

ارزیابی دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی

ناخالص داخلی با استفاده از سود تورمزداییشاده باا

بهمنظور مقایسۀ قدرت پیشبینی و انتخاب بهترین

مقدار  46،729و پیشبینی تولید ناخاالص داخلای باا

روش برای پیشبینی تولید ناخالص داخلی از معیار S

اسااتفاده از سااود متااورم بااا مقاادار  117،636سااود

محاسبهشده مطابق با پژوهش آلباو و همکااران []11

تورمزداییشده دارای خطای کمتری است .همچناین،

استفاده میشود .مطابق با ادبیات نظری پژوهش آلبو و

درصد میانگین قدرمطلق خطا بارای پیشبینای تولیاد

همکاران [ ]11پیشبینیهایی با کمترین خطا یا میازان

ناخالص داخلی با استفاده از سود تورمزداییشاده باا

 Sحااااوی بهتااارین پیشبینیاناااد S .محاسبهشااادۀ

بررسی آزمون دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با تکیه بر اطالعات مقایسهای سود حسابداری تجمعی  /.........وحید بخردی نسب و همکاران 27/

پژوهشگر که مشکل از سه معیاار  S2 ،S1و  S3اسات،

استفاده از سود متورم ،ساود تورمزداییشاده و باناک

برای مقایسۀ دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلای باا

مرکزی به شر نگاره ( )8ارائه شده است.

نگاره  .8مقایسۀ شاخص

S

شاخص

الگو
پیشبینی با استفاده از سود متورم

1/012

پیشبینی با استفاده از سود تورمزداییشده

0/076

پیشبینی با استفاده از برآوردهای اولیه بانک مرکزی

1/345

S

منب  :یافتههای پژوهش

مطااابق بااا مبااانی نظااری آلبااو و همکاااران []11

این مسئله پرداخته میشود کاه کادام یاک از ایان دو

کوچکی این معیار برای هر الگاو نشااندهندۀ قادرت

پارامتر ساود متاورم و ساود تورمزداییشاده ،خطاای

باالتر آن الگو در پیشبینی است و میتواند نشاندهندۀ

کمتری را در پیشبینی دارند .بارای پیباردن باه ایان

انتخاب مدل مناسب نیز باشد .با توجه به نتایج نگااره

سؤال ،دادههای واقعی با مقادیر پیشبینیشده ،باا ساه

( ،)7شواهد بیانکنندۀ آن اسات کاه پیشبینای تولیاد

روش میانگین قدرمطلق خطا ،میانگین مجذور خطا و

ناخالص داخلای باا اساتفاده از ساود تورمزداییشاده

معیار میانگین درصد قادرمطلق خطاا مقایساه شادند.

حاوی بهترین ارقام و باالترین دقات بارای پیشبینای

مطابق با مباانی نظاری پژوهشهاای متفااوت آلباو و

تولید ناخالص داخلی طی دورههای آتی است .خطای

همکاران [ ،]11گارین و تاشامان [ ]26و حینادمان و

محاسبهشده برای این روش ،کمترین انحراف را دارد.

کوهلر [ ]31هرکدام از این ساه روش ،میازان خطاای

همچنین ،پیشبینی تولید ناخالص داخلی با استفاده از

عااددی کمتااری داشاته باشااد ،معیااار در نظاار گرفتااه

سود متورم پس از سود تورمزدایی ،بهترین ارزیابی از

میشود .هرچه دورۀ پیشبینی طوالنی میشود ،مقادار

پیشبینی تولیاد ناخاالص داخلای ،باا دقات بااالتری

خطای پیشبینی بیشتر میشود؛ زیرا پیشبینای در هار

نسبت باه برآوردهاای اولیاۀ باناک مرکازی از تولیاد

دوره ،مجموع خطای پیشبینیهای گذشاته را نیاز در

ناخالص داخلی اسات؛ درنتیجاه ،اساتفاده از ایان دو

خود دارد .برای تعیین میزان کمی خطاهای پیشبینای

روش ،تجدیااد ارائااۀ تولیااد ناخااالص داخلاای را بااه

از آمارههای مجموع مربعات خطا ،میانگین قادرمطلق

حداقل ممکن میرساند.

خطااا و معیااار میااانگین درصااد قاادرمطلق خطااا و

آزمون فرضیۀ اول به بررسی دقت پیشبینی تولیاد

همچنین ،بهعنوان یک آزمون استحکام از شااخص S

ناخالص داخلی طی دورههای آتی ،با استفاده از ساود

آلبااو و همکاااران [ ]11اسااتفاده شااد و فرضاایهها بااا

حسابداری تجمعی پرداختاه و در فرضایۀ دوم دقات

استفاده از آزمون  tاستیودنت زوجای بررسای شادند.

بیشتر سود حسابداری تجمعی تورمزداییشده نسابت

این آزمون برای بررسی تفاوت میانگین دو جامعاه در

بااه سااود حسااابداری تجمعاای ،در پیشبیناای تولیااد

طول زمان است .نتیجۀ این آزمون برای فرضایۀ اول و

ناخالص داخلی بررسی شده است .در این بخاش باه

دوم به شر نگاره ( )9ارائه شده است.
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نگاره  .9مقایسۀ زوجی ت اوت میانگین دو جامعه
مقدار واقعی
(بعد از تعدیل)

پیشبینی با استفاده
از سود حسابداری
متورم

مقدار واقعی
(بعد از تعدیل)

پیشبینی با استفاده
از سود حسابداری
تورمزداییشده

میانگین

2158819/40

2122678/33

1539245/871

1539245/87

واریانس

87521540011

8752540011

11005021706

14565166324

مشاهدات

40

40

40

40

همبستگی

0/99

-

0/86

-

فرضیه تفاوت میانگین

0

-

0

-

درجۀ آزادی

39

-

39

-

آماره t

1/89

-

6/15

-

 tبحرانی یکطرفه

1/68

-

1/68

-

منب  :یافتههای پژوهش

صفر این آزمون بیان مایدارد کاه میاانگین

ناخالص داخلی را طی دورههای آتی افزایش میدهد؛

فر

تولید ناخالص داخلی نهایی اعالمشدۀ بانک مرکزی با

ولی در باب اینکه ساود حساابداری تجمعای متاورم

میانگین تولید ناخاالص داخلای نهاایی پیشبینیشادۀ

نسبت به سود حسابداری تورمزداییشده برتاری دارد

سود حسابداری ،برابر (میانگین جامعاه اول-میاانگین

یا برعکس ،باید فرضیۀ دوم ،بررسی و شاخص  Sبین

جامعااه دوم  )0اساات .آماااره  tمحاسبهشااده باارای

این دو الگوی پیشبینی مقایسه شود.

پیشبینی تولید ناخاالص داخلای باا اساتفاده از ساود

آماره  tمحاسبهشده برای پیشبینی تولید ناخاالص

حسابداری متورم برابار باا  1/89اسات کاه از مقادار

داخلی با استفاده از سود حساابداری تورمزداییشاده

صفر این

برابر با  6/15است که از مقدار بحرانی  1/68بزرگتار

آزمون رد میشود و بین تولید ناخالص داخلی نهاایی

است .درنتیجه ،فر

صفر این آزماون رد میشاود و

اعالمشدۀ بانک مرکزی و تولیاد ناخاالص داخلای باا

بین تولیاد ناخاالص داخلای نهاایی اعالمشادۀ باناک

استفاده از سود حساابداری متاورم تفااوت معنااداری

مرکزی و تولید ناخالص داخلای باا اساتفاده از ساود

وجود دارد .همچنین ،نظر به اینکاه شااخص  Sبارای

حسابداری تورمزداییشاده تفااوت معنااداری وجاود

تولید ناخالص داخلی با اساتفاده از ساود حساابداری

دارد .همچنین ،نظر به اینکه شااخص  Sبارای تولیاد

متورم برابر با  1/012است و از شاخص  Sبرای تولید

ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از سااود حسااابداری

ناخالص داخلی نهاایی اعالمشادۀ باناک مرکازی کاه

تورمزداییشده برابر با  0/076اسات و از شااخص S

برابر با  1/345است ،کمتر است ،میتاوان بیاان کارد

برای تولید ناخالص داخلای نهاایی اعالمشادۀ باناک

اطالعااات سااود حسااابداری تجمعاای متااورم ارزش

مرکزی که برابر با  1/345است ،کمتر اسات ،میتاوان

پیشبینیکنندگی برای تولید ناخاالص داخلای دارد و

بیان کارد ساود حساابداری تجمعای تورمزداییشاده

سود حسابداری تجمعی متورم ،دقت پیشبینی تولیاد

نسبت به سود حسابداری تجمعی ،دقات بیشاتری در

بحرانی  1/68بزرگتر است .درنتیجه ،فر
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پیشبیناای تولیااد ناخااالص داخلاای دارد و همچنااین،

ماهها ،فصلها (سهماههها) یا سالهای قبلی اساتخراج

قاادرت توضاایحی بیشااتر و ارزش پیشبینیکنناادگی

میکننااد؛ بنااابراین ،بااا اسااتفاده از مفروضااات رونااد

باالتری نسابت باه همتاای خاود (ساود حساابداری

دقیقتر ،میتوان دقت تخمینهای اولیۀ تولید ناخالص

تجمعاای) دارد .بهصااورت کلاای ،شااواهد در مقایسااۀ

داخلی را بهبود بخشید کاه ایان اطمیناان باا ترکیاب

توانااایی الگوهااای مختلااف دقاات پیشبیناای تولیااد

اطالعااات سااایر متغیرهااای کااالن اقتصااادی حاصاال

ناخالص داخلای باه دلیال کوچاکتر باودن مجماوع

میشود که با تولید ناخالص داخلی همخوانی دارند.

خطاهااای الگوهااا نشااان میدهنااد پیشبیناای تولیااد

نظریااۀ حسااابداری کااالن بااه کااارایی اطالعااات

ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از اطالعااات سااود

حسابداری در پیشبینی شاخصهای کاالن اقتصاادی

حسابداری تورمزداییشده نسبت باه اطالعاات ساود

میپردازد .بر اساس این نظریاه ،رشاد ساود نماینادۀ

حسابداری متورم برتری دارد.

عملکرد یک شارکت اسات و باه دلیال جامعیات آن

بحث و نتیجهگیری

بهاصطال آینۀ تمامقد از عملکارد شارکت محساوب

با توجه به اینکه یکای از مشاکالت پژوهشاگران

میشود .پاژوهش حاضار بار پراکنادگی رشاد ساود

اقتصادی ،دسترسینداشتن به آمارهاای ساری زماانی

بهعنوان یک منب اطالعاتی مهم در سطح اقتصاد کالن

است و نیز در استفاده از همین آمارهاای موجاود نیاز

متمرکز شده است .بارای تشاکیل رگرسایون تجربای

ناوعی نااطمیناانی وجاود دارد ،هماواره یکای از

پیشبینی تولید ناخالص داخلی ،ضمن اتکا باه نتاایج

خواستههای اقتصاددانان ،شناسایی مدلهایی است کاه

مطالعات تجربی ناالردی و اوگناوا [ ]41و نااالردی و

قدرت پیشبینی مناسبی را با همین دادههاای محادود

اوگنوا [ ]40از یاک چاارچوب جدیاد و متفااوت از

داشته باشند؛ زیارا انتظاارات کاالن اقتصاادی کاه باا

سایر روشها بارای پیشبینای اساتفاده شاد .در ایان

برآوردهااای اولیااه از تولیااد ناخااالص داخلاای شااکل

رگرساایون ،تولیااد ناخااالص داخلاای براساااس سااود

گرفتهاناااد ،بااار طیاااف گساااتردهای از تصااامیمهای

حسااابداری تجمعاای پیشبیناای شااد .ایاان پااژوهش،

سااازمانهای دولتاای و نمایناادگان اقتصااادی تااأثیر

نخستین پژوهشی است که مدعی میشاود پراکنادگی

میگذارد؛ باا ایان حاال ،برآوردهاای اولیاه از تولیاد

رشد سود حساابداری (باا برتاری ساود حساابداری

ناخالص داخلی مبتنی بر اطالعات نادرست و نااقص

تجمعی تورمزداییشده در پیشبینای تولیاد ناخاالص

است و بهطور معماول در طای چنادین دوره ،باناک

داخلی نسبت به سود حسابداری تجمعی) بهخوبی در

مرکاازی پااس از دریافاات اطالعااات بیشااتر ،تولیااد

تئوری تغییر بخش ،مناسب است و قصد تالش بارای

ناخالص داخلی را مجدد ارائه میکند .هنگاام بارآورد

مستندسازی محتوای اطالعاتی پراکنادگی حساابداری

تولید ناخالص داخلی ،بانک مرکزی به مناب اطالعاتی

تجمعی در برآوردهای اقتصادی را دارد که امید اسات

متکی است که برخی از آنها هنگام تولید برآوردهاای

بانک مرکزی به این پیشنهاد توجه کند .بر اساس این،

اولیه دردسترس نیستند؛ درنتیجاه ،اجازای غیار قابال

پژوهش حاضر به بررسی آزمون دقت پیشبینی تولید

اسااتفاده از تولیااد ناخااالص داخلاای بااا اسااتفاده از

ناخالص داخلی با تکیه بر اطالعاات مقایساهای ساود

برآوردهای روند منتقل میشاوند کاه اطالعاات را از

حسابداری تجمعی متورم و تورمزداییشاده پرداختاه
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اساات .جامعااۀ آماااری ایاان پااژوهش شااامل کلیااۀ

سااهم و بااازده سااهام) و درنهایاات دولاات (بهبااود

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران

برآوردهای اولیه از شااخصهای کاالن اقتصاادی) از

اساات .شااواهد در آزمااون فرضاایهها نشااان دادنااد

افزایش سود شرکت بهرهمند خواهند شد.

اطالعات حسابداری تجمعی در زمان واقعی میتواناد

براساس معیار دقت پیشبینی شااخصهای کاالن

بارای تشاخیص خطاهاا در برآوردهاای اولیاۀ تولیااد

اقتصادی (یا شاخص  Sپیشنهادشدۀ آلباو و همکااران

ناخالص داخلی استفاده شود .این نتایج بیانکننادۀ آن

[ ،]11گاارین و تاشاامان [ ]26و حیناادمان و کااوهلر

اساات کااه پیشبینیکنناادگان شاااخصهای کااالن

[ )]31و همچنااین ،آزمااون  tاسااتیودنت زوجاای و

اقتصااادی ،شااو های ناشاای از سااودهای تجمعاای

معیارهای ارزیابی میاانگین قادرمطلق خطاا ،میاانگین

حسابداری را در برآوردهای تولیاد ناخاالص داخلای

مجذور خطا و درصد میانگین قدرمطلق خطا ،شاواهد

لحا میکنند تا شاخصهای اقتصادی دچار کمتارین

در آزمون فرضیۀ دوم نشاان دادناد ساود حساابداری

تعدیل شوند .این نتایج همان یافتهای است که تئوری

تجمعی تورمزداییشده نسابت باه ساود حساابداری

مجرای تأثیر واقعی بیانکنندۀ آن است.

تجمعی ،دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی را طای

براساس معیار دقت پیشبینی شااخصهای کاالن

دورههای آتی افزایش میدهد .بر اساس این ،با توجاه

اقتصادی (یا شاخص  Sپیشنهادشدۀ آلباو و همکااران

بااه ارزش زمااانی پااول در ایااران ،سااود حسااابداری

[ ،]11گاارین و تاشاامان [ ]26و حیناادمان و کااوهلر

تجمعااای تورمزداییشاااده ،سااایگنالهای بهتاااری

[ )]31و همچنااین ،آزمااون  tاسااتیودنت زوجاای و

درخصو

وضعیت فعلای و آتای اقتصااد باه باازار

معیارهای ارزیابی میاانگین قادرمطلق خطاا ،میاانگین

مخابره میکند .بهطور قط  ،با روند مثبت ساودآوری،

مجذور خطا و درصد میانگین قدرمطلق خطا ،شاواهد

به دلیل مناب فراوان در اختیار شرکت ،میزان حقوق و

در آزمون فرضیۀ اول نشاان دادناد ساود حساابداری

مزایای کارکنان ،میزان پاداش مدیران و سود هر ساهم

تجمعی ،دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی را طای

و بازده سهام سهامدران ،افزایش خواهند یافات .ایان

دورههای آتی افزایش میدهد .بار اسااس ایان ،ساود

امر طی سالیان تحاریم ،در کوتاهمادت (و در شارایط

حسابداری تجمعی ،سیگنالهای بااهمیتی درخصو

عااادی تجاااری در بلندماادت) بااه متورمشاادن سااود

وضعیت فعلی و آتی اقتصاد به بازار مخاابره میکناد.

حسااابداری منجاار میشااود .سااود متااورم امکااان

افزایش ساود حساابداری تجمعای و روناد صاعودی

برداشتهای غلط را از سوی عموم با خود باه هماراه

سود باه افازایش منااب ماالی در اختیاار شارکت در

دارد .با تورمزدایی سود ،شاخص شافافتری از ساود

راستای سارمایهگذاریهای آتای و درنتیجاه ،افازایش

ارائه میشود که بهنحو کاراتری تولید ناخالص داخلی

سطح سرمایهگذاری واحدهای تجاری منجر میشاود؛

پیشبینی میشود.

زیاارا بااه دلیاال ساارمایهگذاریها و افاازایش فااروش

در پژوهشهااای مااالی نظیاار اهللیاااری ( )1387و

شرکت ،وضعیت رشد اقتصادی کشور بهبود مییاباد؛

دهاادار و آقااایی ( )1388از اطالعااات حسااابداری

درنتیجه ،کارکنان (افزایش حقوق و دستمزد) ،مادیران

بهعنوان اطالعاتی نام برده میشود کاه کاارایی الزم را

(افزایش میزان پاداش) ،سهامداران (افزایش ساود هار

ندارنااد یااا دسااتکم از سااطح ضااعیف کااارایی
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برخوردارنااد .همچنااین ،نگاااه عمااوم بااه اطالعااات

بهعنوان پیشبین تولید ناخالص داخلی انتخااب شاد.

حسابداری بهصورت اطالعات گذشتهنگر است .ایان

شواهد در آزمون فرضیهها با ژاسر و کوشربایوا [،]46

در حالی است که نتایج پژوهش حاضار همراساتا باا

هااان و همکاااران [ ،]27ناااالردی و اوگنااوا [،]41

ادبیات نظری حسابداری کالناند .به بیان دیگر ،هنگام

ناالردی و اوگناوا [ ]40و کاونچیتچکی و پاتاتوکااس

ارزیابی کارایی بازار بورس و اطالعاات حساابداری،

[ ]36همخوانی دارد.

تنها بازخورد اطالعات حسابداری و باازار باورس در

پیشنهادهای کاربردی

سااطح اقتصاااد خاارد در نظاار گرفتااه نمیشااود؛ زیاارا

با توجه باه اینکاه ساود حساابداری تجمعای در

حسابداری کالن بر اثرات آتی اطالعاات حساابداری

پیشبینی تولید ناخالص داخلای اسامی موفاق عمال

شرکتها بر اقتصااد ایاران تأکیاد دارد .پاس از انباوه

کرد ،سودهای خالص تجمعی میتواناد نقطاۀ شاروع

پژوهشهااای حسااابداری اثباااتی و تأییااد کااارایی و

تغییرات نوینی در آمارهای اقتصادی موجاو در ساطح

ارزش اطالعات حسابداری در بازار سرمایه ،پاژوهش

کالن کشور ازقبیل تولید ناخالص داخلی باشد .پس با

حاضر این ایادۀ ناوین را باه اندیشامندان و اعضاای

توجه به نتیجۀ آزمون فرضایۀ اول پاژوهش مبنای بار

حرفهای و دانشگاهی حساابداری منتقال میکناد کاه

دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی اسمی با اساتفاده

میتوان از محتوای اطالعات حسابداری در پیشبینای

از سااود حسااابداری تجمعاای ،بااه بانااک مرکاازی و

شاخصهای کالن اقتصادی استفاده کرد .نتایج هار دو

تحلیلگران حوزۀ اقتصاد پیشنهاد میشود برای کااهش

فرضیه نشان دادند سودهای حسابداری از پارامترهاای

تجدید ارائههای تولید ناخاالص داخلای اسامی طای

مهاام و کلیاادی در پیشبیناای شاااخصهای اقتصااادی

فصول آتی اعالم هر دوره ساهماهه ،بار ماهیات آتای

محسوب میشوند .به بیاان دیگار ،اهمیات ساودهای

اطالعات حساابداری شارکتها باهویژه شارکتهای

حسابداری ،تنها در سطح بازار سارمایه نیسات؛ بلکاه

بزرگ کشور توجه داشاته باشاند و در کناار در نظار

میتااوان کااارایی اطالعااات حسااابداری را در سااطح

گاارفتن عواماال اقتصااادی ب اه سااودهای حسااابداری

اقتصااااد جساااتوجو و ارزیاااابی کااارد .از بعاااد

تجمعی باازار باورس و شارکتهای فعاال در باازار

اقتصادسنجی این نتیجه به دست میآید کاه مادلهای

سرمایه هم توجه کنند .سپس تولید ناخاالص داخلای

چندمتغیرۀ سری زمانی نسبت به دیگر روشهاا نظیار

پیشبینی شود.

ماادلهای تااکمتغیرۀ سااری زمااانی توانااایی ارائااۀ

همچنین ،سود حسابداری تجمعی تورمزداییشاده

پیشبینیهای دقیاقتری را دارناد؛ اماا عملکارد ایان

در پیشبینی تولید ناخالص داخلی حقیقی موفق عمل

مدلهای چندمتغیرۀ سری زمانی بهشدت به گازینش

کرد؛ درنتیجه ،با توجه باه نتیجاۀ آزماون فرضایۀ دوم

متغیرهای توضیحی حساساند .بر اساس این ،انتخاب

پژوهش مبنی بر دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی

بهترین پیشباین از شاروط برتاری مادل چنادمتغیره

حقیقاای بااا اسااتفاده از سااود حسااابداری تجمعاای

سری زمانی نسبت به مادل تاکمتغیرۀ ساری زماانی

تورمزداییشده ،به بانک مرکزی و تحلیلگاران حاوزۀ

است .در پژوهش حاضار ،از یاک چاارچوب جدیاد

اقتصاد پیشنهاد میشود بنا به شرایط محیطی اقتصادی

برای پیشبینی استفاده شد و سود حسابداری تجمعی

ایران از تورمی که سود خالص حسابداری دارد ،آگااه
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باشند و بانک مرکزی و تحلیلگاران بارای پایشبینای

محااادودیت اصااالی مطالعاااۀ حاضااار ،اساااتفاده از

تولید ناخاالص داخلای حقیقای از ساود حساابداری

صااورتهای مااالی حسابرسینشاادۀ فصاالی برخاای

تجمعی تورمزداییشده برای پیشبینای شااخصهاای

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهاران

کالن اقتصادی استفاده کنند.

( 3ماهه و  9ماهه) است.

پیشنهادهای آتی
برای پیشبرد این حوزۀ جدید ،مطالعاتی باا عناوان
حسابداری کالن ،ضروری است .بهتر است در آیناده
اندیشمندان حسابداری باه بررسای ساایر متغیرهاا و
کارایی اطالعاات حساابداری بپردازناد کاه میتواناد
سیگنالهای بههنگام از وضعیت آتی اقتصاد باه باازار
مخابره کند .برخی از پیشنهادها به شر زیرند:
 .1ارزیابی دقت پیشبینی تولید ناخالص داخلی با
اسااتفاده از بااازده سااهام تجمعاای ،نساابت سااودآوری
تجمعااای و ساااودآوری تجمعااای تورمزداییشاااده،
حسابداری محافظهکارانه بهصاورت تجمعای ،نسابت
تجمعی ارزش بازار ساهام باه ارزش دفتاری ساهام و
رشد تجمعی استخدام نیروی کار در سطح شرکتها.

 .2باارای اسااتفاده از الگااوی سااری زمااانی در
پیشبینی ،باهویژه باا وقفاههای بااالتر ،باه اطالعاات
تاریخی برای چندین دوره نیاز است .هرچه اطالعات
بیشتری دردسترس باشد ،نتایج بارآورد الگاو قالبیات
اتکااای بیشااتری دارنااد .بااا توجااه بااه اسااتفاده از
صورتهای مالی میاندورهای در گردآوری اطالعات،
دستیابی به اطالعات قبل از سال  1387غیرممکن بود؛
درنتیجه ،برای تعمیمدهی نتایج الزم اسات ایان مهام
مدنظر قرار گرفته شود.
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