
 3                                                                                                                       111دوفصلنامه برنامه و بودجه، شماره 

  
  
  

 براي آن هاي داللت و مبادله هزينه به متفاوت رويكردهاي
  ايران اقتصاد و كار و كسب محيط

  
 

  :نويسندگان
  ∗متوسلي محمود

  ∗∗نيكونسبتي علي
  ∗∗∗آبنيكي مرجان

  

  چكيده

 هـاي خاسـتگاه  جديـد،  نهـادي  اقتـصاد  كـه  شـود   مي داده نشان حاضر، مقاله در
 در جديـد،  نهـادي  اقتـصاد  در يكپارچگي معد .نيست يكپارچه كليتي و دارد متفاوتي
 با مبادله، هزينه بحث در كه طوري  به است، يافته بازتاب نيز مبادله هزينه به رويكرد

 ديگـري  و است متمركز آن رابط و بنگاه بر آنها از يكي كه هستيم روبرو رويكرد دو
 بـه  نـورث  رويكـرد  بـه  توجـه  با حاضر، مقاله در .كند  مي تأكيد كالن ساختارهاي بر

 يـك  عنـوان  بـه  قرارداد اجراي هزينه قراردادها، اجراي بر وي تأكيد و مبادله هزينه

                                                           
 motavaselim@yahoo.com                        تهران دانشگاه اقتصاد، دانشكده ،استاد گروه اقتصاد اجتماعي∗ 
 alinikoo77@yahoo.com                                                                       ارشد اقتصاد   كارشناس∗∗

 ارشد اقتصاد  كارشناس∗∗∗



 ...و مبادله هزينه به متفاوت رويكردهاي                                                                                                                    4

 هـاي   افتـه ي .شود  مي گرفته نظر در يانكوف كار و كسب محيط مدل در مستقل متغير
 مقطـع  طور  به و (OLS) معمولي مربعات حداقل روش از استفاده با كه حاضر بررسي
 بـين  معنـاداري  رابطـه  كه دهند  مي نشان است، شده انجام كشور 115 بين در زماني
 هـاي   مـدل  كـه   درحـالي  .دارد وجود كشورها اقتصادي رشد و قراردادها اجراي هزينه
 اقتـصادي  رشـد  تبيـين  درصـدد  فـراوان،  متغيرهاي بر تكيه با كار و كسب و محيط
 بيـين ت را رشـد  تغييـرات  از بـسياري  تنهايي به قراردادها اجراي هزينه متغير هستند،

 در متغيـر  مهمتـرين  قراردادهـا،  اجـراي  هزينه كه گفت توان  مي رو، اين از و كند  مي
 بـا  نهايـت،  در .گذارند  مي تأثير كار و كسب محيط بر كه است متغيرهايي ساير ميان
 قـرار  بررسـي  مـورد  ايران در شاخص اين وضعيت قراردادها، اجراي اهميت به توجه
  .شود مي پيشنهاد آن كاهش براي راهكارهايي و گيرد مي
   مبادله نهيهز كار، و كسب طيمح ،ياقتصاد رشد د،يجد ينهاد اقتصاد ران،يا اقتصاد :يديكل واژگان
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 توجـه  مـورد  1هميلتون مقاله با نهادي اقتصاد اصطالح اما .شد غازآ آنها پيروان ساير و آيرس )1876
 :2000 راثرفـورد، ( شـد  ارائه امريكا اقتصاد انجمن كنفرانس در 1919 سال در كه گرفت قرار عمومي

 شـد،  تبـديل  اقتـصادي  مهم مكاتب از يكي به تدريج به نهادي اقتصاد ).317 :2000 هاجسون، ؛174
 بـه  قـديم،  نهـادي  اقتـصاد  افـول  بـا  همزمان 2.رفت افول به رو جهاني گجن دو ميان فاصله در ولي

 جديـد  نهـادي  اقتـصاد  در كـه  موضوعاتي مهمترين از كيي .گرفت شكل جديد نهادي اقتصاد تدريج
 جديـد،  نهادي اقتصاد كه طور همان كه داشت توجه بايد اما بود، مبادله هزينه گرفت، قرار توجه مورد
 يـك  نيز مبادله هزينه بحث در است، دارا را متفاوتي رويكردهاي و ها  نگرش و نيست يكپارچه كليتي
  .ندارد وجود رويكرد
 ايـن  و دارد متفـاوت  منشاء دو حداقل جديد، نهادي اقتصاد كه شود  مي داده نشان حاضر مقاله در
 مبادلـه  ينـه هز مسأله بر تمركز با سپس .است گذاشته تأثير نيز مبادله هزينه درباره مطالعه بر موضوع

 مبادله هزينه اثر بررسي منظور به ادامه، در .شود  مي آشكار ها  تفاوت اين نورث، و ويليامسون ديدگاه از
 اثـر  تبيـين  منظـور  بـه  كه شود  مي صحبت كار و كسب محيط هاي  مدل درباره اقتصادي، عملكرد بر

 بـا  رشـد،  بـر  مبادلـه  هزينـه  راث بررسي و ها  مدل اين اصالح منظور به .اند  شده طراحي رشد بر نهادها
 عنوان به قرارداد اجراي هزينه قراردادها، اجراي بر وي تأكيد و مبادله هزينه به نورث رويكرد به توجه
 داده نـشان  نهايـت  در .شـود   مي گرفته نظر در يانكوف كار و كسب محيط مدل در مستقل متغير يك
 رشـد  تبيـين  درصـدد  فراوان، متغيرهاي بر تكيه با كار و كسب و محيط هاي  مدل كه  درحالي شود  مي

 تبيـين  را شـد ر تغييـرات  از بـسياري  تنهـايي  بـه  قراردادها اجراي هزينه متغير ولي هستند، اقتصادي
  .شود مي صحبت ايران وضعيت درباره نيز پايان در .كند مي

  جديد نهادي اقتصاد

 آغـاز  1937 سـال  در بنگاه تماهي عنوان با كوز مقاله تأليف با ،3جديد نهادي اقتصاد گيري  شكل
 بـار  اولـين  و شـد مـي  ياد نهادي عنوان با فكري، مكتب اين از ها  مدت تا ولي ،)72 :1998 كوز،( شد

                                                           
1. Hamilton  

 .30-298: 2000 و 185 -182: 2001 راثرفورد، به ك.ر قديم نهادي اقتصاد افول داليل از اطالع براي. 2
3. New Institutional Economics  
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 :1999 كاليـن، ( داد قـرار  اسـتفاده  مـورد  1975 سال در را جديد نهادي اقتصاد اصطالح ويليامسون،
 شـناخته  جديـد  نهـادي  اقتـصاد  انعنـو  بـه  آنچـه  اما ).b1999: 1 كوز، ؛xiv :2002 هاجسون، ؛456
 بـا  نهادهـا  اهميـت  بـر  تأكيـد  آنهـا،  اشتراك وجه كه گردد  مي شامل را مختلفي هاي  نگرش شود، مي

 :a1999 كـوز، ( نيـست  واحـد  فكر يك جديد، نهادي اقتصاد كوز، قول به و است متفاوت رويكردهاي
 نئوكالسـيك  اقتـصاد  با آن همراهي كند، مي متمايز قديم نهادي اقتصاد از را مكتب اين كه آنچه ).4

 نئوكالسـيك  اقتـصاد  گذاشـتن  كنـار  درصـدد  جديـد  نهادگرايان قديم، نهادي اقتصاد خالف بر .است
 اقتـصاد « :نويـسد مـي  بـاره  اين در نورث داگالس .كنندمي عمل آن اصالح منظور به بيشتر و نيستند
 اخيـر  اقدامات از بسياري خالف بر اما .است اقتصاد علم به نهادها تئوري الحاق براي كوششي نهادي

 آن اسـاس  بر جديد نهادي اقتصاد شده، انجام نئوكالسيك نظريه جايگزيني يا براندازي منظور به كه
 طيـف  كـه  كنـد  قـادر  را آن تا است نئوكالسيك نظريه گسترش و اصالح درصدد و است گرديده بنا

 نيـز  كـوز  ).19 :2000 نورث،( »كرد  مي غفلت آن از قبالً كه كند بررسي و درك را مسائلي از وسيعي
 و عرضـه ( قيمـت  نظريـه  براي جايگزيني خواهان ما« كه است معتقد و دارد باره اين در مشابهي نظر

 كـوز، ( »كنـد  مفيـدتر  را آن كـه  دهـيم  قـرار  توجه مورد را چيزهايي خواهيممي بلكه م،ينيست )تقاضا
b1999: 5.( صـحبت  آن دربـاره  ادامـه  در كـه  نبـود  يكـسان  نيـز  دافرا اين توجه مورد اصالحات اما 

  .شود مي
 داد قرار توجه مورد را بنگاه وي .كرد تالش نئوكالسيك اقتصاد نظريه اصالح براي كوز بار اولين

 يعنـي  ديگري توليد عامل« :گفت باره اين در نوبل، جايزه دريافت هنگام سخنرانيش در بعد ها  سال و
 تمــام گـذاري،  قيمـت  سيــستم اگـر  .بـود  همــاهنگي ايجـاد  آن دكـاركر  كــه داشـت  وجـود  مـديريت 
 مقالـه  در كـوز  ).715 :1992 كـوز، ( »بـود  الزم عامـل  اين چرا كند؟  مي فراهم را الزم هاي  هماهنگي

 وي .كنـد   مـي  تـالش  آن اصـالح  منظـور  بـه  نئوكالسيك، اقتصاد به انتقادي نگاهي با بنگاه، ماهيت
 فـرض  دو ميـان  اقتـصادي  نظريـه  در ظاهراً كه است اي  خالء نكرد پر مقاله، اين هدف« :نويسد  مي

 و دارنـد،  عهـده  بر را منابع تخصيص وظيفه قيمت، مكانيسم ابزارهاي كه فرض اين يكي دارد، وجود
 ).389 :1937 كـوز، ( »دهـد   مـي  انجام را منابع تخصيص كننده،  هماهنگ كارآفرين اينكه ديگر فرض
 جعبـه  يـك  ماننـد  نئوكالسـيك،  اقتصاد در كه دهد  مي قرار توجه دمور را بنگاه وي منظور، اين براي
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 :نويـسد مـي  موضوع اين تبيين در وي .كند  مي تالش بنگاه تحليل براي و شودمي برخورد آن با سياه
 هزينـه  تـرين   واضح .است برهزينه قيمت مكانيزم از استفاده بنگاه، كي سودآوري اصلي دليل ظاهراً«
 كـدام  مـرتبط  هـاي   قيمـت  كنـيم  كـشف  كه است اين قيمت، مكانيزم طريق از توليد "سازماندهي"

 اسـت  ممكـن  هـا   هزينـه  ايـن  فروشند،مي را اطالعات اين كه متخصصاني پيدايش طريق از .هستند
 وي كـه  دهـد مي نشان كوز مقاله به تر  دقيق نگاهي ).390 همان،( »شوندنمي حذف اما يابند، كاهش

 بيـان  مقاله آن در وي كه موضوعي اما نكرد، استفاده "مبادله هزينه" الحاصط از گاه  هيچ مقاله آن در
 مقالـه  كـه  آنجـايي  از كـوز،  اعتقـاد  به .شد مبادله هزينه گسترده بحث گيري  شكل براي مبنايي كرد،

 معرفـي  جديـد  نهـادي  اقتـصاد  سـرآغاز  ،شـد  اقتـصاد  در مبادله هزينه بحث به توجه موجب مذكور،
 فـروض  از يكـي  بـردن  سـؤال  زيـر  واقـع  در مبادله، هزينه وجود به اعتقاد ).72 :1998 كوز،( شود مي

 كـامونز،  كه است ذكر شايان البته .گيردمي نظر در صفر را مبادله هزينه كه است نئوكالسيك اساسي
  ).599 :2000 ويليامسون،( بود تحليل واحد عنوان به مبادله به توجه آغازگر
 رفتـار  تحليل در هايك :شد آغاز يمتفاوت مسير از نئوكالسيك، هنظري اصالح براي دوم تالش اما

 :حـسي  نظـم " كتـاب   انتـشار  بـا  و كـرد  توجـه  ذهن به گوناگون هاي  پديده تبيين و انسان اقتصادي
 در هايـك  .كـرد  معطـوف  ذهـن  به را خود توجه ،1952 سال در "نظري روانشناسي بنيادهاي بررسي

 ).44 :2006 فيـستر،  و آرنـا ( پـردازد مـي  پيونـدگرا  مـدل  اساس بر ذهن عملكرد بررسي به كتاب اين
 آن پيـشگامان  از هايـك  و اسـت  ذهـن  دربـاره  مطالعـات  در غالب الگوي حاضر، حال در كه الگويي

 براي را نوبل جايزه كه كرد بيان را محدود عقالنيت بحث نيز سايمون ).130 :2002 استلي،( باشد  مي
 :نويـسد مـي  محـدود  عقالنيـت  از شـرحي  در عمـرش،  پايـاني  سـال  در سايمون .آورد ارمغان به وي

 اهداف از برخي وسيله به فقط افراد انتخاب كه است ايده اين بيانگر خالصه طور  به محدود عقالنيت«
 ندارنـد،  و دارنـد  دنيا از آنها كه دانشي بلكه شود،نمي تعيين خارجي دنياي خصوصيات و 1سازگار كلي

 توجه شان،  هايكنش نتايج مديريت مناسب، هنگام در دانش اين كسب در آنها يتواناي عدم يا توانايي
 ممكـن  هـاي   پاسـخ  از كـه  اطمينـاني  عـدم  شامل( اطمينان عدم مديريت كنش، ممكن مسيرهاي به

 عقالنيـت،  .اسـت  مهم نيز شان  رقابتي هاي  خواسته از بسياري ميان داوري و )شود  مي حاصل ديگران

                                                           
1. Consistent Overall Goals  



 ...و مبادله هزينه به متفاوت رويكردهاي                                                                                                                    8

 واقعـي  دنياي در عقاليي رفتار نتيجه در باشد،  مي محدود شدت به آنها هاي  اييتوان زيرا است، محدود
 است فرايندهايش و حافظه محتويات شامل كه افراد ذهن "دروني محيط" وسيله به زيادي ميزان به
 انجـام  كـنش  آنها بر كه گردد  مي تعيين كساني و كنند  مي كنش آن در كه دنيايي "خارجي محيط" و

  ).25 :2000 مون،ساي( »شود مي
 بلكـه  است، جديد نهادي اقتصاد گيري  شكل در مهم عاملي تنها نه سايمون و هايك كوز، مباحث

 دو ايـن  پـردازان  نظريـه  كـه  شـد  جديـد  نهـادي  اقتصاد در متفاوت جريان دو حداقل پيدايش موجب
 ايـن  توان  مي بادلهم هزينه بحث در .كنند  مي بيان واحد هاي  پديده درباره يمتفاوت هاي  تحليل جريان،
 را كـوز  مباحـث  ويليامـسون،  كـه  شود  مي داده نشان ادامه در .كرد مشاهده خوبي به را تحليل تفاوت

 نگـاه  نتيجـه  در است، داده قرار خويش كار مبناي را سايمون و هايك مباحث نورث، و كرده پيگيري
  .گيرد مي قرار بررسي مورد ادامه در كه است متفاوت نيز مبادله هزينه بحث به آنها

  ويليامسون ديدگاه در مبادله هزينه

 اسـت  راهگشا رويكردي و اقتصاد علم از وي تعريف به توجه ويليامسون، انديشه بهتر درك براي
 سراسـر  در اقتـصاد  علـم  است معتقد ويليامسون .دهد قرار توجه مورد بايد علم اين وي، اعتقاد به كه
 كه كند  مي نقل 1رابينز ليونل قول از وي .است يافته سترشگ انتخاب، علم يك عنوان به بيستم قرن
 نظريـه  و كننـده   مصرف نظريه :از اند  عبارت كه است يافته تكامل موازي جهت دو در نيز انتخاب علم
 منـابع  بودن دسترس در و نسبي قيمت تغييرات بر كنند،مي مطالعه باره اين در كه اقتصادداناني .بنگاه
 در ويليامـسون  ).172 :2002 ويليامسون،( اند نموده بدل اقتصاد 2غالب پارادايم به را آن و كرده تمركز
 و نيـست  اقتـصادي  پيچيـده  هـاي پديـده  مطالعـه  براي رويكرد تنها انتخاب، علم اما« :گويدمي ادامه
 بـه  آن از بوكانـان  كه است چيزي ديگر، مهم روش .دانست ابزار سودمندترين را آن همواره توان نمي
 اجـراي  در مفيـدي  نقـش  قرارداد ديدگاه باشند، چه هر بازي قوانين ...كندمي ادي 3قرارداد علم وانعن

 كننـده شركت نيطرف هاي  تالش كه كنم  مي ادي خصوصي نظم عنوان با آن از من و كندمي ايفا بازي

                                                           
1. Lionel Robbins 
2. Dominant Paradigm 
3. Science of Contract 
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ـ  و شـود   مي شامل را امور تدبير ساختارهاي ايجاد و هاانگيزه تنظيم براي مبادله در  نحـو،  بهتـرين  هب
 بنـدي تقـسيم  ويليامـسون  نهايت، در ).172 منبع، همان( »كندمي هماهنگ را آنها مبادالتي نيازهاي

 اند  عبارت كه شود  مي شامل را عمده دسته دو بندي  تقسيم اين .كندمي بيان را اقتصاد علم درباره خود
 عمـومي  نظـم  شـاخه  دو بـه  نيـز  ردادقرا علم وي، اعتقاد به .قرارداد علم و )ارتدكس( انتخاب علم از
 شـامل  را ديگـر  زيرشـاخه  دو نيز خصوصي نظم كه شودمي تقسيم خصوصي نظم و )1قانوني اقتصاد(

 مالكيـت  حقـوق  ادبيات كارگزار، نظريه مكانيزم، طراحي( ها انگيزه تنظيم بيشتر شاخه، اولين .گردد  مي
 همـان ( دهد مي قرار توجه مورد را ها شركت ظريهن به توجه با ويژه  به 2امور تدبير دوم، شاخه و )رسمي
  ).172-173 منبع،

 هزينـه  اقتـصاد « است معتقد و داند  مي 3خصوصي نظم از جزئي را مبادله هزينه اقتصاد بحث وي
 دانـد   مي ابزاري را امور تدبير بلكه كند،  مي تلقي تحليل اساسي واحد عنوان به را مبادله تنها نه مبادله،

 »يابـد  تحقـق  4متقابـل  منـافع  به نيل و يابند كاهش تضادها شود  مي موجب و كند  مي القا را نظم كه
 بـر  كـه  مرسـوم  اقتـصاد  جاي به مبادله هزينه اقتصاد ويليامسون، اعتقاد به ).43 :2005 ويليامسون،(

 مـورد  را افـراد  از محـدودي  تعـداد  ميان مبادالت است، متمركز قيمت مكانيسم و بازار ساده مبادالت
 يپيگيـر  انحـصار  بحـث  قالـب  در را مباحـث  ايـن  كـه  مرسوم اقتصاد خالف بر و دهد  مي قرار هتوج
 كنـد مـي  استفاده امور تدبير در هزينه اثربخشي روش از و نمايد  مي تأكيد مبادالت تصريح بر كند،  مي

  ).43 همان،(
 در آن قبـول  و محـدود  عقالنيت فرض بيان با مبادله اقتصاد پژوهشي هسته تبيين در ويليامسون

 ايـن  از را خـود  و نهد مي فراتر گام يك مبادله، هزينه اقتصاد اما« :شودمي ادآوري مبادله هزينه اقتصاد
 مـستثني  كنـد،  مـي  تلقـي  بـين  كوتـه  را انـساني  عوامـل  كه محدود عقالنيت بر مبتني متداول بينش
 و دارنـد  را آينـده  نگـري پـيش  ظرفيت انساني، عوامل كه شود مي فرض بينيكوته مقابل در .سازد مي

 وي ).46 همـان، ( »دهند مي بسط را قراردادي اصالحات و كنند مي كشف را قرارداد احتمالي خطرات
 فرصـت  و پـذيرد مـي  را شـان  هاي وعده به افراد عمل مبادله، هزينه اقتصاد كه كندمي بيان همچنين

                                                           
1. Constitutional Economics   
2. Governance  
3. Private ordering 
4.  Mutual Gain 
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 شـود مي موجب كه دارد وجود يريچشمگ پنهاني منافع آن در كه داندمي شرايطي به مربوط را طلبي
 در بايـد  اسـتراتژيك  مالحظـات  كـه  كنـد مـي  تأكيد اساس اين بر و نمايد نقض را همكاري شخص

 دليـل  بـه  را مبادلـه  هزينـه  پيدايش ويليامسون واقع، در ).46 همان،( گيرند قرار توجه مورد قراردادها
  .داندمي طلبي فرصت و محدود عقالنيت همين وجود

 مبـادالت  اوالً، :اسـت  متمركـز  موضـوع  چنـد  بـر  مبادله هزينه درباره ويليامسون نظريه بنيان اما
 اهـداف  و دارنـد  متفـاوتي  خـصوصيات  امـور،  تـدبير  ساختارهاي اينكه، دوم دارند، مهمي خصوصيات

 )1 :از انـد  عبارت كه دارد اهميت بعد سه مبادله در ويليامسون، اعتقاد به .هستند متفاوت نيز ها سازمان
 نـام  موقوفه، مكاني، انساني، فيزيكي، - شود مي ظاهر مختلف اشكال به كه( 1دارايي بودن اختصاصي

 پديـد  مبـادالت  در كـه  اختالالتي )2 ،)است ٢مجدد بكارگيري قابليت عدم براي معياري و - تجاري
 تكـرار  زانميـ  )3 و ،)دهـد  مـي  رخ كـه  شـود  مي مربوط اي بالقوه هايپذيريانطباق عدم به و( آيد مي

 مربـوط  هـايي   انگيـزه  به نيز و بازار در اعتبار و ٣شهرت آثار اثربخشي و كارايي درجه به كه( مبادالت
  ).47 همان،( )آورد مي پديد را تخصصي امورداخلي تدبير هزينه كه شود مي

 مهمتـرين  كـه  كنـد مـي  پيگيري را تطبيق انواع بحث ويليامسون مبادله، خصوصيات بيان از پس
 صـحبت  آن از هايـك  كـه  تطبيقي« :نويسدمي تطبيق متفاوت نوع دو بيان با وي .است مبادله هدف
 تغييـر  بـا  كـه  بـازار  هاي فرصت به كننده،مشاركت هاي گروه آن در كه است 4مستقل تطبيق كند، مي

 تطبيـق  برنارد، نظر مورد تطبيق كهدرحالي دهند،مي نشان واكنش شوند، مي هدايت نسبي هاي قيمت
 سيـستم  يـك  كـه  آنجـايي  از .شـود  مي حاصل بنگاه درون در امور اداره طريق از كه است 5مكارانهه

 پـذيرش  و فهـم  و درك دهد، مي نشان را نوع دو هر از تطبيقي هاي ظرفيت باال، عملكرد با اقتصادي
 يـان م تطبيقـي  اقتـصادي  هـاي نظـام  6دوگانگي جاي به( است نياز مورد مراتب سلسله و بازار توأمان
 كـه ( شـود  نمـي  معرفي توليد تابع يك صورت به اهدافي چنين براي بنگاه ).هامراتب سلسله يا بازارها
 )اسـت  سـازماني  ايسـازه  كـه ( امـور  تـدبير  سـاختار  يك عنوان به بلكه ،)است تكنولوژيكي ايسازه

                                                           
1. Asset Specifity  
2. Nonredeployability 
3. Reputation Effects 
4. Autonomous Adaptations 
5. Cooperative Adaptation   
6. Dichotomy 
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 انتخـاب،  ديـدگاه  خـالف  بـر  قرارداد، ديدگاه .شود مي تعريف مشابه طور به نيز بازار .گرددمي توصيف
   ).47 همان،( »است تردقيق بسيار

 هـاي كنتـرل  )2 ،1انگيزه شدت )1 :از اند عبارت كه دارد مهم ويژگي سه نيز امور تدبير ساختار اما
 برخـي  بـه  توجـه  بـا  مراتـب  سلـسله  و 2)آني( نقدي بازارهاي .قرارداد حقوقي نظام )3 )اداري( اجرايي
  :دهدمي نشان ذيل شرح به جدولي در را تمايز اين وي )48 همان،( شوندمي متمايز هم از ها ويژگي

          
  امور تدبير انواع ):1( جدول

 امور تدبير انواع
 بازار )تلفيقي( تركيبي مراتب سلسله امور تدبير ويژگي

 پرقدرت )قوي كمتر( متوسط قدرت كم ها  انگيزه
 هيچ طمتوس بسيار بوروكراسي وسيله به مديريتي پشتيباني

 قرارداد حقوقي نظام
  محكمه عنوان به بنگاه

 )3فيات( نهايي دادرسي
 قانوني چارچوب عنوان به قرارداد

  49 :2005 ويليامسون، :منبع

  
 كجـا  معامالت كدام كه است اين كرد، بيان نيز كوز كه اصلي سؤال مسائل، اين به توجه با حال

 بـه  ويليامـسون  پاسـخ  گيرنـد؟ مـي  قرار تبعيضي ندهيساما و سازگاري در دقيقاً چرا و شوند مي انجام
 :1983 سـيمون، ( 4ضـعيف  طبيعـي  انتخاب بر حدي تا يك، هر كارآمدي كه است اين مذكور مسائل

 كنـد  مـي  جريمـه  را ناكـارا  سـاماندهي  و سـازي  متناسـب  بـه  مربـوط  خطاهـاي  كـه  است متكي )69
   ).51 :2005 ويليامسون،(

 تركيبي هايشيوه ،(M) نقدي يا آني بازارهاي :دهدمي قرار وجهت مورد را موضوع سه ويليامسون
  (H)مراتبـي  سلـسله  و است شده بندي رتبه و معرفي معتبر، تعهدات آن در كه ،(X) قراردادي )تلفيقي(

 هـاي  انطبـاق  براي بازارها، )1( ويليامسون اعتقاد به كه دارد پيامدهايي و خصوصيات يك هر البته كه
 دو بين تركيبي، هاي  شيوه و دارند، مزيت اي  مقايسه انطباق هدف براي هابنگاه تند،هس مناسب گمنام

                                                           
1. Incentive Intensity 
2. Spot Markets 
3. Fiat 
4. Weak-formed natural selection 
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 بـودن  اختـصاصي  بـه  توجـه  با ويژه،  به( مبادالت نوع به توجه با )2( .گيرند  مي قرار بنگاه و بازار شيوه
 كـه  زمـاني  )3( گيرد؛  مي خود به مختلفي اشكال انطباق، به نياز )مبادله نوع هر در موجود هاي  دارايي

 عمـومي  هـاي   هزينـه  فـشار  كنـد، مي حركت مراتبي،  سلسله يا تلفيقي، شيوه سوي به بازار از مبادالت
   ).51 :2005 ويليامسون،( يابدمي افزايش بوروكراتيك

 مبادلـه،  هزينـه  پيامـدهاي  كـه  دهـد مـي  نشان خواند،مي 1ابتكاري روش كه آنچه در ويليامسون
 هـاي دارايـي  از تـابعي  عنـوان  بـه  (H) ها  مراتب    سلسله و (M) بازار در مبادالت سازماندهي به مربوط

 موجـب  مراتـب،   سلـسله  بوروكراتيك هاي  هزينه بار  كه دهدمي توضيح وي .هستند (K)  اختصاصي
 اختـصاصي  هايدارايي اينكه محض به اما است، )k=0( همان كه شودمي آن )مزيت عدم( اوليه زيان

 تطبيـق  بـه  نيـاز  كه وقتي نهايت در و ابدي مي كاهش ،H(k) و M(k) بين ينههز تفاوت يابد، افزايش
 تركيبـي  شـيوه  بـراين،  عالوه ).≥ k 0( گردد  مي معكوس نتيجه اين يابد، افزايش همكارانه و توافقي
 بازارهاي بين و دارد تطبيقي هايويژگي بازار، حافظ و معتبر قراردادي حالت عنوان به ،X(k) سازمان

 و انگيـزه  شـدت  گيـرد مي نتيجه ويليامسون ترتيب، بدين .است گرفته جاي مراتب  سلسله و كالسيك
 را چـارچوب  مثابه به قرارداد از 2)1931( ليوولين كارل مفهوم و ميانه جايگاه و ارزش مديريتي، كنترل
  بوروكراتيـك  هـاي   هزينـه  در تفـاوت  دليـل  بـه  كه است معتقد ويليامسون نهايت، در .شود  مي شامل

 H(0) > X(0) > M(0)، كه درحالي HXM  در روش سه اين تفاضلي توانايي بازتاب كه( ′<′<′
 از يـك  كـدام  اختـصاصي،  هـاي  دارايـي  رشد با كه دهد  مي نشان است، هماهنگ هاي  تطبيق اجراي
1kk بـراي  بـازار  در امـور  تـدبير  هزينـه  كمتـرين  بنـابراين  3).يابنـد   مي افزايش نيازها  شـيوه  در ،>
21تلفيق kkk 2kk مراتب سلسله در و >>   ).51-52 :2005 ويليامسون،( است <
  :دهدمي نشان ذيل شكل قالب در را خود منظور ويليامسون نهايت، در
  
  

                                                           
1. Heuristic way  
2. Karl Llewellyn 

2 .M,X Hو ′′  دارايـي  ويژگي نسبت به كه هستند مراتبي  سلسله حكمراني و تركيب بازار، نهايي  هاي هزينه به طمربو هاي ′
 .كنندمي تغيير
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 در گيـري   تصميم فرايند ها،  شركت درباره را راوانيف هاي  بحث ويليامسون فوق، بحث ادامه در اما

 راه مـا « :گويـد   مـي  باره اين در هاجسون با اي  مباحثه در وي .كندمي بيان آن به مربوط مسائل و آنها
 رويكردهـاي  اسـت  مفيـد  كـه  كنممي فكر من .داريم پيچيده اقتصادي هاي    سازمان درك تا طوالني

 .رويـم  فراتـر  سياه جعبه يا توليد ساختار عنوان به بنگاه، به قديمي اهنگ از تا ...باشيم داشته جايگزيني
 و دارد جريـان  آن در آنچه درك براي آن دروني هاي  مكانيسم بررسي و جعبه اين بازكردن نيازمند ما

  ).373 :2007 هاجسون،( »هستيم آن چرايي
 بـر  را بحـثش  وي كه گفت يدبا مبادله هزينه اقتصاد در ويليامسون ديدگاه درباره خالصه، طور  به

 همين است معتقد و كند  مي متمركز طلبي  فرصت و بيني  كوته وجود و نئوكالسيكي عقالنيت فرض رد
 خصوصيات به توجه با مبادله، هزينه كاهش براي وي، اعتقاد به .كند  مي ايجاد را مبادله هزينه مسأله،
 .شود  مي استفاده آنها از تركيبي يا است بنگاه يا بازار همان كه امور تدبير ساختارهاي از يكي از مبادله

M(k) 
X(k)

H(k) 

$ 

0 
   k 

 اختصاصيهايداراييومبادلههايهزينه):1 (شكل
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 ارزيـابي  و دهـد   مـي  مبادلـه  هزينـه  كـاهش  هـاي   راه درباره هاجسون سؤال به ويليامسون كه جوابي
 ميـزان  به نفر يك كه كنيد  مي استدالل شما« است معتقد هاجسون .است جالب باره اين در هاجسون
 در را بنگـاه  براي استراتژي بهترين و كند ارزيابي را بنگاه يك در داخلي مبادله هزينه تواند  مي زيادي

  ).380 :2007 هاجسون،( »كند انتخاب زمينه آن

  نورث ديد از مبادله هزينه

 دربـاره  وي .كنـد   مـي  آغـاز  نئوكالسـيك  فروض از انتقاد با را بحثش خود، مقاالت اكثر در نورث
 هزينـه  ايـن  شود  مي يادآور نئوكالسيك اقتصاد در آن شدن گرفته ناديده از انتقاد با نيز 1مبادله هزينه

  ).203 :1991 نورث،( است ملي ناخالص توليد درصد 50 بر بالغ غربي، پيشرفته كشورهاي در
 هزينـه  مبادلـه،  هزينـه « :كند  مي تعريف طور اين را مبادله هزينه ،2آثارش اولين از يكي در نورث
 وي، اعتقـاد  بـه  ).256 :1984 نـورث، ( »هستند معامله مبناي كه است قراردادهايي اجراي و 3تصريح
 كـه  4گيـري   انـدازه  هزينـه  )1 :از انـد   عبـارت  كـه  هـستند  مبادله هزينه كننده  تعيين عمده، متغير چهار
 را كـارگزاران  عملكـرد  گيـري   انـدازه  يـا  مبادله مورد خدمات كاالها، ارزشمند هاي  ويژگي گيري  اندازه
 شـامل  را آن اجـراي  تضمين و قرارداد مفاد دقيق تعيين كه 5معامله فرايند ماهيت )2 شود،  مي شامل
 )4 و اسـت  هـا   دادگـاه  و قـوانين  وجـود  منظور واقع، در كه اجرا تضمين چگونگي و 6اجرا )3 شود،  مي

 خـالف  بـر  .اسـت  متفـاوت  متغيرهـا  بقيـه  با چهارم متغير نورث، اعتقاد به .7ايدئولوژيك هاي  نگرش
 بـه  و باشـد   نمـي  ثابت نيز متغير اين رو، اين از نيستند، ثابت ساليق و اتترجيح نئوكالسيك، فروض

                                                           
  .برد مي كار به ارز هم طور به را معامله هزينه و مبادله هزينه نورث. 1
 و) 1981 (اقتـصادي  سـاختار  در تغييـر  و سـاختار  كتـاب : دهد مي ارجاع مبادله هزينه درباره اثرش دو به نورث. 2

   ).27: 1990 نورث، (اقتصادي عملكرد و نهادها تغيير نهادها، مقاله
 باشـد مي ويليامسون و كوز از متفاوت رهيافتي كه است اونگ چي كارهاي ادامه وي كارهاي كه است معتقد نورث

 آن بـه  نوبـل  جـايزه  دريافـت  هنگام در نيز كور كه است حدي به ونگ ي چي مطالعات اهميت). 27: 1990 نورث،(
 .كند مي اشاره

3. Specifying 
4. Cost of Measurin 
5. Nature of the Exchange Process 
6. Enforcemen 
7. Ideological Attitude 
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 بحـث  تر  مفصل طور  به چهارم، هزينه درباره نورث ).258 منبع، همان( است مربوط اخالقي هاي  ارزش
 افـراد  كـه  سـنجيد  2اي  اضـافه  مبلغ با توان  مي را 1ايدئولوژي قدرت« :نويسد  مي باره اين در و كند  مي

 نه كه است اعتقاد هزينه اضافي، هزينه اين .بپردازند مجاني سواري از گيري  بهره جاي به رنددا تمايل
 تـأثير  تحـت  بلكـه  است، متناسب قراردادي ترتيبات و قواعد بودن عادالنه درباره فرد باورهاي با تنها

 دسـته  دو بـه  را عوامل اين بعد ها  سال نورث ).منبع همان( »باشد  مي ها  سمبول و3تبليغات تحصيالت،
 بـراي  متغيرهـا  ايـن  از نورث ).27 :1990 و 361 :1984 نورث،( كرد تقسيم اجرا و گيري  اندازه هزينه
 طـور   همـان  ).258-259 :1984 نورث،( كند  مي استفاده جامعه ساختار و اقتصادي سازمان انواع توزيع
 و كـوز  بـه  وي انتقـاد  در مبادلـه،  هزينـه  پيدايش داليل درباره نورث كامل توضيح اين شد، گفته كه

 مـورد  را معـامالتي  هـاي   هزينه وي از پس كه كساني اكثر و كوز« وي اعتقاد به .دارد ريشه پيروانش
 پرهزينـه  را كـردن  معاملـه  چيـزي  چه كه كنند مشخص دقت با اند  نكرده تالش اند،  داده قرار بررسي

  ).28 :1990 نورث،( »كند مي
 كـه  اسـت  اين تحققش شرط زيرا ابد،ينمي تحقق گاه  هيچ ،صفر مبادله هزينه است معتقد نورث
 نيـز  آن بـه  دسـتيابي  صـحيح  شـيوه  از بايد بلكه باشند، داشته معيني هاي  هدف بايد تنها نه بازيكنان

 بـر  افـراد  ابـزاري،  عقالنيت فرض خالف بر زيرا دهد،نمي رخ واقعي دنياي در كه امري باشند، مطلع
 اصـالح  براي نيز اطالعات بازخورد و كنندمي عمل نادرست ذهني ايه  مدل و ناقص اطالعات مبناي
 سـايمون  سخنان بر تكيه با نورث ).360-361 :1994 نورث،( نيست كافي ناقص ذهني هاي  مدل اين

 اقتـصادي  فرايندهاي و مبادله در نهادها نقش بر ها،  ارزش ثبات عدم و ناقص عقالنيت وجود بر مبني
 اختيار در مبادله براي ساختاري نهادها،« :نويسد  مي باره اين در وي ).19 :2000 نورث،( كند  مي تأكيد

 تعيـين  را تبـديل  هزينـه  و معاملـه  هزينـه  )شـده  گرفتـه  كار به فني دانش با همراه( كه گذارند  مي ما
 و رمزگـشايي  در بـازيگران  توانايي و محيط پيچيدگي ،)آنها مطلوبيت تابع( بازيگران انگيزش .كند  مي
 و سازي  هماهنگ در نهادها موفقيت ميزان كننده  نييتع )اجرا و گيري  اندازه( محيط به بخشيدن انسام
 پيچيـدگي  درجـه  حيـت  از اسـت،  ضـروري  اقتصادي مبادله براي وجودشان كه نهادهايي .است توليد

                                                           
1. Strength of Ideology 
2. Premium 
3. Propaganda 
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 - قبلـي  هـاي   صـحبت  همـان  تكرار نورث، سخن اين واقع، در ).34 :1990 نورث،( »هستند متفاوت
  .است - نهادها بر بيشتر تأكيد با هالبت

 در وي .كنـد مـي  پيگيري مبادله هزينه به توجه با نيز را نهادها درباره بحث نورث ديگر، سوي از
 هـاي   هزينـه  و انـسان  رفتـار  درباره اي  نظريه از تلفيقي نهادها، درباره من نظريه« :نويسد  مي باره اين

 نقـشي  چـه  و دارند وجود نهادها چرا اينكه درك كنيم، فيقتل يكديگر با را دو اين اگر است، معامالتي
 تحـوالت  به نورث توجه ظاهراً ).27 منبع، همان( »شودمي پذير  امكان كنند،مي ايفا جوامع عملكرد در

 نـورث،  اوليه آثار به نگاهي .داشت وي هاي  تحليل بر مهمي تأثير مبادله، هزينه آن، تبع به و تاريخي
 رشـد  و مكـان  نظريـه " عنـوان  بـا  ايمقالـه  در كـه  طوري  به نهادهاست، به وي محدود توجه بيانگر

 رو، اين از ).1955 نورث،( كند  ينم صحبت چندان نهادها درباره ،1955 سال در "اي  منطقه  اقتصادي
 بـه  را خـود  توجه اخير هاي  سال در نورث البته .است بوده مهم بسيار مبادله هزينه به توجه گفت بايد

 )26 :2005 و 364 :1994 نـورث، ( هايـك  آثـار  بـه  توجـه  با و كرده متمركز باورها و ذهني الگوهاي
 موضـوع  ايـن  .كند تبيين را اقتصادي عملكرد و مختلف كشورهاي نهادهاي تفاوت است كرده تالش

 و خـشونت " آن بـا  مـرتبط  مقالـه  و "اجتمـاعي  هاي  نظم و خشونت" عنوان با نورث كتاب آخرين در
 اسـت  الزم البتـه  كه است آشكار خوبي به كرد، منتشر 2009 سال در را دو هر كه "امع نظم پيدايش

  .شود بحث آن درباره جداگانه طور به

  نورث و ويليامسون رويكرد مقايسه

 بـه  نورث گرچه است، مبادله هزينه مسأله به آنها توجه نورث، و ويليامسون رويكرد اشتراك وجه
 گفتـه  كـه  طور همان .است اهميت حائز بسيار جنبه كي از توجه ينا .است گرفته فاصله آن از تدريج
 مبادلـه  بحـث  ظـاهراً  رو، ايـن  از اسـت،  كالسـيك  نظريـه  اصالح دنبال به جديد نهادي اقتصاد شد،

 نظريـه  اصـالح  ضـمن  آن، واسـطه  به و است پذير انعطاف زيرا باشد، مي اصالح اين شيوه ترين راحت
  ).16 :2008 ريتچر، و فوربوتن( شود مي حفظ يشها جنبه از بسياري نئوكالسيك،

 اشـاره  ويليامـسون  بـا  تحلـيلش  تفـاوت  دو بـه  نورث رويكردها، اين ميان تفاوت خصوص در اما
 صـورت،  ايـن  غيـر  در زيـرا ( اسـت  نـاقص  همـواره  اجـرا  كـه  كندمي فرض ويليامسون اوالً كند، مي

 صـريح  طـور  بـه  تحلـيلش  در مـسأله  اين از ويليامسون اينكه، دوم ).نداشت وجود هرگز طلبي فرصت
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 قـرار  توجـه  مـورد  را تـاريخي  تحـول  زيـرا  اسـت،  مخـالف  بحث اين كل با نورث و كندنمي استفاده
 نورث همچنين ).54 :1990 ،نورث( هستند مهم قرارداد اجراي در نهادي تغييرات كه درحالي دهد، نمي
 را خود توجه آنها كه است معتقد بنگاه پيدايش و مبادله هزينه درباره ويليامسون و كوز نظر به توجه با
ـ  ثـروت  كـردن  حـداكثر  هدفش كه كنند مي معطوف واحدي عنوان به سازمان به ـ  درآمـد  اي  سـاير  اي

 ها سازمان اهداف، اين پيگيري جريان در اما است، جامعه نهادي ساختار توسط آمده پديد هاي فرصت
  ).73-74 :1990 نورث،( دهندمي تغيير را ساختار تدريج به

 روابط و بنگاه ويليامسون، و كوز كه درحالي گفت بايد كند،مي بيان نورث كه اختالفي از فراتر اما
 هزينه وجود كند مي تالش نورث دهند، مي قرار توجه مورد را بيرون با آن تعامل نهايت در و آن درون
 نـورث  .كنـد مـي  توجـه  نيـز  قضايي رساختا به حتي و دهد توضيح نهادي ساختار به توجه با را مبادله

  بـه  بيـشتري  بـسيار  توجـه  مبادلـه،  هزينـه  بحـث  از گـرفتن  فاصله با اخير هاي سال طول در ويژه به
 بنگـاه  بحـث  بـر  كـوز،  كـار  ادامه با ويليامسون كه درحالي واقع، در .است كرده ذهن حتي و ساختارها
 توجـه  مـورد  را جامعـه  نهادي ساختار يك،ها و سايمون هاي ايده پيگيري با نورث است، شده متمركز

  .دهدمي قرار

  اقتصادي عملكرد و مبادله هزينه

 توجه مورد را مبادله هزينه متفاوت، كامالً زاويه دو از نهادگرا اقتصاددانان شد، گفته كه طور همان
 يگـري د و دارد وجـود  آن درونـي  سـاختار  و بنگاه داخل در كه اي مبادله هزينه نخست .دهند مي قرار

 انديـشمندان  اخير، هاي سال طول در .كنندمي تحميل بنگاه به جامعه كالن ساختارهاي كه اي هزينه
 بـا  كـه  طرحـي  گوناگون، مطالعات ميان در .اند داده قرار بررسي مورد را رشد بر نهادها تأثير گوناگوني

 اسـت  كـرده  جلـب  خود به را انديشمندان از بسياري توجه شود، مي شناخته كار و كسب محيط عنوان
 ارائـه  پيـشنهادي  مـدل  فـوق،  مباحـث  بـه  توجـه  بـا  سپس و شود مي صحبت آن درباره ادامه در كه
  .گردد مي

  كار و كسب محيط و كالن ساختارهاي

 در كـالن  سـاختارهاي  بـر  تمركـز  با نيز جهاني بانك كار و كسب گروه اخير، هاي سال طول در
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 رشـد  بـر  آن تـأثير  و مختلـف  كشورهاي نهادي وضعيت ،1ركا و كسب مقررات نام به مطالعاتي قالب
  .شود مي صحبت آن درباره ادامه در كه است كرده بررسي را اقتصادي

  يانكوف مدل

 مـدل  از پيروي به يانكوف، مدل در .است 2يانكوف مدل باره، اين در ها  مدل مشهورترين از كيي
  :است شده استفاده زير مدل از رشد، و كار و كسب مقررات ميان رابطه آزمون براي )1991( 3بارو

Growth = α + β business - regulations + γ (lnGDPpc93) + δ X + ε 
  :شامل كنترل متغيرهاي از اي مجموعه X يانكوف، توسط شده تبيين مدل در
 ميـانگين  از انحـراف  مطلـق  مقـدار  مربوطـه،  زمـان  در دبيرسـتان  و ابتـدايي  مدارس در نام  ثبت 
 قـرار  داخلي، هاي  درگيري براي دودويي متغير كي ،)1999 سال( 4دوره ابتداي در  GDPندهكن  تعديل
 آسـيا،  شـرق  و التـين  آمريكـاي  -صـحرا  پـايين  آفريقاي ناحيه سه براي اي  منطقه دامي متغير دادن

   5.است رشد ساله هشت بازه در GDP از درصدي عنوان به دولت مصرفي مخارج ميانگين
Growth ساالنه رشد نرخ متوسط با برابر GDP سـال  از بررسـي  مـورد  هـاي   سال بازه در سرانه 

 توسـعه  شـاخص  از آن بـه  مربـوط  ارقام كه است %100 تا 0 بين درصدي صورت به 2006 تا 1993
  .است شده گرفته جهاني بانك (WDI)  جهاني

 دسـت  بـه  عاتياطال از آن به مربوط آمار كه است 6كار و كسب مقررات مدل، اين در مستقل متغير
 كـرده  فـراهم  8مربوطه سايت در 7المللي بين كار و كسب اطالعات بانك قالب در جهاني بانك كه آمده
 گيري  اندازه قلمرو 10 و كشور 181 كار و كسب عملكرد در مقرراتي موانع اطالعاتي، بانك اين در .است

                                                           
1. Business Regulations 
2. Djankov 
3. Barro 
4. Absolute Deviation From Average Deflator in Initial Period 

 و تـرور  جـاي  بـه  داخلي هاي درگيري كردن جايگزين: از است عبارت) 1991 (بارو مدل با مدل اين هاي تفاوت. 5
 حـذف  ،)اسـت  شـده  لحـاظ  نيز 1996 در بارو مدل در كه (آسيا شرق براي معادلي افزودن بارو، مدل در ها انقالب
 مـدل  در كه (رشد ساله 10 بازه طول در  داخلي ناخالص توليد از درصدي صورت به يگذار سرمايه ميانگين عامل
 )   است شده بررسي جداگانه طور به نيز 1996 در بارو

6. Business Regulations 
7. Doing Business database 
8. www.doingbusiness.org 
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 مـستقل  متغيـر  عنـوان  به ،1 و 0 ينب گرفتن قرار و شدن نرمال از پس ها  رتبه يانكوف، مدل در .شود  مي
 اخـذ  )2 ؛1شـركت  ثبـت  )1 :از انـد   عبارت پايگاه اين هاي  شاخص حاضر، حال در .گيرند  مي قرار مدل در

 اخـراج  و اسـتخدام  )3 ؛2فعاليـت  محـل  تأسـيس  بـراي  مـرتبط  هـاي   دستگاه ساير و شهرداري از مجوز
 حقـوق  از حمايـت  )6 ؛5اعتبارات و تسهيالت اخذ )5 ؛4امالك ثبت سازمان در دارايي ثبت )4 ؛3كاركنان

 اعـالم  )10 و 9قراردادهـا  اجـراي  )9 ؛8خـارجي  تجـارت  )8 ؛7ماليـات  پرداخت )7 ؛6كوچك سهامداران
 اسـت  شـده  تشكيل اجزايي از ها  شاخص اين از كدام هر .10كار و كسب به دادن خاتمه و ورشكستگي

 .اجـزا  ايـن  از يـك  هر در ها  رتبه ساده ميانگين از است عبارت ها،  شاخص از يك هر در كشورها رتبه كه
 مراحـل،  تعـداد  در كشور يك هاي  رتبه ساده ميانگين ،"كار و كسب شروع" شاخص در رتبه مثال، براي
  .است فعاليت يك ثبت براي نياز مورد سرمايه حداقل و هزينه مدت،

 داشـته  )بهتـري ( تريبـاال  رتبه كشورها چه هر كه است موضوع اين بيانگر فوق، شده ارائه مدل
 كه دهد  مي نشان مدل، اين از حاصل نتايج .است تر  سهل كشورها اين در كار و كسب مقررات باشند،

 بـا  كـشورهايي  و دارنـد  مثبـت  همبستگي و هستند سازگار هم با رشد و كار و كسب مقررات شاخص
  .دارند تري سريع رشد تر، سهل كار و كسب مقررات

  پيشنهادي مدل

 مـدل  در كنتـرل  متغيرهـاي  صورت به كه شودمي شامل را متغيرها از زيادي تعداد فيانكو مدل
 اينكـه  بـه  توجـه  با و دارند مبادله هزينه بر مهمي اثر نهادها شد، گفته كه طور  همان اما .اند  شده وارد
 ياجـرا  ههزينـ  بر اينجا در كند،مي تقسيم اجرا و گيري  اندازه هزينه دسته دو به را مبادله هزينه نورث

 و شـود   مـي  مـدل  وارد اسـت،  مبادلـه  هزينه نماينده كه متغيري عنوان به و شودمي تمركز قراردادها

                                                           
1. Starting a Business 
2. Dealing with Construction Permits 
3. Employing Workers 
4. Registering Property 
5. Getting Credit  
6. Protecting Investors 
7. Paying Taxes 
8. Trading Across Borders 
9. Enforcing Contracts  
10. Closing a Business 
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 يـك  عنـوان  بـه  قرارداد اجراي هزينه .گيرد  مي قرار گيري  اندازه مورد يانكوف مدل با آن نتايج سپس
 قراردادها، ياجرا شاخص .است داشته وجود مؤسسه اين هاي  شاخص ميان در 2004 سال از شاخص،
 قودجـاني،  و ميـدري ( كنـد مي گيري  اندازه را تجاري اختالفات فصل و حل در قضايي سيستم كارايي
 بيـشتر  كـار  و كـسب  صـاحبان  باشـد،  همراه كارايي با قراردادها اجراي كه زماني ).136-135 :1387
  .دارند تمايل جديد مشتريان و گيرندگان قرض با ارتباط برقراري براي

 منظـور  بـه  الزم مراحـل  تعـداد  شـامل ( قراردادهـا  اجراي براي قانوني مراحل تعداد ص،شاخ اين
 كشد  مي طول كه روزهايي تعداد ،)حكم اجراي براي الزم مراحل و قضاوت و دادرسي پرونده، تشكيل

 وجـه  كـه  زمـاني  تا كند،  مي دادخواهي دادگاه در شاكي كه زماني از( شوند انجام قانوني مراحل اين تا
 شامل را نظر مورد بدهي يا طلب از درصدي صورت به مراحل اين انجام هزينه و )است دريافت بلقا

 هـاي   هزينـه  ،)اسـت  نيز كارشناس هاي  هزينه شامل كه( دادگاه هزينه :از اند  عبارت ها  هزينه .شود  مي
 .دافعمـ  وكيـل  دسـتمزد  هـاي   هزينه و )است خريدار هاي  دارايي عمومي حراج هاي  هزينه شامل( اجرا
 بـه  توجـه  با شاخص اين در كشورها رتبه و گيرند  مي قرار  گيري  اندازه مورد كشور 181 در فوق موارد
  ).49 :2009 جهاني، بانك جامع گزارش( شود مي مشخص اجزا اين در آنها رتبه

 را مـساوي  سهم قراردادها، اجراي شاخص ساخت در جهاني بانك گزارش اساس بر فوق، عوامل
  .است شده داده نشان ذيل شكل در كه هستند دارا

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ،پرونده تشكيل مراحل
 آن اجراي و حكم صدور

ودادگـاهمدافع،وكيلهزينه
 صـورت  بـه  قراردادهـا  اجراي

 طلبازدرصدي

 برطرف براي روزهاتعداد
  تجاري اختالفات كردن

33,3%            33,3% 
  زمان                   هزينه

              
33,3%  

                                      
 مراحل

 )49: 2009 جهاني، بانكجامعگزارش(

  يك هر سهم وقراردادهااجرايشاخصاجزاي):2(شكل
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 پايگاه در گانه  ده هاي  شاخص تمامي كه است شده استفاده 1تراكمي شاخصي از يانكوف، مدل در
 رتبـه  بيانگر كه شد مطرح كار و كسب مقررات عنوان به شاخص اين و شود  مي شامل را كار و كسب

 قراردادهـا  اجـراي  كـه  مسأله اين دادن نشان براي ر،حاض مقاله در البته .است پايگاه اين در كشورها
 هاي  شاخص كليه براي بار يك رگرسيون معادله داشت، خواهد اقتصادي عملكرد بر را نظر مورد تأثير

 سـوي  از شـده  معرفـي  تراكمـي  شـاخص  بـراي  نيز بار يك و كار و كسب هاي  داده پايگاه در مندرج
  .باشند مقايسه قابل نتايج تا شود مي زده تخمين يانكوف

 استفاده يانكوف مدل از ،پژوهش اين فرضيه صحت بررسي براي شد، گفته ابتدا در كه طور  همان
 قـرار  استفاده مورد 2قراردادها اجراي شاخص كار، و كسب مقررات شاخص جاي به آن در كه شود  مي
 ايـن  دهنـده  تـشكيل  جـزء  سـه  هـاي   داده از يك هر ارزش ابتدا شاخص، اين ساختن براي .گيرد  مي

 به كه مراحل اين انجام هزينه و كشند  مي طول فرايندها اين كه زماني مدت ندها،يفرا تعداد( شاخص
 ساده ميانگين سپس .گيرد قرار 1 تا 0 بين بازه در تا شود  مي نرمال )باشد  مي طلب از درصدي صورت
 دسـت  بـه  كـشور  هـر  يبـرا  يكـسان  وزن گرفتن نظر در با جزء سه اين از يك هر شده نرمال مقدار
  .گيرد مي قرار استفاده مورد قراردادها اجراي شاخص عنوان به و آيد مي

Growth = α + β enforcing contract + γ (GDPpc99) + δX + ε 
  

  متغيرها معرفي ):2( جدول
متغير نماد متغير نام توضيح 

1 
 هاي سال بازه در سرانه GDP ساالنه رشد نرخ متوسط

 مدل در وابسته متغير عنوان به 2006 تا 1999
Growth Gpg 

2 
هزينه و زمان مراحل، تعداد شده نرمال مقدار ساده ميانگين

2006 سال در كشور هر براي قراردادها اجراي در نياز مورد
 مدل مستقل متغير عنوان به

enforcing contract Ec 

3 GDP 1999 سال( بررسي مورد دوره ابتداي در سرانه( GDPpc99 Gp99 

4 
   بررسي دوره ابتداي در دبيرستان در نام ثبت ميزان

 Secondary –enrollment Ss99 انساني سرمايه نماينده عنوان به )1999 سال(

       
  

                                                           
1. Aggregate Index  
2. Enforcing Contract 
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  متغيرها معرفي ):2( جدولادامه 

5 
 بازه در GDP از درصدي صورت به دولت مصرف متوسط

 2006 تا 1999 هاي سال
average government consumption as 

percentage of GDP Gc 

6 
 به GDP كننده تعديل ميانگين از انحراف مطلق مقدار
 )1999 سال( دوره ابتداي در تورم گرفتن نظر در منظور

Absolute deviation from average 
deflator in initial period P 

  

  ها داده )ايستايي( مانايي تشخيص  آزمون

 متغيرهـا،  نامانـايي  .اسـت  اسـتوار  متغيرها ايستايي فرض بر سنجي،اقتصاد و اقتصادي سازي  مدل
 كـه   درحالي است ممكن ها  رگرسيون گونه اين در .شودمي كاذب رگرسيون تخمين مشكل بروز باعث
 باشـد  باال بسيار آن آمده دست به تعيين ضريب باشد، نداشته وجود الگو متغيرهاي بين اي    رابطه هيچ

 قبل رو، اين از .يابد دست متغيرها بين ارتباط ميزان درباره غلطي هايتنباطاس به محقق شود باعث و
 متغيرهـاي  تمـامي  مانـايي  اسـت  الزم توضيحي متغيرهاي و مدل وابسته متغير ميان رابطه برآورد از

 فرضـيه  ،1افتـه ي تعمـيم  فولر ديكي واحد ريشه آزمون .گيرد قرار آزمون مورد تخمين در استفاده، مورد
 الگـو  درون متغيرهـاي  كليه براي آزمون اين .كندمي آزمون متغير بودن ايستا مقابل در را احدو ريشه
   .است شده داده نشان ذيل جدول در آن نتايج كه شده انجام

 در را ناايـستايي  فرضـيه  مدل، اين متغيرهاي همه شود،مي مشاهده ذيل جدول در كه طور  همان
  .هستند ايستا و اند كرده رد درصد 10 و 5 و 1 سطوح
  

 فولر-ديكي آماره متغير نام كينون مك بحراني مقادير
1% 5% 10% 

Ec −9.9 −3.48 −2.88 −2.57 
Gc −10.88 −3.48 −2.88 −2.57 
Gp −9.58 −3.48 −2.88 −2.57 

Gpg −11.49 −3.48 −2.88 −2.57 
P −11.08 −3.48 −2.88 −2.57 
Ss −9.63 −3.48 −2.88 −2.57 

                                                           
1. Augmented Dickey – Fuller 
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  دلم تخمين

 بـين  زمـاني  مقطـع  صـورت  بـه  و (OLS) معمـولي  مربعـات  حداقل روش از مدل، تخمين براي
 رشـد  بـر  قراردادهـا  اجـراي  شـاخص  اثرگـذاري  ميـزان  مقايـسه  بـراي  .است شده استفاده 1كشورها

 آنهـا  از برخـي  از پـژوهش  ايـن  در كـه  رشـد  بر تأثيرگذار متغيرهاي ساير گرفتن نظر در با اقتصادي،
  .است ذيل صورت به تخمين نتايج است، شده استفاده

  
  وابسته متغير

 مستقل متغير
Growth 

Ec −3.4 
(−1.741) 

Gc −0.14 
(−4.62) 

Gp99 −0.000103  
(−3.43) 

Ss99 0.04 
(4.01) 

P −0.05 
(−2.77) 

Constant 4.6 
(4.25) 

 115 مشاهدات تعداد
  

  
R2 0.30 

D.W 2,04 

  
 

GPG = C(1) + C(2)*EC + C(3)*GC + C(4)*GP + C(5)*SS + C(6) 
GPG = 4.59692067894 - 3.40498201926*EC - 0.141043277842*GC -
0.00010278598794*GP + 0.042503691458*SS - 0.0515956593638*P 

  

                                                           
1. Cross-Section 
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  تخمين نتايج تفسير

 بـه  و قراردادهـا  اجـراي  قـانوني  هاي  هزينه و مراحل تعداد زمان، افزايش شد، بيان كه طور  همان
 رابطـه  بيانگر امر اين كه داشت خواهد اقتصادي رشد بر منفي تأثير مبادله، هزينه افزايش ديگر تعبير

 جـدول  در رگرسيون نتايج در كه طور  همان .بود خواهد اقتصادي رشد و قراردادها اجراي بين معكوس
 در EC ضـريب  بـودن  معنادار بيانگر شده، انجام برازش حالت دو هر در t آماره شود،  مي مشاهده فوق
 رشـد  و قراردادهـا  اجراي بين معكوس رابطهEC  ضريب عالمت .است صددر %10 داري  معني سطح

 توسـط  تبيينـي  مـدل  و نـورث  توسـط  شـده  انجام مطالعات به توجه با كه دهد  مي نشان را اقتصادي
 پيگيـري  كـه  دهـد   مي نشان باشد، بيشتر شاخص اين رقم چه هر .است اتكا قابل نتيجه اين يانكوف،

 اينكـه،  دوم است، طوالني مراحلي كردن طي مستلزم و بر  هزينه اوالً قضايي، نظام طريق از دعوا يك
 بـه  احتمـال  اينكـه،  سـوم  اسـت،  زمان گذشت مستلزم و تر  طوالني بسيار آن رسيدن نتيجه به فرايند
 سـازوكارهاي  بـه  رودو از كـار  و كـسب  صاحبان دليل، همين به و است زياد ها  پرونده نرسيدن نتيجه
 تـضمين  در اصـلي  نهـاد  كـشور،  هـر  قضايي نظام يا ها دادگاه كه آنجايي از .كنند  مي اجتناب قانوني
 مطالعـات  .اسـت  نهـاد  اين ضعف بيانگر شاخص، اين مقدار بودن باال هستند، قراردادها اجراي حسن

 اسـتيگليتز،  و هـاف  مطالعـه  جملـه  از( قضايي نظام كارايي و اقتصادي رشد بين ارتباط درباره مختلف
 كمتـري  اقتـصادي  رشـد  با كشورها قضايي، نظام كارايي كاهش صورت در كه دهد  مي نشان )2002
  .كند مي تأييد را موضوع اين نيز فوق مدل تخمين از حاصل نتايج .بود خواهند مواجه

 به توجه با .رددا منفي ارتباط رشد با GDP اوليه سطح كه دهد  مي نشان نيز متغيرها ساير بررسي
 بـه  كشورها كه كند مي بيني  پيش سولو الگوي .نيست انتظار از دور چندان نتيجه اين همگرايي، مسأله
 را بـاالتري  رشـد  نـرخ  پـايين،  اوليـه  درآمـد  سطح با كشورهاي و دارند همگرايي متعادل رشد سمت
 رشـد  و كـرد  بررسـي  جهـان  كشور شانزده براي را همگرايي آن، بر تكيه با نيز بامول داشت، خواهند
 كـه  دهد  مي نشان بررسي اين نتايج .داد قرار بررسي مورد اوليه درآمد با را بررسي مورد دوره در توليد
 كوچـك  بـسيار  ضـريب  بـا  اي  نتيجـه  چنين نيز مدل اين در .دارد وجود كامل همگرايي دوره، اين در

 آن معـرف  دبيرستان، دوران در التتحصي ميزان كه انساني سرمايه ).1383 رومر،( شود  مي مشاهده
 مطالعـه  بـه  توجـه  با كه است منفي نيز رشد با دولت مصارف رابطه و دارد مثبت ارتباط رشد با است،
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 تحليـل  :رشـد  و بوروكراسـي ( ايـوانز  مطالعه و )1991 كشورها، از اي  مجموعه در اقتصادي رشد( بارو
 و تأييـد  قابـل  يافتـه،  ايـن  صحت )1999 ي،اقتصاد رشد بر وبري دولت ساختارهاي آثار ملي مقطعي
  .است استناد

  بررسي مورد دوره در يانكوف مدل با نتايج مقايسه

 هـا   شـاخص  كليه گرفتن نظر در با يانكوف معادله برآورد مقاله، اين در الگو تخمين از دوم مرحله
 شـده  برآورد نتايج تقدر ميزان اثبات منظور به صرفاً برآورد، اين كه است اين توجه قابل نكته .است

 سـاله  هـر  كـار،  و كـسب  پايگاه در شد، بيان پژوهش مقدمه در كه طور  همان .باشد  مي اول معادله از
 .گيـرد   مـي  قرار عالقمندان اختيار در و شود  مي استخراج ذيل دهگانه هاي  شاخص به مربوط آمارهاي

 ايـن  كـردن  نرمـال  از پس هك گردد  مي تشكيل تري  كوچك اجزاي از خود ها،  شاخص اين از كدام هر
 شـاخص  معرف عنوان به ميانگين اين از حاضر، پژوهش در .شود  مي گرفته ساده ميانگين آنها از اجزا،

  .شود مي استفاده كار و كسب مقررات
  :گيرد مي قرار بررسي مورد كار و كسب مقررات متغير مانايي ابتدا در
  

 فولر-ديكي آماره متغير نام ينونك مك بحراني مقادير
1% 5% 10% 

Br −10.54 −3.48 −2.88 −2.58 

  
 خواهيم را Br متغير Ec جاي به كه تفاوت اين با( شد آورده باال در كه متغيرها جدول به توجه با
  .باشد مي ذيل شرح به تخمين از حاصل نتايج ،)است كار و كسب مقررات معرف كه داشت
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  وابسته متغير
 مستقل متغير

Growth 

Br −8.5 
(−1.878) 

Gc −0.14 
(−4.736) 

Gp99 −9.21E−05 
(−3.578) 

Ss99 0.04 
(3.9) 

P −0.04 
(−2.33) 

Constant 6.3 
(3.36) 

 115 مشاهدات تعداد

  
  
 

GPG = C(1) + C(2)*BR + C(3)*GP + C(4)*GC + C(5)*P + C(6)*SS 
GPG = 6.31754041398 - 8.51145053806* BR - 9.21041117075e-05* GP-0.143295822345* 
GC - 0.04631524785*P + 0.0412740028763*SS 

  
 كـه  آنچه با )Br( برازش مورد اصلي متغير عالمت شود، مي مشاهده فوق جدول در كه طور  همان

 كـه  آنچـه  بـا  نيـز  متغيرهـا  ساير .كند مي مطابقت داشتيم، قراردادها اجراي درباره پژوهش فرضيه در
  .گرفت قرار بحث مورد نيز قبلي برازش در كه دارد مطابقت كنند، مي بيان اقتصادي اتنظري

 بـه  كـار  و كسب پايگاه ديگر هاي  شاخص كردن اضافه وجود با كه است اين توجه قابل نكته
 نـشان  موضـوع  ايـن  كـه  اسـت  مانـده  باقي خود اوليه سطح در مدل R2 قراردادها، اجراي شاخص

 رشـد  بـر  بـسياري  تـأثير  كـشور،  قـضايي  نظام كارايي افزايش و قراردادها اياجر سازي ساده دهد مي
 بهتـرين  در نيـز  )2006( همكـاران  و يـانكوف  مقالـه  در كه نماند ناگفته البته .دارد كشورها اقتصادي

  .است 0,26 مدل R2 اند، شده مدل وارد متغيرها تمامي كه حالت
 در ايـران  وضـعيت  دهـد،  مي نشان را قراردادها اجراي اهميت فوق، مدل اينكه به توجه با اكنون

  .گيرد مي قرار بررسي مورد باره اين

R2 0.31 
D.W 2 
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  آن محاسبه و ايران در قراردادها اجراي شاخص
 قراردادهـا،  اجـراي  براي قانوني مراحل تعداد شاخص، اين محاسبه براي شد، گفته كه طور  همان

 بـه  مراحـل  ايـن  انجام هزينه و شود انجام قانوني مراحل اين تا انجامد  مي طول به كه روزهايي تعداد
 در را شـاخص  اين جهاني بانك .گيرند  مي قرار توجه مورد نظر مورد بدهي يا طلب از درصدي صورت

 اجـزا  ايـن  در آنهـا  رتبـه  بـه  توجـه  با شاخص، اين در كشورها رتبه و كند  مي گيري  اندازه كشور 181
 بانـك  گيـري،  انـدازه  روش اين اساس بر .)49 :2009 جهاني، بانك جامع گزارش( شود  مي مشخص
  .كندمي اعالم كشورها براي ذيل جدول شرح به را قراردادها اجراي شاخص اجزاي جهاني
  

  ايران قضايي نظام در قانون اجراي سهولت ):3( جدول
 شاخص كار انجام مراحل چگونگي

 39 )تعداد( كار انجام مراحل تعداد

 520 )روز( زمان

 40 وندهپر افتتاح دوره

 300 قضاوت دوره

 180 اجرا ضمانت دوره

 صد در 17 )بدهي از درصدي صورت به( هزينه

 10 مدافع وكيل هزينه

 2 دادگاه هزينه

 5 حكم اجراي هزينه

  73 :2010 ايران، در جهاني بانك گزارش :منبع            

  
 OECD  كـشورهاي  متوسـط  و خاورميانـه  كـشورهاي  متوسـط  بـا  ايـران  وضعيت زير، جدول در
 بـر  خاورميانـه  منطقـه  كشورهاي متوسط از حيث اين از ايران هاي  دادگاه وضعيت .است شده مقايسه
 زيـادي  تفـاوت  زمـان  نظر از ،OECD عضو كشورهاي با مقايسه در و است بهتر معيار سه هر اساس
  )المللي بين كار و كسب بنياد( دارد وجود
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  سازمان عضو كشورهاي و خاورميانه كشورهاي ،ايران هاي دادگاه كيفيت ):4( جدول
  اقتصادي هاي همكاري

 OECD منطقه ايران شاخص

 30,6 43,4 39 )تعداد( مراحل

 462,4 679,9 520 )روز( زمان

 19,2 23,7 17 )طلب از درصدي( هزينه

  )المللي بين كار و كسب بنياد(       

  
  :دارند را زير وضعيت قراردادها، ياجرا در ايران اقتصاد با مقايسه قابل اقتصادهاي

  
  قراردادها اجراي در ايران با مقايسه قابل اقتصادهاي وضعيت ):5( جدول

 )دارايي ارزش از درصد( هزينه )روز( مدت مراحل تعداد مقايسه قابل اقتصادهاي

 27,3 520 51 عراق

 31,2 689 38 اردن

 13,5 598 51 عمان

 27,5 635 43 عربستان

 26,2 537 49 عربي تحدهم امارات
  )43 :2010 ايران، در جهاني بانك گزارش(         
  

 بهتـري  وضـعيت  از كـار،  انجام هزينه و زمان مدت مراحل، تعداد نظر از مذكور شاخص در ايران
 هزينـه  در( عمـان  كـشور  و )مراحـل  تعداد در( اردن كشور از غير به فوق جدول كشورهاي به نسبت
 ،2009- 2010 سـال  زماني بازه در قراردادها اجراي شاخص در ايران رتبه .است ربرخوردا )كار انجام

 رتبـه  1 بـا  ،2009 سـال  مـشابه  مقطع به نسبت رتبه اين كه معنا بدين .است يافته ارتقا 53 به 54 از
  .است بوده مواجه )بهبود( كاهش
 بـه  قراردادهـا  اجراي تسهول در را بااليي امتيازات كه اقتصادهايي جهاني، بانك هاي  گزارش در
 طريـق  از را خـود  هـاي دادگـاه  كـارايي  اقتصادها اين .شودمي اعالم ساالنه دهند،مي اختصاص خود

 تجـاري،  تخصـصي  هـاي دادگـاه  دقيـق،  فراينـدي  زماني هايمحدوديت پرونده، مديريت بكارگيري
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 جـدول  در .دهنـد  مـي  انجام هاقرارداد تر سريع و تر ارزان اجراي طريق از نيز و الكترونيكي هايدادگاه
 قـرار  جـدول  اول در شاخص، اين در يك رتبه با كنگهنگ .شود مي معرفي مذكور اقتصادهاي ذيل،
 بيـانگر  موضـوع،  ايـن  كه است داده اختصاص خود به را رتبه آخرين ،181 رتبه با شرقي تيمور و دارد
  .باشد مي كشور اين در ناكارآمد هايدادگاه وجود

  
  است سخت كداميك در و آسان كشورها، كدام در قراردادها اجراي ):6( جدول

 رتبه ترين سخت رتبه ترين آسان
 172 كامرون 1 )چين( كنگ هنگ

 173 كنگو 2 لوكزامبورگ
 174 سوريه 3 ايسلند
 175 بنين 4 لتوني
 176 هندوراس 5 فنالند

 177 سورينام 6 آمريكا متحده اياالت
 178 بنگالدش 7 نروژ
 179 آنگوال 8 كره
 180 هند 9 آلمان
 181 شرقي تيمور 10 فرانسه

   49 :2009 جهاني، بانك گزارش
 دسـت  به دادگاه طريق از تجاري اختالف كي رفع هزينه و زمان فرايندها، در كشور هر رتبه متوسط از ها رتبه :يادداشت

  .است آمده

 قضايي نظام بهبود و عمومي اصالحات

 محـيط  بهبـود  در مهمـي  بـسيار  نقش ها،دادگاه وضعيت بهبود كه دهند يم نشان فوق هاي يافته
 كيفيـت  ارتقـاي  در ذيـل  اقـدامات  قـضايي،  نظـام  نوع از فارغ جهاني، تجربه طبق .دارد كار و كسب
 سـازي  سـاده  الكترونيكـي؛  هـاي  دادگـاه  تأسيس قضات؛ عملكرد كارايي افزايش :است مفيد هادادگاه
 ايجـاد  و مراجعـات  سـازي  سـاده  و تخصصي هاي دادگاه تأسيس تر؛ كوچك هاي پرونده براي مقررات

 بسياري در را اياميدواركننده نتايج اصالحات اين ).51 :2009 جهاني، بانك گزارش( جديد هايرويه
 در اسـناد  الكترونيكـي  ارسـال  سيـستم  آنكـه  از بعد مثال، عنوان به .است آورده پديد جهان مناطق از

 27 بـه  73 از دادگاه استماع اولين و پرونده افتتاح بين زماني فاصله شد، اندازي راه اسلوواكي جمهوري
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 سـاده  نيـز  قضايي هاي رويه سازي ساده در .يافت كاهش مورد 5 به 23 از دادرسي مراحل تعداد و روز
 بـه  مربـوط  قـوانين  سـازي  ساده ها، استيناف زمان و تعداد كردن محدود اخطاريه، صدور فرايند سازي
 چند كه شود مي موجب ها پرونده كردن الكترونيكي .است قضايي رايج اصالحات جمله از شواهد ارائه
 بـراين،  عـالوه  .يابـد  كـاهش  تـأخير  ترتيـب،  بدين و كنند بررسي را پرونده يك همزمان طور به مأمور

 تعيـين  ورمنظـ  بـه  دعوا طرفين "پرداخت" امكان زيرا است، نيز ضدفساد ابزار اسناد، خودكار سيستم
 ارجـاع  اوقات، اغلب اينكه وجود با همچنين .برد مي بين از را )پرونده قضاوت براي( خاص قاضي يك

 ولـي  دارد، نيـاز  جديد قانونگذاري به قضايي سيستم از خارج به )غيراختالفي( حسبي امور هاي پرونده
 95 از نفـر  18 ،1گـراد بل در مثال، براي است، قضايي نظام عملكرد به بخشيدن سرعت در مؤثر گامي
 دسـتگاه  يـك  بـه  هـا  پرونـده  اين اگر .دارند عهده بر را ثبتي هاي پرونده به رسيدگي صرفاً قاضي، نفر

 قضات وقت از درصد 25 ،)است قانوني نويس پيش يك موضوع حاضر، حال در كه( شود واگذار اداري
  .شتدا خواهند دعاوي كار به رسيدگي براي بيشتري فرصت و شود مي آزاد

 بودنـد،  شـده  تجـاري  هـاي  بخش يا تجاري هايدادگاه صاحب كه آفريقا از مناطقي در همچنين
 .رسـيد  روز 492 بـه  روز 604 از و افتي كاهش %19 تجاري، مشاجره كي وفصلحل زماني ميانگين

 و شوند داده تعليم سپس و گردند استخدام جديد قضات بايد كه آنجايي از اصالحات، نوع اين در البته
 طـول  سـال  چنـدين  قراردادها اجراي زماني ميانگين در بهبود به دستيابي گردد، تأمين نيز مالي منابع
 رونـد  بـه  توجـه  بـا  نيز ايران مورد در فوق، تجارب طبق ).52 :2009 جهاني، بانك گزارش( كشد مي

 و ترونيكـي الك سيـستم  انـدازي  راه ظـاهراً  دعـاوي،  مراحـل  زيـاد  تعداد و دعاوي به رسيدگي طوالني
  .باشد مفيد بسيار مبادله هزينه كاهش در تواند مي تجاري مستقل هاي دادگاه تشكيل
 در هـم  آن و كـالن  رويكـرد  بـا  مبادله هزينه صرفاً حاضر، مقاله در كه شد ادآوري بايد نهايت، در

 كردروي به توجه با شود مي پيشنهاد و گرفت قرار بررسي مورد مشخص معادالت و مفروضات محدوده
 هزينـه  كـاهش  بـراي  و گيرد قرار بررسي مورد مبادله هزينه بحث نيز ها بنگاه سطح در و ويليامسون

  .شود انديشه تدابيري نيز ها بنگاه و ها شركت درون در مبادله
  

                                                           
1. Belgrade  
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  گيري نتيجه

 به دوم جهاني جنگ از پس كه جديد نهادي اقتصاد شد، داده نشان حاضر مقاله در كه طور همان
 تحليـل  را هـا پديـده  مختلف زواياي از آن انديشمندان و نيست كپارچهي كليتي افت،ي شگستر تدريج
 هزينـه  دربـاره  ليامـسون ي و نـورث  ديـدگاه  و است صادق امر اين نيز مبادله هزينه مورد در .كنند مي

 كـز تمر بنگـاه  درون روابط بر ويليامسون كه طوري به .دارد يكديگر با زيادي بسيار هاي تفاوت مبادله،
 تأكيد با حاضر، مقاله در .دهدمي قرار بررسي و توجه مورد را جامعه كالن ساختارهاي نورث و كندمي
 آن بـه  مبادله هزينه مهم عوامل از كيي عنوان به وي كه - قراردادها اجراي هزينه نورث، رويكرد بر

 مـدل  در آن كردن يگزينجا با و شد گرفته نظر در مبادله هزينه از شاخصي عنوان به - كندمي اشاره
 تبيـين  را اقتـصادي  رشد بر مبادله هزينه تأثير تواندمي خوبي به متغير اين كه شد داده نشان انكوفي

 .است برخوردار تبيين براي بسياري قدرت از كند، مي بيان انكوفي كه تراكمي شاخص اندازه به و كند
 معنـاداري  رابطـه  كه دهد مي نشان كشور 115 بررسي از ناشي تخمين نتايج شد، گفته كه طور همان
 اجـراي  افـزايش  بـا  كـه  معنا بدين .دارد وجود كشورها اقتصادي رشد و قراردادها اجراي شاخص بين

 قراردادهـا،  اجـراي  هزينـه  گفت توان مي رو، اين از .يابد مي افزايش كشورها اقتصادي رشد قراردادها،
 در .دارد اقتـصادي  رشد بر مهمي اثر و گذارد مي رتأثي كار و كسب محيط بر كه است عاملي مهمترين

 مـستقل  هـاي  دادگـاه  تـشكيل  و الكترونيكـي  سيستم اندازي راه مانند اقداماتي انجام با نيز ايران مورد
  .داد كاهش را مبادله هزينه توان مي تجاري،
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