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  چكيده

هـايي را   واسطه ناتواني در بيان شفاف فروض خود زيـان  هاي اقتصادي به نظريه

هـا را آزمـون    ها، زيربناهـاي آن  اقتصاددانان به هنگام ساخت نظريه. اند متحمل شده

هـا و مجـادالت    فهمي تنها از كج  زيرا، نه. استاند، وليكن اين آزمون ضروري  نكرده

هـا بنـا شـده اسـت      بيهوده كه از فقدان دانش نسبت به فروضـي كـه مـدل بـر آن    

سـاز قضـاوت خـوب و مناسـب در      تواند زمينـه  كند، بلكه همچنين مي جلوگيري مي

براي مثال، ممكن اسـت اسـتعمال   . هايي از فروض رقيب باشد انتخاب بين مجموعه

"فرد عادي"در علم اقتصاد، با استفادة يك  "گاهبن"كلمة 
از اين عبـارت متفـاوت    2

هاي اقتصادي اين گـرايش آشـكار وجـود دارد كـه      جايي كه در نظريه از آن )1(.باشد

                                                           
  : اين اثر، ترجمة مقالة زير است

1. Coase, Ronald H."The Nature of the Firm" Economica, New Series, Vol. 4, No. 16 (Nov. 
1937), pp. 386-405.  

 دكتري اقتصاد دانشگاه تهران                                                      mashhadiahmad@hotmail.com   

2. plain man  
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، بنـابراين ضـرورت دارد كـه    )2(تحليل به جاي صنعت از يك بنگاه منفرد آغاز شـود 

در صورت وجـود  (لكه تفاوت آن ارائه شود، ب "بنگاه"تنها تعريف واضحي از كلمه  نه

در همين راستا، به اعتقـاد خـانم   . با بنگاه واقعي مشخص ساخته شود) چنين تفاوتي

دو سؤالي كه بايد در ارتباط با مجموعه فروض علم اقتصاد پرسيده شـود  «رابينسون 

آيا اين فروض با جهان واقعـي  ) 2هستند؟  1پذير آيا اين فروض كنترل) 1: عبارتند از

اغلب اوقات فروض يـا  "گرچه طبق اعتقاد خانم جون رابينسون، . )3(»قت دارند؟مطاب

هايي از نظريه  ؛ با وجود اين، ممكن است شاخه"پذير باشند، يا واقعي توانند كنترل مي

. پذير باشند و هـم واقعـي   توانند كنترل ها فروض هم مي وجود داشته باشد كه در آن

طوري كه هم با  گرايانه از يك بنگاه ارائه شود به قعاميد است در اين مقاله تعريفي وا

معنايي كه بنگاه در دنياي واقعي دارد مطابقت داشته باشد، و هم با دو ابزار قدرتمنـد  

 3و جانشيني 2تجزيه و تحليل اقتصادي ارائه شده توسط مارشال، يعني مفاهيم نهايي

 )4(.باشـد  قابـل تحليـل   ) كنند كه در كنار هم مفهوم نرخ نهايي جانشيني را ارائه مي(

  )5(»دقيق و قابل دركي استوار باشد  بر پايه روابط صوري«البته تعريف ما بايد 

  

  بخش اول. 1

در جستجوي تعريفي براي بنگاه، ابتدا بهتر است نظام اقتصـادي را بـه همـان صـورتي در نظـر      

توصيفي از  نظام اقتصادي را مورد  اجازه دهيد. دهند بگيريم كه معموالً اقتصاددان مورد توجه قرار مي

نظام اقتصادي نرمال با اتكـاي بـه   « : )6(ارائه شده است 4بررسي قرار دهيم كه توسط سر آرتور سالتر

چنين نظامي براي عملكرد جاري خود تحت هيچ كنتـرل مركـزي قـرار نـدارد و از     . كند خود، كار مي

ها و نيازهاي انسان، عرضه نسبت بـه تقاضـا، و    تدراين نظام تمام فعالي. نياز است نظارت مركزي بي

. »شوند پذير هماهنگ مي توليد نسبت به مصرف، همگي توسط يك فرايند خودكار، باكشش و انعطاف

                                                           
1. tractable 

2. margin 
3. substitution 
4. Arthur Salter  
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هـا   سارتر از جمله اقتصادداناني است كه از نظر آنها نظام اقتصادي توسـط سـازوكار قيمـت   ] در واقع[

زيرا، [ )7(.شود، نه يك سازمان به يك ارگانيسم تبديل ميبر طبق اين بينش جامعه . شود هماهنگ مي

] البتـه [، "كنـد  اتكا به خود، كار مـي "با ] به مانند يك ارگانيسم[نظام اقتصادي ] مطابق با اين بينش

كنند  بيني مي در واقع، افراد پيش. دهند ريزي انجام نمي گونه برنامه اين بدين معنا نيست كه افراد هيچ

اگـر قـرار اسـت نظمـي در نظـام وجـود داشـته باشـد،         . كننـد  انتخاب مي) آلترناتيوها( ها و بين بديل

طـور مسـتقيم بـه     گيـري منـابع بـه    كند جهت ، فرض مي اما اين نظريه. ريزي امري الزم است برنامه

ريزي بر اين بينش استواراست  در حقيقت، معموالً مخالفت در برابر برنامه. سازوكار قيمت بستگي دارد

بـا   )8(.هـا انجـام داده اسـت    خواهد انجام دهد، پيش از آن سازوكار قيمت ريزي مي چه را برنامه آنكه 

اين توصـيف،  . دهد وجود اين، توصيف سر آرتور سالتر، تصوير بسيار ناقصي از نظام اقتصادي ارائه مي

كنـيم   شاهده ميبراي مثال، با رجوع به نظرية اقتصادي م. در مورد بنگاه، به هيچ وجه مناسب نيست

براي مثال، اگـر  . شود كه تخصيص عوامل توليد بين مصارف مختلف توسط سازوكار قيمت تعيين مي

صـورت، بـه اسـتثناي     در آن. شـود  Y، باالتر از قيمت آن در محصول Xدر محصول  Aقيمت عامل 

ـ  Yاز  Aشود، عامل  هايي كه اين تفاوت از طريق ساير مزاياي تفاضلي جبران مي زمان  Xه سـمت  ب

بينـيم كـه    بـا ايـن حـال، در دنيـاي واقعـي مـي      . حركت خواهد كرد تا اين تفاوت قيمت ازبين بـرود 

هاي زيادي وجود دارند كه اين سازوكار در آنها كاربرد ندارد، براي مثال، اگر يك كارگر از بخش  حوزه

Y  به بخشX شود، بلكـه بـه    انجام نميهاي نسبي  انتقال يابد، اين كار لزوماً به دليل تغيير در قيمت

ريـزي   به كساني كـه بـه برنامـه   . گونه دستور داده شده است گيرد كه به وي اين اين دليل صورت مي

ها قابل حل  با اين استدالل و منطق، كه تمام مسائل از طريق تحرك قيمت(اقتصادي اعتراض دارند 

تم اقتصـادي وجـود دارد، امـا ايـن     ريزي در درون سيسـ  گونه جواب داد كه، برنامه توان اين مي) است

ريزي افراد، كه فوقاً به آن اشاره شد، متفاوت است و شبيه چيزي است كه  ريزي كامالً از برنامه برنامه

اي از يك عرصة وسيع در  مثال باال نمونه. شود ريزي اقتصادي ناميده مي معموالً از آن با عنوان برنامه

مارشـال،  ] براي مثال. [اند صاددانان اين حقيقت را ناديده نگرفتهالبته، اقت. نظام مدرن اقتصادي ماست

همـاهنگي را وظيفـة    1كـالرك . بـي . كنـد، جـي   سازمان را به عنوان عامل چهارم توليد معرفـي مـي  

                                                           
1. J. B. Clark  
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از . دهنـد  ميكند كه كار هماهنگي را انجام  داند، و پروفسور نايت نيز از مديراني ياد مي مي 1كارآفرين

را در اقيانوسي  3جزايري از قدرت آگاهانه«كند، ما  اشاره مي 2رابرتسون. اچ. كه ديطور  رو، همان اين

. )9(»نـد  ا هاي كره، در ظرف شير پديد آمـده  كنيم كه همانند تكه مشاهده مي 4از همكاريهاي ناآگاهانه

گيرد، پس چه  اكنون پرسش اين است، اگر بپذيريم كه هماهنگي از طريق سازوكار قيمت صورت مي

مـي تـوان   ] گمان بي[وجود دارند؟ » جزايري از قدرت آگاهانه«باشد؟ چرا چنين  يازي به سازمان مين

اين را پذيرفت كه خارج از بنگاه، تغييرات قيمت، توليد را از طريق يـك سـري مبـادالت مبتنـي بـر      

جود ندارند و در درون يك بنگاه، مبادالت بازاري و] اما. [كند دادوستد، در بازار هدايت و هماهنگ مي

كننـده و   ، كـارآفرين، هـدايت  )بـا مبـادالت مبتنـي بـر دادوسـتد آن     (به جاي سـاختار پيچيـدة بـازار    

هاي بديل جهت هماهنگ ساختن توليد  ها شيوه پر واضح است كه اين )10(.كننده توليد است هماهنگ

شـد، در آن   مـي  با اين حال، حقيقت آن است كه اگر توليد توسـط تغييـرات قيمـت تنظـيم    . باشند مي

تـوانيم ايـن پرسـش را     لذا، ما مـي . توانست بدون نياز به هيچ سازماني صورت پذيرد صورت توليد مي

  مطرح سازيم كه، چرا اصالً سازمان وجود دارد؟

در يـك فروشـگاه   . شود به شـدت متغيـر اسـت    اي كه سازوكار قيمت از دور خارج مي البته درجه

هاي مختلف توسـط   و فضاهاي گوناگون ساختمان به بخشها  ، ممكن است تخصيص قسمت5بزرگ

مقام مسئول صورت پذيرد؛ البته اين احتمال نيز وجود دارد كه اين تخصيص بر اساس رقابت در يك 

تواند برق و كارگاه را اجاره كند و دستگاه  ، يك بافنده مي6در صنايع نخ لنكشاير. مزايده مشخص شود

با وجود اين، هماهنگي عوامـل مختلـف توليـد،     )11( .تقراض تهيه كندبافندگي و الياف را از طريق اس

طـور كـه آشـكار اسـت، ميـزان ادغـام        همـان . پذيرد معموالً بدون مداخلة سازوكار قيمت صورت مي

به ميـزان زيـادي، از صـنعتي بـه     ) شود كه ظاهراً كنارگذاري سازوكار قيمت را شامل مي( "عمودي"

  . نگاه ديگر متفاوت استصنعت ديگر و از بنگاهي به ب

گونه فرض كرد كه ويژگي متمايز بنگاه، لغو و محـدودكردن سـازوكار    توان اين كنم، مي تصور مي

                                                           
1. enterpreneur 
2. D. H. Robertson  
3. conscious power  
4. unconscious co-operation 
5. department store  
6. Lancashire  
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بـه يـك شـبكه بيرونـي از     « كند، اين امـر   طور كه پروفسور رابينز اشاره مي البته، همان. قيمت است

اما در عين حال، كشف ماهيت دقيـق ايـن رابطـه نيـز      )12(».هاي نسبي بستگي دارد ها و قيمت هزينه

داري را بـه بحـث    ، هنگامي كه انديشـة آدام اسـميت دربـارة سـرمايه    1آقاي موريس داب. مهم است

گذارد، اين تمايز ميان تخصيص منابع در يك بنگاه و تخصيص در نظام اقتصـادي را بـه روشـني     مي

تـر   ي اين درك بوجود آمده است كه چيزهايي با اهميتظاهراً به تازگ«به اعتقاد وي . شرح داده است

مسئول . وجود دارد از روابط درون كارخانه يا واحدي كه مسئول خاصي، هدايت آن را بر عهده گرفته، 

... كارخانه يا واحد مورد نظر با دنياي اقتصادي خارج از حوزه مستقيم و تحت كنترل خود رابطـه دارد  

ريزي و سازماندهي  كند و به شكلي آگاهانه امور را برنامه درون هر بنگاه مي او اقدام به تقسيم كار در

او با تخصص اقتصادي به مراتب بزرگتري در ارتباط است كـه در آن او صـرفاً يـك    « اما » نمايد مي

در اينجا وي نقش خود را به عنوان يك سـلول واحـد در يـك ارگـانيزم     . باشد يافته مي واحد تخصص

  )13(.»كند آگاهي ندارد تري كه دارد اجرا مي كند و اساساً از نقش بزرگ مي تر ايفا بزرگ

كنند، در عين حال بـه   كننده تلقي مي در حالي كه اقتصاددانان سازوكار قيمت را ابزاري هماهنگ

در اينجا بسيار مهم است دربارة ايـن موضـوع   . نيز معترف هستند "كارآفرين"كنندة  كاركرد هماهنگ

شود و در موارد  كه چرا در برخي موارد هماهنگي وظيفه سازوكار قيمت در نظر گرفته ميتحقيق شود 

هدف اين مقاله، پر كـردن خالئـي اسـت كـه ظـاهراً در      . ديگر، اين وظيفه را كارآفرين بر عهده دارد

نظريه اقتصادي ميان دو فرض وجود دارد، يكي اين فـرض كـه ابزارهـاي مكانيسـم قيمـت وظيفـه       

كننده، تخصـيص منـابع را    كه، كارآفرينِ هماهنگ بع را برعهده دارند، و فرض ديگر اينتخصيص منا

ما بايد به تبيين مبنايي بپردازيم كه در عالم واقع عمل انتخاب بين اين دو شيوه بديلِ . دهد انجام مي

  )14( .پذيرد تخصيص منابع بر اساس آن صورت مي

  بخش دوم. 2

موضوع اسـت كـه چـرا اصـوالً يـك بنگـاه، در يـك اقتصـاد         وظيفة ما، تالش براي كشف اين 

كه صرفاً از منظر هدايت منابع مـورد  (سازوكار قيمت . آيد مبتني بر دادوستد پديد مي 2تخصصي شدة

                                                           
1. Maurice Dobb  
2. specialised 
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در صورتي ممكن است كنارگذاشته شود كه رابطه جايگزين آن به خاطر خـودش  ) گيرد توجه قرار مي

دهند تحت هـدايت فـرد ديگـري كـار      برخي افراد ترجيح ميبراي مثال، گاهي اوقات . باشد 1مطلوب

پذيرنـد و   كه تحت نظر شخص ديگري كار كنند، قيمت كمتري را مـي  اين اشخاص، براي اين. كنند

امـا مشـخص اسـت كـه ايـن امـر       . هـا باشـد   تواند يك دليل طبيعي براي پيدايش بنگاه اين خود مي

رسد كـه گـرايش مخـالف نيـز عمـل       د زيرا، به نظر ميباش) تشكيل بنگاه(ترين دليل  تواند عمده نمي

تاكيد داشته باشـد و بخواهـد مطـابق آن    » آقاي خود بودن«خواهد كرد، خصوصاً اگر كسي بر مزيت 

به عبارت ديگر فرد خواهان اعمال (البته اگر ميل بر كنترل كردن باشد نه كنترل شدن  )15( .عمل كند

پوشي كند تا رهبري و هدايت ديگـران را بـه    ز برخي چيزها چشم، آنگاه بايد ا)قدرت بر ديگران باشد

تواننـد تحـت    چيزي كه آنهـا مـي   باشد كه به ديگران بيشتر از آن  دست گيرد؛ يعني بايد تمايل داشته

البتـه ايـن بـدان    . هـا باشـد   سازوكار قيمت بدست آورند بپردازد تا اين كه قادر به هدايت و كنترل آن

كنند براي اين كه قادر بـه هـدايت ديگـران باشـند مبلغـي را       كه هدايت مي معناست كه، آن كساني

 )16( .كنند، آشكارا است كه در بيشتر موارد اين مسـئله مصـداق نـدارد    پردازند و چيزي دريافت نمي مي

هـا   وجود آيند كه خريداران كاالهايي كه توسـط بنگـاه   ها ممكن است به اين دليل به همچنين، بنگاه

امـا حتـي اگـر انتظـار     . شوند ترجيح بدهند ها توليد نمي شوند را به كاالهايي كه توسط بنگاه توليد مي

ها در عالم واقع وجود خواهند  برود كه چنين ترجيحاتي از اهميت چنداني برخوردار نيستند بازهم بنگاه

  .بنابراين بايد عناصر ديگري در اين امر دخيل باشند. داشت

  باشد، ايـن  دهد چرا ايجاد يك بنگاه مقرون به صرفه مي كه نشان مي رسد دليل اصلي به نظر مي

آشـكارترين هزينـة سـازماندهي توليـد از طريـق      . بـر اسـت   است كه استفاده از سازوكار قيمت هزينه

اين هزينـه ممكـن اسـت بـا پيـدايش       )18(.2هاي مرتبط سازوكار قيمت عبارت است از شناخت قيمت

براي هـر مبادلـة   . فروشند كاهش يابد وليكن از بين نخواهد رفت را ميكارشناساني كه اين اطالعات 

هـاي   هزينـه [و هـم   3زنـي  هاي چانه دهد بايستي هم هزينه مبتني بر دادوستد كه در يك بازار رخ مي

همچون بـازار  (شك در برخي از بازارها  بي  )19( .يك قرارداد مجزا را به حساب آورد 4انعقاد] مربوط به
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شـوند، امـا    هاي مربوط به قراردادها طراحي مي فنوني براي حداقل كردن هزينه) صوالتدادوستد مح

هرچند وجود يـك بنگـاه باعـث از بـين رفـتن قراردادهـا       . روند طور كامل از بين نمي ها به اين هزينه

مجبـور نيسـت كـه    ) يـا مالـك آن  (يك عامـل توليـد   . دهد شود، اما به شدت آنها را كاهش مي نمي

كند منعقد سازد، در حالي كه اگر  ايي با ساير عواملي كه او در درون بنگاه با آنها همكاري ميقرارداده

در . شـدند  اين تشريك مساعي نتيجه مستقيم كاركرد سازوكار قيمت بود اين قراردادها ضـروري مـي  

ارد در ايـن مرحلـه از بحـث جـا د    . شـود  درون بنگاه يك قرارداد كلي جانشين همة اين قراردادها مي

شـود و بـه    خصوصيت قراردادي را مورد توجه قرار دهيم كه از طريق آن يك عامـل وارد بنگـاه مـي   

 1پـذيرد در ازاي اجرتـي   قرارداد چيزي است كه به موجب آن يـك عامـل مـي   . آيد استخدام آن درمي

 )20(.و در چارچوب يك محدوده معين از دستورات يك كارآفرين پيروي كنـد ) ثابت يا متغير(مشخص 

در چارچوب . نكته اصلي در هر قرارداد اين است كه بايد محدوده اختيارات كارآفرين را مشخص نمايد

  .تواند ساير عوامل توليد را هدايت كند اين محدوده است كه او مي

اين امكان . ديگري نيز به همراه دارد) هاي هزينه( 2ها مزيت كارگيري سازوكار قيمت عدم البته، به

در . براي عرضه برخي كاالها يا خدمات، تنظيم يك قـرارداد بلندمـدت مطلـوب باشـد     وجود دارد كه

تـوان   صورت مي مدت يك قرارداد بلندمدت تنظيم شود، در آن واقع، اگر به جاي چندين قرارداد كوتاه

 يا اين كه ممكن است، با توجه. هاي مربوط به انعقاد قراردادهاي متعدد اجتناب كرد از برخي از هزينه

مـدت، اقـدام بـه     به گرايش مردم به اجتناب از ريسك، آنها ترجيح بدهند به جاي انعقاد قرارداد كوتاه

بينـي، هـر چـه مـدت      حال با توجه به مشكالت مربوط به پـيش . بستن يك قرارداد بلند مدت بكنند

ـ       قرارداد مربوط به عرضه كاال و خدمات طـوالني  ت تـر باشـد امكـان كمتـري، و در حقيقـت مطلوبي

از طرف . ديگر قرارداد را مشخص نمايد  كمتري، براي خريدار وجود دارد تا عملكرد مورد انتظار طرف

كنندة كاال و خدمات تفاوتي نكند كه از ميان چنـدين شـيوة مختلـف     ديگر، ممكن است براي عرضه

يار حائز اهميـت  اي اتخاذ شود بس يك اتخاذ شود، اما براي خريدار اينكه چه شيوه اجراي قرارداد كدام 

كننده به كدام  شيوه اقدام به عرضه كاال يا خدمات  همچنين، خريدار نخواهد دانست كه عرضه. باشد 

شـود و   هـاي كلـي بيـان مـي     بنابراين، خدمتي كه قرار است تدارك ديده شود در عبارت. خواهد كرد
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شـود   داد بيـان مـي  تمـام آنچـه كـه در يـك قـرار     . شـود  جزئيات دقيق به تاريخ ديرتري موكول مـي 

جزئياتي كـه  . كنندة كاال يا خدمت انجام دهد رود عرضه ها بر آن چيزي است كه انتظار مي محدوديت

شود، بلكه در زماني ديرتر توسط خريـدار در   كننده انجام دهد در قرارداد بيان نمي رود عرضه انتظار مي

ايـن  ) هـاي قـرارداد   ب محدوديتدر چارچو(وقتي مديريت منابع . شود گيري مي خصوص آنها تصميم

 )21( .نامم پديد خواهد آمـد  مي "بنگاه"اي كه من آن را  كند، آن رابطه چنين به خريدار بستگي پيدا مي

بخـش   يابد كه يك قرارداد بسيار كوتاه مدت رضايت بنابراين، يك بنگاه احتماالً در مواردي ظهور مي

نسـبت بـه مـورد خريـد     ) نظير خدمات نيروي كـار (به وضوح اين موضوع در مورد خدمات . باشد نمي

تـوان از قبـل    در خصوص كاالها، موارد و موضوعات اصلي را مي. كند كاالها اهميت بيشتري پيدا مي

گيري شـود اهميـت چنـداني نخواهنـد       مشخص ساخت و جزئياتي كه بايد بعدها در مورد آنها تصميم

  .داشت

هايي به دنبال دارد  ندي كرد كه، عملكرد بازار هزينهب توان اين چنين جمع بحث اين قسمت را مي

و  هـدايت  بـراي ) »كـارآفرين «يك (گيري يك سازمان و دادن اختيار به يك مرجع قدرت  و با شكل

كـارآفرين مجبـور اسـت كـه     . جـويي كـرد   هاي بازار صرفه توان در برخي از هزينه منابع، مي مديريت

تواند عوامل توليد را در قيمت كمتري نسبت  كه او ميچراد، عملكرد خود را با هزينه كمتري انجام ده

] اين اجبار ريشه دراين حقيقت دارد كـه . [به دست آورد) شود كه او جانشين آنها مي(به مبادالت بازار 

  .اگر او در انجام اين كار با شكست مواجه شود، هميشه امكان بازگشت به بازار آزاد وجود دارد

موضوعي است كه اغلب در مطالعة تعادل بنگاه بسيار حائز اهميت در نظر  "اطمينان عدم"مسئله 

امـا بـه   . يك بنگاه ظهور يابـد  "اطمينان عدم"رسد كه در نبود  به نظر غيرمحتمل مي. شود گرفته مي

داننـد   را عالمت متمايزكنندة بنگاه مـي  1رسد افرادي همچون پرفسور نايت كه شيوة پرداخت نظر مي

فراينـد توليـد را هـدايت    [ي ثابت براي افراد درگير در امر توليد توسـط فـردي كـه    تضمين درآمدها(

سـازند كـه    اي را مطرح مي نكته) كند پسماند درآمد، كه مقداري متغير است، را دريافت مي] كند و مي

ممكن است يك كارآفرين در ازاي مبلغي معين، خدماتش را بـه ديگـري   . ربط است براي بحث ما بي

به نظـر  ) 22(.كه ممكن است پرداختش به كاركنانش عمدتاً يا كالً، سهمي از سود باشد درحاليبفروشد، 
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اين است كه چرا تخصيص منابع به طـور مسـتقيم توسـط سـازوكار     ] با ربط[رسد پرسش مهم و  مي

  شود؟ قيمت انجام نمي

هـاي   ساير تشكل ها و عامل ديگري كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه، معموالً دولت

شـوند بـه شـكلي متفـاوت از      با مبادالتي كه در بـازار سـازماندهي مـي    1داراي قدرت تنظيم مقررات

اگر ما موضوع ماليات . كنند شوند برخورد مي مبادالت مشابهي كه در درون يك بنگاه سازماندهي مي

ري اسـت نـه مبـادالت    بر فروش را در نظر بگيريم، واضح است كه اين يك ماليات بر مبادالت بـازا 

هـاي   جايي كه سازوكار قيمت و كـارآفرين شـيوه   از آن. شوند مشابهي كه درون بنگاه سازماندهي مي

] از جملـه مقـوالتي هسـتند كـه    [بديلي براي سازماندهي هستند، مقرراتي همچون ماليات بر فروش 

هـا قابـل    ودي بـراي بنگـاه  ها علت وج شوند، مقوالتي كه در نبود آن ها مي باعث به وجود آمدن بنگاه

] ها دانست، به هر حال گيري بنگاه توان علت اصلي شكل هر چند كه، اين مقوالت را نمي. [تصور نبود

البتـه،  . آورد اي تخصصي فـراهم مـي   اين موضوع يك دليل براي پيدايش بنگاه در يك اقتصاد مبادله

ليات بر فروش صـرفاً باعـث بزرگتـر شـدن     ها از قبل وجود دارند، معياري نظير ما نظر به اينكه بنگاه

هـاي   بـه طـور مشـابه، برنامـه    . شـود  ها نسبت به زماني كه چنين معياري وجود نداشته باشد، مـي  آن

هـايي   و براي بنگـاه (بندي است  هاي كنترل قيمت كه خود نشاني از وجود جيره بندي، و شيوه سهميه

بـراي   ، و از ايـن نظـر،  شـود  كار گرفتـه نمـي   هكنند ب كه چنين محصوالتي را براي خودشان توليد مي

وجـود   كنند، نه از طريق بازار، مزايـايي بـه   كساني كه فعاليتهاي خود را از طريق بنگاه سازماندهي مي

هـا   شوند، يعنـي سـبب رشـد بنگـاه     ها مي ها از طريق بنگاه ، سبب تشويق سازماندهي فعاليت)آورد مي

كه معيارهايي نظيـر آنچـه كـه در ايـن پـاراگراف خاطرنشـان       توان باور كرد  هرچند نمي. خواهند شد

ها بنابه داليل ديگري به وجـود   با وجود اين، اگر بنگاه. شوند ها مي ساختيم باعث به وجود آمدن بنگاه

توان آنچه در باال به آن اشـاره كـرديم را از جملـه داليلـي دانسـت كـه منجـر بـه          نيامده باشند، مي

  .وندش ها مي گيري بنگاه شكل

اي تخصصي، كـه در   دهند چرا در يك اقتصاد مبادله ها داليلي هستند كه نشان مي رو، اين از اين

هـايي نظيـر    ، سازمان"يابد سازمان مي"ق سازوكار قيمت يشود توزيع منابع از طر آن عموماً فرض مي
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آيد كـه   وقتي به وجود مي وشود  بنابراين، يك بنگاه نظامي از روابط را شامل مي. ها وجود دارند بنگاه

  .هدايت منابع به يك كارآفرين بستگي دارد

توانـد   رسد رهيافتي كه اكنون خطوط اصلي آن بيان شد داراي اين مزيت است كه مي به نظر مي

شـود كـه    وقتي بزرگتـر مـي   يك بنگاه. تر شدن بنگاه، معنا و مفهوم علمي دهد تر يا بزرگ به كوچك

توانسـت از طريـق    مبادالتي كه بازار نيـز مـي  (شود  آفرين سازماندهي ميمبادالت بيشتري توسط كار

شود كه او سازماندهي چنين مبادالتي را  و وقتي كوچكتر مي) ها را سازماندهي كند سازوكار قيمت آن

توان نيروهايي كه اندازه بنگاه را  شود اين است كه آيا مي جا مطرح مي پرسشي كه در اين. دكن رها مي

سازند مطالعه كرد يا خيـر؟ چـرا يـك كـارآفرين مبـادالت كمتـر يـا مبـادالت بيشـتري را           معين مي

كند؟ جالب است توجه داشته باشيم كه پرفسور نايت اين موضـوع را در نظـر گرفتـه     سازماندهي نمي

  :است

بـه   .اسـت ترين مشـكالت نظـري    رابطة ميان كارايي و اندازه بنگاه يكي از جدي"

از اصول عمـومي قابـل فهمـي     1ن كارايي و اندازه در يك كارخانهرغم اينكه رابطة ميا

و تـاريخي بـه    2در بنگاه تا حد زيادي يك موضوع شخصيتي  كند، اين رابطه پيروي مي

زيـرا، منـافع انحصـار جهـت     . اما اين پرسش به طرز عجيبي حياتي است. رود شمار مي

كند، اما اين انگيزه از طريق  گسترش پيوسته و نامحدود بنگاه يك انگيزة قوي ايجاد مي

در توليـد  (زيرا، گسترش بنگاه سبب كاهش كـارايي  . يك نيروي برابر جبران خواهد شد

  )23( ."فعاليت وجود داشته باشد 3شود، حتي اگر رقابتي بر سر قلمرو مي) درآمد پولي

بنگـاه   كننـدة انـدازة   رسد پرفسور نايت معتقد است كه بررسـي علمـي عوامـل تعيـين     به نظر مي

كنـيم كـه ايـن     اما، براساس مفهومي كه از بنگاه در باال بسط داديم اكنون سعي مي. غيرممكن است

  .وظيفه را انجام دهيم

پرسـش بـه   . هاي بازاري است اين چنين عنوان شد كه پيدايش بنگاه عمدتاً به خاطر وجود هزينه

وفسور نايت درباره انحصـاري مطـرح   فارغ از مالحظاتي كه پر(توان پرسيد اين است كه   جايي كه مي
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هـاي توليـد را    هاي خاصي را از بين برد و در حقيقت هزينه توان هزينه ، اگر با سازماندهي مي)كند مي

چرا تمام توليدات توسط يك بنگـاه   )24(كاهش داد، چرا اصالً بايد مبادالت بازاري وجود داشته باشند؟

  .ها وجود دارد حات خاصي براي اين پرسشرسد توضي شوند؟ به نظر مي بزرگ انجام نمي

شود ممكن است با بازدهي كاهنده نسبت بـه عملكـرد    نخست اينكه، وقتي يك بنگاه بزرگتر مي

در درون بنگاه ممكن است افـزايش   1كارآفرين روبرو شويم؛ يعني هزينه سازماندهي مبادالت اضافي

هاي سازماندهي يك مبادلة اضافه  كه در آن هزينه رسيم اي مي طور حتم به نقطه طبيعتاً، و به )25( .يابد

هـاي   هـاي مربـوط بـه انجـام مبادلـه در بـازار آزاد، يـا، بـا هزينـه          در درون بنگاه اقتصادي، با هزينه

دوم اينكه، ممكـن اسـت بـه مـوازات افـزايش      . شود سازماندهي توسط يك كارآفرين ديگر، برابر مي

رين نتواند عوامل توليد را جاهايي به كار گيرد كه ارزش آنهـا  شوند، كارآف مبادالتي كه سازماندهي مي

طـور حـتم بـه     دوبـاره، بـه  . بيشترين مقدار است، يعني نتواند بهترين استفاده را از عوامل توليـد ببـرد  

هاي سازماندهي مبادالت در بازار آزاد، يا  اي خواهيم رسيد كه زيان ناشي از اتالف منابع با هزينه نقطه

سرانجام، قيمت عرضة يك يا . شود هاي سازماندهي مبادالت توسط كارآفريني ديگر برابر مي با هزينه

يـك بنگـاه كوچـك بيشـتر از      "سـاير مزايـاي  "برخي از عوامل توليد ممكن است افزايش يابد، زيرا 

اي كه گسـترش بنگـاه عمـالً در آن متوقـف      البته، نقطه )26( .مزاياي مربوط به يك بنگاه بزرگ است

دو دليل نخستي كـه ارائـه   . شود را شايد بتوان توسط تركيبي از عوامل ياد شده در باال تعيين كرد مي

2هاي نزولي مديريت بازده"شد، احتماالً بيشتر به اين گزارة اقتصاددانان مبني بر 
  )27(.مربوط است "

سـترش  اي كه در پاراگراف پيشين مطرح شد اين است كه، يك بنگاه تـا جـايي خواهـان گ    نكته

هـاي انجـام همـان     هاي سازماندهي يك مبادلة اضـافي درون بنگـاه بـا هزينـه     خواهد بود كه هزينه

امـا، اگـر بنگـاه    . هاي سازماندهي در يك بنگـاه ديگـر تـا جـايي شـود      دادوستد در بازار آزاد يا هزينه

هاي  اي برابر با هزينه هاي بازاري در بازار آزاد و در نقطه تر از هزينه اي پايين گسترش خود را در نقطه

3تركيـب "به اسـتثناي مـورد   (سازماندهي در بنگاه ديگر متوقف كند، در بيشتر موارد 
، ايـن امـر   )28()"

اي كه هـر كـدام از آنهـا     گر آن است كه ميان اين دو توليدكننده مبادلة بازاري وجود دارد، مبادله بيان

                                                           
1. additional transactions 
2. diminishing  returns to management 
3. combination 
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تـوان ايـن    چگونـه مـي  . ي بازار سـازماندهي كننـد  هاي واقع اي كمتر از هزينه تواند آن را با هزينه مي

 Aفرض كنيد بنگـاه  . پارادوكس را برطرف كرد؟ با ذكر يك مثال، دليل اين مسئله روشن خواهد شد

تواننـد ايـن مبادلـة بـازاري را كمتـر از       مي Bو  Aكند و هر دو  خريداري مي Bمحصولي را از بنگاه 

يك فراينـد يـا يـك مرحلـة     ] تنها[ Bتوان فرض كرد كه بنگاه  مي. هزينة فعلي آن سازماندهي كنند

قصـد   Aبنابراين، اگـر بنگـاه   . كند كند، بلكه چندين فرايند را سازماندهي مي توليد را سازماندهي نمي

 Bهاي توليدي تحت كنترل بنگـاه   تناب كند، بايد تمام فرايندداشته باشد از انجام مبادالت بازاري اج

يـك  ] حـداقل [گيرد،  هاي توليد را به عهده مي تمام فرايند Aبه جز زماني كه بنگاه . را به عهده گيرد

. معاملة بازاري همچنان باقي خواهد ماند، گرچه محصول خريداري شده محصول متفاوتي خواهد بود

شود،  ديم كه هر چه فعاليت يك توليدكننده گسترش پيدا كند، غيركاراتر مياما پيش از اين فرض كر

اين احتمـال وجـود دارد كـه    . كند هاي اضافي سازماندهي مبادالت اضافي افزايش پيدا مي زيرا هزينه

بيشتر از هزينة انجـام همـان    Aشوند، براي  سازماندهي مي Bهزينة سازماندهي مبادالتي كه توسط 

را بـه عهـده    Bهـاي بنگـاه    تنها زماني تمام سازماندهي فعاليت Aبنابراين، بنگاه . اشدب Bكار توسط 

 Aاي كـه   و حـداكثر هزينـه  (نباشد  Bبزرگتر از هزينة  Aها براي  خواهد گرفت كه هزينه آن فعاليت

نجـام  اما هنگامي كه ا). هاي انجام يك مبادله در بازار آزاد حاضر است متقبل شود برابر است با هزينه

پردازد تـا توليـد بـه     مي] Bبراي خريد كاال از بنگاه [مبالغي را  Aمبادلة بازاري به صرفه باشد، بنگاه 

  . شود كه هزينة سازماندهي يك مبادلة اضافي در هر بنگاه يكسان شود تقسيماي  شيوه

شـوند، همگـن و     تا اينجا فرض شد معامالتي كه از طريق سازوكار قيمت انجام مي

تراز معامالت واقعي دنياي مدرن مـا    تواند متنوع در واقع، هيچ چيز نمي. هستند متجانس

هاي انجـام مبـادالت    تواند بر اين موضوع داللت داشته باشد كه هزينه اين امر مي. باشد

مبتني بر دادوستد، از طريق سازوكار قيمت، به طرز بسيار قابل توجهي دچـار گونـاگوني   

هاي سازماندهي اين مبادالت در درون بنگاه با اين تنوع  هزينهطور كه   خواهد شد، همان

هـاي   هـاي نزولـي، هزينـه    بـازده  مسـئله بنابراين، ممكن است كامالً جـدا از  . روبروست

هاي انجام مبـادالت در   سازماندهي برخي مبادالت خاص در درون بنگاه بيشتر از هزينه

كـه  ] و دارد[است كه مبادالتي وجود داشته  اين مسئله، لزوماً بيانگر اين . بازار آزاد باشد

اند، اما آيا اين بدان معنا است كه بايد بيشـتر از يـك    از طريق سازوكار قيمت انجام شده
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زيـرا، تمـام آن   . بنگاه وجود داشته باشد؟ بديهي است كه پاسخ اين سؤال، منفـي اسـت  

قيم بـه سـازوكار قيمـت    طور مست  هايي از نظام اقتصادي كه در آن هدايت منابع به  حوزه

رسـد   بـه نظـر مـي   . توانند در درون يك بنگاه سازماندهي شـوند  وابسته نبوده است، مي

رونـد، گرچـه    عواملي كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفتند حائز اهميت به شـمار مـي  

قيمت فزاينده عرضة "، يا "هاي نزولي مديريت بازده"تعيين اينكه كداميك از دو عامل 

  .تر از ديگري است كار دشواري خواهد بود ، مهم"ليدعوامل تو

  :بنابراين، اگر ساير شرايط را يكسان در نظر بگيريم، يك بنگاه به دنبال گسترش خود خواهد بود

مبادالت سازماندهي شـده،  ] ميزان[هاي سازماندهي كمتر باشند، و با افزايش  هر چه هزينه) الف

  .يابندها با سرعت كمتري افزايش  اين هزينه

كارآفرين كمتر باشد، و وقتـي كـه مبـادالت سـازماندهي      از سوياشتباه  بروزهر چه احتمال ) ب

  .شوند اشتباهات كمتر افزايش يابند مي

يا اينكه افزايش (هاي بزرگتر بيشتر باشد  هر چه كاهش در قيمت عرضة عوامل توليد به بنگاه) ج

  ). آن كمتر باشد

رسـد   هاي مختلف، به نظر مـي  ها با اندازه ة عوامل توليد به بنگاهجداي از تغييرات در قيمت عرض

هاي ناشي از بروز اشتباهات همراه بـا افـزايش در توزيـع     هاي مربوط به سازماندهي و زيان كه هزينه

هـاي مربوطـه،    مبادالت سازماندهي شده، عدم تشابه در مبادالت، و احتمال تغيير در قيمـت  1فضايي

شـوند بـه    وقتي كه مبادالت بيشتري توسط يك كارآفرين سازماندهي مي ) 29( .افزايش خواهند يافت

هاي متفاوتي انجام خواهنـد   شان متفاوت خواهد بود يا اينكه در مكان رسد كه مبادالت يا نوع نظر مي

شـود، كـارايي    اين موضوع دليل ديگري براي توضيح آن است كه چرا وقتي بنگـاه بزرگتـر مـي   . شد

اختراعاتي كه از طريـق كـاهش توزيـع فضـايي عوامـل توليـد را بـه        . كند ش پيدا ميگرايش به كاه

تغييراتي نظير تلفن و تلگراف كه  ) 30( .شوند سازند، باعث افزايش اندازة بنگاه مي تر مي يكديگر نزديك

. شوند، موجب افزايش اندازة بنگـاه خواهنـد شـد    به لحاظ فضايي باعث كاهش هزينة سازماندهي مي

   )32(و)31( .شوند بخشند باعث افزايش اندازة بنگاه مي تغييراتي كه فنون مديريتي را بهبود مي همة

تـوان جهـت ارائـه معـاني      بايد توجه داشته باشيم كه تعريفي كه در باال از بنگاه ارائه شـد را مـي  

                                                           
1. spatial distribution 
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1تركيب"هاي  تري از عبارت دقيق
2ادغام"و  "

گيـرد كـه    تركيب وقتي صـورت مـي   ) 33( .به كار برد "

شـدند اكنـون توسـط يـك كـارآفرين       مبادالتي كه پيش از اين توسط دو يا چند كارآفرين انجام مـي 

شود، وقتي كه اين عمل سـازماندهي مبـادالتي را دربـر     تركيب تبديل به ادغام مي. سازماندهي شوند

بنگاه از طريق يكي يا هر دوي . شدند ميها در يك بازار انجام  گيرد كه پيش از اين بين كارآفرين مي

از طريـق فنـون معمـوليِ تحليـل      "ساختار صنعتي رقابتي"تمام . تواند گسترش يابد ها مي اين روش

  .شود پذير مي اقتصادي كنترل

  بخش سوم. 3

اي كه در بخش قبل بررسي كرديم به طور كامل توسـط اقتصـاددانان مـورد غفلـت واقـع       مسئله

الذكر براي پيدايش يك بنگـاه در يـك    الزم است بررسي كنيم كه چرا داليل فوقاكنون  .نشده است

  .اند ترجيح دارد كه پيشنهاد شده ياي تخصصي نسبت به ساير توضيحات اقتصاد مبادله

ايـن ديـدگاه   . شود كه دليل وجود بنگاه را بايد در تقسيم كار جستجو كرد گاهي اوقات عنوان مي

بـر اسـاس   . گاهي كه موريس داب نيز آن را پذيرفته و گسترش داده استباشد، ديد مي 3پرفسور آشر

رشد اين تفكيك اقتصادي . ... باشد نتيجه پيچيدگي فزايندة ناشي از تقسيم كار مي"اين نگرش بنگاه 

هـا ايـن    نيروهـايي كـه بـدون آن   . آورد وجود مي ساز را به نياز به برخي نيروهاي يكپارچه] تقسيم كار[

در يك نظام اقتصـادي تفكيـك شـده، صـنايع مختلـف را      . ج و مرج منتهي خواهد شدتفكيك به هر

: جواب اين بحث روشـن اسـت   )34(".ساز در نظر گرفت توان مصاديق برجسته اين نيروي يكپارچه مي

. قبالً نيز به شكل سازوكار قيمت وجود داشته است "يافته ساز در يك اقتصاد تفكيك نيروي يكپارچه"

د مهم علم اقتصاد اين است كه نشـان داد هـيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه فـرض شـود         شايد دستاور

بنابراين، دليل ارائه شده توسط مـوريس  ) 35(.شود منجر مي] هرج و مرج[به آشفتگي  4تخصصي شدن

بايد ) كارآفرين(ساز  است كه چرا يك نيروي يكپارچه آنچه بايد تبيين شود اين . داب قابل قبول نيست

  .شود) يعني، سازوكار قيمت(ساز ديگر  يك نيروي يكپارچهجايگزين 

                                                           
1. combination 
2. integration 
3. usher 
4. specialisation  
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توان در  اند را مي داليلي كه جهت تبيين اين واقعيت ارائه شده) ترين شايد هم مقبول(ترين  جذاب

اطمينان و سود ريسك، عدمكتاب 
هاي وي را بـا جزئيـات    در اينجا ديدگاه. پرفسور نايت يافت 1

  .دهيم بيشتري مورد بررسي قرار مي

  :كند پرفسور نايت بحث خود را با نظامي كه در آن عدم اطمينان وجود ندارد آغاز مي 

اين باور وجود دارد كه كنش كامالً آزادانه و بدون تباني افراد جامعه موجـب شـده   "

زندگي اقتصادي از طريق تقسيم كار اوليه و ثانويه، استفاده از سـرمايه و غيـره   است كه 

اي شـبيه آمريكـاي    تا بـه نقطـه   رودش يپيابد و ين مسير توسعه در ا شود وسازماندهي 

خوانـد، سـازمان داخلـي     كه ما را به تأمل فـرا مـي   يواقعيت اصل .رسد يمعاصر و امروز

نكه هر فـردي،  ياطمينان و ا در صورت فقدان كامل عدم. ها يا مؤسسات مولد است گروه

ا يـ چيزي با ماهيت مديريت مسئول گاه  ، هيچداشته باشدها  دانش كاملي دربارة موقعيت

حتـي مبـادالت   . وجود نخواهد داشـت  يهاي مولد اقتصاد از نوع كنترل فعاليت يتيماه

شود و جريـان مـواد خـام و خـدمات مولـد بـراي        بازاري به معناي واقعي آن يافت نمي

 )36(."مشتري، كامالً خودكار خواهد بود

نتيجه يـك فراينـد بلنـد مـدت كسـب      "توانيم اين تعديل را  پرفسور نايت معتقد است كه ما مي

تصـور كنـيم   "تصور كنيم، در حالي كه ضرورتي ندارد  "هاي آزمون و خطا تجربه تنها از طريق روش

از پيش تعيين شده ) هارموني(كه هر كارگري دقيقاً كار درست را در زمان درست و با يك هماهنگي 

هـا بـراي    ممكـن اسـت مـديران، نـاظران و ماننـد ايـن      . در تعامل با ديگر كارگران انجام خواهد داد

، گرچه اين مديران ممكـن اسـت صـرفاً يـك     "هاي افراد وجود داشته باشند هماهنگ ساختن فعاليت

  )37(. "بدون هيچ نوع مسئوليتي"عملكرد روتين داشته باشند، 

  :مي دهدسپس پرفسور نايت اين چنين ادامه 

جهل و ضرورت عمل كردن براسـاس عقيـده و    وجوديعني (عدم اطمينان  ورودبا "

گونـه، خصوصـيت بحـث بـه كلـي تغييـر        اين وضعيت بهشـت  به )به جاي دانش ٢نظر

يا به عبارت ديگر، اجراي واقعـي  ( 3در هنگام وجود عدم اطمينان، انجام امور. ... كند مي

                                                           
1. Risk,Uuncertainty and Profit  
2. opinion 
3. doing things 
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مشكل اوليه و اصلي عبارت خواهـد بـود از   . شود مي به مشكلي ثانويه تبديل) ها فعاليت

  )38(."گيري در خصوص اينكه چه كار انجام بدهيم و چگونه آن را انجام بدهيم تصميم

  .است  شده 1حقيقت وجود عدم اطمينان، مسبب پيدايش دو ويژگي مهم سازمان اجتماعي

بـراي بـازار توليـد    هـا   بيني تماماً غيرشخصي از خواسته اوالً، كاالها براساس پيش"

توليدكننـدگان مسـئوليت   . هـاي خـود توليدكننـدگان    شوند نه براي ارضاي خواسـته  مي

بينـي و در   ثانياً، كـار پـيش  . شوند دار مي كنندگان را عهده هاي مصرف بيني خواسته پيش

اعظم هدايت فناورانه و كنترل توليد هنوز هم بـه مقـدار زيـادي بـر      بخشهمان زمان 

 ،لي از توليدكنندگان متمركز است، و ما با يـك كـارگزار جديـد اقتصـادي    روي طبقة قلي

وظيفـة  هنگـامي كـه عـدم اطمينـان وجـود دارد،      . ... شـويم  روبرو مـي  ،يعني كارآفرين

 .كند گيري دربارة اينكه چه كاري را چگونه انجام دهيم، بر اجرا ارجحيت پيدا مي تصميم

مولد يك موضوع مكانيكي و كـم اهميـت   هاي  در آن صورت ديگر سازمان داخلي گروه

گيري بـه امـري    سازي نحوه كنترل و تصميم متمركز] اين شرايطتحت . [شود تلقي نمي

ناپـذير   اجتناب "متمركزسازي"، فرايند به عبارت ديگر. مهم و ضروري تبديل خواهد شد

    )39(".شود مي

  :ترين تغيير اين است بنيادي

پذيرد و يا اينكـه شـخص    باك ريسك را مي نظامي كه در آن شخص جسور و بي"

وسيله تضمين درآمـدي معـين در ازاي انجـام تكليفـي خـاص بيمـه        را به مرددترسو و 

ار غيرمعمول يغيرعملي يا بساين ، آنچنان كه ما از طبيعت بشر شناخت داريم. ... كند مي

را بـدون داشـتن قـدرت هـدايت      يگـر يد يهـا  ك فرد نتيجة قطعـي كـنش  ياست كه 

ز بدون چنين ضمانتي خود يو از طرف ديگر، طرف دوم قرارداد ن. كارهايش ضمانت كند

شدن چندجانبة كاركرد،  يحاصل اين تخصص. ... گذارد نمي يار ويت و اختيرا تحت هدا

وجود اين سيستم در جهان، نتيجـة  . در صنعت است يسيستم دستمزد و مؤسسات تجار

  )40(".اقعيت عدم اطمينان استمستقيم و

واقعيت عدم اطمينان به اين معناست كه . كنند اين عبارات جوهرة نظريه پرفسور نايت را ارائه مي

                                                           
1. social organisation 
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يابـد كـه    اي ظهـور مـي   بنابراين به يكبـاره طبقـه  . بيني كنند هاي آتي را پيش مردم مجبورند خواسته

نظـام ايـن   . كننـد  شود، را هـدايت مـي   يهاي ديگران، يعني كساني كه دستمزدشان تضمين م فعاليت

كند، و اين بدان خاطر است كه قضاوت خوب عموماً از اعتماد به قضاوت يك فرد بـه   چنين عمل مي

  )40( .آيد دست مي

اول از . رسد كه پرفسور نايت در چندين زمينه در را براي انتقاد از خود باز گذاشته است به نظر مي

كند، اين حقيقت كه اشخاصي خاص قضـاوت يـا دانـش بهتـري      مي همه، همچنان كه خود او اشاره

توانند از اين دانش كسـب   دارند به اين معنا نيست كه آنها تنها از طريق مشاركت فعاالنه در توليد مي

كاري خدمات جمـع كثيـري از    و هر كسب. توانند مشاوره يا دانش خود را بفروشند آنها مي. درآمد كنند

ها يا دانش مورد  توانيم نظامي را تصور كنيم كه در آن تمام مشاوره مي. نمايد مي مشاوران را خريداري

مجدداً، اين امكان وجود دارد كه فرد بدون اينكه فعاالنه در توليد ] در نتيجه. [نياز خريداري شده است

يا دانـش  كنند، از قضاوت  مشاركت داشته باشد و صرفاً از طريق عقد قرارداد با اشخاصي كه توليد مي

كند، مثـالي از ايـن    بازرگاني كه براي تحويل در آينده اكنون خريد مي. بهتر خود پاداشي كسب نمايد

اما اين صرفاً به اين نكته اشاره دارد كه، كامالً اين امكـان وجـود دارد كـه    . دهد موضوع را نشان مي

] كه فرد پرداخت كننـده  آن[كه اعمالي خاص، بدون  پاداشي تضمين شده پرداخت شود مشروط بر آن

 "دارد كـه   پرفسـور نايـت عنـوان مـي    . ، انجام شـوند ]را به عهده گيرد[ها  هدايت عملكرد آن فعاليت

آنچنان كه ما از طبيعت بشر شناخت داريم، اين غيرعملي يا بسيار غيرمعمـول اسـت كـه يـك فـرد      

مطمئنـاً ايـن    ".كندهاي ديگري را بدون داشتن قدرت هدايت كارهايش ضمانت  نتيجة قطعي كنش

شوند، يعنـي پرداخـت مبلـغ     نسبت زيادي از مشاغل براساس قرارداد انجام مي. عبارت نادرست است

ايـن  . هاي معيني را انجام دهـد  شود مشروط بر آنكه وي فعاليت معيني به مجري قرارداد تضمين مي

هـاي نسـبي تغييـر     ام قيمتاما، اين بدين معناست كه نظ. شود قرارداد هيچ نوع هدايتي را شامل نمي

واقعيتي كه پرفسـور   ) 41(.يافته است و يا اينكه ترتيبات جديدي در مورد عوامل توليد اتخاذ خواهد شد

طرف دوم بدون وجود چنين تضميني خود را تحت هدايت "كه  كند، مبني بر اين نايت به آن اشاره مي

سرانجام، به نظر مهم است توجـه  . ا نداردربطي به مسئله مورد بررسي م "طرف اول قرار نخواهد داد

اطمينان وجود ندارد پرفسور نايت معتقـد   داشته باشيم كه، حتي در يك نظام اقتصادي كه در آن عدم
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كنندگان وجود خواهند داشت، گرچه از نظر او آنهـا صـرفاً يـك كـاركرد روتـين را       است كه هماهنگ

خواهنـد بـود، و ايـن     "بدون هيچ نوع مسـئوليتي "نها كند كه آ او بالفاصله اضافه مي. دهند انجام مي

شـود و چـرا؟ بـه     كند كه توسط چه كسي به آنها پرداخت مي سخن اين پرسش را به ذهن متبادر مي

  .شود كند كه چرا سازوكار قيمت از دور خارج مي رسد كه پرفسور نايت دليلي ارائه نمي نظر مي

  بخش چهارم. 4

ـ  به نظر مهم است كه يك نكته ت پرسـش   اكميلي را بررسي كنيم و آن نكته ارتباط اين بحـث ب

  .است "منحني هزينة بنگاه"زمينه عمومي در 

شود كه تحت شرايط رقابت كامل، اگر منحني هزينه صعودي باشد  گاهي اوقات چنين فرض مي

شود،  مي در حالي كه تحت شرايط رقابت ناقص اندازه بنگاه محدود )42(بنگاه محدود خواهد شد،  اندازة

 )43( .زيرا توليد بيشتر از سطحي كه در آن هزينه نهايي برابر درآمد نهايي است ارزشي نخواهد داشـت 

رسد  اما واضح است كه يك بنگاه ممكن است بيش از يك محصول توليد كند، و بنابراين به نظر مي

ل يا اين واقعيت كه دليل موجهي براي اينكه چرا شيب صعودي منحني هزينه در وضعيت رقابت كام

بنگـاه    كه تحت شرايط رقابت ناقص هزينه نهايي همواره كمتر از درآمد نهايي نخواهد بود بايد اندازة

گيـرد كـه تنهـا     كننده را در نظر مي اين فرض ساده )45(خانم رابينسون) 44(. را محدود سازد وجود ندارد

به وضوح مهم است كه بررسي شود چگونه تعداد محصوالت توليد شـده  . شود يك محصول توليد مي

كند كه تنها يـك محصـول    اي كه فرض مي شود، در حالي كه هيچ نظريه توسط يك بنگاه تعيين مي

  .اهميت باشد تواند به لحاظ عملي خيلي حائز شود نمي توليد مي

شايد بتوانيم اين گونه پاسخ دهيم كه تحت شرايط رقابت كامل، از آنجايي كـه هـر چيـزي كـه     

توان به قيمت رايج فروخت، لذا نيازي به توليد هيچ نوع محصول ديگـري وجـود    شود را مي توليد مي

د داشته باشد كه در اي وجو گيرد كه ممكن است نقطه اما اين استدالل اين حقيقت را ناديده مي. ندارد

آن سازماندهي مبادالت يك محصول جديد نسبت به ادامه سـازماندهي مبـادالت محصـول قـديمي     

، تصـور  1به پيروي از فـون ثـونن  . توان به تصوير كشيد اين نكته را به شيوة زير مي. تر باشد هزينه كم

                                                           
1. Von Thunen 
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ي در اطراف ايـن نقطـه   هاي و صنايعي كه در حلقه 1كنيد كه يك شهر وجود دارد با يك مركز مصرف

 Cو  A ،Bاين شرايط در شكل زير به تصوير كشـيده شـده اسـت كـه در آن     . اند مركزي قرار گرفته

  .دهند صنايع مختلفي را نشان مي

 

  
  

اكنون به موازاتي كه او . كند آغاز مي xكارآفريني را در نظر بگيريد كه كنترل مبادالت را از نقطة 

يابـد تـا اينكـه در     دهد هزينه سازماندهي افزايش مي گسترش مي (B)فعاليتش را در محصول مشابه 

بنـابراين بـه   . شـود  باشد برابر مـي  يك نقطه اين هزينه با هزينه محصول غيرمشابهي كه نزديكتر مي

بعد محصوالت بنگاه بيش از يـك مـورد را شـامل     يابد از اين نقطه به موازاتي كه بنگاه گسترش مي

امـا بـراي نشـان دادن     )46(اين طرز برخورد با مسئله بـه وضـوح نـاقص اسـت،    ). Cو  A(خواهد شد 

  موضوع ضروري است كه صرف اثبات چرخش رو به باالي منحني هزينه محدوديتي براي انـدازة  اين

مل را بررسي كرديم؛ البته توضيح رقابـت نـاقص بـه    تا اينجا ما حالت رقابت كا. كند بنگاه ايجاد نمي

  . نظر روشن است

هـاي بـه كـارگيري     يعنـي، هزينـه  (هاي بـازاري   ما مجبوريم كه هزينه  بنگاه،  جهت تعيين اندازة

هـاي مختلـف را در نظـر بگيـريم و سـپس       هـاي سـازماندهي كـارآفرين    ، و هزينه)سازوكار قيمت را

اينجاست كه . گاه چه تعداد محصول و به چه ميزاني توليد خواهد كردتوانيم تعيين كنيم كه هر بن مي

                                                           
1. consuming center 
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سـازد كـه دسـتگاه     هـايي را مطـرح مـي    رسيم كـه پرسـش   مي "رقابت ناقص"دربارة  1به مقاله شاو

رسـد عـواملي    به نظر مي ) �٧(.هاي هزينة خانم رابينسون از ارائه پاسخ به آنها ناتوان است منحني

  .ه شد، با اين موضوع مرتبط باشندكه در باال به آنها اشار

  بخش پنجم. 5

كه مـن درايـن    "بنگاه"ماند و آن اين است كه ببينيم آيا مفهوم  اكنون تنها يك وظيفه باقي مي

توان در عمل از طريق بررسي رابطة حقـوقي   مي. مقاله بسط دادم، با دنياي واقع مطابقت دارد يا خير

2خدمتكارارباب و "طور طبيعي، رابطة  كه به
3كارفرما و كارگر"يا  "

، بـه بهتـرين   )48(شود خوانده مي "

اصول اين رابطه، بـه  . دهد شكل به پاسخگويي به اين سؤال پرداخت كه چه چيزي بنگاه را شكل مي

  :صورت زير ارائه شده است

در  ارائه خدمات شخصي به ارباب يا وابستگان به ارباب را انجام دهـد،   خدمتكار بايد وظيفه) 1("

  .براي فروش كاالها يا مانند آن است يغير اين صورت قرارداد، قرارداد

ارباب بايد حق كنترل كار خدمتكار را داشته باشد، خواه شخصاً يا از طريق يك خـدمتكار يـا   ) 2(

دهد كه به خدمتكار بگويـد   اي اين استحقاق را به ارباب مي چنين حق كنترل يا مداخله. كارگزار ديگر

و چه زماني كار نكند، و چه كاري انجام دهد و چگونه ) در محدودة ساعات كاري(كار كند  چه زماني

اين حق ويژگي سلطه را در اين رابطـه نشـان   ). با توجه به شرايط مربوط به خدمت(آن را انجام دهد 

هـا  شـود تـا تن   مستقل، يا از كسي كه به كار گرفته مـي  4كار دهد  و يك خدمتكار را از يك پيمان مي

كار يـا مجـري در انجـام     در حالت دوم، پيمان. كند حاصل كارش را به كارفرمايش بفروشد متمايز مي

كارفرمايش نيست؛ در ايـن حالـت كارفرمـا بايـد كـار مجـري را       ] سلطه[كار يا خدمت، تحت كنترل 

  )49(."هدايت و مديريت كند تا بتواند آنچه را كه در قرارداد تعهد كرده است اجرا كند

ابراين، مطابق با مفهوم اقتصادي كه در باال مطرح ساختيم، اين واقعيت هدايت و رهبري است بن

جالب است كه به سخنان پروفسور . دهد را تشكيل مي "كارفرما و كارگر "كه جوهرة مفهوم حقوقي 

                                                           
1. Shove  
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3. employer and employee 
4. contractor 
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  :اي داشته باشيم نيز در اين زمينه اشاره 1بات

كند، فقدان يا وجود دستمزد  ايز ميرا از يك خدمتكار متم 2چيزي كه يك كارگزار"

بلكه، بيشتر به آزادي كارگزار در  .العمل كار انجام شده نيست ثابت يا پرداخت صرف حق

  )50(".انجام كارش ربط دارد

گيري كنيم كه تعريفي كه ما از بنگاه ارائه كرديم، به آن بينشي كه  نتيجه گونه توانيم اين پس مي

  . ك استيوجود دارد بسيار نزد در عالم واقع نسبت به بنگاه

باشد؟ اين موضوع بايد روشـن   پذير نيز مي اما، آيا تعريف ما كنترل. گرايانه است بنابراين، تعريف ما واقع

كنـيم، اصـول مارژيناليسـم بـه      هنگامي كه چگونگي وجود يك بنگاه بزرگ را تشريح و بررسي مـي . باشد

است كه آيا وارد كردن يك مبادلة اضـافي ديگـر بـه قلمـرو     همواره سؤال اين . كند خوبي و روان عمل مي

هـاي سـازماندهي در داخـل بنگـاه، يـا بـا        سازماندهي بنگاه سودمند است يا خير؟ در حالت نهايي، هزينـه 

هاي موجود در سازماندهي مبادله از طريق سازوكار قيمت،  ديگر، يا با هزينه  هاي سازماندهي در بنگاه هزينه

رگانان دائماً در حال آزمايش، و تا حدي كنترل، هستند و از اين طريق تعـادل حفـظ خواهـد    باز. برابر است

اما بديهي است كه عوامـل پويـا نيـز داراي    . دهد اين امر، موقعيت تعادل را براي تحليل ايستا ارائه مي. شد

ل بنگـاه و بـر   اي هستند، و بررسي اثري كه تغييرات بر هزينـة سـازماندهي در داخـ    اهميت قابل مالحظه

تـر   تر يا كوچـك  ها بزرگ تواند ما را قادر سازد تا توضيح دهيم چرا بنگاه هاي بازاري دارد، معموالً مي هزينه

رسد تحليل بـاال رابطـة ميـان     همچنين به نظر مي. داريم 3بنابراين، ما يك نظرية تعادل متحرك. شوند مي

بينـي و عمـل    ابتكار عمل به معنـي پـيش  . ه استابتكار عمل يا مؤسسات تجاري و مديريت را روشن كرد

مديريت درست، صرفاً به معني واكنش بـه  . كردن از طريق سازوكار قيمت با انعقاد قراردادهاي جديد است

طـور طبيعـي، دو    كـه بازرگـان بـه    اين. تغييرات قيمت و آرايش مجدد عوامل توليد تحت كنترل خود است

در نهايت . هاي بازاري است كه در باال مورد بحث قرار گرفت جة هزينهكند، نتي كاركرد را با هم تركيب مي

امـا  . كارآفرين چيست "محصول نهايي"تر بيان كنيم، منظور از  طور دقيق سازد به اين تحليل ما را قادر مي

  . برد سازي بسيار فراتر مي توضيح اين موضوع، ما را از كار نسبتاً سادة تعريف و روشن
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3. moving equilibrium 
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  ها نوشت پي

  12، ص است يجد ياقتصاد موضوعنسون، جون، يراب )1(

 . 1934، مارچ ية اقتصاديكالدر، نشر. اثر ان "تعادل بنگاه"د به يرجوع كن) 2(

 .6، ص يد به منبع قبليرجوع كن) 3(

 .224-223، صص يدربارة شرح حال زندگ يمقاالتنز، يجان مينارد ك) 4(

 .63، ص يت علوم اقتصاديت و اهمينز، ماهيراب. ال) 5(

رابرتسـون، در اثـر خـود بـه نـام      . اچ. يو د شـود  يجا آورده م نيدر انقل قول  ف، به صورتيتعراين ) 6(

، "ت تجـارت يريدر مد ييروندها"ز پروفسور آرنولد پلنـت در  يو ن 85، ص "كنترل صنعت"

ـ ن "Allied Sbipping Control"ف در يـ ن تعريا. د كرده استيي، آن را تأ1932ه، ياقتصاد، فور ز در ي

 .آمده است 17-16صفحات 

 .ديرجوع كن 1933 ي، اقتصاد، م"يروند تفكر اقتصاد "ك، يها. يا. به اف) 7(

 .ديرجوع كن يبه منبع قبل) 8(

 .ديرجوع كن 85، ص يبه منبع قبل) 9(

كـنم كـه در يـك نظـام      به فرد يا افرادي اسـتفاده مـي   شارهمن از عبارت كارآفرين براي ا ه،در ادام) 10(

 .گيرند ع بر عهده ميبسازوكار قيمت را در هدايت منا نقش ،رقابتي

  .26، ص يع پارچه بافيبررسي صنا) 11(

 .ديرجوع كن 71، ص يبه منبع قبل) 12(

عرضه و "ن به اثر هندرسون با عنوان يهمچن. 20، ص يشرفت اجتماعيو پ يدار هيمؤسسات سرما) 13(

 . ديرجوع كن 5-3ص  "تقاضا

 ريـزي  گيرد، در برنامـه  هدايت صنعت را بر عهده ميو كنترل  ،وقتي دولت روشن است كه يبه خوب) 14(

درك  كـه معمـوالً  چـه   آن. داد يانجـام مـ   ،سـازوكار قيمـت   دهد كه قبالً كاري را انجام مي آن، يبرا

در حال انجام كـاري   ،هاي خود بخش انيمست كه هر بازرگاني در سازماندهي روابط ا اين ،شود مين

در پاسخ آقـاي دوربـين بـه     يا هبنابراين نكت. انجام شودتوانست از طريق سازوكار قيمت  كه مي است

ن است يو آن نكته اوجود دارد  كنند ريزي اقتصادي تأكيد مي در برنامه موجود كه بر مشكالت يكسان

با مشكالت مشابهي روبرو هستند و بايـد بـراي ايـن مشـكالت بـه       بازرگاناننيز رقابتي  كه در نظام

ـ ر در اقتصـاد برنامـه   يمحاسبات اقتصاد"به  شودرجوع ( حل باشند دنبال راه  "شـده  يزي
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ريزي اقتصادي بر  ست كه برنامها اين ،اين دو مورد انيمتفاوت مهم ) 1936، دسامبر ية اقتصادينشر

ـ يابنـد، ز  طور اختياري ظهور مي ها به كه بنگاه درحالي ،شود صنعت تحميل مي ة دهنـد  هـا ارائـه   آن راي

ريزي وجود  از برنامه "اي بهينه"رقابتي، حد  نظامدر يك . كاراتر براي سازماندهي توليد هستند يروش

 !دارد

ة ي، نشـر "كـار در صـنعت فـوالد    يرويتحرك ن"با عنوان ) Harry Daws(ز ودا ياثر هر اب )15(

بـه خـرده   درآمـد بهتـر را    يافـراد مـاهر دارا   شيل گرايدل" يو. سه شوديمقا 1934، مارچ ياقتصاد

و از آن  "دانست ياستقالل مبه ) در زندگي يك كارگر ياصلهدف  اغلب(آنها  ليتما ، فروشي و بيمه

 .)86ص( اد كردين باره يدر ا يبه عنوان مثال

از  يرخـ شـود ب  گفتـه مـي   كـه  يطـور  بـه  .ت مشـاهده شـده اسـت   ي، در واقعمسئله، اين به هر حال) 16(

 .كنند شان دريافت مي كمتر از دستياران ،داران كوچك مغازه

، مـارچ  ية اقتصـاد ينشـر  "نـده يادداشت آي: ب بازاريمعا"شاو، در اثر خود با عنوان . اف. يج) 17(

 گرچهممكن است وجود داشته باشد،  ياتكه چنين ترجيح كند ي، اشاره م1ادداشت ي، 116، ص 1933

 .شده استاشاره عكس مثالي است كه در متن  تقريباً ،است ارائه كرده يمثالي كه و

 "تعادل) ييجبرگرا(شده دربارة  يطبقه بند يادداشتي"كالدور با عنوان . اثر ان بر اساس) 18(

بـر  ايستا اسـت كـه    ةينظريكي از فرضيات  ن موضوع،ي، ا1934ة ي، فوريبر مطالعات اقتصاد يمرور

موضـوع، بـه طـور    امـا ايـن    ".براي تمام افراد شناخته شده اسـت  ،ينسب هاي مام قيمتت"طبق آن 

 .نيستصادق در دنياي واقعي  يروشن

 ين اثر را مورد توجه قرار داده است، به اعتقـاد و ي، ايدار هيدر بحث دربارة توسعة سرما آشرپرفسور ) 19(

بـر   يا مقدمـه ( "اسـت بوده هدر دادن انرژي  صرفاً ،خريد و فروش متوالي محصوالت نيمه تمام"

ـ ا يبـه بررسـ  دهد و  نمي بسطاين ايده را  ياما و. )13، صانگلستان يخ صنعتيتار ن موضـوع  ي

 .خريد و فروش هنوز وجود دارندات يعملكه چرا  پردازد ينم

داوطلبانـه  اين بردگي البته . استباشد امري ممكن ثابت  كارآفرين  عدم محدوديت بر قدرتاين كه ) 20(

، 18ص  "قانون اربـاب و خـدمتكار  "نظر پرفسور بات در اثرش با عنـوان   بر اساس. خواهد بود

 .باطل و غيرقابل اجرا خواهد بود ،چنين قراردادي

باشـد  موضوع اين  ةكنند كه تعيين م كرديترس يريناپذ انعطافصريح و  البته ممكن نيست خط و مرز) 21(

وجـود داشـته   باره  نيدر ازياد يا كمي  يها دستورالعملممكن است . ريخكه آيا بنگاهي وجود دارد يا 
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و  كارفرمـا اربـاب و خـدمتكار يـا     ةاين سؤال حقوقي است كه آيا رابطبه شبيه  در واقع، آن امر. باشد

 .ان شده استيب مسئلهاين د كه دربارة يتوجه كن يمطالببه در ادامه، . ريخوجود دارد يا  كارگزار

 .شده است بررسي يبا جزئيات بيشتر ،پروفسور نايت يها ديدگاهمه، در ادا) 22(

ـ لنـدن، چـاپ جد   يبر چاپ مجدد، مدرسة اقتصاد يا ، مقدمهنان و سوديسك، عدم اطمير) 23( د، ي

 .    1933، 16شمارة 

 "كننـدگان  مصرفانتخاب " پايان دادن و برانداختند كه تنها با نوجود دار خاصيهاي بازاري  هزينه) 24(

باال باشند كـه   آنقدرها  اين هزينهممكن است . هاي خرده فروشي هستند ها هزينه اين .شوند مي حذف

 ةبـه انـداز   ،انـد  زيرا محصول اضافي كه به دسـت آورده  ،ها را بپذيرند تمايل داشته باشند سهميه افراد

 .ارزد شان مي زيان انتخاب

كـه   ،توان متجانس در نظر گرفت ميدر بازار را  وجودمكه مبادالت  بر اين است بحث فرضن يدر ا) 25(

 .رديگ يمه مورد توجه قرار ماين پيچيدگي در ادا. است ينادرستفرض در واقعيت  يروشنبه 

. ياثـر ا هاي متفاوت بـه   با اندازه ييها بنگاه بهتوليد  عوامل عرضهتغييرات قيمت  بارةبراي بحث در) 26(

شـود  اوقات گفته مـي  يگاه .ديرجوع كن "ير صنعت رقابتساختا"نسون، با عنوان يراب. يج. يا ،

 ،كنـد  افزايش پيدا مي زين توانايي سازماندهي عرضهقيمت  ،شود تر مي بزرگ بنگاه ةاندازكه  طور همان

يك در رأس ادارات تا  ت كننديفعالوكار كوچك مستقل  س يك كسبأدهند در ر افراد ترجيح ميرا يز

ب يترك"و اثر مك گراگر با عنوان  53، ص "اعتماد مسئله"با عنوان به اثر جونز . سازمان بزرگ

ســازي  بهينــهكســاني اســت كــه از  انيــم ايــن بحــث مشــترك. ديــمراجعــه كن 63ص  "يصــنعت

)Rationalisation( دليل بهاما  ر هستند،كارات ،تر شود كه واحدهاي بزرگ گفته مي. كنند طرفداري مي 

 با وجـود حتي  ،دهند مستقل بمانند آنها ترجيح مي تر، آفرينان كوچككارانه موجود در نزد يفردگراروح 

هـا بـه ارمغـان     تواند بـراي آن  سازي صنعت مي بهينهتحت شان  ش در كارايييافزادرآمد باالتري كه 

 .آورد

كالدور . ن مسئلة خاص، به اثر انيشتر دربارة ايمطالعة ب يبرا. ن بحث، خالصه و ناقص استيالبته ا) 27(

نسـون بـا عنـوان    يراب. يا. يو اثـر ا  1934، مـارس  ية اقتصـاد يدر نشـر  "تعادل بنگاه"عنوان با 

 .ديمراجعه كن 1934، ژوئن ية اقتصاديدر نشر "ت و اندازة بنگاهيريمسئله مد"

 .ارائه شده است يفين اصطالح، در ادامه تعريدربارة ا) 28(

. جـي . يا. يقـبالً ا ). بـه منبـع قبلـي   شود  رجوع(است د كرده يتأك مسئلهاز  بعداين بر  كالدور . ان) 29(
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ن موضوع يت ايز به اهمين 106-83صص  "يساختار صنعت رقابت"نسون در اثرش با عنوان يراب

هـاي سـازماندهي در    قيمـت، هزينـه   تغييراتكه افزايش در احتمال  شود يفرض م. كرده استاشاره 

 .دهد افزايش مي -كه محتمل استچيزي  -مبادالت در بازار جامان يها نهياز هزبيشتر را درون بنگاه 

ـ (اشاره كرده است  اهميت برخورد با واحد فنينسون  به يراب. يج. يا. يا) 30( ، يرجوع شود به منبع قبل

بنگـاه   ن،يبنـابرا بيشتر خواهد بود و  عواملتر باشد، تمركز  هر چقدر واحد فني بزرگ. )33-27صص 

 .هد بودتر خوا بزرگاحتماالً 

هاي استفاده از سـازوكار   هزينههم هاي سازماندهي و  هزينه هم، اختراعاتكه بيشتر  كردبايد اشاره ) 31(

ش يگـرا  بنگـاه  ةانـداز ا كاهش يبه افزايش اختراع در چنين مواردي، اينكه . دهد قيمت را افزايش مي

بـراي مثـال، اگـر تلفـن      .داشتها بستگي خواهد  به اثر نسبي اين دو مجموعه از هزينهداشته باشد، 

 آن، هاي سازماندهي كـاهش دهـد، آنگـاه اثـر     هاي استفاده از سازوكار قيمت را بيشتر از هزينه هزينه

 .خواهد بودبنگاه كاهش اندازه 

ـ  يتوسـعه اقتصـاد  س داب در اثرش به نام يمور) 32( ايـن نيروهـاي پويـا    دربـارة   68، ص هيروس

كـار تحـت   در آن به عنـوان جـايي كـه    ( ها كارخانه زوري،كار  اماتمبا ". ان كرده استيب يحاتيتوض

 نكـه مجـدداً بـا ابـداع    ياز دست دادند، تـا ا علت وجودي خود را ) شد يمسرپرست سازماندهي  انهيتاز

م يدهـ تشـخيص   ظاهراً مهم است ".افتنديجايگاه خود را باز 1846دوران بعد از سال در  برق ماشين

و  بلكـه نيروهـا  ، نبـوده محـض  تـاريخي   تصـادف يـك  ، اي كارخانهنظام به  يخانگ نظامگذار از كه 

با اين واقعيت نشان داده شـده اسـت كـه امكـان      امر اين. علت آن بوده استاقتصادي  هاي ضرورت

ايـن  . و بـالعكس  ه،همانند مثال روسي ،حركت كنيم ينظام خانگاي به يك  كارخانه نظامدارد از يك 

در آن فـراهم  سازوكار قيمـت   شدن ياتيامكان عملاست كه ) serfdom( ارباب و رعيتيجوهره نظام 

ـ با وجود ا. ت امور بپردازديبه هدا  دهنده سازمان كه يك اي نيست جز آن ، چارهبنابراين. شود ينم ن، ي

 يتـا زمـان  امد يد نين امر پديا. يافتاجازه عمل مت يقسازوكار  شد، يسپر ارباب و رعيتيوقتي نظام 

سـازوكار   انجام شود تـا  ييها پرداختبه آنها  كه جذب كردكارگران را به يك مكان  كه ماشين آالت

 . ديد آيپدقيمت حذف شود و بنگاه اقتصادي دوباره 

 .شود يمناميده  "يو افق ادغام جانبي"شود، تركيب  خوانده مي "ادغام عمودي" اين معموالً) 33(

دربـارة   يا خالصـه تـوان در   هاي پروفسور آشر را مي ديدگاه .ديمراجعه كن 10ص ،به منبع قبلي) 34(

 .افتي 18-1صص ، انگلستان شدن يخچه صنعتيتار
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ـ توزكالرك در اثرش با نام . يب. ينظرات جبا ) 35( ـ نظراز  يو. ديـ سـه كن يمقا 19ص ، ع ثـروت ي ة ي

 .كند صحبت مي "صنعتي ةسازمان جامع ةينظر"به عنوان  مبادله

 267نان و سود، ص يسك، عدم اطمير) 36(

 .ديمراجعه كن 267-8، صص يبه منبع قبل) 37(

 .ديمراجعه كن 268، ص يبه منبع قبل) 38(

 .ديمراجعه كن 268-95، صص يبه منبع قبل) 39(

 . ديمراجعه كن 269-270، صص يبه منبع قبل) 40(

 .ديمراجعه كن 270، ص يبه منبع قبل) 41(

 گرچـه، . اقتصادي خصوصي داشـت مؤسسة يك  ،ها وجود بنگاه بدونتوان  يمدهد كه  اين نشان مي) 42(

از  -1آن هـم،  ( گـذارد  هاي نسـبي اثـر مـي    قيمت نظاماقتصادي، كه بر  ةسسؤدر عمل دو كاركرد م

كه نظام  ،مديريت از طريق -2 و ها؛ بيني پيش ق با اينمطابعمل كردن ها و  بيني خواسته پيشطريق 

ـ از طرطبيعـي  طـور   به) پذيرد ميداده شده اي  را به عنوان مقوله يسبهاي ن قيمت  ق افـراد يكسـاني  ي

افـرادي متفـاوت در نظـر    نهـا  آكـه   ظاهراً براي مقاصد نظري مهم است با وجود اين. شود انجام مي

 .رديگ يمر ادامه مورد بحث قرار داين نكته . گرفته شوند

مراجعه  "ها ت و اندازة بنگاهيريمسئلة مد"سون با عنوان نيز اثر رابياز كالدور و ن يبه منبع قبل) 43(

 . ديكن

 .داند يكوچك م يها بنگاه يبقا يحل رقابت ناقص برا ن را راهينسون ايراب) 44(

ـ ، مراجعـه كن 1، يادداشـت  249به همان منبع قبلـي، ص  (نسون يراب گيري رسد نتيجه يبه نظر م) 45(  )دي

در  "و كامـل  يرقابـت انحصـار  "ت در اثرش با عنوان يوا. يهوراس ج .باشدغلط  طور قطع به

به  .كرده است يروينيز از رابينسون پ 27نوشت  ي، پ645، ص 1936، دسامبر كايامر يمجلة اقتصاد

 ".است اندازه بنگاه در شرايط رقابت انحصاري محدود است يهيبد"وايت اعتقاد 

 اقتصاد رقابت ناقص) 46(

ثير أه شده است، مكان تنها يكي از عواملي است كه بر هزينه سازماندهي تطور كه در باال اشار همان) 47(

 .گذارد مي

بسته به افـزايش تقاضـا   . 115، ص 1933، مارس ية اقتصادي، نشر"ب بازاريمعا"شاو، . اف. يج) 48(

. . . ": پرسـد  ، آقاي شاو مـي كنند مطالبه ميكنندگان   عرضههاي شهر و اثر آن بر قيمتي كه  در حومه
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اگر بحث موجود در متن درست باشد،  "كنند؟ شهر باز نمي  در حومه هايي ههاي قديمي شعب چرا بنگاه

 .تواند به آن پاسخ گويد نمي سوناين سؤالي است كه دستگاه خانم رابين

تفـاوت آنهـا در   . سـتند يگر نيكديبنگاه همانند  يو مفهوم اقتصاد "كارگر و كارفرما" يمفهوم حقوق) 49(

. باشدتواند هم بر كنترل دارايي و هم بر كنترل بر نيروي كار فرد داللت داشته  ن است كه بنگاه مييا

اما شباهت اين دو مفهوم در هنگام آزمون مفهوم حقوقي آنقدر نزديك است كه براي ارزيـابي ارزش  

 . شمار آيد مفهوم اقتصادي مفيد به

 .6، ص قانون ارباب و خدمتكاربات، ) 50(
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