ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺳﺎل ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،64ﺑﻬﺎر  ،1396ﺻﻔﺤﺎت 33- 55

دﻻﻟﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﻋﻠﯽ ﻧﺼﯿﺮياﻗﺪم* و زﯾﻨﺐ ﻣﺮﺗﻀﻮيﻓﺮ

ﭼﮑﯿﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1394/10/12 :

**

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش1395/11/30 :

ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدي و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾـﺪهﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐوﮐﺎرﻫـﺎﯾﯽ ﺳـﻮدآور و اراﺋـﻪ
ﻧﻮآوريﻫﺎي ﻣﻘﻮم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ را ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺎدي ﺗﺴﻬﯿﻞﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﺻﻄﻼح ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺒﺎدﻻت از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
آن ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻧﻮآوريﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺤﻘـﻖ ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﺮﻋﮑﺲ .در اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوي از آراي اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺰرگ ﻧﻬﺎدي ،ﺟﺎن آر .ﮐـﺎﻣﻨﺰ ،اﺳـﺘﺪﻻل ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻟـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎرض ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﯿـﺎن ﻓﻌـﺎﻻن
اﻗﺘﺼﺎدي و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺴﻮ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﺸﺎن اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﭼـﺎرﭼﻮب ﻧﺸـﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺼﺎي وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟـﻮد
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻤﺴﻮﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ .اﮔـﺮ اﯾـﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺤـﯿﻂ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺟﻬـﺖ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي.K22 ،D23 ،B31،B25 :JEL
ﮐﻠﯿــﺪواژﻫﺎ :ﻣﺤــﯿﻂ ﮐﺴــﺐوﮐــﺎر ،ﻣﺤــﯿﻂ ﻧﻬــﺎدي ،ﺗﻌــﺎرض ﻣﻨــﺎﻓﻊ ،ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻣﺒﺎدﻟــﻪ و
ﺟﺎن آر .ﮐﺎﻣﻮﻧﺰ.1

* اﺳﺘﺎدﯾﺎرداﻧﺸــــﮑﺪه اﻗﺘﺼــــﺎد داﻧﺸــــﮕﺎه ﻋﻼﻣــــﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒــــﺎﯾﯽ ،ﻧﻮﯾﺴــــﻨﺪه ﻣﺴــــﺌﻮل ،ﭘﺴــــﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــــﯽ:
alinasiri110@gmail.com
** ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
1- J. R. Commons
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 -1مقدمه
ميزان هزينهاي که فعاالن اقتصادي از ناحيه محيط کسبوکار خود متحمل مي شوند امروزه
اهميتي دو چندان يافته اســت و ســرمايهگذاران براي تصــميمگيري در خصــوص ســرمايه
گذاري در يك کشـور يا تداوم سـرمايهگذاريهاي قبلي خود به عالئمي توجه ميکنند که
از ناحيه محيط کسـبوکار دريافت ميکنند؛ اگر احسـاس کنند هزينههاي مبادالتي فعاليت
در يك محيط اقتصـادي نسـبت به محيطهاي ديگر به طور بازدارندهاي باال اسـت به تدريج
در تصميمات خود بازنگري کرده ،برنامه کسبوکار خود را تييير ميدهند.
اين كه محيط کســـبوکار چه هزينه هايي را به فعاالن اقتصـــادي تحميل ميکند به
کيفيت نهادها ،شــيوههاي تدبير امور (حكمراني) و فرآيندهاي ديوانســاالري بســتگي دارد؛
وقتي ترخيص يك کاال از گمرک زمانبر ميشـــود و فعال اقتصـــادي از اين ناحيه متحمل
هزينه ميشـــود در واقع دارد هزينه ناکارآمدي ديوانســـاالري حاکم بر گمرک کشـــور و
شيوههاي ناکارآمد تدبير امور را ميپردازد .وقتي يك فعال اقتصادي براي دريافت انشعاب
آب يا اتصــال به شــبكه تامين برق مجبور به صــرف مدت زماني مديد و رفتوآمد مكرر به
ادارات آب و برق يك کشـــور ميشـــود در واقع دارد هزينه ناکارآمدي ادارات دولتي را
ميپردازد .وقتي که يك ســـرمايهگذار نميتواند از طريق بازار ســـرمايه تامين مالي کند و
مجبور ميشـــود از روشهاي ناکارآمد تامين مالي اســـتفاده کند به واقع متحمل هزينههايي
ميشــود که منبعث از ناکارآمدي نهادهاي مرتبط با بازار ســرمايه و قواعد حقوقي حاکم بر
آنها است.
بامول )1993( 1تو ضيح ميدهد اگر نهادهاي حاکم بر يك اقت صاد ناکارآمد با شند،
فعاليتهاي کارآفرينانه به جاي اينكه در م سيرهاي مولد 2جريان يابد به م سيرهاي غيرمولد
و حتي مخرب 4ســـوق پيدا ميکند .نظريه بامول مبتني بر اين فر

3

اســـت که کارآفرينان،

تالشهاي خود را در مسيرهاي متفاوتي بهکار ميگيرند و انتخاب ايشان در خصوص اينكه
1- Bamoul
2- Productive
3- Unproductive
4- Destructive
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در چه مســير حرکت کنند به کيفيت نهادهاي اقتصــادي ،ســياســي و قانوني حاکم بر جامعه
بستگي دارد (زوبل.)2008 ،
اگر بپذيريم کيفيت نهادها ،نظام تدبير امور و فرآيند هاي ديواني تاثيري معنادار در
شـــكلگيري فعاليتهاي مولد دارد ،آنگاه اين پرســـش مطرح ميشـــود که با چه روشـــي
ميتوان به مطالعه محيط کســـبوکار پرداخت و از رهگذر اين مطالعه پيشـــنهادهايي براي
اصالح محيط استخراج کرد.
ادعاي اين مقاله آن اســـت که يك دليل عمده باال بودن هزينه مبادله در محيط
فعاليت اقتصـــادي وجود تعار

منافع ميان فعاالن اقتصـــادي و ناتواني محيط نهادي در

مديريت اين تعارضات است و براي بهبود محيط کسبوکار بايد در فرآيندي م ستمر اين
تعار ضات شنا سايي شود و براي هم سو سازي منافع ذينفعان ،تدابير حقوقي و سازماني
الزم انديشيده شود.
در اين چارچوب ،مقاله حا ضر به اين ترتيب سازماندهي شده ا ست :پس از مقدمه
در بخش دوم با استفاده از آراي اقتصاددانان نهادي و از جمله جان آر .کامونز ارتباط نهادها
و تعار

منافع تبيين ميشود .در قسمت سوم مقاله چند شاخص از شاخصهاي کسبوکار

بانك جهاني از منظر تعار

منافع مطالعه شده و ارتباط وضعيت مطلوب شاخصهاي مورد

نظر با همســوســازي منافع متعار

ذي نفعان مورد مداقه قرار ميگيرد .در قســمت چهارم،

مطالب مقاله جمعبندي ميشود.

 -2مبانی نظری :نهادها و تعارض منافع
بسياري از انواع هزينه مبادله که مانع از تحقق معامالت اقتصادي و کسب منافع آنها ميشود
ريشـــه در ت عار

م نافع م يان ف عاالن اقتصـــادي دارد .اگر ف عاالن اقتصـــادي نميتوان ند

کسبوکار بزرگ مقياس خود را از طريق بازار سرمايه تامين مالي کنند و مجبور به استفاده
از روشهاي پرهزينه تامين مالي نظير اخذ تســهيالت بانكي ميشــوند تا حد زيادي به دليل
آن اســت که ســرمايهگذاران نميتوانند مطمئن باشــند که اين فعاالن از ســرمايه ايشــان در
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ج هت م نافع خود و به ز يان ســـ هامداران بهرهبرداري نميکن ند .اگر مردم در تامين مالي
کاالهاي عمومي و به طور کلي زير ساختهاي اقت صادي ک شور م شارکت نميکنند به اين
دليل اســت که اطمينان ندارند که ديگران هم در اين کار مشــارکت ميکنند و تنها گيرنده
ســواري مجاني نيســتند .اگر مردم به راحتي ماليات پرداخت نميکنند به اين دليل اســت که
مطمئن نيستند که دولت منابع حاصل از ماليات را در جهت منافع ايشان هزينه ميکند.
در طول تاريخ ،نوآوريهاي نهادي و طراحي سازوکارهاي خاص بر تعار

منافع،

باعث کاهش هزينه مبادله و تحقق منافع تجارت شـــده اســـت محققان زيادي با مثال ها و
وقايعنگاريهاي مختلف اين ادعا را -اگرچه نه با اين بيان -مستند کردهاند.
رونالد هريس 1در مقالهاي با عنوان «نوآوريهاي نهادي ،تئوريهاي بنگاه و ت شكيل
شرکت هند شرقي» به خوبي تو ضيح ميدهد که شرکت سهامي عام چگونه در انگل ستان
براي غلبه بر تعار

منافع شــكل گرفت« :ناخداي شــجاع يك کشــتي در انگلســتان ســده

هفدهم به سرمايهگذاران در يك شهر بندري پيشنهاد کرد که آنها هزينه مالي سفر دريايي
وي به آســيا را براي واردات ادويه تامين کنند .ســفر دريايي به طور ذاتي پرريســك اســت.
آبوهوا نامطمئن بوده و گذرگاههاي دريايي ناشـــناخته و نامطمئن هســـتند .دزدان دريايي
هلندي ،کشتيهاي انگليسي را غارت ميکنند و دزدان دريايي انگليسي ،کشتيهاي هلندي
را غارت ميکنند و ســـاير دزدان دريايي از هر دوي آن ها غارت ميکنند ،اما اگر ناخدا
بتواند با محموله ادويه به بنادر انگليس برگردد ،آنها ثروت عظيمي به چنگ خواهند آورد.
ناخداي ک شتي بايد سرمايهگذاران را متقاعد سازد که او ميتواند چنين کاري بكند .او نياز
به کشتي بزرگي دارد که مناسب براي دو تا پنج سال مسافرت باشد .ناخدا براي اينكه آنها
را متقاعد سازد ،اسرار خود را درباره چگونگي رسيدن به آسيا و اينكه هنگام ورود چهکار
ميکند براي آنها فاش خواهد کرد .ناخدا بايد به سرمايهگذاران اعتماد کند که رازش را به
آنها بازگو کند و سرمايهگذاران بايد به ناخدا اعتماد کنند تا ک شتي و ملزومات سفر را در
اختيارش بگذارند.
1- R. Harris
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براي حل اين معضــل ،ناخدا و ســرمايهگذاران نوع جديدي از بنگاه براي ســفرهاي
طوالني در سده هفدهم اختراع کردند :شرکت سهامي عام .البته ريشههاي شرکت سهامي
به زمانهاي خيلي پيشتر برميگردد[ ...« .اما] در ســده هفدهم ،انگلســتان و هلند اين قالب
حقوقي را ب سيار بهبود بخ شيدند به اين صورت که به طرفين گوناگون اجازه دادند تا تعداد
متفاوتي از ســهام در اختيار داشــته باشــند و اينكه مالك يك ســهم ،اجازه فروش آن را به
ديگران داشته باشد .سهام قابل خريدوفروش در بازار بسيار متفاوت از قالبهاي پيشين مثل
شراکت بود» (کوتر و شفر.)2013 ،1
کوتر و شفر ( ) 2013در کتابي که آن را «گره سليمان» نام نهاده اند مع ضلي که
در مثال مطرح شــده بين ناخداي جســور کشــتي و ســرمايه داران پيش آمد را «معضــل
اعتماد دو جانبه» خوانده اند و با شـــواهد عيني بســـيار زياد و متنوع نشـــان دادهاند که
نوآوري هايي که اقتصــاددانان رشــد آن را موتور رشــد اقتصــادي ميدانند بدون غلبه بر
اين مع ضل اعتماد دوجانبه حا صل نمي شود .از نظر آن ها تفاوت ک شورهاي ثروتمند و
فقير دنيا بيشـــتر ناشـــي از تفاوت آن ها در ايجاد اعتماد ميان صـــاحبان ايده و صـــاحبان
سـرمايه اسـت .آنها توضـيح مي دهند نظام حقوقي کشـور بايد طوري طراحي شـود که
بتواند منافع دو طرف هر معامله را همســـو کند  .در غير اين صـــورت ،اغلب نوآوريها
تبديل به محصول و معامله و منفعت نميشود.
اونر گريف 1385( 2و  )1386با م طال عه موانع ت جارت راه دور در قرون وســـطي
توضــيح ميدهد که تجار ميربي چگونه توانســتند از طريق ائتالف با يكديگر مانع از تعر
حكمرانان و ساير تجار به منافع ايشان شوند و زمينه انقالب تجاري را فراهم آورند .يكي از
مشكالتي که بازرگانان در قرون وسطي با آن مواجه بودند رفتار مستبدانه دولتهاي حاکم
بود .به عنوان مثال ،گاهي دولتها به طور ناگهاني به مصـــادره اموال تجار ديگر کشـــورها
ميپرداختند .چنين اقداماتي باعث عدم امنيت تجار شـــده بود و تجار خارجي نيز حضـــور
کمرنگي در ساير قلمروها داشتند.
1- R. Cooter and H. Bernd-Schafer
2- Avner Grief
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بررســيهاي تاريخي گريف بيانگر اين امر اســت که تشــكيل صــنف توســط تجار
عاملي جهت مبارزه با مصادره اموال شد .تجار با همكاري يكديگر دست به اقدامات جمعي
ميزدند .به عنوان مثال ،در صورت م صادره اموال يك تاجر تو سط حكمران يك ک شور،
ت مام بازر گا نان ،ت جارت با اين کشـــور را تحريم ميکرد ند .ب نابراين ،اينگو نه ا قدا مات
گروهي ،امنيت را براي تجار بههمراه ميآورد و باعث ميشـــد فرمانروايان در برخورد با
تجار ،جانب احتياط را رعايت کنند و دست به اقدامات مشكلساز نزنند.
نه تنها فرمانروايان ،بلكه فرصتطلبيهاي ميان تجار و عمال آنها نيز از موانع اصلي
تجارت بود؛ صنف تجار ،نهاد موثري براي کنترل فرصتطلبيهاي ميان تجار و عامالن آن
ها بود .تجار افراد امين و خائن را به يكديگر معرفي ميکردند و از اين طريق ،يعني تشريك
اطالعات در کاهش فرصتطلبي در تجارت نقش مهمي ايفا ميکردند.
گريف نشــان ميدهد که تجار ميربي به واســطه هماهنگســازي انتظارات و ايجاد
شبكهاي اجتماعي براي انتقال اطالعات ،توانستند روابط کارگزاري را در قالب يك ائتالف
مبتني بر «سازوکار مجازات چندجانبه» سازماندهي کنند (گريف.)156 :1385 ،
از ديگر اقتصاددانان برجستهاي که در اين زمينه قلمفرسايي کرده ميتوان به جورج
آکرلوف ،1برنده جايزه نوبل اقتصــاد اشــاره کرد که توضــيح ميدهد تعار

منافعي که در

اثر عدم تقارن اطالعات به وجود ميآيد ،چگونه مانع از شكلگيري ب سياري از بازارها مي
شــود .او در مقالهاي با عنوان «بازار براي ماشــينهاي دســت دوم بد» توضــيح ميدهد که
چگونه عدم امكان تشخيص ماشينهاي دست دوم خوب از ماشينهاي دست دوم بد ،باعث
مي شود متو سط تمايل پرداخت مردم براي ما شينهاي د ست دوم کمتر از آن چيزي با شد
که فروشــندگان ماشــينهاي دســت دوم خوب حاضــرند در ازاي آن ماشــينهاي خود را به
بازار عر ضه کنند .بنابراين ،ک ساني که حا ضرند و ميتوانند ما شين د ست دوم خوب بخرند
به واســطه عدم عرضــه اين ماشــينها از خريد آن محروم ميشــوند و منافع اين نوع مبادالت
تحقق نمييابد.
1- G. Akerlof
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آکرلوف ( )1981توضيح ميدهد که چگونه با ساختن نهادهاي افشاکننده اطالعات
منافع بنياديني که در اين گونه بازارها وجود دارد

ميتوان بازارها را ايجاد کرد و بر تعار
غلبه کرد.

در ادامه اين بحث ميتوان به طيف کثيري از اقتصــاددانان اشــاره کرد که به اشــكال
مختلف غلبه بر مشــكل منافع متعار

را مســاله اســاســي اقتصــاد تلقي کرده ،کاهش هزينه

مبادله را در گروي نوآوريهاي نهادياي دانســتهاند که بتواند منافع افراد مختلف را همســو
کنند ،اما در اين مقاله به مطالعات فوق ب سنده کرده به اندي شه بنيادين جان آر .کامونز ا شاره
مي شود که نه تنها با صراحت حدود  80سال قبل براي نهادها چنين کارکردي قائل شده،
بلكه مكانيسم آن را نيز تبيين کرده است.
کامونز ( )6 :1934با پيروي از هيوم بحث خود را از «کميابي» آغاز ميکند .او
توضـــيح ميدهد که هيوم باور به «کميابي» داشـــت و آن را مبناي همكاري ،همدردي،
عدالت و مالكيت ميدان ست؛ « به بيان خود هيوم اگر ما با وفور پايان ناپذير هر چيزي در
اين جهان مواجه باشـــيم هيچ عدالت ،حقوق مالكيت و اخالقي باقي نخواهد ماند .تنها
چيزهاي کمياب چه واقعي و چه مورد انتظار ،خواست ني و مطلوب هستند».
کامونز همين کميابي را عامل تعار

منافع ميان کنشـگران فردي ميداند .در واقع ،او

معتقد اســـت که اگر منابع کمياب نبود همه ميتوانســـتند به هر چه ميخواهند دســـت يابند و
ديگر توجه به حقوق و اخالق موضــوعيت پيدا نميکرد .از نظر او ،اين کميابي اســت که بين
منافع افراد ناسازگاري ايجاد ميکند :هر يك خواهان چيزي است که ديگري در اختيار دارد.
به اعتقاد کامونز افراد به طور متقابل به يكديگر وابســته هســتند .1بنابراين ،کنشــگران
فردي براي رســـيدن به خواســـتههاي خود بايد با يكديگر به توافقهايي دســـت يابند و آن
توافق ها را که کامونز قواعد کاري 2مي نا مد مبناي ع مل متقا بل خود قرار دهند و نوعي
«نظم» 3و سازگاري در روابط خود حاکم کنند.
1- Mutually Dependent
2- Working Rules
3- Order
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از نظر کامونز ،قواعد کاري مطرح شـــده ،تعار

منافع را تبديل به يك راب طه

دوســـويه ميکند ،روابط متقابل ميان افراد را ممكن ميســـازد و انتظارتي نظاممند در باب
مالك يت و آزادي خلق ميک ند ( کامونز .)656 :1931 ،در واقع ،ســــاز گاري م نافع م يان
کنشـــگر ان فردي امري مفرو
ســازگاري مفرو

و از پيش معلوم نيســــت و هم كاري م يان افراد به دل يل

منافع نيســت .از نظر او ،همكاري از لزوم ســازگار کردن منافع و ايجاد

نظم سرچشمه ميگيرد .سازگاري منافع ،در واقع پيامد کنش جمعي است که با هدف حفظ
قواعد کنترلکننده تعار

طراحي شده است (کامونز.)6-7 :1934 ،

در واقع نظريه کامونز مبتني بر سه رکن «تضاد منافع»« ،وابستگي متقابل» و «نظم» است.
در اين چارچوب ،او به دنبال واحدي براي مطالعه و پژوهش اســت که همزمان حاوي هر ســه
رکن نامبرده باشد .او نميتواند کاال را واحد مطالعه بداند و اقتصاد را علمي نميداند که رابطه
بشر با طبيعت را مطالعه ميکند .از نظر او ،اقتصاد بايد بتواند رابطه بشر با بشر را مطالعه کند و
از اين رو« ،مبادله» 1واحد تحليلي اســـت که ميتواند مبناي مطالعه رابطه انســـانها با يكديگر
باشد و در عين حال ،متضمن هر سه رکن فوق الذکر باشد (کامونز.)4 :1934 ،
از نظر کامونز افراد براي حل مساله تعار

منافع وارد فرآيند کنش جمعي ميشوند

تا به قواعدي براي نظم بخشـــيدن به روابط خود دســـت يابند و از اين طريق تحقق انواع
مبادالت را مي سر سازند .در اين زمينه ،کامونز »نهاد» را کن شي جمعي ميداند که کنشهاي
فردي را کنترل ميکند ،به آنها آزادي عمل ميدهد و گســترش کنشهاي فردي را ميســر
ميســـازد .اين نهادها از نظر وي ميتوانند در قالب «رســـوم ســـازماننيافته» يا «تشـــكلهاي
ســازمانيافته و مســتمر» باشــند .او کارکرد اين تشــكلها را اينگونه توصــيف ميکند« :اين
تشــكلها (شــامل خانواده ،شــرکت ،اتحاديه تجاري ،انجمن تجاري و خود دولت) و قواعد
کاري که آنها را پابرجا نگه داشــته اســت ،همان چيزي اســت که ما آن را نهاد ميناميم».
(کامونز .)69 :1934 ،اين ت شكلها از انتظار مشترک افراد براي کسب منفعت از مبادالت به

1- Transaction
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وجود ميآيند و انسجام آنها به اتكاي قواعد کاري حفظ ميشود و تا زماني تداوم مييابند
که انتظار کسب منفعت وجود داشته باشد.
خال صه بحث اينكه  -1تعار

منافع افراد در مبادالت اقت صادي وجه غالب زندگي

انســانها اســت -2 .براي بهرهمند شــدن از منافع مبادالت بايد ســازوکارهايي جهت همســو
ســازي منافع کنشــگران فردي طراحي کرد -3 .از مســير مشــارکت فعال افراد در کنشهاي
جمعي سازمانيافته يا سازماننيافته ميتوان به اين هدف نائل آمد که در اصطالح امروزي به
آن نوآوري نهادي کاهنده هزينه مبادله گفته ميشود.
در بخش بعدي مقاله نشان داده مي شود که برخي از شاخصهايي که براي سنجش
کيفيت محيط کســبوکار طراحي شــده اســت ناظر بر توانايي محيط نهادي براي مديريت
منافع متعار

ا ست .البته اينكه د ستيابي به چنين نهادهايي چگونه مي سر مي شود ،مو ضوع

بحثهاي ديگري است.

 -3تحلیل شاخصهای کسبوکار در چارچوب اقتصاد نهادی
تحليل دقيق شاخصهاي ک سبوکار که توسط بانك جهاني معرفي شده ،ن شان ميدهد که
رفع تعار

منافع يكي از دغدغههاي اصــلي در طراحي شــاخصهاي نامبرده اســت .براي

ارائه شــواهدي در تاييد اين ادعا ،در اين قســمت دو شــاخص بانك جهاني از منظر تعار
منافع تجزيه و تحليل ميشود :دريافت اعتبار و حمايت از سرمايهگذاران.

 -1-3دریافت اعتبار
ک سب اعتبار آ سان و ارزان از لوازم تو سعه بخش خ صو صي و ر شد فعاليتهاي اقت صادي
اســت؛ هر چه کســب اعتبار پرهزينهتر باشــد ،فعاليت اقتصــادي پرهزينهتر و رشــد اقتصــادي
محدودتر ميشــود (نصــيري و همكاران .)7 :1392 ،بنابراين ،پرســش کليدي اين اســت که
چگونه ميتوان دريافت اعتبار را تسـهيل کرد و هزينه آن را کاهش داد .ادعاي اصـلي مقاله
در اين ق سمت اين ا ست که بدون مديريت تعار

منافع اعتباردهندگان و اعتبارگيرندگان
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امكان کسب اعتبار آسان و ارزان فراهم نمي شود و اين معنا در شاخص سازي بانك جهاني
لحاظ شده است.
در ادامه اين قســـمت ابتدا در خصـــوص تعار
ميشــود و ســپس درباره چگونگي لحاظ شــدن اين تعار

منافع موردنظر و تبعات آن بحث
منافع در شــاخص بانك جهاني

نكاتي بيان ميشود.
عــدم تقــارن اطالعــات ريشــــه اصـــلي تعــار

منــافع ميــان اعتبــاردهنــدگــان و

اعتبار گيرندگان اســـت .عدم تقارن اطالعات دو نوع مختلف دارد :پيش از انعقاد قرارداد

1

(اطالعات مخفي )2و پس از انعقاد قرارداد( 3عمل مخفي .)4اگر اعتباردهندگان نتوانند پيش
از اعطاي اعتبار ،شــايســتگي اعتباري اعتبارگيرنده را تشــخيص دهند ،نميتوانند اعتبارات
خود را به نحو منا سب تخ صيص دهد و با غربال م شتريان منابع را به بهترين آنها اعطا کند.
نتيجه اصـــلي اين نوع عدم تقارن اطالعات آن اســـت که مطالبات معوق بانك ها افزايش
مييابد ،به تبع آن نرخ تسهيالت افزايش پيدا ميکند و نسبت مشتريان پرمخاطره به مشتريان
مطمئن در سبد مشتريان بانك افزايش مييابد؛ چراکه براي مشتريان مطمئن نميصرفد که با
اين نرخ فعاليتشــان را تامين اعتبار کنند .در اين چارچوب هر چه نرخها افزايش يابد ،ســبد
مشتريان به طور متوسط پرمخاطرهتر شده و وضع مالي مو سسات اعتباري وخيمتر مي شود.
اين پديده در ادبيات اقتصادي مشهور به «انتخاب معكوس» 5است (نصيري اقدم و همكاران،
 .)1392بنابراين ،عدم تقارن اطالعات پيش از اعطاي اعتبار منجر ميشــود به  -1زيان ديدن
اعتباردهندگان و همچنين اعتبارگيرندگان شـــايســـته از نظر اعتباري و  -2منتفع شـــدن
اعتبارگيرندگان بي اعتبار به هزينه ديگران.
نوع دوم عدم ت قارن اطال عات مربوط اســـت به بياطالعي اعت بارده نده از اع مال
اعتبارگيرنده پس از انعقاد قرارداد اعتباري ،يعني اعتباردهنده نميتواند با نظارت م ناســـب
1- Ex Ante
2- Hidden Information
3- Ex Post
4- Hidden Action
5- Adverse Selection
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مانع از رفتارها و تصــميمات پر مخاطره اعتبارگيرنده شــود .به اين ترتيب ،محاســبات اوليه
اعتباردهنده در خ صوص مخاطره اعتباري متقا ضي اعتبار ا شتباه از آب در ميآيد ،در صد
بيشـــتري از مطالباتش نكول ميشـــود ،براي بقاي خود در بازار نرخش را باال ميبرد و باز
م شتريان مطمئن خود را از د ست ميدهد و اين فرآيند گاهي تا جايي ادامه پيدا ميکند که
امكان ارائه برخي از خدمات اعتباري از بين ميرود و دســترســي به اعتبارات کاهش يافته،
حتي از بين ميرود ( بازارهاي مفقوده) .اين پيامد عدم تقارن اطالعات «خطر اخالقي» نام
گرفته؛ چراکه نا شي از عدم پايبندي وامگيرنده به تعهدات قراردادي ا ست (ن صيري اقدم و
همكاران)10 :1392 ،
پس به دل يل عدم اطالع اعت بارده نده از ســـاب قه اعت باري اعت بارگير نده و همچنين
رفتارهاي آتي وي ،بين آنها نوعي تضــاد منافع ايجاد ميشــود که پيامد روشــن آن دشــوار
شدن کسب اعتبار و کم شدن عمق بازارهاي اعتباري است .بنابراين ،بايد راهحلهايي براي
مديريت اين تعار

منافع طراحي و اجرا شود.

بانك جهاني با اســتناد به رويههاي بينالمللي اعطاي اعتبار و دانش شــكل گرفته در
اين زمينه ،دو راهحل اساسي را مورد توجه قرار داده است :اول اينكه اگر بخ شي از م شكل
ک سب اعتبار به بياطالعي اعتباردهنده از سابقه اعتباري اعتبارگيرنده مربوط است پس بايد
به نحوي اطالعات اعتباري متقاضـــيان اعتبار را تجميع کرد و در اختيار اعتباردهندگان قرار
داد .در اين چارچوب اولين جزء از شاخص کسب اعتبار 1بانك جهاني «تشريك اطالعات
اعتباري» 2است« .اين شاخص قواعد و شيوههاي موثر بر ميزان پوشش ،دامنه و دسترسي به
اطالعات اعتباري موجود از طريق يك اداره اعتباري دولتي و يا يك موســـســـه اعتباري
خصوصي را اندازهگيري ميکند» (شهبازي غياثي.)1393 ،
«تشـــريك اطالعات اعتباري» باعث ميشـــود که اعتباردهنده پيش از اعطاي وام
تصوير روشني از اعتبار متقاضي وام و ريسك اعتباري او پيدا کند؛ زيرا تشريك اطالعات
اعتباري تمام سوابق خوشايند و ناخوشايند اعتباري متقاضي اعتبار را پيش روي عرضهکننده
1- Getting Credit
2- Information Sharing
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اعتبار قرار ميدهد :تعداد وام هايي که در ســـال هاي اخير اخذ شـــده ،ميزان بدهي بالفعل
متقاضـــي ،تعهد متقاضـــي به بازپرداخت به موقع بدهي ،تعداد وامهايي که ضـــمانت کرده
اســت ،بار تكفل متقاضــي ،نحوه پرداخت قبو

آب و برق و گاز و تلفن ،راي دادگاه در

مورد اختالفات مالي و ....اين اطالعات به اعتباردهنده کمك ميکند مشـــتريان خود را
غربال کند و به آنها با توجه به مخاطره اعتباريشان امتياز بدهد و براي اعتبار پرداختي نرخ
تعيين کند (نصيري و همكاران.)10 :1392 ،
قر

کنندگان هم وقتي که بدانند اطالعات آن ها در اختيار همه وامدهندگان قرار

ميگيرد ،تمايل بيشتري به بازپرداخت ديون خود پيدا ميکنند .همچنين به دليل در دسترس
بودن ســـابقه اعتباري ،قر

کنندگان نيز از نرخهاي بهره کمتر بهرهمند ميشـــوند؛ چراکه

بانكها در جذب مشتريان خوب با يكديگر رقابت ميکنند (بانك جهاني.)170 :2004 ،
عالوه بر اين ،اگر بخشـــي از دشـــواري کســــب اعتبــار مربوط بــه رفتــارهــاي
اعتبارگيرندگان پس از دريافت اعتبار ا ست پس بايد بتوان به طريقي آنها را وادار به ايفاي
تعهداتشان کرد .براي اين کار ،بانك جهاني بر حقوق اعتباردهندگان تاکيد ميکند و معتقد
است تقويت حقوق اعتباري منجر به تسهيل اعطاي اعتبار ميشود .نكته اساسي اين است که
اگر حقوق اعتباردهنده ضـــعيف باشـــد و يا ضـــمانت اجرا نداشـــته باشـــد ،اعتبارگيرنده به
رفتارهاي پر مخاطره خود ادامه ميدهد بدون آنكه نگران توقيف وثايق خود با شد (ن صيري
و همكاران.)11 :1392 ،
براي تصـــميمگيري در مورد اعطاي اعتبار و ميزان آن ،اعتباردهندگان ميخواهند
بدانند که در صـــورت کوتاهي وامگيرنده ،چه ميزان از بدهي را ميتوانند بازپس گيرند.
وثيقه ،موجب تقويت انگيزه بدهكاران براي بازپرداخت وامهايشــان ميشــود .عالوه بر اين،
امكان تصـــاحب اموال بدهكار را فراهم کرده و به اين ترتيب هزينههاي وامدهندگان را در
غربالگري متقاضيان دريافت اعتبار ،کاهش ميدهد .اگر وثيقهها از طريق قراردادهاي کامل
به رهن گذا شته شوند ،فروش و نقد کردن شرکتهاي ور شك سته ت سهيل مي شود .به اين
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داليل ،وثيقه را ميتوان عامل تعيينکننده مهمي در مبادله وام در همه کشـــورها دانســـت
(بانك جهاني.)180 :2004 ،

1

در اکثر ک شورها ،بانكها به ک سي اعتبار نميدهند مگر اينكه اطمينان حا صل کنند
که وامگيرنده اعتبار دارد و در صــورت بروز مشــكل ،بازپسگيري ديون امكانپذير اســت.
در نتيجه کارآفريناني که فرصتهاي بازرگاني اميدبخشي دارند در صورتي که بانك نتواند
اطالعات کافي درباره ارزش دارايي و پيشــينه اعتباري آنها کســب کند و در صــورتي که
ســـيســـتم قانوني از اعتباردهندگان حمايت نكند ،قادر به دريافت وام نخواهند بود ( بانك
جهاني.)168 :2004 ،
در مجموع شـــواهد نشـــان ميدهد که اگر اعتباردهندگان ،حقوق قانونيِ قوي و
اطالعات اعتباري منا سب در اختيار دا شته با شند ،بنگاهها د ستر سي بهتري به وام و شرايط
اعتباري خواهند دا شت .براي مثال ،در روماني در سال  1999ميالدي دامنه وثايق قابل قبول
گ سترش يافت و عمليات اجرايي با سرعت بي شتري انجام شد .با تا سيس «اداره ثبت وثيقه»
که ثبت را در شبكههاي رايانهاي انجام ميداد بيش از 200هزار پرونده وثيقه به ثبت ر سيد.
با انجام اين اصالحات تعداد وامگيرندگان سه برابر شده ،حجم اعتبار  50درصد رشد کرده
و نرخ بهره نيز کاهش يافت .در اســـلواکي نيز پس از تصـــويب قانون مجاز دانســـتن وثيقه
داراييهاي منقول بيش از  70درصــد اعتبارات تجاري با دريافت چنين وثيقههايي تضــمين
شــد و اعتبارات دريافتي بخش خصــوصــي به ميزان  10درصــد در ســال رشــد کرد (بانك
جهاني.)83 :2006 ،
هدف از اين قســمت تشــريح اين موضــوع بود که  -1به دليل عدم تقارن اطالعات،
ميان اعتباردهنده و اعتبارگيرنده ،تضـــاد منافع بنياديني وجود دارد که منجر به دشـــواري
کســب اعتبار ميشــود و  -2شــاخصهاي بانك جهاني در زمينه ســهولت کســب اعتبار به

 -1براي اطالعات بي شتر در خ صوص اهميت تنوع وثايق قابل پذيرش و سهولت ا ستفاده از آن در فرآيند ک سب اعتبار
به مقاله شهبازي غياثي ( )1393رجوع شود.
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ســـنجش توانايي کشـــورها در مديريت اين تعار
نهادسازي براي حل مساله تعار

منافع ميپردازد؛ چنانكه گويي بدون

منافع ،امكان توسعه بازار اعتبارات وجود ندارد.

 -2-3حمایت از سرمایهگذاران
سهامداران خرد ،موتور حرکت و پويايي بازار سرمايه هستند و بيتوجهي به منافع آنها منجر
به ناکارآمدي بازار ســرمايه ميشــود .مطالعات مختلف در حوزه بازار ســرمايه نشــان ميدهد،
هرچه حمايت از حقوق سهامداران خرد افزايش پيدا کند ،شاهد بازار سرمايه بزرگتر ،تعداد
بيشتر بنگاههاي داخلي ثبت شده در بورس و عرضههاي اوليه بيشتر خواهيم بود.
يكي از عواملي که مانع رشد و توسعه بازار سرمايه مي شود ،تضاد منافعي است که
ميان ســـهامداران خرد از يك طرف و ســـهامداران عمده و مديران منصـــوب آنها از طرف
ديگروجود دارد .دارنده ســـرمايه براي ســـرمايهگذاري به دو اطمينان نياز دارد -1 :اطمينان از
سودآوري -2 ،اطمينان از عدم تعر

به سرمايه او (رهبر ،مظفري خامنه و محمدي.)1386 ،

هنگامي که سهامداران خرد اقدام به سرمايهگذاري در شرکت ميکنند با ري سكي
مواجه مي شوند که عبارت است از سوءاستفاده مديراني که در شرکت به نحوي داراي حق
تصميمگيري هستند .اين ريسك ممكن است گاهي تا حدي باشد که به دليل سوءاستفاده
متصــديان اداره شــرکت ،ســود حاصــل از ســرمايهگذاري ســهامداران خرد هرگز به ايشــان
پرداخت نشود .بر اين اساس ،مديران شرکت به جاي اينكه سود حاصل از عمليات شرکت
را بين ســرمايهگذران خارج از شــرکت توزيع کنند ،از آن جهت تامين منافع خود اســتفاده
ميکنند .اين مصـادره اموال متعلق به سـرمايهگذاران توسـط مديران يا سـهامداران عمده در
اصطالح «معامله با خود» 1يا «نقب زني» 2ناميده ميشود.
ســوءاســتفاده مديران در اشــكال مختلفي ظهور مييابد ،نظير تصــرف فرصــتهاي
شرکت ،قيمتگذاري نقلوانتقال سهام ،غرامتها يا جبرانهاي بيش از اندازه ،بهرهبرداري
از مبادالت مالي به نفع خود و سرقت داراييهاي شرکت (حسيني و سهرابي.)1394 ،
1- Self-dealing
2- Tunneling
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بانك جهاني در طراحي شــاخص حمايت از ســرمايهگذاران اين تضــاد منافع را با اين
مثال به ت صوير ميک شد :فردي را در نظر بگيريد که مالك  60در صد سهام در يك شرکت
سهامي عام و تعيينکننده اکثر اعضاي هياتمديره شرکت است .اين فرد پيشنهاد ميدهد که
شرکت 50 ،د ستگاه کاميون د ست دوم را از يك شرکت خ صو صي خريداري کند که وي
مالك  90درصــد آن اســت .قيمت پيشــنهادي وي باالتر از قيمت بازار اســت .اين فرد از اين
معامله سود ميبرد ،زيرا سهم وي از هر يك دالري که شرکت اول از دست ميدهد  60سنت
است و سهمش از انتقال اين يك دالر به شرکت دوم  90سنت است .او در اثر اين «نقبزني»
 30ســنت به ازاي هر دالر منتفع ميشــود که هزينه آن را از ســهامداران خرد در شــرکت اول
پرداخت ميکنند .چنين معامالتي در ظاهر قانوني هســـتند ،اما اگر افشـــاگريهاي مناســـب
صورت گيرد ،مشخص نيست که تاييد شوند.
بانك جهاني براي سنجش حمايت از سرمايهگذاران اين نكته را به بوته آزمون مي
گذارد که کشـــورهاي مختلف و نظام حقوقي آن ها در برخورد با چنين منافع متعارضـــي
چگونه عمل ميکنند :چه کســي اين معامله را تاييد ميکند؟ چه اطالعاتي بايد افشــا شــود؟
سرمايهگذاران به چه اسنادي از شرکت ميتوانند دسترسي پيدا کنند؟ سهامداران اقليت چه
کاري بايد انجام دهند تا معامله را متوقف ســازند يا از فرد نامبرده خســارت بگيرند؟ (بانك
جهاني.)85 :2006 ،

1

از نظر بانك جهاني ،کشـــورهايي که بهترين حمايت را در برابر «معامله با خود» مي
کنند چند وجه مشــترک دارند؛ اين کشــورها همه را ملزم به افشــاي آني معامالت و افشــاي
منافع ويژه آن ميســازند .تاييد قبلي معامله توســط ســاير ســهامداران را ضــروري ميدانند.

 -1بخشــي از اين تعار

منافع هم در اثر عدم تقارن اطالعات ايجاد ميشــود .عدم تقارن اطالعات در بازار ســرمايه از

آنجا ناشــي ميشــود که ســرمايهگذاران تصــميمهاي مالي خود را بر اســاس اطالعاتي ميگيرند که به وســيله مديريت
شــرکت تهيه شــده اســت .در واقع ،بين اســتفادهکنندگان اطالعات با تهيهکنندگان اطالعات ،تضــاد منافع وجود دارد.
بنابراين ،ميتوان بيان کرد که نبود تقارن اطالعاتي بين مديران و سرمايهگذاران موضوعي بنيادي براي سرمايهگذاران و
ناظران بازار محســـوب ميشـــود (فرانكل و لي .) 2004 ،نبود تقارن اطالعاتي به طور مســـتقيم بر عملكرد بازار تاثير
ميگذارد به گونهاي که افزايش آن باعث کاهش کارايي بازار ميشود و برعكس (شورورزي و خاندوزي.)1388 ،
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قوانين اين کشــورها ســهامداران را قادر ميســازد تا مديران شــرکت را مســئول و پاســخگو
ســاخته و اگر شــرايط معامله ناعادالنه بود ،مديران را مجبور به ليو معامله کنند .همچنين به
ســـهامداران اجازه ميدهد تا مديران شـــرکت را به دليل حمايت از معامالت شـــخصـــي به
دادگاه بكشـانند .با فراهم کردن اين شـرايط ميتوان منافع متعار

سـهامداران و مديران را

همسو کرد (بانك جهاني.)86 :2006 ،
بانك جهاني براي ســنجش توانايي کشــورها در مديريت تعار

منافع و حمايت از

سرمايهگذاران اقليت در برابر سهامداران عمده ،شش مولفه را مورد ارزيابي قرار ميدهد:
* ميزان افشا :اين شاخص ميزان افشاي معامالت شرکت به ويژه معامالتي را بررسي ميکند
که مديران در آنها ذي نفع ه ستند (عبدالملكي .)1393 ،در واقع ،سرمايهگذاران بايد آگاه
باشـــند که مديران شـــرکت چه منافعي در معامالت پيشـــنهادي دارند به طوري که بتوانند
معامالتي را که به منافع آنها آسيب ميرساند ،متوقف سازند يا براي دريافت خسارت اقامه
دعوي کن ند ( با نك ج هاني .)92 :2006 ،اين آ گاهي ميتوا ند ت عار

م نافع مديران و

سهامداران را کاهش دهد.
* ميزان م سئوليت مدير :اين مولفه ميزان م سئوليت مديران شرکت در قبال معامله با خود را
بررســي ميکند و توانايي ســهامداران براي مســئول قلمداد کردن اشــخاص ذينفع را مورد
سنجش قرار ميدهد (عبدالملكي .)1393 ،در واقع ،اين شاخص توانايي سهامداران شاکي
را براي پيگرد قانوني مســتقيم يا غيرمســتقيم ،بابت خســارتي که معامله براي شــرکت به بار
آورده اســت ،بررســي ميکند .اينكه آيا دادگاه ميتواند به واســطه ادعاي صــحيح يكي از
سهامداران شاکي ،معامله را فسخ کند يا خير؟ (بانك جهاني.)272 :2004 ،
* سهولت شكايت سهامدار خرد :در اياالت متحده آمريكا که براي مدت طوالني مق صد
اصــلي ســرمايههاي بينالمللي بوده اســت از طريق نظام دادگاهي و نقد و بررســي گســترده
اقدامات مديران از سرمايهگذاران حمايت مي شود .در جريان محاکمه ،همه ا سناد شرکت
که با پرونده مربوط ا ست براي بازر سي در اختيار دادگاه قرار ميگيرد .در دادگاه ،شاکيان
پرونده ميتوانند به طور مســـتقيم از همه شـــهود وهمچنين از متهم ســـوال کنند بدون اينكه
نيازي به برر سي ق ضايي پر سشهاي آنها با شد .مديران بايد مدارکي ارائه کنند که ن شان
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دهد معامالت آنها از نظر قيمت و رفتار منصفانه بوده است .اين اقدامات موجب شده است
که آمريكا يكي از آ سانترين ک شورها براي طرح دعاوي حقوقي سهامداران با شد (بانك
جهاني .)95 :2006 ،پروژه سهولت کسبوکار بانك جهاني براي بررسي توان دادگاهها در
حمايت از حقوق سهامداران خرد مولفه « سهولت شكايت سهامدار خرد» را براي ارزيابي
اين موضوع طراحي کرده است.
* شاخص کيفيت حكمراني :پروژه کسبوکار در اين مولفه ،الزامهاي قانوني را بررسي ميکند
که کيفيت حكمراني شرکتها را تقويت ميکند .از جمله اين الزامها ميتوان به «استقالل هيات
مديره»« ،تفكيك وظايف»« ،وجود کميتههاي جبران و حسابرسي» و «محدوديتهاي سهامداري
متقابل 1و مالكيت تابعي »2اشاره کرد .اين شاخص اندازهگيري ميکند که آيا تقسيم مسئوليتها
بين ســهامداران ،کارکنان ،مديران ،حســابرســان خارجي و تنظيمگران در مواقع تعار

منافع به

صــورت شــفاف و بندبند مورد توجه قرار گرفته اســت يا خير .آيا حقوق ســهامداران خرد براي
اطالع و مشارکت در مجمع عمومي سهامداران و تصميمات مرتبط با معامالت غيرمعمول مورد
توجه قرار گرفته اســـت .عالوه بر اين ،آيا قواعد حاکم بر معامالت مبتني بر اطالعات نهاني
رعايت شــده و اينكه آيا با تمام ســهامداران در طبقات مختلف يكســان برخورد ميشــود يا خير
(حسيني و سهرابي.)1394 ،
* شاخص گستره شفافيت شرکت :يكي از مشكالت بازار سرمايه ،تعار

منافعي است که

در اثر عدم تقارن اطالعات ايجاد مي شود .يك راه کاهش اطالعات نامتفارن بين شرکت و
ســرمايهگذاران ،گزارشدهي مالي اســت .پروژه کســبوکار بانك جهاني هم در راســتاي
کاهش اطالعات نامتقارن ميان طرفين معامله شــاخص «گســتره شــفافيت شــرکت» را مطرح
کرده اســـت و ســـواالتي را مطرح ميکند تا بتواند شـــفافيت شـــرکت را از طريق افشـــاي
اطالعات مالي مورد سنجش قرار دهد.
* شـــاخص گســـتره حقوق ســـهامداران :مطالعات نشـــان ميدهد که بيشـــتر شـــدن قدرت
ســهامداران ميتواند منجر به توجه بيشــتر مديريت به منافع ســهامداران و در پي آن افزايش
1- Cross-shareholding
2- Subsidiary Ownership
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ســرمايهگذاري شــود( .حســيني و ســهرابي .)1394 ،در شــاخص گســتره حقوق ســهامداران
توزيع قدرت بين ســـهامداران و مديران مورد توجه قرار ميگيرد .در اين شـــاخص توانايي
ســهامداران از نظر تاثيرگذاري بر تصــميمات شــرکت نظير تعيين و برکناري اعضــاي هيات
مديره ،انتشار سهام جديد و اصالح اساسنامه شرکت ،ارزيابي ميشود.
هدف از اين قســمت تصــريح اين نكته بود که شــاخص حمايت از ســهامدارن اين
پر سش کليدي را سرلوحه کار خود قرار داده ا ست که ک شورها چگونه و تا چه حد موفق
شـــدهاند تعار

منافع موجود ميان ســـهامداران اقليت و اکثريت را مديريت کنند و به اين

طريق توان ستهاند اعتماد سرمايهگذاران را جلب کرده ،سرمايه آنها را در اختيار توليد قرار
دهند .در واقع ،ايده اين اســت که «بدون حمايت از ســرمايهگذار ،بازارهاي ســرمايه توســعه
پيدا نكرده و بانكها به تنها منبع تامين مالي تبديل ميشــوند و در نتيجه بنگاههاي اقتصــادي
به دليل انبوه م شكالت تامين مالي به سطح کاراي فعاليت خود نمير سند و ر شد اقت صادي
آنان متوقف ميشود( ».بانك جهاني.)88 :2006 ،

 -4جمعبندی :داللت اقتصادی نهادی برای بهبود محیط کسبوکار
ادعاي مقاله حاضر اين است که براي بهبود اساسي در محيط کسبوکار چارهاي نيست جز
مديريت منافع متعار

ميان کنشــگران اقتصــادي از يك ســو و ميان کنشــگران اقتصــادي و

دولت از سوي ديگر .به عبارت ديگر ،بايد در فرآيندي مستمر منافع متعار

شناسايي شود و

براي مديريت آن تدابيري انديشــيده و قواعدي بســط داده شــود .براي شــناســايي راهكارهاي
مناسب ضرورت دارد همه کنشگران فردي وارد کنشي جمعي شوند و با انعكاس خواستهها و
محدوديت هاي خود و با در نظر گرفتن خواســـته ها و محدوديت هاي ديگر کنشـــگران به
طراحي نهادهايي دست يازند که نوعي سازگاري با نظم ميان منافع متعار

ايشان ايجاد کند.

در اين مقاله گفته شد که يكي از داليل عدم تو سعه بازار سهام به عنوان روش کم
هزينه تامين مالي براي بنگاههاي بزرگ ،عدم حمايت حقوقي از منافع ســهامداران اقليت در
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برابر مديران و ســهامداران عمده اســت و آنچه شــاخص بانك جهاني اندازهگيري ميکند
توانايي کشورها در تضمين منافع خرده سهامداران است.
همچنين ن شان داده شد که شاخص سهولت ک سب اعتبار به سنجش زمان الزم براي
دريافت وام نميپردازد ،بلكه از يك طرف به ارزيابي ميزان شــفاف شــدن ســابقه اعتباري وام
گير نده براي وامده نده ميپردازد و از اين طريق مانع از متضـــرر شـــدن با نك (پس ا نداز
کنندگان و ســـهامداران بانك) ميشـــود و از طرف ديگر به ارزيابي حقوق اعتباردهندگان و
نقد شوندگي وثايق ميپردازد و به اين سوال پا سخ ميدهد که اگر وامگيرنده اق ساط خود را
پرداخت نكرد و موجبات ضـــرر و زيان وامدهندگان را فراهم کرد ،آيا راهي براي اســـتيفاي
حقوق ايشان وجود دارد يا خير .اگر ميان طرفين مبادله توازن برقرار نشود ،مبادله اعتبار تحقق
نخواهد يافت و کسب اعتبار به عنوان يك مشكل اقتصادي پابرجا خواهد ماند.
اين نمونهها مشــت اســت نمونه خروار .هم در ســاير شــاخصها ميتوان رد پاي اين
موضـــوع را يافت و هم در جســـتوجو براي يافتن شـــاخص هاي جديد ميتوان از دريچه
«تعار

منافع» به موضــوع نگريســت .براي مثال ،معامالت دولتي را در نظر بگيريد .دولت و

شـــرکت هاي دولتي براي انجام وظايف خود نياز به خريد کاالها و خدمات مختلفي دارند.
وقتي که دولت به عنوان يك خريدار بزرگ ،محصـــول مورد نياز خود را از يك توليدکننده
خريداري ميکند به او نفع ميرســـاند و در صـــورتي که توليدکننده مذکور را از طريق يك
فرآيند رقابتي و شفاف انتخاب نكرده با شد ،قدرت رقابت رقباي او را به طور ن سبي ت ضعيف
ميکند .اگر بخواهيم اين تعار

منافع ميان توليدکنندگان مختلف يك مح صول از بين برود

بايد به دنبال مكاني سم من صفانهاي با شيم که در فرآيند رقابت ک سي برگزيده شود که کيفيت
بهتر و قيمت مناســـبتري دارد نه کســـي که ارتباط با مســـئوالن خريد دولتي دارد .قانون
برگزاري مناق صات در سال  1383با چنين بينشي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و
امروز در فرآيند اصالح آن بايد در مسير رفع منافع متعار

گام برداشت تا تنها دليل موفقيت

در رقابت ميان بنگاهها تواناييها و قابليتهاي خودشان باشد ،نه ارتباطشان با دولت.
به عنوان يك مثال ديگر ،بنا بر قانون برنامه پنجم تو سعه ،شوراي عالي بيمه سالمت هر
ســاله بايد تعرفههاي خدمات ســالمت را براي تصــويب به هياتوزيران پيشــنهاد ميداد .هر چه
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تعرفهها کمتر باشد به طور نسبي منافع بيشتري براي بيمهها و منافع کمتري براي پزشكان و مراکز
درماني دارد و برعكس ،هر چه تعرفهها باالتر باشــد به نفع پزشــكان و مراکز درماني اســت که
هزينه آن را يا بيمهگران متحمل ميشـــوند يا بيماران در قالب افزايش پرداخت از جيب .حال
چگونه بايد اين منافع متعار

را همسو کرد تا منافع و هزينهها به طور نسبي بين جامعه پزشكان،

بيمهگران و مردم توزيع ش ـود .به نظر ميرســد هنوز مكانيس ـم حل چنين مســالهاي را در کش ـور
نداريم حال آنكه در کشورهاي ديگر از جمله اياالت متحده -که کتاب ارزشهاي نسبي 1خود
را با تأسي از کتاب آنها تنظيم کردهايم -چنين مكانيسمهايي را تعبيه کردهاند.

2

 -1هزينه تمام شده هر خدمت در بازار سالمت مت شكل از اجزايي نظير د ستمزد پز شك ،تعمير و نگهداري تجهيزات
پزشكي ،فضاي فيزيكي ،تاسيسات ،نيروي انساني پشتيباني ،استهالک و سود سرمايه ،دارو و هتلينگ است که هر کدام
سهمي در هزينه تمام شده خدمت دارند .براي ا ستخراج هزينههاي هر خدمت (به ا ستثناي هزينههاي دارو و هتلينگ)،
در هر يك از خدمات سالمت (مثل د ستگاه قلب و عروق که خود مت شكل ا ست از قلب و پريكارد ،دريچههاي قلبي،
شريانها و وريدها ،تزريقات داخلي عروقي و  ...که خود اينها هم شامل خدمات ديگري است) ابتدا يك خدمت پايه
تعريف مي شـــود و هزينه انجام دادن آن خدمت و درآمد الزم براي ارائه دهنده آن محاســـبه و قيمت آن خدمت پايه

تعيين مي شود که به اينها در ا صطالح  Kگفته مي شود و هر يك از خدمات سالمت  Kمخ صوص به خود را دارد.

سپس هزينه دستمزد تيم پزشكي (جزء حرفهاي) و هزينههاي فني (جزء فني) هر يك از خدمات سالمت حسب تالش
و مهارت و ريسك تيم پزشكي از يك سو و هزينه تجهيزات و ساير خدمات فني از سوي ديگر ،به صورت ضريبي از

 kآن خدمت تعريف ميشــود که در اصــطالح به آنها ارزشهاي نســبي گفته ميشــود .در ايران مطابق بند ه ماده 38
قانون برنامه پنجم تو سعه « شوراي عالي بيمه سالمت مكلف بود هر ساله قبل از شروع سال جديد ن سبت به بازنگري
ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي کليه ارائهدهندگان خدمات بهداشت ،درمان و تشخيص در کشور اعم
از د ولتي و غيردولتي و خصــوصــي با رعايت اصــل تعادل منابع و مصــارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي
مناسب بهداشتي ،درماني و مباني محاسباتي واحد و يك سان در شرايط رقابتي و برا ساس بند ( )8ماده ( )1و مواد ( )8و
( )9قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از تأييد معاونت جهت تصـــويب به هيات وزيران ارائه
نمايد».
 -2براي مثال ،يكي از نكات کليدي اين ا ست که آيا خود پز شكان بايد هزينه پايه را در هر شاخه درمان تعريف کنند
و آيا خود پز شكان بايد ارزشهاي ن سبي را ن سبت به  Kتعيين کنند يا خير .در اياالت متحده سازمانهاي مردم نهادي
که نه پز شك ه ستند و نه بيمهگر K ،را براي خدمت پايه سالمت تعيين ميکنند و تيمهاي پز شكي تعيين ميکنند که

هر خدمت ويژه چند برابر  Kآن خدمت ميارزد .به اين ترتيب ،تا حدي از دامنه تعار

منافع کاسته ميشود.
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غر

از اين مقاله و مثالهاي ارائه شــده اين اســت که با اين زاويه ديد ميتوان گامي در

جهت د ستيابي به نهادهاي کاهنده هزينه مبادله و ا صالح محيط ک سبوکار بردا شت و چه ب سا
اين موضوع از مهمترين داللتهاي اقتصاد نهادي براي بهبود محيط کسبوکار در ايران باشد.
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