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 چکیده
ها باید عملکرد خود را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند. ها و شرکت است. شرکتمستلزم نوآوری در بررسی فرآیند و عملیات سازمانهای امروزی وکارکسبمحیط 

گیری عملکرد چون های اندازهشاخص ، ها بسیار حیاتی است. با گذشت زمانی منابع محدود ، ارزیابی عملکرد شرکتبهینهبه منظور حصول اطمینان از تخصیص 
دلیل  به این ها وارد شد.بر این ابزار پولهایی مانند : عدم حساسیت به ریسک ، عدم در نظر گرفتن ارزش زمانی ی حقوق صاحبان سهام معرفی شدند اما انتقادبازده

فواید و منفعت های  ابزارهایی چون ارزش افزوده اقتصادی ابداع گردید. منطق استفاده از ارزش افزوده اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش برای سهامداران است.
 استفاده از ارزش افزوده اقتصادی از نتایج این پژوهش است.

 
 های سنجش عملکردبزارا عملکرد شرکت، ارزش افزوده اقتصادی،های کلیدی : واژه

 

  مقدمه -1
ها و شرکت های امروزی محیط متغیر و عدم اطمینان وجود دارد. این محیط مستلزم نوآوری در بررسی فرآیند و عملیات سازمانوکاردر کسب    

ی جدایی مالکیت از با توجه به توسعه . امروزه[2]بررسی قرار دهند  ها باید عملکرد خود را از نزدیک مورداست. این بدان معنا است که شرکت
بی عملکرد یکی از . بنابراین ارزیا [4]ای اهمیت یافته است رد مدیران و شرکت به طور فزایندهمدیریت ، کشف ملاک مناسبی برای ارزیابی عملک

ای هتوضیح ، و استفاده از شاخصت ، های عالی شرکت است.ارزیابی عملکرد مناسب بستگی به شناخمسائل مهم در فرآیند مدیریت تصمیم گیری
. وکار رخ داده استها در ارزیابی اثربخشی فعالیت کسبهای اخیر تغییر قابل توجهی نسبت به ارزش بازار شرکتدر سال .[2]مالی و غیر مالی دارد 

وکار به دست آوردن شرکت از فرآیند کسبهدف کوتاه مدت  .[6]شده است هدف نهایی سرمایه گذاری اقتصادی، ایجاد ارزش برای صاحبان شرکت 
ی نزدیک با افزایش ارزش شرکت دارد. بنابراین روش ارزش تحقق هدف بلند مدت یک رابطه سود و هدف بلند مدت افزایش ثروت سهامداران است.

   .[2]ت ثروت سهامداران مورد استفاده قرار بگیردتواند به عنوان یک روش جدید و قابل اعتماد برای  ارزیابی عملکرد و تعیین تغییراافزوده اقتصادی می

 ادبیات پژوهش -2
 عملکرد مالی 2-1

به عنوان یک نتیجه . عملکرد مالی  [4]ها بسیار حیاتی است ی منابع محدود ، ارزیابی عملکرد شرکتبه منظور حصول اطمینان از تخصیص بهینه   
های یک شرکت لازم است که ی دستاوردشود. برای مشاهدهبه آن دست پیدا کند ، مطرح می تواندیمالی یک شرکت که م و یا تصویری از عملکرد

عملکرد مالی یک  1و گوین داراجان نتونیآی های مالی تجزیه و تحلیل و تفسیر شود. طبق گفتههای منعکس شده در صورتهای شرکت و دادهداده
کند عملکرد مالی از مزایای عملکرد عنوان می  2هاراهاپ شود.مالی است که به عموم ارائه میتصویر از توانایی مالی شرکت برای رسیدن به اهداف 

له کردن وعلاوه بر این ، اطلاعات نیز در فرم توان تغییرات بالقوه در منابع اقتصادی را در آینده تشخیص و کنترل کرد.اطلاعاتی شرکت است که می
به  دمشخص خواهد ش ی مدیریت مالیتوسعه مفید است. با تجزیه و تحلیل عملکرد مالی شرکت ، شده، سنجش اثر شرکت در منابع به کار گرفته

های شرکت و نتایج بدست آمده را به خوبی مطرح کند تا در آینده مورد استفاده قرار تواند نقاط ضعف فعالیتو تحلیل می هطوری که فرایند تجزی
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بینی ظرفیت شرکت برای تولید پول نقد و منابع ، در فرمول سازی و در نظر گرفتن تاثیر شرکت در منابع بگیرد. مدیریت نیز از عملکرد برای پیش
 .[3]کند به کار گرفته شده استفاده می

 
 گیری عملکردهای اندازهابزار     2-2

 کند در زیر آورده شده است :مدیران در تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد کمک می به های استاندارد مالی کهابزاربرخی از     
 ( بازده حقوق صاحبان سهامROEاین ابزار اندازه : ) وری شرکت در ایجاد سود خالص برای سهامداران هرهبگیری از نوع حسابداری ، سطح

های شرکت در هر ریال سرمایه گذاری سرمایه گذاران را گذاریدهد. در واقع آن ارزش سود خالص بدست آمده از سرمایه را نشان می
 شود.بنایراین ، این ابزار از طریق تقسیم سود خالص بر حقوق صاحبان سهام محاسبه می دهد.نشان می

 ( بازگشت سرمایهROIدیگر ابزار حسابداری است که  از طریق تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه بدست می : ).آید 

 بازده فرو( شROS نسبت سود عملیاتی به درآمد است. بازده فروش : ) یکی از عناصر بازگشت سرمایه در تجزیه و تحلیل مالی با استفاده
 . از روش دوپونت است

 ( درآمد هر سهمEPSیکی از ابزار : )گران مالی در نظر گرفته شده است. از های مهم حسابداری است که توسط سرمایه گذاران و تحلیل
ی خاص سهام دهد در یک دورهآید.این ابزار نشان میتقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر تعداد سهام بدست می طریق

 .[2]به چه میزان درآمد کسب کرده است  عادی در یک شرکت

 
 افزوده اقتصادی ارزش    3-2 

هایی مانند : عدم حقوق صاحبان سهام و... معرفی شدند اما انتقاد ی، بازده گیری عملکرد چون بازگشت داراییهای اندازهبا گذشت زمان شاخص     
های بزرگ، بر این گیری موثر از اقدامات شرکتم اندازهپول ، کارایی سود به عنوان یک اهرزمانی  شحساسیت به ریسک ، عدم در نظر گرفتن ارز

. [6] دنوکار شروع به ظهور نمودهایی با گرایش به صاحبان سهام برای ارزیابی عملکرد کسبهای ذکر شده ، معیارها وارد شد.در پاسخ به انتقادابزار
دهد. ارزش افزوده سود اقتصادی واقعی شرکت را نشان می ، گیریارزش افزوده اقتصادی یک ابزار اندازه گیری مالی است که بهتر از هر ابزار اندازه

ی مفهوم درآمد باقی مانده توسط آلفرد ها به ارزش افزوده اقتصادی ارائهکند یکی از اولین اشارهعنوان می 3اقتصادی یک کشف جدید نیست. والاس
اظهار  5داد و چن ی سرمایه در نرخ جاری ، تعریف کرد.بوده است. مارشال سود اقتصادی را مجموع سود خالص منهای بهره 1981در  4مارشال

و در ادبیات حسابداری  1824در سال  1و اسکوول 6توسط چرچ 1811سال ده برای اولین بار در ادبیات حسابداری در ی درآمد باقی مانداشتند که ایده
به بحث و  1811ی با این مفهوم در اوایل سال . همچنین دانشگاهیان و مطبوعات مالی فنلاندی در رابطه پدیدار گردید 1861مدریت در سال 

. ارزش افزوده اقتصادی یک فرمول خاص از درآمد  [5]های مختلف استهمان مفهوم با نامارزش افزوده اقتصادی  با این حال گو پرداختند.وگفت
هر دو مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و درآمد باقی مانده بر اساس این اصل  . [4] باشدگرفته است ، میباقی مانده که در گذشته مورد استفاده قرار 

شرکت  .  [7]مانی برای صاحبان سهام تولید ثروت کرده است که مازاد بر هزینه کل سرمایه گذاری سود تولید نماید استوار هستند که شرکت ز
 ، های وارده بر ابزارهای سنتی. این شرکت در مواجهه با انتقاد[5]از ارزش افزوده اقتصادی شد  موفق به استفاده 1881استرن و استوارت در سال 

ت وکار براساس اصل مدیریگیری عملکرد کسبترین ابزار اندازهارزش افزوده اقتصادی پیشرفتهی را به عنوان راه حل ارائه نمود.ارزش افزوده اقتصاد
های انگیزشی و طرز تفکر عمل وکار شرکت ، سیستم مدیریت ، روشارزش است.ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک معیار سنجش عملکرد کسب

استفاده از روش .  [6]حوزه اصلی استفاده از ارزش افزوده اقتصادی در مفهوم تعریف شده توسط شرکت استرن و استوارت است(کند ) این چهار می
مفهوم ارزش به عنوان میزان  وکار خود در جهت ایجاد ارزش داشته باشد.شود شرکت تمرکز بیشتری بر روی کسبارزش افزوده اقتصادی باعث می

نتایج بدست آمده از ارزش  .[3]تعریف شده است  مزایا که ذینفعان را منتفع کند ) کارکنان، سرمایه گذاران، صاحبان ، مشتریان (ارزش سودمندی و 
ارزش افزوده .  [8]دهد که با توجه به راندمان مصرف سرمایه، ارزش شرکت افزایش یافته است یا خیر افزوده اقتصادی به این پرسش پاسخ می
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های دیگر از اطلاعات تولید شده توسط حسابداری بهره ی عملکرد استثنا است به این معنا که ابزارهای سنتی محاسبهبه دیگر ابزار اقتصادی نسبت
ای با وضعیت واقعی شرکت ندارند.اما ارزش کند که گاها هیچ رابطههای تحریف شده تولید میهای تاریخی و یا دادهبرند و حسابداری بعضا دادهمی

آیند اما در واقعیت اینطور ها تحت حسابداری سنتی سودآور به نظر میکند.اکثر شرکتفزوده اقتصادی اطلاعات را از لحاظ اقتصادی بررسی میا
ر ی خود کسب نکند در حال متضروکار سودی بزرگتر از هزینه سرمایهتا مادامی که یک کسب "کند : عنوان می   9نیستند.همانطور که پیتر دراکر

تا زمانی که ثروت تولید نکند در  کند. شرکت کمتر از منابع ورودی بازگشت سود دارد.مهم نیست که شرکت مالیات سود پرداخت می شدن است.
اده منطق استف.  [5]اند ها ممکن است به عمد مالیات بپردازند تا ثابت کنند برای سهامداران خود سود ساخته. شرکت"حال نابود کردن منابع است 

دهد که یک شرکت فقط فروش بالایی دارد از ارزش افزوده اقتصادی به حداکثر رساندن ارزش برای سهامداران است ، ارزش افزوده اقتصادی نشان می
ر است تگیری سود توسط ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود خالص حسابداری دقیقی اندازهنتیجه . [7] آورده استیا سودآوری نیز به ارمغان 

ای هتواند به مزیت رقابتی پرقدرتی تبدیل شود که به طور موثر از اثرات منفی ابزاروکار میتوانایی ایجاد ارزش به عنوان معیار اصلی کسب . [1]
 مالی و بازگشتهای گیری نسبتندازهابسیاری از مطالعات به بررسی مقایسه بین عملکرد شرکت از طریق  . [9]شود سنجش سود نیز اجتناب می

های مالی عملکردش را در وضعیت بهتری قرار تواند با استفاده از صورتدهد یک شرکت میاند که نشان میرایی با ارزش افزوده اقتصادی پرداختهدا
 یشود. زیرا محاسبهیکند لزوما به نشان دادن وضعیت خوب عملکردش منجر نمگیری میدهد اما زمانی که با مفهوم ارزش افزوده اقتصادی اندازه

های سرمایه به عنوان یک عنصر محاسباتی از عملکرد شرکت ، سطح عملکرد شرکت از طریق مفهوم ارزش افزوده اقتصادی اساسا با ورود هزینه
یک شرکت  آمیز ارزش توسطی ایجاد موفقیتارزش افزوده اقتصادی مثبت ، نشان دهندهدهد. ریسکی که شرکت متحمل شده است را نشان می

ی ارزش افزوده اقتصادی پیچیده است به عبارتی محاسبه است.کند،فعالیت میم که در جهت حداکثر کردن ارزش شرکت برای صاحبان سها
وش رکنند . بنابراین گذاری استفاده میاند به عنوان مبنایی برای تصمیمات سرمایهگذارانی که مفهوم ارزش افزوده اقتصادی را درک کردهسرمایه

هایی که به بازار سهام وارد ها پیچیده است. اما برای شرکتی هزینهی مجموعهارزش افزوده اقتصادی به طور نسبی در اجرا به دلیل نیاز به محاسبه
های بنیادی . یکی از فرم[3]از سختی و پیچیدگی آن کاسته شود   اند ممکن استهایی که در بورس سهام عرضه نشدهاند نسبت به شرکتشده

 در نظر گرفته شده است : زیررزش افزوده اقتصادی ساختار ا
 (1) EVA = ( ROE  -  𝑟𝑒 ) * E  

 
     که در آن:

 ROE: بازده حقوق صاحبان سهام ،  E ،حقوق صاحبان سهام :𝑟𝑒  ی حقوق صاحبان سهام است.: هزینه  
بنابراین شاخص به  های آن بستگی دارد.ی حقوق صاحبان سهام و هزینهسهام ، بازدهدهد ارزش سود اقتصادی به ارزش حقوق صاحبان که نشان می

ی ارزش افزوده اقتصادی در زیر آمده روش جایگزین برای محسابه شود.گذاران مرتبط میگذاری شده توسط سرمایهی سرمایهطور مستقیم به سرمایه
 است : 
 (2 ) EVA = NOPAT – ( WACC * CAPITAL )    

 
 که در آن:

NOPAT   :سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات ، CAPITAL :سرمایه ، WACC :است. ی سرمایهمیانگین وزنی هزینه 
ها های سرمایه که برای این فعالیتو توسط هزینه (NOPAT)شود های عمده عملیاتی شرکت مرتبط میافزایش در ارزش به فعالیت به عبارت دیگر

  .[6]  ( WACC * C )  یابدکاهش می ، استفاده شده
 

 مزایا و اهداف ارزش افزوده اقتصادی 4-2     
-گیری عملکرد مالی یک شرکت و به طور همزمان توجه کردن به منافع و انتظارات تامینهدف از تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی اندازه     

 .[3]کنندگان مالی ) بستانکاران یا سهامداران ( است 
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  ( ارزش افزوده اقتصادی یک ارتباط نزدیک با ارزش خالص فعلیNPVدارد. به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مطابق با نظریه ) ی
ه ) هنگامی کیابد ارزش شرکت افزایش میای با ارزش خالص فعلی مثبت انتخاب شود اگر پروژهدهد. تامین مالی یک شرکت نشان می

 دهد (های قبلی و آینده را نشان میشود در مجموع ارزش خالص فعلی پروژهبینی میدی در آینده پیشارزش افزوده اقتصا

 ها ، تخصیص سرمایه بهینه ، طراحی گیری عملکرد ، تعیین اهداف ، ارزیابی استراتژیارزش افزوده اقتصادی یک روش مناسب برای اندازه
 ست.سیستم پاداش ، افزایش سرمایه و قیمت گذاری ا

 گیرد ،شود که کمتر دچار تحریف حسابداری قرار میگیری عملکرد تعریف میارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک شاخص برای اندازه 
 .[2] رسدیمات به حداقل میاری و برآورد که توسط برخی از تنظهای حسابدتحریف ناشی از تغییر روش

 ستفاده از ها یا ای دیگر ابزارتواند به تنهایی و بدون نیاز به مقایسهرد شرکت است که میارزش افزوده اقتصادی معیاری برای ارزیابی عملک
 .[3]های دیگر به این مهم بپردازد تجزیه و تحلیل روش

 های مرسوم ترکیب قابل فهم از عملکرد اقتصادی شرکت و میزان ریسک لازم برای رسیدن به های مهم آن نسبت به روشیکی از مزیت
 عملکرد است.این 

 دهد و همچنین به عنوان یک نرخ مرجع برای ارزش افزوده اقتصادی معیار سنجش عملکرد است به طوری که اثر ساختار مالی را نشان می
 گیرد.گذاری مورد استفاده قرار میهای مالی و سرمایههای مختلف شرکتفعالیت

 تسیستم مدیریی مجموعههای ارزیابی دیگر ، همچنین امکان استفاده از  کاربرد این شاخص در رویکرد نسبتا ساده در مقایسه با معیار 
 . [6] است

 تمرکز مدیران را نه تنها بر صورت سود و زیان بلکه بر  دهد.های چند جانبه بر عملکرد شرکت ارائه میارزش افزوده اقتصادی دیدگاه
 .[8]کند نامه نیز معطوف میزارت

 
 معایب ارزش افزوده اقتصادی 2-5    

 به عبارت ها  مغلطه ایجاد کرد؛ تواند در بعضی از حوزهشود پس میهای تاریخی محاسبه میارزش افزوده اقتصادی معمولا بر اساس ارزش
 ود.منجر ش تواند به نتایج نادرستگذاری بلند مدت میدیگر، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی بدون ارزیابی تصمیمات سرمایه

 .های تازه تاسیستجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی برای شرکت گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیر عملی است 
 گذاری مناسب نیست.های سرمایهو شرکت

 فاده های مورد استبسیاری از فرآیندی منابع مورد استفاده در شرکت برای تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی لازم است . شناسایی همه
 ها بسیار دشوار است .سرمایه برای آن یدر شرکت غیر قابل مشاهده است ، بنابراین تشخیص ارزش و هزینه

 [2]ی ضعف برای این شاخص باشد تواند یک نقطهپیچیدگی محاسبات مربوط به ارزش افزوده اقتصادی می . 

 

 نتیجه -3
گذاران خود باید در جهت افزایش ثروت آنان حرکت کنند به عبارت دیگر عملکردی در بازار ملی و جهانی و سرمایه ها برای حفظ سرمایهشرکت

گذاران بیشتر و به عبارت دیگر ثروت آنان را افزایش دهند. برای سنجش و ی سرمایهی سرمایهداشته باشند تا میزان تولید عایدی از میزان هزینه
توان را می اهبعضی از این ابزار توان با کمک آنها از اثربخشی عملکرد شرکت آگاه شد.اند که میروت ابزارهایی ابداع و ساخته شدهارزیابی این افزایش ث

بر  ، تحریفهایی چون ارزش افزوده اقتصادیتحریف کرده و وضعیت عملکرد شرکت را در جهت افزایش ارزش برای سهامداران نشان داد. اما ابزار
دهند. به عبارت دیگر با استفاده از ارزش افزوده اقتصادی عواملی چون میزان سطح ریسک گذاشته و عملکرد واقعی شرکت را نشان مینها اثر روی آن

 نهای بازار نزدیک بوده و اثرات بیشتری را در نشان دادن میزاعواملی که به واقعیت . گیردشرکت در قبال کسب ارزش نیز مورد محاسبه قرار می
های شرکت در جهت ایجاد تواند شرکت را هدایت کند تا فرآینددهند.ارزش افزوده اقتصادی میارزش ایجاد شده توسط شرکت به خود اختصاص می

 شارز تواند موثر واقع شود.گذاران نیز برای خرید سهام میارزش واقعی برای سهامداران شکل بگیرد. ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات سرمایه



 

 

در نتیجه توجه به ابزارهای سنجش عملکرد که به افزوده اقتصادی مثبت یک شرکت نشان از ایجاد ارزش و تولید ثروت برای سهامداران آن است . 
 اهمیت بالایی پیدا کرده است. کنند در دنیای تجارتهای یک شرکت توجه میهای فعالیتتمام وجه
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Abstract. Today's business environment requires innovation in review processes and practices of organizations and 

companies. Companies must closely examine their performance. In order to ensure the optimal allocation of limited 

resources, evaluate the performance of companies is vital. Over time, performance measurement indicators such as return 

on equity were introduced, but criticism such as: lack of sensitivity to risk, not taking into account the time value of 

money on these tools were imported. That is why tools such as economic value added was invented. The rationale for 

using economic value to maximize value for shareholders. The use of value-added benefits and economic benefits from 

the results of this research. 
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