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  چکیده
سـودآور و ارائـه    ییهـا وکار کسـب  خـود بـه   هـاي  یـده ا یلتبد يبرا ینانو کارآفر يفعاالن اقتصاد

منظـور   یـن ا يکننـد و بـرا   یرا سـازمانده  یمبادالت مختلفـ  یدبا يمقوم رشد اقتصاد هاي ينوآور

در ، کننده مبادالت باشد یلتسه ينهاد یطاز عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر مح یرناگز

 هاي ینهمنافع مبادالت از هز رود یمناسب است و انتظار م وکار کسب یطمح شود یگفته ماصطالح 

 یـن عکس. در ارو بـ  یابـد مبادالت تحقـق   ینوابسته به ا هاي ينوآور یاول یقآن فراتر رود و به طر

 از یکـی کـه   شـود  یاسـتدالل مـ  ، جان آر. کـامنز ، ياقتصاددان بزرگ نهاد ياز آرا یرويمقاله با پ

فعـاالن   یـان م مبادلـه توجـه بـه تعـارض منـافع      ینهکاهنده هز ينهادها یو طراح ییشناسا یرهايمس

چـارچوب نشـان داده    یـن اسـت. در ا  یشانمنافع ا يجهت همسو ساز ییو ارائه راهکارها ياقتصاد

عدم وجـود   یاوجود  يمربوط به احصا یبانک جهان وکار کسب هاي از شاخص یکه برخ شود یم

 یطمحـ  بهبـود شـود   یرفتـه پذ یشـه اند یـن اسـت. اگـر ا   يهمسوکننده منافع فعاالن اقتصـاد  ينهادها

مناسب به طور مستمر در جهـت   ينهادها یکه با طراح کرد یتلق يفرآیند توان یم را وکار کسب
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 مقدمه -1
مروزه شوند اخود متحمل مي وکارکسب اي که فعاالن اقتصادي از ناحيه محيطميزان هزينه

ــرمايه ــت و س ــميماهميتي دو چندان يافته اس ــرمايهگذاران براي تص ــوص س گيري در خص

کنند که به عالئمي توجه ميهاي قبلي خود گذاريگذاري در يك کشـور يا تداوم سـرمايه

عاليت هاي مبادالتي فاگر احسـاس کنند هزينه ؛کننددريافت مي وکارکسـب از ناحيه محيط

دريج اي باال اسـت به تهاي ديگر به طور بازدارندهدر يك محيط اقتصـادي نسـبت به محيط

 دهند. خود را تييير مي وکارکسب برنامه، در تصميمات خود بازنگري کرده

ـــب كه محيطاين ـــادي تحميل ميچه هزينه وکارکس د به کنهايي را به فعاالن اقتص

 ؛دهاي ديوانســاالري بســتگي دارفرآيند حكمراني( و) هاي تدبير امورشــيوه، کيفيت نهادها

ـــود و فعال اقتصـــادي از اين ناحيه متحمل بر ميوقتي ترخيص يك کاال از گمرک زمان ش

ـــود در واقع دارد هزينه هزينه مي ـــور و ش ـــاالري حاکم بر گمرک کش ناکارآمدي ديوانس

شعاب هاي ناکارآمد تدبير امور را ميشيوه پردازد. وقتي يك فعال اقتصادي براي دريافت ان

وآمد مكرر به مين برق مجبور به صــرف مدت زماني مديد و رفتتا آب يا اتصــال به شــبكه

ـــور مي ـــود در واقع دارد هزينه ادارات آب و برق يك کش ناکارآمدي ادارات دولتي را ش

ـــرمايهمي ـــرمايهگذار نميپردازد. وقتي که يك س و  ندکمين مالي تا تواند از طريق بازار س

ايي هبه واقع متحمل هزينه کندمين مالي اســـتفاده تا هاي ناکارآمدشـــود از روشمجبور مي

ر حقوقي حاکم بشــود که منبعث از ناکارآمدي نهادهاي مرتبط با بازار ســرمايه و قواعد مي

 آنها است.

شند( توضيح مي1993) 1بامول صاد ناکارآمد با  ،دهد اگر نهادهاي حاکم بر يك اقت

سيرهاي مولدفعاليت سيرهاي غيرمولد 2هاي کارآفرينانه به جاي اينكه در م  3جريان يابد به م

ـــوق پيدا مي 4و حتي مخرب ـــت که کارآفرينانس  ،کند. نظريه بامول مبتني بر اين فر  اس

گيرند و انتخاب ايشان در خصوص اينكه کار ميهاي خود را در مسيرهاي متفاوتي بهتالش

                                                                                                                   
1- Bamoul 

2- Productive 

3- Unproductive 

4- Destructive 
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ه ســياســي و قانوني حاکم بر جامع، در چه مســير حرکت کنند به کيفيت نهادهاي اقتصــادي

 .(2008، زوبل) بستگي دارد

معنادار در  يتاثير هاي ديوانيفرآيند نظام تدبير امور و، اگر بپذيريم کيفيت نهادها

شـــود که با چه روشـــي آنگاه اين پرســـش مطرح مي، هاي مولد داردگيري فعاليتشـــكل

ـــب توان به مطالعه محيطمي ـــنهادهايي براي  وکارکس پرداخت و از رهگذر اين مطالعه پيش

 . کرداصالح محيط استخراج 

ادعاي اين مقاله آن اســـت که يك دليل عمده باال بودن هزينه مبادله در محيط 

ـــادي و ناتواني محيط نهادي در  ـــادي وجود تعار  منافع ميان فعاالن اقتص فعاليت اقتص

ستمر اين ي مفرآيند بايد در وکارکسب مديريت اين تعارضات است و براي بهبود محيط

سازي منافع ذي سو شود و براي هم سايي  شنا ضات  سازماني ، نفعانتعار تدابير حقوقي و 

 الزم انديشيده شود.

ست: پس از مقدمه ، چارچوبدر اين  شده ا سازماندهي  ضر به اين ترتيب  مقاله حا

با استفاده از آراي اقتصاددانان نهادي و از جمله جان آر. کامونز ارتباط نهادها در بخش دوم 

 وکارکسب هايچند شاخص از شاخص مقاله سومشود. در قسمت و تعار  منافع تبيين مي

مورد  هايمطالعه شده و ارتباط وضعيت مطلوب شاخص بانك جهاني از منظر تعار  منافع

ــازي منافع متعار  ذي نفعان مورد مداقه قرار مي ــوس  ،چهارمگيرد. در قســمت نظر با همس

 شود. بندي ميمطالب مقاله جمع

 

 مبانی نظری: نهادها و تعارض منافع -2
شود کسب منافع آنها ميبسياري از انواع هزينه مبادله که مانع از تحقق معامالت اقتصادي و 

عاالن اقتصـــادي نمي عاالن اقتصـــادي دارد. اگر ف يان ف نافع م عار  م ندريشـــه در ت  توان

فاده مين مالي کنند و مجبور به استتا بزرگ مقياس خود را از طريق بازار سرمايه وکارکسب

ليل د حد زيادي به تا شــوندمين مالي نظير اخذ تســهيالت بانكي ميتا هاي پرهزينهاز روش

ــرمايه ــت که س ــند کهگذاران نميآن اس ــان در  اين توانند مطمئن باش ــرمايه ايش فعاالن از س



 1396، بهار 64شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     36

 

 

يان  به ز نافع خود و  هامجهت م ـــ ند. اگر مردم دربرداري نميان بهرهدارس مالي تا کن مين 

ساخت شارکت نميکاالهاي عمومي و به طور کلي زير شور م صادي ک اين  کنند بههاي اقت

ــت که اطم ــارکت ميدليل اس يرنده گ تنهاکنند و ينان ندارند که ديگران هم در اين کار مش

که  کنند به اين دليل اســتســواري مجاني نيســتند. اگر مردم به راحتي ماليات پرداخت نمي

 ند.کمطمئن نيستند که دولت منابع حاصل از ماليات را در جهت منافع ايشان هزينه مي

سازوکارهاي خاص بر تعار  منافعو  هاي نهادينوآوري، ريختا در طول  ،طراحي 

ـــده ـــت باعث کاهش هزينه مبادله و تحقق منافع تجارت ش  ها وبا مثال زياديمحققان  اس

 اند. مستند کرده -اگرچه نه با اين بيان- هاي مختلف اين ادعا رانگاريوقايع

شكيلهاي بنگاه تئوري، هاي نهادينوآوري»اي با عنوان در مقاله 1رونالد هريس  و ت

شرق ضيح مي يخوب به« يشرکت هند  ستان تو سهامي عام چگونه در انگل شرکت  دهد که 

ــده »براي غلبه بر تعار  منافع شــكل گرفت:  ــتان س ــتي در انگلس ــجاع يك کش ناخداي ش

ها هزينه مالي سفر دريايي گذاران در يك شهر بندري پيشنهاد کرد که آنهفدهم به سرمايه

ســت. پرريســك ا يذاتبه طور مين کنند. ســفر دريايي تادات ادويه براي واررا وي به آســيا 

ـــتند. دزدان دريايي هوا نامطمئن بوده و گذرگاهوآب ـــناخته و نامطمئن هس هاي دريايي ناش

هاي هلندي کشتي، کنند و دزدان دريايي انگليسيهاي انگليسي را غارت ميکشتي، هلندي

ـــاير دزدان دريايي از را غارت مي ناخدا ، کنندغارت ميها هر دوي آنکنند و س ما اگر  ا

ها ثروت عظيمي به چنگ خواهند آورد. آن، بتواند با محموله ادويه به بنادر انگليس برگردد

سرمايه سازد که او ميناخداي کشتي بايد  ياز تواند چنين کاري بكند. او نگذاران را متقاعد 

ها ه آنمسافرت باشد. ناخدا براي اينك پنج سال تا به کشتي بزرگي دارد که مناسب براي دو

کار اسرار خود را درباره چگونگي رسيدن به آسيا و اينكه هنگام ورود چه، را متقاعد سازد

سرمايهمي گذاران اعتماد کند که رازش را به کند براي آنها فاش خواهد کرد. ناخدا بايد به 

سرمايهآن سفر تا اعتماد کنندگذاران بايد به ناخدا ها بازگو کند و  را در  کشتي و ملزومات 

 اختيارش بگذارند.

                                                                                                                   
1- R. Harris 
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ــرمايه، براي حل اين معضــل گذاران نوع جديدي از بنگاه براي ســفرهاي ناخدا و س

شه طوالني سهامي عام. البته ري سهامي در سده هفدهم اختراع کردند: شرکت  هاي شرکت 

ــده.» گردد.تر برميهاي خيلي پيشبه زمان ــتان و هلند اين قالب ، هفدهم .. ]اما[ در س انگلس

صورت که به طرفين گوناگون اجازه دادند شيدند به اين  سيار بهبود بخ تعداد  ات حقوقي را ب

ــهم ــند و اينكه مالك يك س ــته باش ــهام در اختيار داش  اجازه فروش آن را به، متفاوتي از س

يشين مثل هاي پز قالبفروش در بازار بسيار متفاوت اوديگران داشته باشد. سهام قابل خريد

 .(2013، 1کوتر و شفر) «شراکت بود

شفر سليمان»( در کتابي که آن را 2013) کوتر و  ضلي که نام نهاده« گره  اند مع

ــدهدر مثال  ــرمايه مطرح ش ــتي و س ــور کش ــل »داران پيش آمد را بين ناخداي جس معض

ـــيار زياد و خوانده« اعتماد دو جانبه ـــواهد عيني بس ـــان دادهاند و با ش اند که متنوع نش

 بدون غلبه بردانند هايي که اقتصــاددانان رشــد آن را موتور رشــد اقتصــادي مينوآوري

ضل اعتماد دو صلجانبه اين مع شورهاي ثروتمند و شود. از نظر آننمي حا ها تفاوت ک

ها در ايجاد اعتماد ميان صـــاحبان ايده و صـــاحبان ناشـــي از تفاوت آنبيشـــتر فقير دنيا 

دهند نظام حقوقي کشـور بايد طوري طراحي شـود که ها توضـيح ميايه اسـت. آنسـرم

ـــو  ـــورتکندبتواند منافع دو طرف هر معامله را همس ها اغلب نوآوري، . در غير اين ص

 شود.تبديل به محصول و معامله و منفعت نمي

ـــطي 1386و  1385)  2اونر گريف جارت راه دور در قرون وس عه موانع ت طال با م  )

دهد که تجار ميربي چگونه توانســتند از طريق ائتالف با يكديگر مانع از تعر  ح ميتوضــي

حكمرانان و ساير تجار به منافع ايشان شوند و زمينه انقالب تجاري را فراهم آورند. يكي از 

اي حاکم همشكالتي که بازرگانان در قرون وسطي با آن مواجه بودند رفتار مستبدانه دولت

ـــورها گاهي دولت، مثالبود. به عنوان  ها به طور ناگهاني به مصـــادره اموال تجار ديگر کش

ـــدهپرداختند. چنين اقداماتي باعث عدم امنيت تجار مي بود و تجار خارجي نيز حضـــور  ش

 کمرنگي در ساير قلمروها داشتند. 

                                                                                                                   
1- R. Cooter and H. Bernd-Schafer 

2- Avner Grief 
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ــط تجار تا هايبررســي ــكيل صــنف توس ــت که تش ريخي گريف بيانگر اين امر اس

. تجار با همكاري يكديگر دست به اقدامات جمعي شد با مصادره اموال عاملي جهت مبارزه

صادره اموال يك، زدند. به عنوان مثالمي صورت م شورتا در  سط حكمران يك ک  ،جر تو

مام نان ت گا ـــور را تحريم مي، بازر با اين کش جارت  ند. ت نابراينکرد مات، ب قدا نه ا  اينگو

به، گروهي ـــد ميرد و باعث آوهمراه ميامنيت را براي تجار  با ش يان در برخورد  فرمانروا

 ساز نزنند.جانب احتياط را رعايت کنند و دست به اقدامات مشكل، تجار

ها نيز از موانع اصلي ال آنهاي ميان تجار و عمطلبيبلكه فرصت، نه تنها فرمانروايان

ن آنعامالهاي ميان تجار و طلبيثري براي کنترل فرصتونهاد م، صنف تجار ؛تجارت بود

تشريك  يعني، کردند و از اين طريقها بود. تجار افراد امين و خائن را به يكديگر معرفي مي

 کردند. طلبي در تجارت نقش مهمي ايفا مياطالعات در کاهش فرصت

ــان مي ــطه هماهنگگريف نش ــازي انتظارات و ايجاد دهد که تجار ميربي به واس س

توانستند روابط کارگزاري را در قالب يك ائتالف ، عاتاي اجتماعي براي انتقال اطالشبكه

 (.156: 1385، گريف) سازماندهي کنند« سازوکار مجازات چندجانبه»مبتني بر 

توان به جورج فرسايي کرده مياي که در اين زمينه قلماز ديگر اقتصاددانان برجسته

ر تعار  منافعي که ددهد اشــاره کرد که توضــيح مي برنده جايزه نوبل اقتصــاد، 1آکرلوف

شكل، آيداثر عدم تقارن اطالعات به وجود مي سياري از بازارها ميچگونه مانع از  گيري ب

دهد که توضــيح مي« هاي دســت دوم بدبازار براي ماشــين»اي با عنوان شــود. او در مقاله

 باعث، هاي دست دوم بدهاي دست دوم خوب از ماشينچگونه عدم امكان تشخيص ماشين

شينمي سط تمايل پرداخت مردم براي ما شد شود متو ست دوم کمتر از آن چيزي با هاي د

هاي خود را به هاي دســت دوم خوب حاضــرند در ازاي آن ماشــينکه فروشــندگان ماشــين

ضرند و مي، بنابراينبازار عرضه کنند.  شين دست دوم خوب بخرنکساني که حا د توانند ما

شــوند و منافع اين نوع مبادالت از خريد آن محروم مي هاماشــين اين به واســطه عدم عرضــه

 يابد. تحقق نمي

                                                                                                                   
1- G. Akerlof 
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دهد که چگونه با ساختن نهادهاي افشاکننده اطالعات ( توضيح مي1981) آکرلوف

و بر تعار  منافع بنياديني که در اين گونه بازارها وجود دارد  کردتوان بازارها را ايجاد مي

 غلبه کرد.

 شــكالاان به طيف کثيري از اقتصــاددانان اشــاره کرد که به تودر ادامه اين بحث مي

ش هزينه کاه، کردهاســاســي اقتصــاد تلقي  مســالهمختلف غلبه بر مشــكل منافع متعار  را 

اند که بتواند منافع افراد مختلف را همســو اي دانســتههاي نهاديمبادله را در گروي نوآوري

سند، کنند شه بنيادين جان آراما در اين مقاله به مطالعات فوق ب شاره ک .ه کرده به اندي امونز ا

صراحتشود که نه تنها مي شدهسال قبل بر 80حدود  با  ، اي نهادها چنين کارکردي قائل 

 است. کردهبلكه مكانيسم آن را نيز تبيين 

با6: 1934) کامونز کند. او آغاز مي« کميابي»از هيوم بحث خود را از  پيروي ( 

 ،همدردي، داشـــت و آن را مبناي همكاري« کميابي»باور به  دهد که هيومتوضـــيح مي

ستعدالت و مالكيت مي زي در ناپذير هر چيبه بيان خود هيوم اگر ما با وفور پايان» ؛دان

ـــيم هيچ عدالت حقوق مالكيت و اخالقي باقي نخواهد ماند. تنها ، اين جهان مواجه باش

 «. ني و مطلوب هستندخواست، انتظارچيزهاي کمياب چه واقعي و چه مورد 

او ، عداند. در واقکامونز همين کميابي را عامل تعار  منافع ميان کنشـگران فردي مي

د و خواهند دســـت يابنتوانســـتند به هر چه ميمعتقد اســـت که اگر منابع کمياب نبود همه مي

ين باين کميابي اســت که ، کرد. از نظر اوديگر توجه به حقوق و اخالق موضــوعيت پيدا نمي

 هر يك خواهان چيزي است که ديگري در اختيار دارد.  کند:فع افراد ناسازگاري ايجاد ميمنا

کنشــگران ، بنابراين. 1کامونز افراد به طور متقابل به يكديگر وابســته هســتند به اعتقاد

ـــته ـــيدن به خواس ـــت يابندهاي خود بايد با يكديگر به توافقفردي براي رس و آن  هايي دس

کاريها رتوافق عد  کامونز قوا که  بل خود قرار دهند و نوعي مي  2ا  قا ناي عمل مت مد مب نا

 و سازگاري در روابط خود حاکم کنند. 3«نظم»

                                                                                                                   
1- Mutually Dependent 

2- Working Rules 

3- Order 
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کامونز کاري ، از نظر  عد  طه ، مطرح شـــدهقوا يك راب به  بديل  نافع را ت عار  م ت

ـــويه مي ـــازد و انتظارتي نظامروابط متقابل ميان افراد را ممكن مي، کنددوس ر باب مند دس

ندمالكيت و آزادي خلق مي يان ، در واقع .(656 :1931، کامونز) ک نافع م گاري م ســــاز

ـــگر يان افراد کنش يلان فردي امري مفرو  و از پيش معلوم نيســــت و همكاري م  به دل

ــازگاري ــت. از نظر او مفرو  منافع س ــازگار کردن منافع و ايجاد ، نيس همكاري از لزوم س

حفظ  هدف در واقع پيامد کنش جمعي است که با، سازگاري منافعگيرد. نظم سرچشمه مي

 .(6-7: 1934، کامونز) کننده تعار  طراحي شده استقواعد کنترل

است. « نظم»و  «وابستگي متقابل»، «تضاد منافع»مبتني بر سه رکن کامونز در واقع نظريه 

همزمان حاوي هر ســه او به دنبال واحدي براي مطالعه و پژوهش اســت که ، در اين چارچوب

ه رابطه داند کتواند کاال را واحد مطالعه بداند و اقتصاد را علمي نميباشد. او نمي نامبردهرکن 

شر با طبيعت را مطالعه مي شر را مطالع، کند. از نظر اوب شر با ب ه کند و اقتصاد بايد بتواند رابطه ب

ـــانتواند واحد تحليلي اســـت که مي 1«مبادله»، از اين رو گر ها با يكديمبناي مطالعه رابطه انس

 (.4: 1934، کامونز) متضمن هر سه رکن فوق الذکر باشد، باشد و در عين حال

 وندشکنش جمعي مي فرآيند تعار  منافع وارد مسالهاز نظر کامونز افراد براي حل 

يابند و از اين طريق تحقق انو تا ـــت  به روابط خود دس ـــيدن  ع ابه قواعدي براي نظم بخش

سازند. در اين زمينه سر  شي جمعي مي «نهاد«کامونز ، مبادالت را مي اي هداند که کنشرا کن

هاي فردي را ميســر دهد و گســترش کنشها آزادي عمل ميبه آن، کندفردي را کنترل مي

هاي تشـــكل»يا « نيافتهرســـوم ســـازمان»توانند در قالب ســـازد. اين نهادها از نظر وي ميمي

اين » ند:کگونه توصــيف ميرا اين هاتشــكلاين باشــند. او کارکرد « يافته و مســتمرســازمان

انجمن تجاري و خود دولت( و قواعد ، اتحاديه تجاري، شــرکت، شــامل خانواده) هاتشــكل

ــتکاري که آن ــته اس ــت که ما آن را نهاد مي، ها را پابرجا نگه داش  «ناميم.همان چيزي اس

ها از انتظار مشترک افراد براي کسب منفعت از مبادالت به شكلاين ت .(69: 1934، کامونز)

                                                                                                                   
1- Transaction  



 41     کسب و کار يطبهبود مح یبرا یداللت اقتصاد نهاد

 

 

 

 

 

ند يابزماني تداوم مي تا شود وها به اتكاي قواعد کاري حفظ ميآيند و انسجام آنوجود مي

 که انتظار کسب منفعت وجود داشته باشد.

صادي وجه غالب زندگي  -1خالصه بحث اينكه  تعار  منافع افراد در مبادالت اقت

همســوجهت کارهايي شــدن از منافع مبادالت بايد ســازومند براي بهره -2 .ها اســتانســان

هاي از مســير مشــارکت فعال افراد در کنش -3کرد. ســازي منافع کنشــگران فردي طراحي 

ه امروزي ب اين هدف نائل آمد که در اصطالح توان بهنيافته مييافته يا سازمانجمعي سازمان

 شود.گفته ميهزينه مبادله  آن نوآوري نهادي کاهنده

شان داده مي هايي که براي سنجش شود که برخي از شاخصدر بخش بعدي مقاله ن

ــب کيفيت محيط ــت ناظر بر توانايي محيط نهادي براي مديريت  وکارکس ــده اس طراحي ش

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

 ديگري است. هايبحث

 

 در چارچوب اقتصاد نهادی وکارکسب هایتحلیل شاخص -3

شان مي، شدهکه توسط بانك جهاني معرفي وکارکسب هايتحليل دقيق شاخص دهد که ن

ــاخصرفع تعار  منافع يكي از دغدغه ــلي در طراحي ش ــت. براي نامبرده هاي هاي اص اس

دو شــاخص بانك جهاني از منظر تعار  در اين قســمت ، ييد اين ادعاتا ارائه شــواهدي در

 گذاران.شود: دريافت اعتبار و حمايت از سرمايهمنافع تجزيه و تحليل مي

 

 دریافت اعتبار -3-1
شد فعاليت صي و ر سعه بخش خصو سان و ارزان از لوازم تو سب اعتبار آ صادي ک هاي اقت

تصــادي تر و رشــد اقفعاليت اقتصــادي پرهزينه، تر باشــدهر چه کســب اعتبار پرهزينه ؛اســت

اســت که اين پرســش کليدي ، . بنابراين(7: 1392، نصــيري و همكاران) شــودمحدودتر مي

توان دريافت اعتبار را تسـهيل کرد و هزينه آن را کاهش داد. ادعاي اصـلي مقاله چگونه مي

ست که سمت اين ا يرندگان گبدون مديريت تعار  منافع اعتباردهندگان و اعتبار در اين ق
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سازي بانك جهاني شود و اين معنا در شاخصان کسب اعتبار آسان و ارزان فراهم نميامك

 لحاظ شده است. 

ـــمت ابتدا در خصـــوص تعار  منافع موردنظر و تبعات آن بحث  در ادامه اين قس

شــود و ســپس درباره چگونگي لحاظ شــدن اين تعار  منافع در شــاخص بانك جهاني مي

 شود.نكاتي بيان مي

ـــلي تعــار  منــافع ميــان اعتبــاردهنــدگــان و تقــارن اطالعــات ريعــدم  ــــه اص ش

ـــت. عدم تقارن اطالعات دو نوع مختلف دارد: پيش از انعقاد قرارداداعتبار  1گيرندگان اس

دهندگان نتوانند پيش (. اگر اعتبار4عمل مخفي) 3( و پس از انعقاد قرارداد2اطالعات مخفي)

د اعتبارات نتواننمي، گيرنده را تشــخيص دهندبارشــايســتگي اعتباري اعت، ي اعتباراز اعطا

شتريان منابع را به بهترين آن سب تخصيص دهد و با غربال م . کندها اعطا خود را به نحو منا

ـــت که مطالبات معوق بانك ـــلي اين نوع عدم تقارن اطالعات آن اس ها افزايش نتيجه اص

خاطره به مشتريان منسبت مشتريان پرکند و نرخ تسهيالت افزايش پيدا مي به تبع آن، يابدمي

رفد که با صکه براي مشتريان مطمئن نمييابد؛ چراشتريان بانك افزايش ميمطمئن در سبد م

ســبد  ،ها افزايش يابدمين اعتبار کنند. در اين چارچوب هر چه نرختا اين نرخ فعاليتشــان را

شود. مي تراعتباري وخيمسسات موو وضع مالي  شدهتر مخاطرهمشتريان به طور متوسط پر

، نصيري اقدم و همكاران) است 5«انتخاب معكوس»اين پديده در ادبيات اقتصادي مشهور به 

ــود به عدم تقارن اطالعات پيش از اعطاي اعتبار منجر مي، بنابراين .(1392 زيان ديدن  -1ش

ـــته از نظر اعتباري و  ـــايس ع شـــدن منتف -2اعتباردهندگان و همچنين اعتبارگيرندگان ش

 . به هزينه ديگران اعتبارگيرندگان بي اعتبار

به بي قارن اطالعات مربوط اســـت  عدم ت مال نوع دوم  نده از اع بارده اطالعي اعت

ـــب تواند با نظارت مدهنده نمييعني اعتبار، گيرنده پس از انعقاد قرارداد اعتبارياعتبار ناس

                                                                                                                   
1- Ex Ante  

2- Hidden Information  

3- Ex Post  

4- Hidden Action  

5- Adverse Selection 
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ــميمات پر مخاطر ــوده اعتبارمانع از رفتارها و تص ــب، . به اين ترتيبگيرنده ش ات اوليه محاس

شتباه از آب در مي ضي اعتبار ا صوص مخاطره اعتباري متقا صد د، آيداعتباردهنده در خ ر

ـــتري از مطالباتش نكول مي ـــودبيش د و باز بربراي بقاي خود در بازار نرخش را باال مي، ش

ست مي شتريان مطمئن خود را از د که  کندپيدا ميجايي ادامه  تا گاهي فرآيند دهد و اينم

 ،رود و دســترســي به اعتبارات کاهش يافتهامكان ارائه برخي از خدمات اعتباري از بين مي

يامد عدم تقارن اطالعات ) رودحتي از بين مي م نا« خطر اخالقي»بازارهاي مفقوده(. اين پ

شي از عدم پايبندي وام ؛گرفته ستچراکه نا صيري اقدم) گيرنده به تعهدات قراردادي ا و  ن

 (10 :1392، همكاران

نده و همچنين  بارگير باري اعت قه اعت نده از ســـاب بارده عدم اطالع اعت يل  به دل پس 

شــود که پيامد روشــن آن دشــوار ها نوعي تضــاد منافع ايجاد ميبين آن، رفتارهاي آتي وي

هايي براي حلبايد راه، بنابراينشدن کسب اعتبار و کم شدن عمق بازارهاي اعتباري است. 

 ديريت اين تعار  منافع طراحي و اجرا شود.م

ــتناد به رويه ــكل گرفته در هاي بينبانك جهاني با اس المللي اعطاي اعتبار و دانش ش

ست: اول اينكه اگر بخشي از مشكل دو راه، اين زمينه ساسي را مورد توجه قرار داده ا حل ا

سابقه اعتباري اعتاطالعي اعتبارکسب اعتبار به بي ست گيرنده باردهنده از  پس بايد مربوط ا

به نحوي اطالعات اعتباري متقاضـــيان اعتبار را تجميع کرد و در اختيار اعتباردهندگان قرار 

تشريك اطالعات » بانك جهاني 1داد. در اين چارچوب اولين جزء از شاخص کسب اعتبار

ه و دسترسي بدامنه ، ثر بر ميزان پوششوهاي ماين شاخص قواعد و شيوه»است.  2«اعتباري

ـــه اعتباري واطالعات اعتباري موجود از طريق يك اداره اعتباري دولتي و يا يك م ـــس س

 (. 1393، شهبازي غياثي) «کندگيري ميخصوصي را اندازه

ـــريك اطالعات اعتباري» ـــود که اعتبارباعث مي« تش دهنده پيش از اعطاي وام ش

عات او پيدا کند؛ زيرا تشريك اطالتصوير روشني از اعتبار متقاضي وام و ريسك اعتباري 

کننده ي متقاضي اعتبار را پيش روي عرضهاعتباري تمام سوابق خوشايند و ناخوشايند اعتبار

                                                                                                                   
1- Getting Credit 

2- Information Sharing 
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ـــالدهد: تعداد واماعتبار قرار مي ـــدههايي که در س ميزان بدهي بالفعل ، هاي اخير اخذ ش

ه ي که ضـــمانت کردهايتعداد وام، تعهد متقاضـــي به بازپرداخت به موقع بدهي، متقاضـــي

ــت ــي، اس اه در ي دادگار، نحوه پرداخت قبو  آب و برق و گاز و تلفن، بار تكفل متقاض

مالي و بار ....مورد اختالفات  به اعت ـــتريان خود را دهنده کمك مياين اطالعات  کند مش

خ راي اعتبار پرداختي نشان امتياز بدهد و برها با توجه به مخاطره اعتباريغربال کند و به آن

 (. 10: 1392، نصيري و همكاران) تعيين کند

دهندگان قرار وام هها در اختيار همکنندگان هم وقتي که بدانند اطالعات آنقر 

ل در دسترس به دلي همچنينکنند. تمايل بيشتري به بازپرداخت ديون خود پيدا مي، گيردمي

ـــابق ـــوندمند ميکمتر بهره ههاي بهرکنندگان نيز از نرخقر ، اعتباري هبودن س که ؛ چراش

  .(170: 2004، بانك جهاني) کنندها در جذب مشتريان خوب با يكديگر رقابت ميبانك

ــــب ، عالوه بر اين ـــواري کس ـــي از دش ــه رفتــارهــاي اگر بخش اعتبــار مربوط ب

ست پس بايد بتوان به طريقي آناعتبار ها را وادار به ايفاي گيرندگان پس از دريافت اعتبار ا

ند و معتقد ککيد ميتا دهندگانبانك جهاني بر حقوق اعتبار، . براي اين کارکردعهداتشان ت

ست که شود. نكته اساسي اين ااست تقويت حقوق اعتباري منجر به تسهيل اعطاي اعتبار مي

ه اعتبارگيرنده ب، اگر حقوق اعتباردهنده ضـــعيف باشـــد و يا ضـــمانت اجرا نداشـــته باشـــد

شددهد بدون آخود ادامه مي رفتارهاي پر مخاطره صيري ن) نكه نگران توقيف وثايق خود با

 .(11: 1392، و همكاران

د خواهناعتباردهندگان مي، گيري در مورد اعطاي اعتبار و ميزان آنبراي تصـــميم

توانند بازپس گيرند. چه ميزان از بدهي را مي، گيرندهبدانند که در صـــورت کوتاهي وام

، اين شــود. عالوه برهايشــان ميبدهكاران براي بازپرداخت وام هنگيزموجب تقويت ا، وثيقه

دهندگان را در هاي وامهزينه به اين ترتيبو  کردهامكان تصـــاحب اموال بدهكار را فراهم 

امل ها از طريق قراردادهاي کدهد. اگر وثيقهکاهش مي، غربالگري متقاضيان دريافت اعتبار

شوند شته  شرکتفروش و ن، به رهن گذا سهيل ميقد کردن  سته ت شك ه اين شود. بهاي ور
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ـــت هدر مبادلمهمي  هکنندتوان عامل تعيينوثيقه را مي، داليل ـــورها دانس  وام در همه کش

 1(.180: 2004، بانك جهاني)

شورها سي اعتبار نميبانك، در اکثر ک صل کننددهند مگر اينكه ها به ک  اطمينان حا

پذير اســت. گيري ديون امكانبازپس، و در صــورت بروز مشــكل داردگيرنده اعتبار که وام

انك نتواند در صورتي که ب هاي بازرگاني اميدبخشي دارندرصتدر نتيجه کارآفريناني که ف

ــينه اعتباري آن که  ها کســب کند و در صــورتياطالعات کافي درباره ارزش دارايي و پيش

ـــتم قانوني از اعتباردهندگان حمايت نكند ـــيس بانك ) قادر به دريافت وام نخواهند بود، س

 .(168: 2004، جهاني

ـــان مي ـــواهد نش قوي و  حقوق قانونيِ، دهد که اگر اعتباردهندگاندر مجموع ش

شند شته با سب در اختيار دا شرابنگاه، اطالعات اعتباري منا سي بهتري به وام و  ستر يط ها د

شت. براي مثال سال ، اعتباري خواهند دا  وثايق قابل قبولميالدي دامنه  1999در روماني در 

شد. با شتري انجام  سرعت بي سترش يافت و عمليات اجرايي با  «  بت وثيقهاداره ث»سيس تا گ

شبكه سيد. 200داد بيش از اي انجام ميهاي رايانهکه ثبت را در  هزار پرونده وثيقه به ثبت ر

درصد رشد کرده  50اعتبار  حجم، گيرندگان سه برابر شدهبا انجام اين اصالحات تعداد وام

ـــتن وثيقه  ـــلواکي نيز پس از تصـــويب قانون مجاز دانس و نرخ بهره نيز کاهش يافت. در اس

ــد اعتبارات تجاري با دريافت چنين وثيقه 70هاي منقول بيش از دارايي ــميدرص ن هايي تض

بانك ) درصــد در ســال رشــد کرد 10به ميزان شــد و اعتبارات دريافتي بخش خصــوصــي 

 (.83: 2006، جهاني

، به دليل عدم تقارن اطالعات -1هدف از اين قســمت تشــريح اين موضــوع بود که 

ـــواري ، گيرندهدهنده و اعتبارميان اعتبار ـــاد منافع بنياديني وجود دارد که منجر به دش تض

ــود و کســب اعتبار مي ــاخص -2ش ــهولت کســب اعتبار به ش هاي بانك جهاني در زمينه س

                                                                                                                   
ستفاده از آن در فرآيند کسب اعتبار  -1 سهولت ا شتر در خصوص اهميت تنوع وثايق قابل پذيرش و  براي اطالعات بي

 رجوع شود. (1393شهبازي غياثي )به مقاله 



 1396، بهار 64شماره ، هفدهمسال ، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی     46

 

 

ـــورها  ـــنجش توانايي کش پردازد؛ چنانكه گويي بدون در مديريت اين تعار  منافع ميس

 امكان توسعه بازار اعتبارات وجود ندارد.، تعار  منافع مسالهنهادسازي براي حل 

 

 گذارانحمایت از سرمایه -3-2
ها منجر توجهي به منافع آنموتور حرکت و پويايي بازار سرمايه هستند و بي، ان خرددارسهام

، دهدشــود. مطالعات مختلف در حوزه بازار ســرمايه نشــان ميبازار ســرمايه مي به ناکارآمدي

تعداد ، ترشاهد بازار سرمايه بزرگ، ان خرد افزايش پيدا کنددارسهامهرچه حمايت از حقوق 

 اوليه بيشتر خواهيم بود.  هايهاي داخلي ثبت شده در بورس و عرضهبيشتر بنگاه

سرمايه مييكي از عواملي که مانع رشد و  ه تضاد منافعي است ک، شودتوسعه بازار 

و مديران منصـــوب آنها از طرف ان عمده دارســـهامو از يك طرف ان خرد دارســـهامميان 

اطمينان از  -1 :گذاري به دو اطمينان نياز داردســـرمايه براي ســـرمايه هدارندوجود دارد. ديگر

 (. 1386، مظفري خامنه و محمدي، رهبر) او هاطمينان از عدم تعر  به سرماي -2، سودآوري

سرمايه ان خرددارسهامهنگامي که  شرکت مياقدام به  سكيگذاري در   کنند با ري

مديراني که در شرکت به نحوي داراي حق  هشوند که عبارت است از سوءاستفادمواجه مي

ست تا گيري هستند. اين ريسك ممكن است گاهيتصميم  هفادحدي باشد که به دليل سوءا

ان خرد هرگز به ايشــان دارســهام گذاريســود حاصــل از ســرمايه، متصــديان اداره شــرکت

مديران شرکت به جاي اينكه سود حاصل از عمليات شرکت ، بر اين اساس پرداخت نشود.

ــرمايه ــتمين منافع خود تا از آن جهت، کنندگذران خارج از شــرکت توزيع را بين س فاده اس

ر د ان عمدهدارسـهامگذاران توسـط مديران يا متعلق به سـرمايه اين مصـادره اموال کنند.مي

 شود. ناميده مي 2«نقب زني»يا  1«معامله با خود» اصطالح

ــكال مختلفي ظهور مي ــتفاده مديران در اش ــوءاس اي هنظير تصــرف فرصــت، يابدس

سهامگذاري نقلقيمت، شرکت برداري بهره، هاي بيش از اندازهيا جبرانها غرامت، وانتقال 

 (.1394، حسيني و سهرابي) هاي شرکتاز مبادالت مالي به نفع خود و سرقت دارايي

                                                                                                                   
1- Self-dealing 

2- Tunneling 
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گذاران اين تضــاد منافع را با اين بانك جهاني در طراحي شــاخص حمايت از ســرمايه

صوير مي شد: فردي را در نظر بگيريد که مالك مثال به ت سهام در ي 60ک صد  شرکت در ك 

دهد که مديره شرکت است. اين فرد پيشنهاد ميتاکننده اکثر اعضاي هيسهامي عام و تعيين

شرکت خصوصي خريداري کند که وي  50، شرکت دستگاه کاميون دست دوم را از يك 

درصــد آن اســت. قيمت پيشــنهادي وي باالتر از قيمت بازار اســت. اين فرد از اين  90مالك 

سنت  60دهد اول از دست مياز هر يك دالري که شرکت  سهم وي زيرا، بردمعامله سود مي

«  زنينقب»نت است. او در اثر اين س 90است و سهمش از انتقال اين يك دالر به شرکت دوم 

شــود که هزينه آن را از ســهامداران خرد در شــرکت اول  ســنت به ازاي هر دالر منتفع مي 30

ـــتند اهردر ظچنين معامالتي  کنند.پرداخت مي ـــاگري، قانوني هس ـــب اما اگر افش هاي مناس

 د. نييد شوتامشخص نيست که ، صورت گيرد

سرمايه سنجش حمايت از  گذاران اين نكته را به بوته آزمون ميبانك جهاني براي 

ـــورهاي مختلف و نظام حقوقي آن ها در برخورد با چنين منافع متعارضـــي گذارد که کش

کند؟ چه اطالعاتي بايد افشــا شــود؟ ييد ميتا ن معامله راکنند: چه کســي ايچگونه عمل مي

ليت چه ان اقدارسهامتوانند دسترسي پيدا کنند؟ گذاران به چه اسنادي از شرکت ميسرمايه

بانك ) خســارت بگيرند؟ نامبردهمعامله را متوقف ســازند يا از فرد  تا کاري بايد انجام دهند

 1(.85: 2006، جهاني

مي «معامله با خود»کشـــورهايي که بهترين حمايت را در برابر ، از نظر بانك جهاني

اين کشــورها همه را ملزم به افشــاي آني معامالت و افشــاي  ؛کنند چند وجه مشــترک دارند

ــازندمي منافع ويژه آن ــاير تا .س ــهامييد قبلي معامله توســط س  .دانندان را ضــروري ميدارس

                                                                                                                   
در بازار ســرمايه از شــود. عدم تقارن اطالعات بخشــي از اين تعار  منافع هم در اثر عدم تقارن اطالعات ايجاد مي -1

گيرند که به وســيله مديريت هاي مالي خود را بر اســاس اطالعاتي ميگذاران تصــميمشــود که ســرمايهآنجا ناشــي مي

ــتفاده، شــرکت تهيه شــده اســت. در واقع ود دارد. تضــاد منافع وج، کنندگان اطالعاتکنندگان اطالعات با تهيهبين اس

گذاران و گذاران موضوعي بنيادي براي سرمايهد تقارن اطالعاتي بين مديران و سرمايهتوان بيان کرد که نبومي، بنابراين

ـــوب مي ـــود )فرانكل و ليناظران بازار محس ـــتقيم بر عملكرد بازار تاثير 2004، ش (. نبود تقارن اطالعاتي به طور مس

 (.1388، رورزي و خاندوزيشود و برعكس )شواي که افزايش آن باعث کاهش کارايي بازار ميگذارد به گونهمي
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مديران شــرکت را مســئول و پاســخگو  تا ســازديان را قادر مدارســهامقوانين اين کشــورها 

ــرايط معامله ناعادالنه بود ــاخته و اگر ش ن به . همچنيمديران را مجبور به ليو معامله کنند، س

مديران شـــرکت را به دليل حمايت از معامالت شـــخصـــي به  تا دهدان اجازه ميدارســـهام

ان را ان و مديردارسـهامتعار  توان منافع مشـرايط ميدادگاه بكشـانند. با فراهم کردن اين 

 (. 86: 2006، بانك جهاني) همسو کرد

بانك جهاني براي ســنجش توانايي کشــورها در مديريت تعار  منافع و حمايت از 

 :دهدلفه را مورد ارزيابي قرار ميوم شش، ان عمدهدارسهامگذاران اقليت در برابر سرمايه

ند کمعامالتي را بررسي ميبه ويژه  معامالت شرکتن شاخص ميزان افشاي اي :ميزان افشا* 

ستندکه مديران در آن گذاران بايد آگاه سرمايه، (. در واقع1393، عبدالملكي) ها ذي نفع ه

ـــرکت چه م ـــند که مديران ش ـــنهادي دارندباش  به طوري که بتوانند نافعي در معامالت پيش

سازند يا براي دريافت خسارت اقامه  متوقف، رساندها آسيب ميمعامالتي را که به منافع آن

ند هاني) دعوي کن نك ج گاهي مي92: 2006، با مديران و (. اين آ نافع  عار  م ند ت توا

 ان را کاهش دهد. دارسهام

سئوليت مدير*  شرکت در قبال معامله با خودواين م :ميزان م سئوليت مديران  ا ر لفه ميزان م

نفع را مورد ســئول قلمداد کردن اشــخاص ذيان براي مدارســهامکند و توانايي بررســي مي

شاخص ، (. در واقع1393، عبدالملكي) دهدسنجش قرار مي شاکي دارسهامتوانايي اين  ان 

به بار  بابت خســارتي که معامله براي شــرکت، مســتقيمبراي پيگرد قانوني مســتقيم يا غيررا 

به واســطه ادعاي صــحيح يكي از تواند کند. اينكه آيا دادگاه ميبررســي مي، آورده اســت

 (. 272: 2004، بانك جهاني) معامله را فسخ کند يا خير؟، ان شاکيدارسهام

شكايت  سهولت  صد  اياالت متحده آمريكا در :خرد دارسهام*  که براي مدت طوالني مق

المللي بوده اســت از طريق نظام دادگاهي و نقد و بررســي گســترده هاي بيناصــلي ســرمايه

سرمايه اقدامات شرکت ، شود. در جريان محاکمهگذاران حمايت ميمديران از  سناد  همه ا

ست براي بازرسي در اختيار دادگاه قرار مي شاکيان  ،گيرد. در دادگاهکه با پرونده مربوط ا

 ال کنند بدون اينكهومســـتقيم از همه شـــهود وهمچنين از متهم ســـبه طور توانند پرونده مي

ضايي  سي ق سشنيازي به برر شان هاي آنپر شد. مديران بايد مدارکي ارائه کنند که ن ها با
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ها از نظر قيمت و رفتار منصفانه بوده است. اين اقدامات موجب شده است دهد معامالت آن

سان شددارسهامشورها براي طرح دعاوي حقوقي ترين ککه آمريكا يكي از آ بانك ) ان با

ا در هدادگاهبانك جهاني براي بررسي توان  وکارکسب (. پروژه سهولت95: 2006، جهاني

شكايت سهو»لفه وان خرد مدارسهامحمايت از حقوق  را براي ارزيابي « خرد دارسهاملت 

 اين موضوع طراحي کرده است.

کند يقانوني را بررسي م ياهالزام، لفهودر اين م وکارکسب پروژه :شاخص کيفيت حكمراني* 

هياتقالل است»توان به ا ميهکند. از جمله اين الزامتقويت مي ها راکه کيفيت حكمراني شرکت

ي دارسهامهاي محدوديت»و « و حسابرسي هاي جبرانوجود کميته»، «تفكيك وظايف»، «مديره

ها ه آيا تقسيم مسئوليتکند کگيري مياشاره کرد. اين شاخص اندازه« 2بعيتا و مالكيت 1متقابل

 گران در مواقع تعار  منافع بهحســابرســان خارجي و تنظيم، مديران، کارکنان، اندارســهامبين 

راي ان خرد بدارســهامصــورت شــفاف و بندبند مورد توجه قرار گرفته اســت يا خير. آيا حقوق 

ان و تصميمات مرتبط با معامالت غيرمعمول مورد دارسهاماطالع و مشارکت در مجمع عمومي 

ـــت. عالوه بر اين آيا قواعد حاکم بر معامالت مبتني بر اطالعات نهاني  ،توجه قرار گرفته اس

 خير شــود ياان در طبقات مختلف يكســان برخورد ميدارســهامرعايت شــده و اينكه آيا با تمام 

 (.1394، حسيني و سهرابي)

است که  تعار  منافعي، يكي از مشكالت بازار سرمايه * شاخص گستره شفافيت شرکت:

عات نامتفارن بين شرکت و شود. يك راه کاهش اطالدر اثر عدم تقارن اطالعات ايجاد مي

ــرمايه ــتاي  وکارکســب دهي مالي اســت. پروژهگزارش، گذارانس بانك جهاني هم در راس

ا مطرح ر« گســتره شــفافيت شــرکت»کاهش اطالعات نامتقارن ميان طرفين معامله شــاخص 

بتواند شـــفافيت شـــرکت را از طريق افشـــاي  تا کنداالتي را مطرح ميوکرده اســـت و ســـ

 اطالعات مالي مورد سنجش قرار دهد.

بيشـــتر شـــدن قدرت  دهد کهمطالعات نشـــان مي :اندارســـهامگســـتره حقوق * شـــاخص 

ــهام ــتر مديريت به منافع ان ميدارس ــهامتواند منجر به توجه بيش ش ان و در پي آن افزايدارس

                                                                                                                   
1- Cross-shareholding 

2- Subsidiary Ownership 
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ان دارســهام(. در شــاخص گســتره حقوق 1394، حســيني و ســهرابي) گذاري شــود.ســرمايه

ـــهامتوزيع قدرت بين  ـــاخص توانايي ان و مديران مورد توجه قرار ميدارس گيرد. در اين ش

ياتهگذاري بر تصــميمات شــرکت نظير تعيين و برکناري اعضــاي تاثير ان از نظردارســهام

 شود. ارزيابي مي، انتشار سهام جديد و اصالح اساسنامه شرکت، مديره

ــاخص حمايت از  ــريح اين نكته بود که ش ــمت تص ــهامهدف از اين قس ن اين دارس

شورها چ ست که ک سرلوحه کار خود قرار داده ا سش کليدي را   چه حد موفق تا گونه وپر

ـــده ـــهامش  به اينن اقليت و اکثريت را مديريت کنند و رادااند تعار  منافع موجود ميان س

سته سرمايهطريق توان ها را در اختيار توليد قرار سرمايه آن، کردهگذاران را جلب اند اعتماد 

بازارهاي ســرمايه توســعه ، گذاربدون حمايت از ســرمايه»ايده اين اســت که ، دهند. در واقع

اي اقتصــادي هشــوند و در نتيجه بنگاهمين مالي تبديل ميتا ها به تنها منبعپيدا نكرده و بانك

شكالت سطح کاراي فعاليت خود نميتا به دليل انبوه م شد اقتمين مالي به  سند و ر صادي ر

 (.88: 2006، بانك جهاني) «.شودآنان متوقف مي

 

 وکارکسب اقتصادی نهادی برای بهبود محیطبندی: داللت جمع -4
ساسي در محيط جز  اي نيستچاره وکارکسب ادعاي مقاله حاضر اين است که براي بهبود ا

مديريت منافع متعار  ميان کنشــگران اقتصــادي از يك ســو و ميان کنشــگران اقتصــادي و 

يي شود و متعار  شناساي مستمر منافع فرآيند بايد در، دولت از سوي ديگر. به عبارت ديگر

براي مديريت آن تدابيري انديشــيده و قواعدي بســط داده شــود. براي شــناســايي راهكارهاي 

ا و همناسب ضرورت دارد همه کنشگران فردي وارد کنشي جمعي شوند و با انعكاس خواسته

ـــتهمحدوديت با در نظر گرفتن خواس به ها و محدوديتهاي خود و  هاي ديگر کنشـــگران 

 .ندکنهادهايي دست يازند که نوعي سازگاري با نظم ميان منافع متعار  ايشان ايجاد  طراحي

شد که يكي از داليل عدم ت سهام به عنوان روش کمدر اين مقاله گفته  سعه بازار  و

در  ان اقليتدارســهامعدم حمايت حقوقي از منافع ، هاي بزرگمين مالي براي بنگاهتا هزينه
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ــهامبرابر مديران و  ــاخص بانك جهاني اندازهاردس ــت و آنچه ش کند گيري ميان عمده اس

 ان است. دارسهامتوانايي کشورها در تضمين منافع خرده 

سنجش زمان الزم براي  سهولت کسب اعتبار به  شاخص  شد که  شان داده  همچنين ن

امويزان شــفاف شــدن ســابقه اعتباري بلكه از يك طرف به ارزيابي م، پردازددريافت وام نمي

نده براي وام نده ميگير نكده با مانع از متضـــرر شـــدن  نداز ) پردازد و از اين طريق  پس ا

ـــهامکنندگان و  ـــود و از ان بانك( ميدارس طرف ديگر به ارزيابي حقوق اعتباردهندگان و ش

سشوندگي وثايق مينقد سخ ميوپردازد و به اين  ساط خود را دهد که اگر وامال پا گيرنده اق

ـــتيفاي ، دهندگان را فراهم کردد و موجبات ضـــرر و زيان وامپرداخت نكر آيا راهي براي اس

ار تحقق مبادله اعتب، حقوق ايشان وجود دارد يا خير. اگر ميان طرفين مبادله توازن برقرار نشود

 نخواهد يافت و کسب اعتبار به عنوان يك مشكل اقتصادي پابرجا خواهد ماند. 

ــت نمونه اين نمونه ــت اس ــاخصهم خروار. ها مش ــاير ش توان رد پاي اين ها ميدر س

ـــت ـــاخصوموضـــوع را يافت و هم در جس توان از دريچه هاي جديد ميجو براي يافتن ش

ــت. براي مثال« تعار  منافع» ــوع نگريس معامالت دولتي را در نظر بگيريد. دولت و ، به موض

ـــرکت خدمات مختلفي دارند. هاي دولتي براي انجام وظايف خود نياز به خريد کاالها و ش

ننده کخود را از يك توليد محصـــول مورد نياز ،وقتي که دولت به عنوان يك خريدار بزرگ

ـــاند و در کند به او نفع ميخريداري مي صـــورتي که توليدکننده مذکور را از طريق يك رس

شد،  شفاف انتخاب نكرده با سب اوقدرت رقابت رقباي فرآيند رقابتي و  ضعيرا به طور ن ف ي ت

صول اهيم اين تعار  منافع ميان توليدکند. اگر بخومي ز بين برود اکنندگان مختلف يك مح

س صفانهبايد به دنبال مكاني شيم که درم من شود فرآيند اي با سي برگزيده  که کيفيت  رقابت ک

ـــب ـــئوالن خريد دولتي دارد. قانون بهتر و قيمت مناس تري دارد نه کســـي که ارتباط با مس

سال برگزاري مناق با چنين بينشي به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و  1383صات در 

ل موفقيت تنها دلي تا اصالح آن بايد در مسير رفع منافع متعار  گام برداشت فرآيند امروز در

 نه ارتباطشان با دولت.، هاي خودشان باشدها و قابليتها تواناييدر رقابت ميان بنگاه

سعهب، به عنوان يك مثال ديگر سال، نا بر قانون برنامه پنجم تو مت هر شوراي عالي بيمه 

ــاله بايد تعرفه ــنهاد هياتهاي خدمات ســالمت را براي تصــويب به س . هر چه دادميوزيران پيش
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پزشكان و مراکز  ها و منافع کمتري برايها کمتر باشد به طور نسبي منافع بيشتري براي بيمهتعرفه

ــت که تعرفه هر چه، عكسردرماني دارد و ب ــكان و مراکز درماني اس ــد به نفع پزش ها باالتر باش

شـــوند يا بيماران در قالب افزايش پرداخت از جيب. حال گران متحمل ميهزينه آن را يا بيمه

، زشكانها به طور نسبي بين جامعه پمنافع و هزينه تا چگونه بايد اين منافع متعار  را همسو کرد

ور در کشــرا اي مســالهن يچنم حل مكانيســرســد هنوز ود. به نظر ميگران و مردم توزيع شــبيمه

خود  1هاي نسبيکه کتاب ارزش-نداريم حال آنكه در کشورهاي ديگر از جمله اياالت متحده 

 2اند.هايي را تعبيه کردهمسچنين مكاني -ايمها تنظيم کردهسي از کتاب آنتأ را با

                                                                                                                   
ستمزد پزشك - 1 شكل از اجزايي نظير د سالمت مت شده هر خدمت در بازار   تعمير و نگهداري تجهيزات، هزينه تمام 

نگ است که هر کدام هتليدارو و ، استهالک و سود سرمايه، نيروي انساني پشتيباني، تاسيسات، فضاي فيزيكي، پزشكي

ستخراج هزينه شده خدمت دارند. براي ا ستثناي هزينهسهمي در هزينه تمام   ،هاي دارو و هتلينگ(هاي هر خدمت )به ا

ست از قلب و پريكارد شكل ا ستگاه قلب و عروق که خود مت سالمت )مثل د ، بيهاي قلدريچه، در هر يك از خدمات 

ها هم شامل خدمات ديگري است( ابتدا يك خدمت پايه عروقي و ... که خود اين تزريقات داخلي، ها و وريدهاشريان

ـــبه و قيمت آن خدمت پايه تعريف مي ـــود و هزينه انجام دادن آن خدمت و درآمد الزم براي ارائه دهنده آن محاس ش

صطالح شود که به اينتعيين مي سالمت گفته مي Kها در ا صوص به خ Kشود و هر يك از خدمات  ود را دارد. مخ

هاي فني )جزء فني( هر يك از خدمات سالمت حسب تالش اي( و هزينهسپس هزينه دستمزد تيم پزشكي )جزء حرفه

بي از به صورت ضري، و مهارت و ريسك تيم پزشكي از يك سو و هزينه تجهيزات و ساير خدمات فني از سوي ديگر

k ــود که در اصــطالح به آنآن خدمت تعريف مي ــود. در ايران مطابق بند ه ماده هاي نســبي گفته ميها ارزشش  38ش

سعه  سالمت مكلف »قانون برنامه پنجم تو سبت به بازنگري  بودشوراي عالي بيمه  سال جديد ن شروع  ساله قبل از  هر 

درمان و تشخيص در کشور اعم ، دهندگان خدمات بهداشتارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سالمت براي کليه ارائه

ولتي و غيردولتي و خصــوصــي با رعايت اصــل تعادل منابع و مصــارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي از د

شتي ساس بند )، مناسب بهدا شرايط رقابتي و برا سباتي واحد و يكسان در  و ( 8و مواد )( 1ماده ) (8درماني و مباني محا

ـــويب به هيات قانون بيمه همگاني خدمات درماني اقدام و مراتب را پس از( 9) وزيران ارائه تأييد معاونت جهت تص

 «نمايد.

شاخه درمان تعريف کنند ، براي مثال -2 شكان بايد هزينه پايه را در هر  ست که آيا خود پز يكي از نكات کليدي اين ا

شكان بايد ارزش سبت به و آيا خود پز سبي را ن سازمان Kهاي ن م نهادي هاي مردتعيين کنند يا خير. در اياالت متحده 

ستند و نه بيمه شك ه سالمت تعيين مي K، گرکه نه پز شكي تعيين ميکنند و تيمرا براي خدمت پايه  نند که کهاي پز

 شود.تا حدي از دامنه تعار  منافع کاسته مي، ارزد. به اين ترتيبآن خدمت مي Kهر خدمت ويژه چند برابر 
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ــدههاي غر  از اين مقاله و مثال ــت که با اين زاويه ديد مي ارائه ش توان گامي در اين اس

صالح محيط ستيابي به نهادهاي کاهنده هزينه مبادله و ا شت و چه ب وکارکسب جهت د سا بردا

  اشد.در ايران ب وکارکسب هاي اقتصاد نهادي براي بهبود محيطترين داللتاين موضوع از مهم
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ـــاد يقرارداد و نهادها ياجرا يتقابل»، (1386) اونر، گريف : ائتالف تجار ييتجارت ابتدا ياقتص
 .بهار، شماره چهارم، سال دوم، جانبهتحول همه ياسياقتصاد س، يدزادهرضا مج، «يميرب
شهدي صاد نهادگرا: مطالعه ، (1392) محمود، احمد م سنت هترودوکس در برابر ارتدکس  يكاقت

 (.ع) تهران: دانشگاه امام صادق، ياقتصاد
صيري صالن قودجانيضا سيد محمدر، علي ،اقدمن سيني و ا صادي و حقوقمباني ، (1392) ح  ياقت

  .هامرکز پژوهش، تهران: مجلس شوراي اسالمي، سنجش اعتبار
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