مطالب مفید│مدیران مالی

Modirinfo.com

آیا تصمیمات مالی در جوامع مذهبی ریسکگریزانه است؟
ریسک گریزی شرکتها به میزان زیاادی باه سا

معنویات جامعاه

مربوطه بستگی دارد .واکنش بازار به اعالم سرمایهگذاریهاای بازر
زمانی مثبت خواهد بود که این سرمایهگذاری توسط شارکتی مسات ر
در بخشی با درجاهی بااییی از معنویات ایجااد شاد باشاد .معماوی
رهبران کسب و کار در طول دور ی حرفهای خود برای شرکتهای باا
س

معنویت مشابه کار میکنند.

تح ی ات اقتصادی برای مادت طاوینی بار روی تااتیرات ماذهب بار
اجتماع متمرکز بود است .تحلیلگران ایان تااتیرات را باه دو سا
ت سیم میکنند :اول در س
در س

اقتصاد خرد که در آن تح ی ات بر روی تاتیرات وابستگی مذهبی بر رفتار افاراد متمرکاز اسات دوم

اقتصاد کالن که در آن ارتباط بین ادیان و رشد اقتصادی مورد م العه قرار گرفته اسات .اگرچاه ایان دو بخاش موضاوع

بیشتر تح ی ات دانشگاهی بود اند مح ان اندکی تاتیر فرهنگ سازمانی(با توجه به میزان معنویت محی ی که شارکت در آن قارار
گرفته) را بر روی تمایل شرکت بر ریسکپذیری م العه کرد اند.
تاثیر مذهب بر فرد و گروه
بسیاری از م العات که تاتیر مذهب بر تصمیمگیری را بررسی کرد اند یک ارتباط قوی بین ریسکگریزی و س

معنویت مردم را

نشان میدهند .تاتیر گفته شد بیانگر این است که در بسیاری از اوقات میتوان مناسک مذهبی را به عنوان ابزاری برای مباارز باا
ترس از عدم ق عیت در نظر گرفت .اما آیا این ویژگیهای فردی نیز بر رفتار کلی شرکتها تاتیر دارند؟ بحث را با ایان الال شاروع
میکنیم که فرهنگ سازمان بازتابی از محی ی است که شرکت درآن فعالیت میکند .گیلز هیالری و کاای وای تاال

کردناد تاا

تاتیر میزان درجه مذهبی بودن محیط بر تمایل ریسکپذیری شرکتها را ارزیابی کنند .این ارزیابی مستلزم چه چیزی است؟ تصور
کنید که یک فروشند ارز

یک دارایی را میداند و خریدار این دارایی را  11یا  11دیر ارز گذاری میکند حال تصور کنیاد

که خریدار بدون هیچ اطالعات اضافی حاضر به پرداخت  51دیر میباشد .اگر ارز
فروشند مایل به افشای اطالعات(ارز
که ارز

واقعی ایان دارایای باایتر از  51دیر باشاد

واقعی دارایی) میباشد از طرفی دیگر اگر فروشند لحبت دیگری نکند به این معنی است

این دارایی کمتر از  51دیراست .اما خریداران در این لورت به جای  51دیر حاضر به پرداخت 5

دیر خواهند بود

واین فرآیند(افشای قیمتهای موتر بر رفتار خرید) همچنان ادامه پیدا میکند.
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مناسک مذهبی وریسکگریزی
مح ان برای انداز گیری تاتیر میزان معنویت مذهبی بر رفتار یک شرکت بر تصمیمات سارمایهگاذاری آن تمرکاز مایکنناد .بار
اساس تح ی ات لورت گرفته میزان ریسکگریزی شرکت نسبت معکوسی با درجاه ماذهبی باودن من اه فعالیات خاود دارد .در
بلندمدت شرکتهایی که طرحهای سرمایهگذاری اندکی دارند و به دنبال پروژ های کم ریسک هستند؛ رشد کمتر ولی با تباتتری
دارند .آنها همچنین مشاهد کردند که این شرکتها طرحهای سرمایهگذاری اندکی دارند و کمتر به فعالیتهاای ( R&Dتح یا و
توسعه) میپردازند .حال سوال اینجاست که آیا میتوان گفت که این نتایج به تفاوت در دینداری مربوط است؟ گیلاز هایالر و کاای
وای با تمرکز بر دو فرقهی مذهبی در آمریکا (پروتستان و کاتولیک) پاسخی ابتدایی بارای ایان ساوال اراداه داد اناد .آنهاا نشاان
داد اند که در میان پروتستانها ریسکگریزی بیشتری نسبت به کاتولیکها وجود دارد .این تح ی در م ایساه باا تح ی اات دیگار
مانند بارکسی ژوستر کیمبلی و  ...بسیار حادز اهمیت است زیرا این تح ی ات نیز نشان داد اند که پیروان فرقه پروتستان اساساا از
کاتولیکها ریسکگریزتر هستند.
تاتیر دینداری بر سرمایه گذاران و رهبران
این ح ی ت که شرکتهای فعال در جوامع مذهبی طرحهای سرمایهگذاری کمتری داشته و در عاین حاال ساود بیشاتری بدسات
میآورند بدین معنا است که دید بازار به اعالن طرح سرمایهگذاری از طرف چنین شرکتی بسیار م لوب است .ایان نظریاه توساط
آزمایش تجربی مح ان نیز تصدی شد است .در واقع باا م العاهی واکانش باازار باه اعاالن ادواام و تصااحب عرضاه تانویاه و
سرمایهگذاریهای گسترد بین سالهای  111 - 79مح ان نشان داد اند که هنگامی اعالن اخبار از طارف شارکت فعاال در
من ه مذهبی نسبت به سایر مناط

واکنش بازار خوشبینانهتر خواهد بود .در آخر مح ان بر تاتیر مذهب در انتخاب رهبران نیاز

تمرکز کرد اند؛ به عبارت دیگر آنها در پی پاسخ به این سوال بودند که آیا راب های بین میزان دینداری رهبران و محی ی فعالیات
شرکت وجود دارد یا خیر .برای پاسخ به این سوال گیلز هیالری و کاای وای  55مادیرعامل را زیرنظار گرفتناد کاه باین  77و
 112شرکت خود را عوض کرد بودند .بر طب تح ی آنها میزان دینداری بخشی که مدیرعامل در آن به تازگی مشغول باه کاار
شد به میزان دینداری در بخش قبلی مرتبط است .این نتایج نشان میدهد کاه الاوی رهباران کساب و کاار شارکتی را انتخااب
میکنند که فرهنگ مشابهی دارد.

