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  مقدمه. 1
مفهـوم و ماهيـت بنگـاه     به مرسوم اقتصاد از متفاوتهدف اصلي اين مقاله ارائة رويكردي 

اقتصاد نئوكالسيكي، وظيفة توليد بر عهدة بنگاهي است كه هـدف آن   چهارچوبدر . است
حداكثركردن سود است و با دريافت قيمت عوامل از بازار و با توجه به يك فنّاوري معـين  

درت به استخدام نيروي كار و سرمايه كرده و كـاال يـا خـدمت خـود را     در اختيار بنگاه، مبا
چيزي جز يك تابع «اين در واقع مختصات يك بنگاه نئوكالسيكي است كه . نمايد توليد مي

 صـفر  نظارت و گيري اندازه هماهنگي، سرپرستي، سازماندهي، ةهزينتوليد نيست كه در آن 
همچنين، در اين شرايط مبادالت بنگاه اعم از قرارداد با عوامل ). 109: 1377نورث، (» است

مبادالت بازاري صورت گرفته و نكتـة مهـم آنكـه ايـن      چهارچوبتوليد و نيز مشتريان در 
. هاي مبادله صفر است اين بدان معني است كه هزينه. مبادالت كامالً بدون هزينه خواهد بود

هـا   بنگـاه . حصـول اسـت   ، دستيابي به فنّاوري در سطح بازار بدون هزينه قابلاز سوي ديگر
ها به دليل دراختيارداشتن اطالعات كامـل از   اي در فروش محصوالت ندارند و بنگاه دغدغه
گيري كيفيت عوامل توليد و نظارت بـر آنـان را    هاي عوامل توليد، ضرورتي بر اندازه ويژگي
چگونه مـاهيتي دارد يـا از چـه    ) بنگاه(اساساً اينكه سازمان توليد در چنين شرايطي، . ندارند
  .كند مراتبي برخوردار است، اهميت ندارد و بازار در جهت تخصيص منابع كفايت مي سلسله

. اما، به داليلي واضح و روشن، در دنياي واقعي چنين شرايطي پـيش روي بنگـاه نيسـت   
ها ناگزير بـه   قدر زياد است كه بنگاه نيست، بلكه آن تنها صفر هزينة مبادالت بنگاه در بازار نه

عنـوان يـك سـازمان معنـا      هـا بـه بنگـاه بـه     آورند و اين روش مي هاي غيربازاري روي روش
بر اين اساس، در قسمت . بخشد كه اين امر از نتايج دستگاه نظري نهادگرايي جديد است مي

ر خصـوص تبيـين ماهيـت بنگـاه و     نخست مقاله به ارائة دستگاه نظري نهادگرايي جديـد د 
در اين قسمت بـا تبيـين بنگـاه از    . هاي آن با اقتصاد نئوكالسيكي مبادرت خواهد شد تفاوت

خواهدشـد؛ در قسـمت دوم    گيري به عوامل مؤثر بر ماهيت بنگاه پرداختـه  منظر چرايي شكل
 چهـارچوب ر شد تا د مقاله، مطالعة موردي مقاله معطوف به يك بنگاه در صنعت تاير خواهد

  .نظر مورد تحليل قرارگيرد هاي بنگاه مورد شده در قسمت نخست، ويژگي الگوي ارائه
  

  جديد نهادگرايي و نئوكالسيكي نظري دستگاه در بنگاه ماهيت تبيين. 2
گيري بنگاه در دستگاه نظري نهادگرايي جديـد   تحليل ماهيت بنگاه نيازمند درك چرايي شكل

كلي، در ادبيات اقتصادي سه سازوكار تخصيص و توزيـع منـابع متصـور اسـت      طور به. است
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(Coase, 1937). در بـازار، مبـادالت در قالـب سـازوكار     . اسـت  بازارترين آنها  و مهم نينخست
در اين نوع تخيصص . پذيرد مي مبادالت بين عامالن اقتصادي صورت چهارچوبقيمت و در 

و توزيع منابع، عامالن اقتصادي نيازهـاي خـود را از طريـق مبـادالت بـازاري حـل و فصـل        
گيرد؛  مي سپاري در حد اعالي آن صورت در اين شرايط، براي عامالن اقتصادي برون. كنند مي

 ركنان همه از طريـق به عنوان مثال، براي يك بنگاه توليدي، فنّاوري، بازاريابي و نظارت بر كا
گردد و تنها وظيفة عامالن اقتصادي، انتخاب عوامل بـا كمتـرين    هاي بازاري ممكن مي قيمت

در بنگـاه مبـادالت انفـرادي بـين     . اسـت  بنگاه سازوكار تخصيص منابع دومينهزينه است؛ 
. شـود  شوند و به جاي مبادله در بازار، تصميمات اداري جايگزين مي عوامل توليد حذف مي

، وظيفة بنگاه به چهارچوبدر اين . بر باشند اين در شرايطي است كه مبادالت در بازار هزينه
طلبـي بعـد از    شدن دارايي و فرصت اي براي غلبه بر معضل تخصصي تعبير ويليامسون وسيله

سازماني خـود داراي   البته، بديهي است روابط درون .(Williamson, 1985)عقد قرارداد است 
شـدن بنگـاه را    هـاي معـامالتي حـد بـزرگ     ها با هزينه است كه مقايسة اين هزينه هايي هزينه
دولـت يـك اَبربنگـاه    . اسـت  دولـت سازوكار تخصيص و توزيع منابع  سومين ؛كند مي تعيين

تـأثير   هـاي اداري تحـت   گيـري  تواند كاربرد عوامل توليد را از طريق تصميم كه مي است، چرا
ها را با  توانند همان فعاليت هايي كه مي به دليل رقابت ساير بنگاه ـ   اما، بنگاه معمولي. قراردهد
در كل، دولت هرگـاه  . هايش است در معرض توقف فعاليت ـ  هاي كمتري انجام دهند هزينه

بنگاه بايد بـا  . تواند تواند از رقابت بازار اجتناب كند؛ كاري كه بنگاه هرگز نمي كه بخواهد مي
  .(Coase, 1937)كند  گيرد، قرارداد بازاري تنظيم كارمي كه بهصاحبان عوامل توليدي 

 منابع توزيع و تخصيص سازوكارهاي اين ماهيت اقتصادي، هر شرايط به توجه با
 مالكيت نفي و سوسياليستي اقتصاد نظام يك وجود فرض با. باشد متفاوت تواند مي

 دولت نقش مقابل در و رسيده حداقل به منابع توزيع و تخصيص در بازار نقش خصوصي،
 نظام يك در دولت ماهيت ديگر آنكه ضمن خواهدبود، منابع توزيع و تخصيص حداكثر در

 را شرايطي همچنين،. بود خواهد متفاوت كامالً داري سرمايه نظام در دولت با سوسياليستي
 اطالعات ديگر، عبارت به. باشد وجودداشته اقتصاد در كامل اطالعات آن در كه كنيد فرض

 را بنگاهي شرايطي چنين در. قراردارد همه دسترس در يكسان و هزينه بدون كافي، ةانداز به
 بنگاه اين مجموع، در. كند مي مبادرت خاص محصول يا كاال توليد به كه درنظربگيريد

 يعني خود هدف تحقق امكان تا داشته) مبادله نوعي به يا( تعامل گروه پنج با بايست مي
  .است شده آورده زير نمودار در كه باشد داشته را توليد
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  يواقع يايدن در بنگاه) مبادله( تعامل در يها گروه. 1 نمودار

 در اطالعات است، گرديده مفروض كامل اطالعات تعامل اين در آنكه به توجه با ،حال
 توان از خود مشتريان ةانداز به بنگاه. است اندازه يك به تعامل مورد طرف با بنگاه اختيار
 به اوليه مواد كيفيت از همچنين و آنان ترجيحات و ها سليقه تعهدات، پرداخت در مالي
 توليد هاي روش و توليد ةنحو از رقبا ةانداز به نكهيا ضمن داشته، اطالع كنندگان تأمين ةانداز

 مطلع نيز دولت اقتصادي گذاران سياست آتي و فعلي هاي برنامه از و بوده آگاه) فنّاوري(
 جريان در آن هاي فعاليت ةنحو و خود كار نيروي كيفيت به نسبت آنكه تر مهم ةنكت. است
 چنين در. دارد اطالع كاركنان ةانداز به و طوركامل به نيز كار در اهمال هرگونه نيز و توليد

 به دسترسي و بوده اوليه مواد و توليد عوامل به پرداخت بنگاه، هاي هزينه تنها شرايطي،
  .خواهدشد هزينه بدون نيز فنّاوري
 نامتقارن صورت به و نبوده كامل اطالعات ديگر كه شود درنظرگرفته شرايطي ،اكنون هم

 و ها سليقه و مشتريان مالي توان خصوص در بنگاه. باشد شده توزيع ديگر طرف و بنگاه بين
 و دولت هاي گذاري سياست رقبا، توليد هاي روش اوليه، مواد كيفيت مشتريان ترجيحات

 ةزمين شرايطي چنين در بنابراين،. ندارد اطالع آنان اخالقي رفتارهاي و كاركنان كيفيت
 و باشد بنگاه شكست ساز زمينه تواند مي اين و داشته وجود تعامل مورد طرف طلبي فرصت
 تعامل مورد طرف ةانداز به را خود اطالعات يا كه است هايي هزينه از ناگزير بنگاه بنابراين
  .گردد آن ةطلبان فرصت رفتار از مانع كه كند اتخاذ ترتيبي يا دهد افزايش

بنگاه

مشتريان

دولت

كاركنانرقبا

تأمين 
كنندگان
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 كـه  بـوده  بنگـاه  نئوكالسيكي شرايط همان كامل، اطالعات شرايط يعني نخست حالت
 جهـت  درمبادالت بازاري خـود   قيمت سازوكار از استفاده با بايست مي توليد تابع عنوان به
در شرايطي كه اطالعات . فروش كاالي توليدشده در بازار بپردازدگيري عوامل توليد و  كار به

بنگاه از كيفيت . هاي پرداختي همان پرداختي به عوامل است در بازار كامل باشد، تنها هزينه
هاي درست بازار و از اجراي قرارداد توسط عامالن توليد و مشتريان به اندازة  عوامل، قيمت

يط، مبادالت بازاري بدون هزينـه اسـت؛ قراردادهـاي بنگـاه     كافي اطالع دارد و در اين شرا
 عدم شرايط دراما، . عنوان يك تابع توليد است مدت خواهد بود و در اين معنا بنگاه به كوتاه
بنگاه از كيفيت عوامل توليد اطالعات كافي نداشـته و يـا آنكـه از     چنانچه اطالعات، تقارن

گاه ناگزير است به منظور  باشد، آن دات اطالع نداشتهپايبندي عوامل توليد و مشتريان به تعه
هـا همـان    هـايي مبـادرت كنـد كـه ايـن هزينـه       اطمينان از موارد يادشده به پرداخت هزينه

ها از طريق تمهيدات سـازماني همچـون واحـد تحقيـق و      اين هزينه. هاي مبادله است هزينه
، حراست و امـور مـالي محقـق    هاي حقوقي، امور كارگزيني توسعه، واحد بازاريابي، بخش

در واقع، سازمان بنگاه بـه  . گيرد مورد توجه قرارمي سازمان عنوان به بنگاهگرديده و در اينجا 
ايـن در واقـع همـان رويكـرد     . يابـد  هاي پيرامون بنگـاه معنـا مـي    منظور كاهش نااطميناني

  .نهادگرايي جديد به مفهوم بنگاه است
 ةكننـد  تعيـين  كـه  چيـزي  آن يعني سازمان، عنوان به نگاهب شناسي هستي منظر از بنابراين،

 اطالعـات  ةمسئل و مبادله هاي هزينه كرد، اطالق توان مي سازمان عنوان به بنگاه ماهيت ظهور
اطالعات است كه شامل ) كسب(مبادله، سنگيني هزينة  هاي هزينه فهم كليد«. است نامتقارن
كنندة حقوق و  ي حمايتها ههاي باارزش اقالم مورد مبادله و هزين هاي سنجش ويژگي هزينه

در اين شرايط، بنگاه ديگر يـك تـابع   ). 55: 1377نورث، (» هدايت و اجراي قراردادهاست
بنگـاه ايـن اسـت كـه سـازوكار      بودن تأسيس يك  دليل عمدة سودبخش«. توليد نخواهدبود

بنگاهي جايگزين مبـادالت   بدين معني كه روابط درون ؛Coase,) (1937»بر است قيمت هزينه
  .شود بازاري مي
 اقتصـادهاي  در ويـژه  بـه  ها بنگاه بين هاي تفاوت منشأ كه گردد مي مطرح نكته اين ،حال
 تفـاوت  يكـديگر  بـا  پـذيري  رقابت و فنّاوري توان كيفيت، در ها بنگاه چرا. چيست مختلف
 در تفـاوت  اين شود؟ مي ديده يافته توسعه عنوان با كشورهاي در ها بنگاه غالب چرا و دارند
 متفـاوت  ةجامعـ  دو در را زيـر  شـرايط . قـراردارد  ها بنگاه روي پيش مبادله هاي هزينه منشأ

  :درنظربگيريد



  ... نظري هاي چهارچوب در بنگاه تيماه تبيين اي مقايسه رويكرد   128

  1391پاييز و زمستان ، دوم، شمارة سومسال  ،اقتصاد تطبيقي

  مختلف ةجامع دو در بنگاه سازمان تيماه ةسيمقا: 1 جدول

  بنگاه سازمان در پيامد  2 ةجامع  1 ةجامع

ــابع ــه من ــاردر جامع ــاهاختي ــاييبنگ ه
 كيفيـت  و بيشتر خالقيت كه گيرد مي قرار

  .كنند عرضه را محصوالت از بهتري

 كســـانياختيـــاردرجامعـــهمنـــابع
 بيشـتري  هـاي  رانت به كه گيرد قرارمي

  .باشند داشته دسترسي

ــ در ــز:1ةجامع ــر تمرك  واحــد ب
  .توسعه و تحقيق

 مسـيرهاي  بر تمركز: 2 ةجامع در
  .رانت كسب

ــاه ــراي بنگ ــروش ب ــاگزيربيشــترف ازن
 ةبرنامـ  و بـازار  شـناخت  دقيق، مطالعات

  .است حوزه اين در معين

 و دولتـي هـايحمايـتبـابنگاهبازار
  .است شده تضمين مصنوعي

 واحــد بــر تمركــز:1 ةجامعــ در
  .بازاريابي

 مسـيرهاي  بر تمركز: 2 ةجامع در
  .حمايت حفظ

هرگونــهجامعــهايــندر قضــايي نظــام
 يك در را بنگاه ةمبادل طرف طلبي فرصت
 طرفانـه  بـي  و مشـخص  و سـريع  فرآيند

  كند مي رسيدگي

 و قاطعيتوسرعتفاقدقضايينظام
 دادرسـي  فرآيندهاي و است طرفي بي

 قـدرت  فاقد مواقع بيشتر در و طوالني
  .است بازدارندگي

 ضــرورت عــدم:1 ةجامعــ در
  مبادله هاي هزينه پرداخت

ـ  و نااطميناني: 2 ةجامع در  ةهزين
 واحـدهاي  بر تمركز و باال ةمبادل

  مبادالت كاهش و حقوقي
 مالحظـات بـهتوجـهبدونايجامعه پايينمجانيسواريو اخالقي ةجامع

  باال مجاني سواري و اخالقي
ــ در ــارت:1 ةجامع ــر نظ  و كمت

  كوچكتر واحدكارگزيني
ــ در ــارت: 2 ةجامع ــتر نظ  و بيش

  تر فربه كارگزيني واحد
ارزيـابيدرمعـيناسـتانداردهاي وجود
  ها بنگاه و كاركنان محصوالت، كيفيت

ــعف ــازيض ــابيدراستانداردس  ارزي
  ها بنگاه و كاركنان محصوالت، كيفيت

ــ در ــطح:1 ةجامع ــايين س ــر پ  ت
 Moral) اخالقـــي مخـــاطرات

Hazard) بد انتخاب و (Adverse 

Selection) .  
 ةمخاطر باالي سطح: 2 ةجامع در

  بد انتخاب و اخالقي
ثبـاتوكالناقتصادمتغيرهاي در ثبات
  سياستگذاري در

ــي ــاتيب ــايثب ــالناقتصــادمتغيره  ك
... . و بهـــره نـــرخ تـــورم، همچـــون

  الساعه خلق هاي سياستگذاري

 بلندمـــدت افـــق:1 ةجامعـــ در
  بنگاه سطح در گيري تصميم

 در مـدت  كوتـاه  افق: 2 ةجامع در
ــميم ــري تص ــدم و گي ــان ع  امك

  ريزي برنامه
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 باشد داشته بنگاه ماهيت در مهمي بسيار نقش تواند مي جوامع شرايط كه گرديد مالحظه
 در ديگر، عبارت به. گردد مي ياد نهاد عنوان به جديد نهادگرايي چهارچوب در شرايط اين و

 عملكـرد  در نهادهـا  نقـش  سـازمان،  عنـوان  بـه  بنگاه ورود با جديد، نهادگرايي چهارچوب
 آنهـا  تأسـيس  از هـدف  كـه  واحـدهايي  عنـوان  بـه  هـا  سـازمان «. يابنـد  مي اهميت اقتصادي

 كـه  شوند مي تعيين هايي فرصت توسط كه است اهدافي ديگر يا درآمد ثروت، حداكثركردن
همة مختصـاتي   بعد، به اينجا از). 122: 1377 نورث،( »آورد مي فراهم جامعه نهادي ساختار

در واقـع، مجموعـة   . گـذارد  كه نهادها در سطوح تحليل اقتصادي دارند، بر بنگاه تـأثير مـي  
دهنـدة سـاختار يـا مـاتريس نهـادي هسـتند كـه         شكل... نهادها اعم از اقتصادي، سياسي و 

كنند كه مختصات زير  مجموعة اين نهادها در تعامل با يكديگر بوده و يكديگر را تقويت مي
  :واهند داشترا خ

بازدهي فزاينده، به اين معني كه تعامل بين نهادهاي مختلف آنها را با يكـديگر   ،نخست
  مرتبط كرده و اين امر موجب قدرتمندي هر يك از آنها شده است؛

آينـد، مـاتريس    وابستگي به مسير، به اين معني كه چون نهادهـا از دل تـاريخ مـي    ،دوم
ها را ناممكن ساخته و يا اگـر در مـواقعي    ساير انتخاب كند كه نهادي مسيري را انتخاب مي

العاده باال بـوده بـه طـوري كـه هـر اقتصـادي تـوان         هاي آن فوق پذير باشد، هزينه بازگشت
  پرداخت آن را ندارد؛

 تعيـين  را اقتصـاد هـا در   طلبي و حوزة انتخـاب  آنكه ماتريس نهادي مسير منفعت ،سوم
هادي همچـون فيلتـري اسـت كـه اجـازة انجـام برخـي        به عبارت ديگر، ماتريس ن. كند مي

  .گردد ها مي ها را داده و مانع برخي از فعاليت فعاليت
 دولـت،  نهـاد  سـه  بـه  نهادي ماتريس ةحوز در توان مي جديد نهادگرايي چهارچوبدر

 مـؤثري  بسـيار  نقش نهادها اين از يك هر كه كرد اشاره ذهني هاي سازه و فنّاوري نهادهاي
  .گذارد مي جاي بر بنگاه سازمان ويژه به اقتصادي عملكرد در

 رفتـار  سـو،  يـك  از كـه  است قوانين و قواعد از اي مجموعه شامل :دولت نهاد ،نخست
 بـين  قراردادها ةدهند شكل مبناي ديگر، سوي از و كند مي بيني پيش قابل را اقتصادي عامالن
 اين است، بوده دولت سازمان قانون، اجراي و ايجاد منشأ كه ازآنجا. است اقتصادي عامالن
 ةمسئل. كنند مي  مبادرت عمومي كاالي ةعرض به قانون طريق از ها دولت كه است معني بدان
 آن هـاي  هزينـه  و انـدك  قـانون  از پيـروي  منـافعِ  اقتصـادي  در چنانچـه  كه است آن اصلي
 نخواهـد  شـكل  آن از ناشـي  هـاي  صـرفه  و قانون كه است بديهي باشد، سنگين العاده فوق
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 سهبندي كلي، تاريخ تحوالت دولت در  از نظر نورث، در يك تقسيم ).1388 نايب،( گرفت
اوليه بوده كه تا  هاي دولت ةدور نخست، ةدور: )North, 2009(است  ريپذ تفكيك كلي ةدور

  صـاحب  هـاي  گـروه بين  توافق عدمدر اين دوره، به دليل . اند سال پيش بوده هزار 10قبل از 
 صـاحبان  پـيش،  سال هزار 10 از اينكه تا. اند نگرفته شكلهاي باثبات  دولت خشونت قدرت
 از آنهـا  عايـدي  يكـديگر،  بـا  توافق صورت در كه رسيدند نتيجه اين به) خشونت( قدرت
مفهـوم دولـت بـا عنـوان      دوم ةدورسـرآغاز   اين خواهدبود؛ بيشتر باثبات دولت يك ايجاد
 هـا  دولـت ثبـات ايـن    خشونت، كارشناسان ائتالف با. است بوده محدود دسترسي با دولت

 ديگر عمومي كاالهاي از برخي ةارائ و امنيت افزايش موجب اين يافته، افزايش طورنسبي به
 ساز اين زمينه بنابراين،. بود جامعه توليدات و ثروت سطحنسبي  باالرفتن آن پيامد و گرديده

 در كـه  اسـت  اين مهم ةنكت. با دسترسي محدود شد هاي دولت ستاني مالياتافزايش قدرت 
 اختيـار  در فقـط ) رانـت  صـندوق  نورث،تعبير  به( منبع يك عنوان بهمنابع جامعه  دوره، اين

 بـا  عمـدتاً  ها دولت اين در منابع توزيع ةشيو و قرارگرفت خشونت قدرت صاحبان ائتالف
 هاي دولت را آنها نورث رو، اين از. رقابت نه است) صندوق اعضاي برايايجادشده ( رانت

 ،اسـتثنايي  شـرايطي  تحتقبل،  سال  سيصداز حدود . كند مي گذاري نام محدود دسترسي با
 سـطح  به ها دولت اين در منابع به دسترسي ةدامناند كه  ايجاد شده ها دولت محدودي تعداد

يافت كه نورث از آن دوره دولت با دسترسي  تسرّي) اقتصادكل ( جامعه اعضاي از بيشتري
 پيـدا  تغييـر  رقابت سوي به رانت توزيع از منابع توزيع ةشيوباز ياد كرده و در اينجا بود كه 

جـا شـود،    رقابـت جابـه   سـمت   بـه  رانت از منابع توزيع ةشيو هرقدر كه است بديهي. كرد
هاي با دسترسي باز حركـت   سمت دولت هاي با دسترسي محدود به ها از طيف دولت دولت

يـك دولـت بـا دسترسـي محـدود،       چهـارچوب  در كـه  اسـت  اين مهم ةنكت. خواهند كرد
و در يـك   باشـد  داشـته كه توانمندي نهادي جـذب رانـت را    گرفت خواهد شكلهايي  بنگاه

 فنّـاوري  ايجـاد  ةزمينـ ويـژه در   هاي با توانمندي نهادي رقابت به بنگاه دولت با دسترسي باز
  ). 2009 نورث،( داشتتوانايي ماندگاري خواهند 

شـدن   سـمت چندبعـدي   روند مبـادالت در تـاريخ بشـري بـه     : فنّاوري نهادهاي دوم،
و پوياشدن حركت كرده است كه اين امر نتيجة رشد دانـش محـض بشـري    ) پيچيدگي(

هـاي خصوصـي و    در سراسر تاريخ، همواره بين بـازدهي «نتيجه آن است كه . بوده است
در اينجـا، مسـئله تعيـين و    . اسـت  اجتماعي ابداع و نوآوري، شكافي عميـق وجودداشـته  

برقـراري  . كاربستن آنها در فعاليت اقتصـادي اسـت   ها و به تصريح حقوق مالكيت بر ايده
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حق مالكيت بر توسعة فنّاوري دشوارتر از برقراري حقوق مالكيت بر كاالها يـا نهادهـاي   
ها و دشواري اجراي  هاي فكري و نوآوري دشواري سنجش ابعاد دارايي. منابع بوده است

گرفتن منابع اجتماعي و خصوصي بوده است  اين قبيل حقوق مالكيت، دليل اصلي فاصله
گيـري و   هـاي مبـادالتي در انـدازه    افـزايش هزينـه  هـا يعنـي   همة اين). 29: 1377نورث، (

شـدن   به عبارت ديگر، الزمة تبديل دانش محض به دانش كاربردي يا تجـارتي  اجراست؛
عنـوان فنّـاوري، كـاهش اطالعـات نامتقـارن ناشـي از ايجـاد ايـن          دانش و حضور آن به

ري اختـراع ماشـين   به همين دليل است كه صد سال طول كشيد تـا فنّـاو  . هاست فنّاوري
گيري نهادهاي فنّاوري بوده است كـه   اين همان دورة شكل. ها نهادينه شود بخار در بنگاه

 و بنـدي  رتبـه  نهادهـاي هاي مبادالتي و تبديل بسيار تأثيرگذارند و شامل  در كاهش هزينه
 رداد،قرا تنظيم نهادهاي كار، بازار نهادهاي و انگيزشي نظام قواعد و نهادها كيفيت، تعيين

  .(North, 1991)هستند  مالكيت حقوق نهاد بوروكراسي، نهادهاي
هاي ذهني همان مفهوم  در چهارچوب نهادگرايي جديد، سازه :ذهني هاي سازه سوم،
هاي نهاد را دارند؛ به عبارت ديگر، ماهيت تاريخي دارند و به همين دليل تغييرات  ويژگي

بايد در مورد دو جنبة خـاص از  «هاي ذهني،  براي درك سازه. آنها بطئي و تدريجي است
اخـالق  ). 45: 1377نورث، (يي از محيط رمزگشا. 2انگيزش؛ . 1: رفتار انسان مداقه كنيم

يابـد و ايـن امـر     و ايدئولوژي، در پي پاسخ به دو جنبة فوق، در يك جامعـه مفهـوم مـي   
هـاي ذهنـي افـراد يـك جامعـه       از اين رو، سازه. دهد مي هاي ذهني را شكل ماهيت سازه

مـان  هـاي ذهنـي ه   در واقـع، سـازه  . گيـرد  مـي  عنوان قواعد بازي شكل همچون نهادها به
 وانـد؛   هاي درون يك جامعه بوده كه ماهيت تـاريخي پيـداكرده   هنجارها، عرف و ارزش

 مالكيـت  حقـوق  بـر  ذهنـي  هاي سازه تأثير عزيمت ةنقط اخالق، و ايدئولوژي از درست
بـودن محـيط    افـراد يـك جامعـه را در مـورد عادالنـه      ديـدگاه  ايدئولوژي. گيرد مي شكل

ساز مشروعيت نهادي را فـراهم سـاخته و ايـن امـر      بودن زمينه عادالنه. كشد تصوير مي به
سواري مجاني به معني كسب مطلوبيت به هزينـة  . كنندة سواري مجاني خواهد بود تعيين

هـاي   باشـد، هزينـه  ديگران است و هرقدر ميزان سواري مجـاني در يـك جامعـه بـاالتر     
گيري، هزينة مبادله و هزينة حفظ قدرت انحصاري  ها اعم از هزينة اندازه نگهداري دارايي

در شرايط ... . قبل از مبادله بيشتر بوده و از اين رو حقوق مالكيت ناكارآمدتر خواهد بود
قوق هاي ح ساز كاهش هزينه تواند زمينه وجود اطالعات نامتقارن، يك جامعة اخالقي مي

  .)1388 نايب،( مالكيت شود و برعكس
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 و نئوكالســيكي نظــري چهــارچوب در بنگــاه اي هزينــه ســاختار ةمقايســ. 3
  جديد نهادگرايي

 يك از بنگاه ماهيت مبادله، هاي هزينه وجود و نامتقارن اطالعات بحث ورود با كه ميگفت
. يافت تغيير جديد نهادگرايي در سازمان عنوان به بنگاه به نئوكالسيكي رويكرد در توليد تابع

 و ها نهاده از مقاديري كه است آن مديريت ةوظيف تنها كنيم، شروع نئوكالسيكي بنگاه از اگر«
اين كار يعني تعيين مقدار و قيمتي . سازد كه سود را بيشينه مي كند انتخاب را ها ستاده

انه در دسترس است و ازآنجا كه اطالعات الزم اين امر، آزاد. شود متعاقبي كه تثبيت مي
اي  سازي در مورد نئوكالسيك هزينه بيشينه... هايي دربرندارد،  محاسبات نيز هزينه

اما، در دنياي واقعي هزينة كسب اطالعات در حوزة تبديل ). 126: 1377نورث،(» دربرندارد
  .شود هاي سنگين مي بسيار باال بوده و بنگاه در اين جهت متحمل هزينه

 پرداخت به ضرورتي بنگاه كامل، اطالعات وجود دليل به كالسيكينئو رويكرد در
 توليد عوامل به پرداختي همان بنگاه هاي هزينه تنها نتيجه در و نداشته مبادله هاي هزينه
 به توليد عوامل نسبي هاي قيمت اساس بر كرد خواهد تالش بنگاه اينجا، در. بود خواهد
 اين به توجه. گردد متقبل را هزينه كمترين كه ورزد مبادرت توليد عوامل از تركيبي انتخاب
 و نييتع منظور به نهيهز پرداخت به ضرورتي بنگاه اينجا در كه است ضروري نكته
. است كامل اطالعات وجود فرض از ناشي امر اين كه نداشته توليد عوامل كيفيت ييشناسا

 دفعات به بنگاه و نداشته اي هزينه مدت كوتاه قراردادهاي تنظيم بنگاه براي شرايط، اين در
   .كند تنظيم قرارداد كاركنان با تواند مي

 حضور رقابت از فرآيندي در بازار نئوكالسيكي، تحليل چهارچوب در ديگر، سوي از
 از ناشي نيز امر اين كه نداشته بازاريابي عنوان به اي دغدغه توليد از ميزان هر براي كه دارد

 به بازار در بنگاه يك سهم كامل رقابت بازار در. است كامل رقابت بازار عنوان به مفروضي
 هاي هزينه پرداخت به ضرورتي رو اين از و نداشته بازار بر تأثيري كه است اي گونه

 رقابت بازار شرايط در همچنين،. نخواهدداشت بازار مطالعات و شناخت شامل بازاريابي
 موجب امر اين كه نخواهندداشت فنّاوري سطح بابت از تفاوتي و بوده همگن ها بنگاه كامل،

 كامل، اطالعات شرايط در كه است آن از ناشي نيز امر اين. خواهدشد كاالها همگني
  .خواهدبود هزينه بدون اطالعات از نوعي عنوان به فنّاوري به دسترسي
  : واقعي دنياي در اما،
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 بنگاه يك. دارد وجود واقعي بنگاه يك و نئوكالسيك فرضي بنگاه يك بين شديدي تباين
 سرپرستي، سازماندهي، ةهزين آن در كه توليد تابع يك جز نيست چيزي نئوكالسيك
 را هايي نهاده است مجبور واقعي بنگاه اما،. است صفر نظارت و گيري اندازه هماهنگي،

 اگر. روند كار به ثابت باكيفيت هاي ستاده توليد در تا دارند نياز گيري اندازه به دائماً كه بخرد
 جاي بر محصول تقاضاي بر منفي اثري كيفيت، تغيير باشند، ثابت ديگري عوامل

 كاالهاي مورد در يا و( كنندگان مصرف باشد، داشته نوسان محصول كيفيت اگر. گذارد مي
 بنابراين، كنند؛ محصول كيفيت تعيين صرف را منابعي بايد) توليدكنندگان اي واسطه

 شمرده مرجح ديگران بر كنند، مي تضمين را محصول كيفيت ثبات كه توليدكنندگاني
  ). 109: 1377نورث،( شوند مي

 اين در. كند مي بنگاه ماهيت تبيين در جديد نهادگرايي كه است توجهي واقع، در اين
 جوابگوي نئوكالسيكي رويكرد در بنگاه اي هزينه بندي تقسيم ساختار ديگر ،چهارچوب
 در كه شود مي آن موجب اين و نبوده جديد نهادگرايي رويكرد در بنگاه هاي هزينه شناسايي
 اين در. شود آورده روي بنگاه هاي هزينه از ديگري بندي طبقه به جديد نهادگرايي
 كاالها ارزيابي بازارها، كشف و طراحي: از اند عبارت مديريت واقعي وظايف« ،چهارچوب

 شرايط در كه هستند هايي هزينه اينها كه كاركنان اعمال فعاالنه مديريت و توليد فنون و
 دو به كه) 127: 1377 نورث،( »يابند مي ضرورت اطالعات كسب ضرورت و نااطميناني

  :شود مي تقسيم تبديل هاي هزينه و مبادله هاي هزينه ةدست
 ساز زمينه مبادله هاي هزينه وجود شناسي، هستي منظر از كه گرديد بيان: مبادله هاي هزينه

 معناي به سازمان عنوان به بنگاه گيري شكل اما،. است بوده سازمان عنوان به بنگاه گيري شكل
 از پس حال،. دارد برمي گام آن كاهش جهت در صرفاًً و نبوده مبادله هاي هزينه رفتن بين از

 با مبادالت از ناگزير خود فعاليت در بنگاه اين يافت، ماهيت سازمان عنوان به بنگاه آنكه
 هاي هزينه از بخشي بنابراين،. شود مي مبادله هاي هزينه پرداخت به ناگزير كه است طرفيني
 تا كنيم مراجعه سليم عقل به است كافي« 2.بود خواهد مبادالت اين به معطوف بنگاه
 بر نظارت و اجرا گيري، اندازه امر به را توجهي قابل منابع و ها تالش چه كه دريابيم سادگي به

 منابع تجاري، عاليم ها، نامه ضمانت ها، تعهدنامه قبيل از اقداماتي. ايم داده  اختصاص قراردادها
 تعهدات سنجي حركت و سنجي زمان مطالعات بندي، درجه و بندي دسته به يافته تخصيص
 حضور ةكنند منعكس همگي دادرسي، فرآيند نظام كل البته و گري واسطه داوري، كارگزاران،

 است هايي هزينه همگي كه) 60: 1377نورث،( »است نظارت اعمال و گيري اندازه امر فراگير
  .دارد مي مصروف خود فعاليت جريان در مبادله هاي هزينه عنوان با كه
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 از بخشي. است كاركنان بر نظارت ةهزين مبادله، هاي هزينه وجه ترين مهم بين، اين در
 مربوط بلندمدت قراردادهاي تنطيم و توليد عوامل سنجي كيفيت به مربوط ها بنگاه رفتار
 آنها تعداد اما شد، نخواهد حذف قراردادها بنگاه، وجود با حتي كه است درست«. شود مي

 يك درون در ديگري عوامل با نيست مجبور توليد عامل يك. يافت خواهد كاهش بسيار
 صورتي در. كند منعقد را قراردادها از اي مجموعه كند، مي همكاري و تعاون آنها با كه بنگاه
 در.... است ضروري قراردادها اين وجود بود، قيمت سازوكار از ناشي همكاري اين اگر كه

 كه است محدوده اين در. كارفرماست قدرت ةمحدود تعيين قراردادها اين اصلي روح واقع،
 كارگزيني امور به مربوط هاي هزينه. (Coase, 1937) »كند اداره را توليد عوامل ساير تواند مي
 قراردادهاي كاركنان با رسمي كاركنان بين هاي پرداخت التفاوت مابه نيز و حراست و

 تحليل، اين در كه است ضروري نكته اين به توجه. آنهاست ةجمل از مدت كوتاه
 بنابراين،. ستدادها قرار بودن بر هزينه با مقابله نهادي ترتيب كار نيروي كردن رسمي
 كه بوده رضايتمندي ايجاد هاي هزينه و نظارتي هاي هزينه شامل تواند مي مبادله هاي هزينه

 ،چهارچوب اين در. شد منجرخواهد كاركنان طلبي فرصت كاهش به موارد اين هردوي
 اياب وري، بهره پاداش بيكاري، و اجتماعي تأمين هاي بيمه قبيل از كاركنان رفاهي هاي هزينه

. باشد مي ها دارايي ةبيم مالي، بخش كاركنان حراست، و اداري بخش كاركنان ذهاب و
 و مشتريان طلبي فرصت از جلوگيري منظور به نيز مبادله هاي هزينه از بخشي همچنين،

  .گردد مي كه بخش حقوقي و مالي يك بنگاه را شامل  است كنندگان تأمين
 بـا  نـوعي  بـه  كه است بنگاه هاي هزينه از دسته آن تبديل هاي هزينه: هاي تبديل هزينه
فعاليـت يـك    فرآينـد ). 111: 1377نورث،( گردد مي مرتبط بنگاه سطح در تكنيك موضوع

. فروش در بازار اسـت  هاي توليد اعم از كار و سرمايه به يك كاالي قابل بنگاه تبديل نهاده
كـاال از  هاي فيزيكي يك  كنندة ويژگي تعيين«هايي است كه  اين فرآيند نيازمند صرف هزينه

كه ايـن همـه متـأثر از    ) 56: همان(» باشد مي... قبيل اندازه، رنگ، وزن، تركيب شيميايي و 
گـذاري   هاي بازار و مشترياني است كه هدف انتخاب فنّاوري و فنون توليدي و نيز ويژگي

جوي اطالعـات كـه بـر تكنيـك و شـيوة      و ، هرگونه جستچهارچوبدر اين . شده است
هاي فيزيكي كاال يـا محصـول تـأثير بگـذارد، در زمـرة       نهايت بر ويژگيتوليد بنگاه و در 

  .گردد محاسبه مي هاي تبديل قابل هزينه
دستيابي به فنّـاوري  . است فنّاوري ةحوز در اطالعات به دسترسي ها هزينهيكي از اين 

زمنـد  اي دارد و خواه از مسير يـادگيري، نيا  العاده هاي فوق خواه از مسير نوآوري كه هزينه
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بـر   در دنياي واقعي، دسترسي به فنّـاوري فرآينـدي هزينـه   . هاي سنگين است تحمل هزينه
هاي رقيب هستند، تمايلي به انتقال  در بيشتر موارد، صاحبان فنّاوري كه عمدتاً بنگاه. است

هـاي بسـيار بـاال و شـرايطي خـاص آن را       هاي فنّاوري خود ندارند يا در قيمت توانمندي
ايـن در  . باشد ند كه بنگاه واردكننده فنّاوري توانمندي رقابت در بازار را نداشتهكن مبادله مي

فنّـاوري  «انتقـال نيسـت، زيـرا     ها قابل هاي فنّاوري بين بنگاه حالي است كه همة توانمندي
و بخـش عمـدة    )Nelson and Winter, 1982( »بـر اسـت   فرآيندي جمعي، انباشتي و زمان

دانش ضـمني  . پذيرد مي انتقال صورت يق دانش ضمني و نه قابلدسترسي به فنّاوري از طر
شود و اين امر تنها از مسير سـازمان مشخصـي همچـون     مي فقط از طريق ممارست كسب

  .يابد بنگاه معني مي
 و بازارها كشف از ناشي تبديل ةحوز در اطالعات جويو جست هاي هزينهوجه بعدي 

رويكرد نئوكالسيكي، با فـرض   چهارچوبدر . است هدف بازارهاي با متناسب كاال تبديل
اي  كنندگان در بازار رقابت كامل، مسئله سهم اندك بنگاه در بازار و همگني كاالها و مصرف

اين در حالي است كه ايـن يكـي از   . به عنوان بازاريابي پيش روي بنگاه نئوكالسيكي نيست
ها در جريان تبديل  بنابراين، بنگاه. استها در دنياي امروز  هاي فعاليتي بنگاه ترين بخش مهم
در . هايي در جهت تناسب توليد بـا بـازار هـدف هسـتند     ها ناگزير از هزينه ها به ستانده داده

هـاي بنگـاه معطـوف بـه شناسـايي روحيـات و        توجهي از فعاليت دنياي امروز، بخش قابل
بديهي . ميان آنهاست نامي و اعتبار در مختصات مشتريان در بازارهاي هدف و ايجاد خوش

هاي الزم در اين حوزه بوده كـه   هايي با توانمندي است كه چنين رويكردي مستلزم سازمان
  .دهد به وجود بنگاه معنا و مفهوم مي
مـواد  هـاي انـرژي،    هاي مربوط به دسـتمزد مسـتقيم، هزينـه    بنا به مالحظات باال، هزينه

داخلي، هزينة دسترسي به بازارها شـامل  مستقيم مصرفي شامل كاالهاي وارداتي و كاالهاي 
هـاي   هـاي انتقـال فنّـاوري، هزينـه     هاي مالي، هزينـه  ونقل، هزينه هاي تبليغات و حمل هزينه

  .گيرند  هاي تبديل قرار تواند در زمرة هزينه محيطي مي هاي زيست تحقيق و توسعه و هزينه
  .پردازيم صنعت تاير مي هاي مبادله و تبديل در يك بنگاه در ادامه، به تفكيك هزينه

  
  تاير صنعت در بنگاه ماهيت تحليل. 4

هـاي تبـديل يـك بنگـاه فعـال در       هاي مبادله و هزينه گرديد، هزينه بنا به مالحظاتي كه بيان
  .آورده شده است 1390صنعت تاير براي يك كيلوگرم تاير در جدول زير براي سال 
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  )ريال به ارقام( ريتا صنعت ةنمون بنگاه كي در محصول واحد كي ةشد تمام متيق زيآنال .2 جدول
  1652 تايركيلوگرميكمستقيم دستمزد

  تبديل هاي هزينه

  464 تايركيلوگرميكانرژي هاي هزينه
  8928 تايركيلوگرميكداخليمصرفي مستقيم مواد
  916 تايركيلوگرميكبازارهابهدسترسي هاي هزينه
  11781 دالربهتايركيلوگرميكوارداتيمصرفي مستقيم مواد
  4971 تايركيلوگرميكمالي هاي هزينه
  29 تايركيلوگرميكمحيطي زيست هاي هزينه
  391 تايركيلوگرميكفنّاوريانتقال هاي هزينه
  1475 تايركيلوگرميكغيرتوليديكاركناندستمزد و حقوق

  1043 تايركيلوگرميككاركنانرفاهي هاي هزينه  مبادله هاي هزينه
  2158 تايركيلوگرميكهاداراييةبيمجملهازمبادالتيهاي هزينه ساير
 33808 نظرموردبنگاهدرتايركيلوگرميكبرايها هزينه كل جمع

تـوان   الگـوي نهـادگرايي جديـد، مـي     چهـارچوب با توجه به مالحظات يادشـده و در  
هـاي يـك بنگـاه در صـنعت تـاير مربـوط بـه         درصد هزينـه  86حدود داشت  گونه بيان اين

  .هاي مبادله است درصد آن مربوط به هزينه 14هاي تبديل و حدود  هزينه
تـأثير مـاتريس    گرديد كـه ماهيـت بنگـاه تحـت     نظري مورد بحث، بيان چهارچوبدر 

هـاي تبـديل    هزينـه هاي مبادلـه و   كنندة هزينه نهادي بوده و ماتريس نهادي است كه تعيين
هـاي ذهنـي را    اين ماتريس نهادي، نهاد دولت، نهادهاي فنّـاوري و سـازه  . يك بنگاه است

ستاني و  كاالهاي عمومي، ماليات چهارچوبمجموعه خدماتي كه دولت در . شود مي شامل
همچنين، وظيفـة نهادهـاي   . هاست كنندة اين هزينه كند، تعيين مي اي رقابت ارائه قوانين پايه

كننـدة   نّاوري كاهش اطالعات نامتقارن و توزيـع درآمـد اسـت كـه ايـن امـر نيـز تعيـين        ف
هـاي ذهنـي نيـز نحـوة      ها در دسترسي به فنّاوري بوده و سازه توانمندي يا توانمندي بنگاه

كننـدة   انتخاب بازيگران اقتصادي در درون بنگاه و بيـرون بنگـاه را شـكل داده كـه تعيـين     
  .يل بنگاه استهاي مبادله و تبد هزينه

  .پردازيم هاي بنگاه صنعت تاير مي ، به تبيين عوامل مؤثر بر هزينهچهارچوبدر اين 
در حوزة مسيرهاي تأثيرگذاري نهاد دولت بر يك بنگاه صنعت تاير توجـه  : نهاد دولت

  :به دو نكته ضروري است
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صـنعتي،  هـاي   هاي دولت از بنگـاه  در ادبيات اقتصادي مربوط به حمايتنخست،  ةنكت
هاي اسمي هستند  دستة نخست، شامل حمايت: ارزيابي است يكي از دو دسته حمايت قابل

ايدة اصلي در اين نوع حمايت آن است كـه  . اي است هاي تعرفه ن حمايت ترين آ كه متداول
كنـد تـا در آن    زاد مي هاي صنعتي آ هايي از اين دست، زماني را براي بنگاه دولت با حمايت

اما، اين امر مورد توافق است . پذيري ايجاد نمايد هاي الزم را براي رقابت نمنديمحدوده توا
  .هاي اسمي به خودي خود، ايجادكنندة توانمندي رقابت نيست كه حمايت

هـاي   اي هستند كه در راستاي كمك بـه ايجـاد ظرفيـت    هاي توسعه دستة دوم، حمايت
هـاي   در اين زمينه كمك به همكـاري . دشو پذيري در درون بنگاه ايجادمي متناسب با رقابت

گـذاري در زمينـة نهادهـاي     بين بنگاهي به منظور توانمندي در ياريگري و همچنين سرمايه
  . تحقيق و توسعه از جملة اين موارد است

اي در صـنعت تـاير كـه     هاي تعرفـه  با درنظرگرفتن مالحظات باال در خصوص سياست
هـاي   ك صنعت است، در جدول زير سياسـت هاي مهم حمايت اسمي از ي يكي از شاخص
  . است شده هاي اخير در اين صنعت آورده دولت در سال

  محصول نوع كيتفك به ريتا صنعت در يگمرك حقوق و تعرفه. 3 جدول

 محصول گروه نام

كدوتعرفه
 محصول

1386 1387 1388 1389  

 تعرفه ةشمار
حقوق
 ورودي

 حقوق
 ورودي

 حقوق
 ورودي

 حقوق
 ورودي

 50 50 50 65 40111000 وانت و سواري خودروي الستيك

 30 30 30 45 40112000 اتوبوسي و باري خودروي الستيك

 4 4 4 4 40113000 تيوب و هواپيما الستيك

 50 50 50 65 40114000 موتورسيكلت الستيك

 50 50 50 65 40115000 دوچرخه الستيك

 30 30 30 45 40119210 كشاورزي خودروهاي الستيك

 30 30 30 45 40119910 خودروها ساير الستيك

  گمركي حقوق ـ بازرگاني سود و گمركي حقوق جمع با است برابر ورودي حقوق
  ).ايران گمرك سايت: منبع( است درصد 4 ها تعرفه ةكلي براي قانون وفق
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شود، حقوق ورودي براي محصوالت صنعت تاير به استثناي  طور كه مشاهده مي همان
درصـد اسـت كـه در مقايسـه بـا       50تـا   30شود، بين  نمي  تاير هواپيما كه در داخل توليد

اما، واقعيت آن است كـه  . پذيرش در تجارت جهاني، حمايت مناسبي است هاي قابل تعرفه
هـاي جهـاني، ايـن امـر      هـاي داخلـي در رقابـت بـا بنگـاه      با توجه به قدرت رقابتي بنگاه

هـاي   پـذيري بـراي بنگـاه    تنهايي جوابگوي ايجـاد رقابـت   هدهد كه اين شاخص ب مي نشان
ترين مادة اوليه در ايـن   اين در حالي است كه حقوق ورودي براي مهم. داخلي نخواهدبود

در مجمـوع،  . درصـد اسـت   4صنعت يعنـي انـواع كـائوچو اعـم از طبيعـي و مصـنوعي       
هـاي داخلـي    ز بنگـاه توان گفت حمايت مناسبي ا رسد از منظر حمايت اسمي، مي مي نظر به

 .شود صنعت تاير مي
هاي مالي دولت محور اصلي  ، در ايران با توجه به الگوي دولت نفتي، سياستدوم ةنكت

رو و پيــرو  هــاي پــولي دنبالــه ، سياســتچهــارچوبهــا بــوده و در ايــن  گــذاري سياســت
شـود كـه    هاي پـولي موجـب آن مـي    بودن سياست انفعالي. هاي مالي دولت هستند سياست
هـاي مـالي    گيـري  ها، تعيين نرخ ارز و نرخ بهره متـأثر از جهـت   هاي اعتباري بانك سياست

  .تأثير درآمدهاي نفتي است دولت بوده كه خود آن نيز تحت
هـا را بـا مسـئلة كمبـود      از سوي ديگر، با توجه به ساختار تورمي ايران كه همواره بنگاه

ها كه هـم موجـب اسـتهالك بـاالي      نگاههاي فنّاوري ب كند و نيز ضعف نقدينگي مواجه مي
پـي   در ها را به منظـور حفـظ وضـع موجـود نـاگزير از اجـراي پـي        صنايع شده و هم بنگاه

يابـد و   ها به دريافت اعتبارات از نظام بانكي افزايش مـي  كند، نياز بنگاه هاي توسعه مي طرح
هـاي داخلـي را    اهاين امر نقش متغير نرخ بهره و شيوة تسهيالت اعتباري در وضـعيت بنگـ  

  .سازد دوچندان مي
همچنين، با توجه به نقش نرخ ارز در درآمدهاي دولت و اينكه دولت نقش بالمنـازعي  

اي  هاي داخلي به مواد اوليه و كاالهاي واسـطه  در بازار ارز داشته و همچنين وابستگي بنگاه
، ايـن امـر بـر    اي وارداتي كه قابليـت جانشـيني بـا محصـوالت داخلـي را نـدارد       و سرمايه

  .هاي داخلي تأكيد دارد گذاري نرخ ارز بر عملكرد بنگاه تأثيرگذاري هرچه بيشتر سياست
همة موارد باال اگرچه مسئلة مبتال به اكثر صنايع در ايران است، در مـورد صـنعت تـاير    

تـوان   در اين زمينه مي. است مصداق اكيد داشته و در برخي موارد اين امر بيشتر نمود داشته
هـاي فعـال در صـنعت تـاير اشـاره كـرد كـه در جـدول زيـر           هاي مـالي شـركت   به هزينه
  .است شده آورده
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  ريتا صنعت ةنمون شركت دو در يمال ةنيهز. 4 جدول

  شركت نمونه
  دوم ةنمون شركت  اول ةنمون شركت

 مبلغ
  )ريال ميليارد(

 سهم
  )درصد(

  مبلغ
  )ريال ميليارد(

  سهم
  )درصد(

  7  50  *4  92  مالي ةهزين
  100  721  100  2407  كل ةهزين

 هـاي  شـركت  مالي هاي صورت: منبع( است بوده درصد 7 حدود 1387 سال براي سهم اين است ذكر انيشا* 
  ).نظر مورد

هـاي مـالي و در    تواند تأثير چشمگيري بر هزينه هاي مالي مي گفتني است كاهش هزينه
نـرخ ارز بـر عملكـرد بنگـاه،      در خصـوص تـأثير  . باشد هاي كل شركت داشته نهايت هزينه

  .دهندة اهميت اين متغير اقتصاد كالن بر عملكرد يك بنگاه نمونه است جدول زير نشان
  صنعت ةنمون بنگاه در وارداتي ةاولي مواد. 5 جدول

  1388  1387  
  74.3  79.3 )يوروميليون(وارداتيةاوليموادخريدبراي موردنياز ارز

  9.6  3.7 )يوروميليون(ارزيايسرمايه تعهدات
  83.9 83 )يوروميليون(شركتنياز مورد ارز كل
  1175  1162 ريال14000هريوروتسعيربا)ريالميليارد(شركتنياز مورد ارز كل

  53 48 )درصد(هاهزينهكلبهنيازموردارزيهاي هزينه نسبت

  )نظر مورد شركت مالي هاي صورت: منبع(

. تأثير متغير نرخ ارز است هاي بنگاه تحت درصد هزينه 53تا  48بين شود كه  مالحظه مي
مالحظـة   به عبارت ديگر، اندكي كاهش يا افـزايش ارزش پـول ملـي موجـب تغييـر قابـل      

  .هاي بنگاه خواهدگرديد هزينه
هــاي صــنعت تــاير نتيجــة نــوع  موضــوع ديگــري كــه در ســاختار عملكــردي بنگــاه 

گـذاري   سياست چهارچوبگذاري دولتي است، موضوع قيمت انرژي است كه در  سياست
هـاي بخـش انـرژي در يـك      در جدول زير هزينه. ها در ايران نقش بسيار مهمي دارد دولت

  .است شده بنگاه نوعي صنعت تاير آورده
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  )ريال ميليارد( ريتا صنعت ةنمون بنگاه در يانرژ يها نهيهز. 6 جدول

  1388  1387  

  5.3  5  مازوت و گاز ةهزين

  18.4  20  برق ةهزين

  24  25  بنگاه توسط شده مصرف انرژي مستقيم ةهزين كل

  درصد يك حدود  درصد يك حدود  ها هزينه كل به انرژي هاي هزينه نسبت

  )نظر مورد شركت مالي هاي صورت: منبع(

قيمـت  در اينجا، توجه به اين نكته ضروري است كه تحليل در مورد تـأثير افـزايش   
شـايد در نگـاه اول   . پـذير نيسـت   هاي انرژي بر صنعت تاير با اين جدول امكـان  حامل
هـاي انـرژي تـأثير چنـداني بـر عملكـرد        گونه به نظر رسد كه افزايش قيمت حامـل  اين
گـذارد، امـا    هاي اين صنعت كه تنها يك درصد هزينة انرژي دارند، بر جـاي نمـي   بنگاه

اي انرژي يـك متغيـر كليـدي اسـت كـه عـالوه بـر        ه واقعيت آن است كه قيمت حامل
هـا و ذهنيـت مجموعـة     هاي نسبي اقتصاد، بر نوع انتخاب تأثيرگذاري بر مجموعة قيمت
تواند بيش از  نتيجه آنكه تأثيرگذاري صنعت تاير مي. گذارد عامالن اقتصادي نيز تأثير مي

  . است شده آن چيزي باشد كه در جدول باال به نمايش گذاشته
تـأثير   هاي دولت تحت توجهي از هزينه شود كه بخش قابل براين، مالحظه ميبنا

اما عالوه بر موارد باال، نكتة مهم ديگـر آن اسـت   . هاي دولت است گذاري سياست
سـاز رقابـت و همكـاري بـين      كه نهاد دولت با ارائـة كاالهـاي عمـومي كـه زمينـه     

ها زمينة كاهش قيمت  ري بنگاهو تواند با افزايش بهره گردد، مي هاي صنعت مي بنگاه
هاي اين صنعت را فراهم سـازد؛ موضـوعي كـه از طريـق نهادهـاي       شدة بنگاه تمام

  .گردد فنّاوري محقق مي
هاي جدي صنعت در ايران، از جمله صنعت تـاير،   يكي از ضعف: نهادهاي فنّاوري

كـان  ام ناتواني در فنّاوري بوده كه اين امر موجـب كـاهش كيفيـت محصـوالت و عـدم     
هاي جهاني فـروش محصـوالت    در اين خصوص، قيمت. رقابت با رقباي خارجي است

هاي مختلف در سطح جهان  هاي فروش صادراتي تاير بنگاه قيمت. صنعت تاير گوياست
  .است شده در جدول زير آورده
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  دنيا نقاط در ريتا ةشد تمام متيق. 7 جدول
  دالر به صادراتي تاير كيلوگرم يك قيمت  كشورها

 4.1 جهانيمتوسط
 2.64 چين

 4.19 اپنژ
 5.6 آلمان
 4.9 فرانسه
 3.34 كره
 1.22 ايران

  )www.Trademap.org :منبع(

دالر اسـت كـه    1.22گردد، قيمت تايرهاي صادراتي ايران  طور كه مالحظه مي همان
پس از چين . ترين قيمت در مقايسه با كشورهاي جهان و نيز متوسط جهاني است پايين

بنابراين، در صورت وجود كيفيـت مناسـب   . تري دارد دالر تايرهاي ارزان قيمت 2.64با 
باشد، اما صادرات  اي داشته مالحظه بايست تاير ايران در بازارهاي جهاني فروش قابل مي

ها را نـاگزير   بودن كيفيت تايرهاي ايراني بوده كه بنگاه بسيار ناچيز بوده كه گوياي پايين
  .كند از اين امر مي

وجود اطالعات نامتقارن در صنعت تاير از نكات بسيار تأثيرگـذار بـر ايـن صـنعت     
اهميت  حائزتواند  هاي متعددي مي تاير يك كاالي بسيار پيچيده است كه از جنبه. است
 حـائز هـاي   محيطي از جنبـه  وزن، دوام، ايمني، اتكا به خارج و موضوعات زيست. باشد

كننـدة نهـايي ممكـن     مكان تشخيص آن بـراي مصـرف  اهميت در اين صنعت است كه ا
 كاالهـاي  مقابـل  در باكيفيـت كننده امكان تمييـز بـين كاالهـاي     بنابراين، مصرف. نيست

توانند از اين فضا به نفع  تر مي هاي با كيفيت پايين را نداشته و نتيجه آنكه بنگاه كيفيت يب
سـو در   لي صنعت تاير از يكشود كه توليدكنندگان داخ مي اين موجب. خود بهره گيرند

كننـدگان بـوده    طلبي از مصرف معرض مخاطرات اخالقي قرارگيرند كه نتيجة آن فرصت
و از سوي ديگر، اين امر در نهايت موجبات كاهش كيفيت محصـول و خـروج كـاالي    

  .آورد مي خوب توسط كاالي بد را در بازار فراهم
سـاز   يـران چنـين فضـايي زمينـه    بر اساس ادعاي كارشناسان و مديران صنعت تاير ا

درصـد   65تـا   60شـود   گفتـه مـي  . طلبي واردكنندگان صنعت تاير گرديده است فرصت
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تايرهـاي   ايـن در حـالي اسـت كـه    . به چين، تايوان و هند اختصاص دارد ،واردات تاير
تفـاوت قيمـت بـين     ،شـود و در ايـن ميـان    برند به كشور وارد مـي  52چيني با بيش از 
ويـژه   با توجه به اينكه تايرهاي وارداتي اين كشورها، به .و ايراني باالستتايرهاي چيني 

شـوند، ايـن امـر موجـب      مـي  چيني عمـدتاً غيركيفـي بـوده و بـا قيمـت پـايين عرضـه       
كنندگان شده و كاالهاي باكيفيت داخل را دچـار مشـكالت    شدن ذهن مصرف مخدوش
داشت كـه نهادهـاي اسـتاندارد و تعيـين     گونه انتظار  توان اين بنابراين، مي. كند جدي مي

 عيباشـند؛ موضـو    داشته عهده كيفيت نقش مهمي در سازماندهي رقابت در اين صنعت بر
شايان ذكر است اين نهادهـا در زمـرة   . كه مورد انتقاد اغلب توليدكنندگان داخلي هست

  .نهادهاي فنّاوري هستند
 چهـارچوب با فنّاوري كه در از سوي ديگر، مسئلة فقدان نهادهاي انگيزشي مناسب 

ها در حوزة فّناوري و  توانمندي بنگاه هاي عدم گردد، از ديگر بخش قوانين كار مطرح مي
ترين معضل در صـنعت ايـران از جملـه صـنعت تـاير       مهم. هاي آنهاست افزايش هزينه
اين امـر توجـه   . هاي الزم براي افراد در جهت بهبود وضعيت بنگاه است فقدان انگيزش

سهم افراد مؤثر از بهبـود وضـعيت بنگـاه     نخست آنكه: سازد دو نكته را ضروري ميبه 
ارتقا در (شود كه اين امر هم شامل پاداش مالي و هم پاداش اجتماعي  چگونه تعيين مي

شده است كه  هاي تعيين اعتماد به پايبندي مديران بنگاه به سهم آنكه دومگردد؛  مي) نظام
بخشـي از ايـن امـر    . كننـد  مـي  دهاي انگيزشي و پاداش تعيـين هر دوي اين موارد را نها

 بيـرون  اجتماعي و حقوقي هاي ظرفيت به آن مهممربوط به درون بنگاه است، اما بخش 
، ارتباط اندك بين عملكرد كاركنان و پاداش آنها كه بـه  آنكه سوم؛ شود يم مربوط بنگاه

هـاي   رفاهي كاركنـان در هزينـه  هاي  واسطة قوانين حمايتي كار است، در قالب حمايت
  .گردد ها ثبت مي شدة بنگاه تمام

گذارد كه  در اين زمينه متغيرهاي فرهنگي بر عملكرد بنگاه تأثير مي: هاي ذهني سازه
كننـدة توانمنـدي    هاي همكاري كـه تعيـين   اين متغيرهاي فرهنگي از طريق كاهش هزينه

هاي پردازش اطالعات كـه از   همذاكره در درون بنگاه و سطح صنعت است، كاهش هزين
شـود و كـاهش    هاي مجموعة بنگاه ناشي مي هاي مشترك و تعلق خاطر به آرمان ديدگاه
هـاي اخالقـي كاركنـان و     تـأثير ديـدگاه   هاي ناشي از سـواري مجـاني كـه تحـت     هزينه

تـأثير   هاي بنگاه را با افزايش يا كاهش تحـت  ايدئولوژي حاكم بر ذهن آنان است، هزينه
  .دهد قرارميخود 
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  گيري نتيجه. 5
به ماهيت و مفهوم  مرسوم اقتصاددر اين مقاله تالش گرديد تا رويكردي متفاوت از 

 نامتقارن، اطالعات شرط درنظرگرفتن با جديد نهادگرايي كه گرديد بيان. گردد بنگاه ارائه
 سازمان عنوان به بنگاه تبيين ساز زمينه اين و رسيده بازاري مبادالت بربودن هزينه به

 مبادله هاي هزينه پرداخت به ضرورتي نئوكالسيكي رويكرد در كه درحالي است، گرديده
 همچنين،. است گرديده توليد تابع عنوان به بنگاه ساز زمينه امر اين و نبوده بنگاه سوي از

 و( ها بنگاه ماهيت تفاوت موجب مبادله هاي هزينه ماهيت و منشأ تفاوت كه گرديد بيان
 مفهوم تأثير تحت امر اين و شده مختلف جوامع در آنها عملكرد البته و) آنها سازمان
 عنوان به را بنگاه مفهوم كه موضوعي است؛ مختلف جوامع در نهادي كيفيت تفاوت
  .است زده گره جديد نهادگرايي نظري چهارچوب به سازمان
 و نئوكالســيكي رويكــرد دو در بنگــاه هــاي هزينــه تحليــل بــه بعــدي، بخــش در

 آن، مفروض شرايط درنظرگرفتن با نئوكالسيكي اقتصاد در. ميپرداخت جديد نهادگرايي
 نهـادگراي  اقتصـاد  در آنكـه  حـال  بوده، بنگاه هاي هزينه تنها توليد عوامل به پرداختي
 كلـي  ةدسـت  دو بـه  تفكيـك  قابـل  بنگاه هاي هزينه نامتقارن، اطالعات فرض با جديد،
 از دسـته  آن مبادلـه  هـاي  هزينـه  اينجـا  در. است تبديل هاي هزينه و مبادله هاي هزينه
 جهـت  در و واقعـي  دنيـاي  در مبادلـه  جريـان  در كـه  اسـت  بنگـاه  واقعي هاي هزينه

 هـاي  هزينـه  همچنين، پذيرد؛ مي صورت مبادله طرف ةطلبان فرصت رفتار از جلوگيري
 در تكنيـك  موضـوع  با نوعي به كه بوده بنگاه واقعي هاي هزينه از دسته آن نيز تبديل
 ضـمن  گـذارد؛  مـي   تأثير محصول فيزيكي يها يژگيو بر و گرديده مرتبط بنگاه سطح
 نهادهـاي  كيفيـت  تـأثير  تحـت  هـا  هزينه اين دوي هر جديد، نهادگرايي تبيين در آنكه

  .اند ذهني هاي سازه و فنّاوري نهادهاي دولت،
يـك بنگـاه فعـال در صـنعت تـاير       هـاي  در قسمت پاياني مقاله نيز به تحليل هزينه

 14هاي تبديل و  هاي يك بنگاه، هزينه درصد هزينه 86داديم كه حدود  پرداختيم و نشان
دهـيم كـه چگونـه نهـاد دولـت،       هاي مبادله است و كوشيديم تـا نشـان   درصد آن هزينه

. ردگـذا  مـي  هاي بنگاه فعال در صنعت تأثير  هاي ذهني بر هزينه نهادهاي فنّاوري و سازه
ترين نكتة مهم در مورد اين رهيافت آن است كه هرگونه تـالش در جهـت ارتقـاي     مهم

  .پذيرد بايست از طريق تغيير در ماتريس نهادي صورت پذيري مي رقابت
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  نوشت يپ
 صـنعت  مـوردي  ةمطالع: ايران پذيري رقابت در دولت نقش« پژوهشي طرح از برگرفته مقاله اين. 1

  .است دانشگاهي جهاد اجتماعي و انساني علوم پژوهشگاه در اجراشده ،»الستيك
 منظـر  از مبادلـه  ةهزينـ  بـا  بنگـاه  شناسـي  هسـتي  منظر از مبادله ةهزين بين تا است الزم اينجا در. 2

 تبيـين  بـه  را مـا  نظري، لحاظ به است چيزي آن اولي :شد قائل تفاوت بنگاه روزمره هاي فعاليت
 پرداخت حال در واقعي دنياي در بنگاه كه است هايي هزينه دومي و ساخته رهنمون بنگاه وجود
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