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 ١٣٨۴ ناتسمز ـ مراهچ هرامش  ـ مجنپ لاس ـ يداصتقا ياهشهوژپ همانلصف

  

  راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب
  

 ١٠/١١/١٣٨٤ :شريذپ خيرات      ۶/۶/١٣٨٤ :تفايرد خيرات
  

  1 یرايتخب قداصرتکد
  2 یمتسر نامز دمحمرتکد

  هديكچ
 عي زوت ،يق فا تراظ ن ،تاداهنشي پ متسي س ،دوس  ميهست  نوچ  يياه يگژيو اب تآراشم ماظن
ل نظام   ياله تحل قم یسررب دروم عوضوم .دوش يم فيصوت ،رادياپ لاغتشا و دمآرد رت هنالداع

ر شاخص های اصلی             يگزيمشارکت به عنوان جا    ار آن ب نی برای نظام مزد ثابت و بررسی آث
  اقتصاد است 

فی ودر گردآوری مطالب از يتوص _لی يت بحث، از روش تحلين مطالعه با توجه به ماهيدر ا
ن نظام با يحاکی از آنست که در اق يج تحقينتا. وه کتابخانه ای  استفاده به عمل آمده استيش
مه برای کار فرما و ين در نوسانات درآمدی، نوعی بيسک و هم چنيم شدن کارگران در ريسه
شتر بنگاه از يدر حالی که کارگران در مواقع سودآوری ب. ديداری برای بنگاه به وجود می آيپا

مزد کمتری می طلبند و های منفی  شتری بهره مند می شوند، در هنگام بروز شوکيای بيمزا
سطح پايين بيكاري، تفاوت مزدي آمتر و سياست اخراج بر حسب دليل جه اين نظام با يدر نت

 سازگارتر و در آن نوساناِت اشتغال، سواري مجاني و ريسك به مراتب کمتر از نظام عادالنه
  نرخ ثابت مزد خواهد بود

  
  ريسك، سواري مجانيم ينه ، نظارت متقارن، تسهيمشارآت به: د واژه يکل
  

 JEL: E2  و E6 

_______________________________________________________________ 
  ناهفصا هاگشناد يملع تأيه وضع .١
  سردم تيبرت هاگشناد ليصحتلا غراف .٢
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 یمتسر نامز دمحم و یرايتخب قداص رتکد

 

١٢٤

  مقدمه.١
ار          ياز مشکالت اساس   ازار ک صاد در قلمرو ب سامان  يبرخ ،   هر اقت ار    ي ناب ط ک ا در رواب  ه

اتي    ،  ي مجان ياست که با پديده هايي چون سوار       ره ور  و   ،شغلی بي ثب راه است      يبه ايين هم .  پ
اه   نظام م    يبرقرار ع ا    يشارکت در بنگ د   ن ي کی از راه حل های رف ن ي  از ا.مشکالت می دانن

ار  ي ن مشارآت    ,منظور از مشارآت   دگاه،  يد ه         در روی ک وط ب اه   امور مرب اً بنگ  شامل  و عموم
د        . مشارآت مالي و مشارآت در تصميم گيري مي شود         برخي از صور اصلي اين نظام عبارتن

 :از
ن بخش از      .  بخشي از درآمد آارگر با سود مرتبط مي شود           که نظام تسهيم سود   - د مي    اي درآم

ه       یبخش ز  ي  ن  حالت نقدي   در تواند به صورت نقدي يا سهام باشد       د ب د مي توان صورت   از درآم
  . های آتی بنگاه باشدسرمايه گذاريم نشده و به منظور مشارکت در يسود تقس

ا بخشي           پاداش که    نظام مالكيت سهام   -  بخشي از تالش هاي آارگر به سهام تبديل مي شود و ي
ارگر     قطعی  مالكيت  ست   ا مکنم.  آارگران فروخته مي شود    از سهام بنگاه به    ، سهام از سوي آ

  .باشديك دوره آاري و ارائه برخي شايستگي ها در آار مشروط به گذراندن 

 آارگران بر اساس ن روش،يا در .يك طرح انگيزشي گروهي استکه  :ظام تسهيم فايدهن -
 از سود بنگاه را به صورت نقدي يا  آاهش هزينه يا افزايش بهره وري بخشي،افزايش تالش

سود بنگاه ممكن است در . اين طرح با تسهيم سود اندك اختالفي دارد. سهام دريافت مي دارند
مثال ممكن است عليرغم افزايش تالش آارگر . برخي دوره ها مستقل از عملكرد آارگر باشد

 در حالت در اين .هش يابد سود به علت رآود در بازار يا عوامل ديگر آا،در آاهش هزينه ها
 ،سهيم فايدهت سهم آارگر به خاطر آاهش سود بنگاه آاهش مي يابد و در نظام ,ودسام تسهيم ظن

بر عكس . سهم آارگر به خاطر افزايش تالش افزايش مي يابد گر چه سود آاهش يافته است
بد در اين  غير از تعهد و تالش بيشتر آارگر افزايش يايممكن است سود بنگاه به داليل
 يابد اما در نظام تسهيم فايده سهم او ي سهم آارگر افزايش م،صورت در نظام تسهيم سود

  .افزايش نمي يابد
آارفرما، _، مشاوره آارگراتنظام مشارآت با ويژگي هايي چون تسهيم سود، سيستم پيشنهاد

درآمد،  تر عادالنهنظام ارشديت، توزيع  نظارت افقي، آموزش ضمن آار، دوران شغلي،
 مقاله مورد بررسيموضوع . خراج مبتني بر دليل عادالنه توصيف مي شود شتغال بلند مدت،

مشارآت به عنوان جايگزيني براي نظام مزد ثابت و بررسي آثار آن بر  تحليل نظام، حاضر
اين نظام در مواجهه با . ١: عبارتند ازال های اصلی ؤس. شاخص هاي اصلي اقتصاد است

 و ريسك چگونه عمل مي آند؟ 1 هاي بهره وري، سواري مجانيهمي چون تكانپديده هاي مه
ين است آه اين نظام، ه ايفرض؟نمايدمي موفق عمل  بازارها  شرايط آداميناين نظام در. ٢

بهبود ) آاهش نوسانات اشتغال، سواري مجاني و ريسك (روابط آار را از جنبه هاي مختلف 
ت آه در ضمن يك تحقيق نظري و با استفاده از مدل هاي ين گونه اسق ايروش تحق. مي بخشد

_______________________________________________________________ 
 .تسا رگيد نارگراک شالت هرمث زا يريگ هرهب و يراک مک يانعم هب يناجم يراوس حالطصا .١
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١٢٥ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

 تكان بهنگاماثر نظام مشارکت برکاهش نوسانات اشتغال و ثبات بيشتِر آن در آغاز  رياضي،
 پس از آن مسئله نظارت در اين سيستم براي .هاي بهره وري مورد بررسي قرار مي گيرد

مدل نظارت در اين , بخشدر اين . ردد طرح مي گممقابله با سواري مجاني و افزايش آارايي 
اين مباحث . انواع تالش هاي نظارتي و روش دستيابي به مشارکت بهينه ارائه مي گردد, نظام

ضمن در خاتمه . به انضمام بحث تسهيم ريسک در اين نظام به سوال اول پاسخ مي گويد
به سوال هم  السيكنئوآ و  مشارآتدو نظامتاثير گذاري   بربررسي آثار بازارهاي مختلف

  .يدهم مقايسه اي ميان اين دو نظام به عمل مي آ  واول پاسخ داده مي شود
  
 بر نوسانات اشتغال نظام مشارآت اثر  .٢

 حرآات  آنها باآنند و حرآات وري، اشتغال و توليد در جهت ادوار تجاري حرآت مي بهره
 آه حرآاِت موقتِي آوچك در مزد اند  استدالل آرده1لوآاس و رپينگ. ست مزد حقيقي متناظر

بالطبع هر نظامي آه  .آنند تهديد مي را ه ثبات اقتصادشد عرضة آارنوساناِت حقيقي منجر به 
مانع انتقال شوك هاي مختلف گردد از نوعي  بتواند ثبات بيشتري در بازار آار بيافريند و

  اي ميان نظام هاي مختلِفاستفاده از مدل لوآاس مي توان مقايسه با. امتياز برخوردار است
  .سنجيد ثبات را آنها بر تاثير و  انجام دادمزد

 دنماي  فردي را لحاظ ميو ده دمي اي مورد بررسي قرار  بحث را براي حالت دو دورهلوآاس
  : قيد بودجه زير را دارد وآه تابع مطلوبيت

  
)١(                                                                                                              
 
)٢(                    
 

iCمصرف  ، iXنيروي آار ،iW مزد ,θنرخ ترجيح زماني ,γ  وپارامتر ثابت σ  آشِش
 آوچكتر باشد تمايل افراد براي جانشيني قدر دوره است آه هر دو درآار  جانشينِي نيروي

فرد مزبور تابع مطلوبيت خود را بر اساس قيد . نيروي آار به طور بين زماني آمتر است
    :پس از استخراج شرايط مرتبه اول خواهيم داشت. ثر مي سازدکبودجه اش حدا

)٣( 
  

  :در بر دارد بر عرضه آار راعوامل ديگر و  اثرات مزد داللت هاي زير دربارهاين معادله

_______________________________________________________________ 
  .۵٩٨ص ,٢دلج ،١٣٧٧ ،نارگيد و درايل .١
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 یمتسر نامز دمحم و یرايتخب قداص رتکد

 

١٢٦

توليد نهايِي   بروريافندائمي اثر پيشرفت  از ناشي مثًال(تغييِر دائمِي مزد در هر دوره  -
  1.ها ندارد آار طي دوره عرضه نسبت  اثري روي)نيروي آار

 در تغيير بدون 1Wمثًال افزايش در (فزايش موقت مزد  موقت باشد ا,اگر منبع افزايش مزد -
2W( سازد  فراغِت بين زماني وادار مي کردنافراد را به جانشين) دوره اي آه مزد يعني در 

  آن بر دورة بعد آه مزد آاهش مي يابد در فراغت خود مي آاهد و از است آارگر باالتر
 .شود اي آه مزد باالست موجب مي  نيروِي آاِر بيشتري را در دورهةعرض و) افزايد  مي

 نظام هاي رايِج مزد، بهر حال طبق اين مدل در 2.تر است  بزرگتر باشد اين اثر قويσهرچه 
 .نوساناتي در اشتغال همراه گردد تغيير موقت مزد مي تواند با

افزايش نرخ بهره، ارزش .  نسبي آار به نرخ بهره نيز بستگي دارد در اين مدل عرضة.پ
به امر اين  و سازد آار آردن در زمان حال را جذابتر مي آاهش داده  را تنزيل شده مزد

 .ندز دامن مينوسانات مزد 
ثبات نمودن اقتصاد آمك آنند در صورتي آه در  توانند به بي ميبرخی از عوامل در اين مدل 
شتر اشتغال در نظام يل ثبات بين دالي عمده تر.تري دارد ثبات چهرة نمايان، ارآتسيستم مش

  :ر عنوان نموديشرح زه مشارکت را می توان ب

  است و لذا)آاهش رنج آن يا و (در اين سيستم از اهداف اصلي بنگاه افزايش مطلوبيت آار -
آشش جانشيني بين فراغت شود و   در تابع مطلوبيِت آارگر داخل ميمطلوبيتي جديد عناصر
  3.يابد هاي مختلف آاهش مي در دوره

د مز اثرات درآمدي و جانشيني فته،يا  آار جايگاه و احترام باالتري ،در نظام مشارآتي -
  .افريند ع افزايش مزد موقت باشد نوسانات مذآور را نميبآاهش مي يابد و لذا حتي اگر من

ر تابع مطلوبيت و نيز در قيد بودجة دوره زندگاني دسهام  ي مانندصراعن 4 در نظام مشارآت-
گردد آه حساسيِت  شود و اين امر باعث مي داخل مي

21 / XX به مزدها آاهش يابد و افزايش 
   .فريندبيامزد، نوسان آمتري موقت 

  اوو تالش آارگر وابسته است ووري   بهرهدوره به هر مزد دربخشي از آه  آنجا از -
   نيز) عاملي آه باشد هر ناشي از(  در سود بيشتر سهم مي يابد ريسك توليدآه مچنانه

غافل اي از تالش   در هيچ دوره)براي مقابله با ريسك احتمالي( او لذا .گردد دامنگير او مي
 اثر جانشيني مذآور لذا مي گيرد و به نوسانات مزدي خو اين نظام طبعا آارگر در.نمي شود
  .تداف اتفاق نمي

_______________________________________________________________ 
 تحارتسا ياج هب راآ ندرآ نيشناج ينعي( ينيشناج رثا )رتشيب دمآرد رطاخ هب تحارتسا شيازفا ينعي( يدمآرد رثا ،تلاح نيا رد .١
  .دنآ يم يثنخ ار )دزم شيازفا رطاخ هب

 يژول ونكت ياه   هناكت اه هاگنب يارب لاغتشا رد ليدعت ياه هنيزه دوجو تروص رد يتح هآ دهد يم ناشن )١٩٧٩( تنجراس يسررب .٢

 )۶٠١ص ,درايل( .دروآ يپ رد ار الاب هنوگ هب هضرع شنآاو دنناوت يم يتقوم

 .مينآ يم بانتجا يضاير طباور نايب زا راصتخا يارب .٣
  ... و دوس ميهست ، ماهس تيكلام .۴
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١٢٧ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

  در اين نظام تنها بخشي از مزد آه به بهره وري وابسته است تحت تاثير شوك ها واقع  -
  .مي شود و مزد پايه ثبات بيشتري مي يابد و اين امر از نوسانات اشتغال مي آاهد

 تالش آارگر وابسته است و او بازدهي سرمايه است آه به برابر باچون نرخ بهره واقعي  -
آار در  دهد و لذا  ارزش تنزيل شدة مزد را آاهش نمي،برد افزايش اين نرخ نيز از آن سهم مي

  . اين امر از نوسان اشتغال مي آاهد.جذاب استبه طور يكسان همة زمانها براي او 
تغيير  در زمان  قابل پرداخت بسيار زياد مزدنوسان از 1ي تعويقتسهيم سوِدايجاد نظام  با -

 هاي جانشينِي مي توان از انگيزهاين آار  با .ه عمل مي آيد جلوگيري بوري  بهرهناگهانِي
  . بين زماني آارگر آاست و مانع نوسانات فوق گرديدفراغِت

  
   در نظام مشارکتوجلوگيري از آم آاري  نظارت .٣

شريك مسئوليت دارد که  هر . توليد، مالکيت و کنترل در دست شرکا استْم نظا ايندر
تعيين  اين گزارشات در .آارگران ارسال دارد ديگر ش خود وسطح تال  گزارشي ازدائمًا

آم آاري  خودداري از براي ِاعماِل تالش وبيشتري است و انگيزه  آارگر  هرپاداشسطح 
نظام کنترل گري مشارکتي خود .  باز مي داردپديدة سواري مجاني و از فراهم مي آورد

 در مقابل منافع ناشي از آن هر شريك عمل مي کند که هزينة شخصِي کنترل براي زماني کارا
د که اگر هر نه ادنشان دا 3)١٩٩٧(لريو م) ٢٠٠١( 2امرگميل وهولمستروم . ناچيز باشد

، موازنه بودجه و نوسانات محصول ناشي کابارة عملکرد ديگر شر شريک اطالعات کامل در
بدون ترديد . دهدمي  کارايي جاي خود را بهداشته باشد سواري مجاني  از عملکرد کارگران

از .  هر شريک قابل مشاهده نيست مگر اينکه عالمت هاي کنترل گري بسيار دقيق باشندتوليِد
   تغييرکاو ريسک گريز بودن شرگزارش  سويي هزينة کنترل با افزايش دقِت

ستم، نظارت و کنترل داشته يبا بهره وری باال تالش نموده و بر ساگر هر شريک .  مي کند
 با پديدة کم کاري در با افزايش تعداد شرآا ممكن است.  حداکثر مي شودهمگان  رفاهباشد،

در اين صورت با متخّصص ساختن برخي شرکا در نظارت و برخي . نظارت روبرو شويم
 .  را افزايش داد4ديگر در توليد و بهره وري، مي توان هم ارزي اطمينان

_______________________________________________________________ 
 .يراذگ هيامرس رد نآ يريگراآ هب و دوس زا رگراآ مهس يدقن تخادرپ نتخادنا قيوعت هب .١

2.Holmstrom and Milgrom ,2001, 7.24-52  
3.Miller ,1997, 77,285-299  
4. Certainty equivalent   
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١٢٨

  مدل نظارت در نظام مشارآت  .١-٣
را بر مي ، ie، هر يک سطحي از تالش مولد. استN عداد شرکاي بنگاهتفرض مي آنيم 

آه آن   را انتخاب کند،im، مي تواند سطحي از تالش نظارتيو هزينة شخصي دارد آهگزيند 
ي ارائة گزارش در باره  از سوي کارگر براim،تالش نظارتي. نيز هزينة شخصي دارد

   .تالش مولد خود و يا ديگران به عمل مي آيد
 از تالش مولد او iα به عالوه مضرب، x،کل محصول از iβ مضرِب,دريافتي هر شريک

  :است
)۵(  
  

، است و نمي تواند بخشي ie،تالش مولدراي ارائه گزارش در باره ، تنها بimتالش نظارتي،
  .از محصول را به خود اختصاص دهد

   :از انتظاري هر شريک عبارت است مطلوبيت
)۶( 

  :  ازهم ارزي اطميناِن هر شريک عبارت است
  
)٧(  
  
rضريب ريسك گريزي است .  
  

    بهينه روش دستيابي به مشارآت٢-٣
ii،پارامترهاي قرار داددر نظام مشارآت، شرآا هنگام انعقاد قرارداد ابتدا . الف βα ، را ,

  .ندآنانتخاب مي 
 آه ،im،و سطحي از تالش نظارتي، ie، سطحي از تالش بهره وريشريكسپس هر . ب

  .  او را حداکثر مي سازد انتخاب مي کندمزدمطلوبيت انتظاري 
و شرط درجة اّول روي  i شرط درجه اول روي تالش بهره وري شريِک iC ةاز معادل. پ

  .تالش نظارتي او به دست مي آيد
، را im∗،و تالش نظارتي بهينه، ie∗، سطح تالش بهره وري بهينهاز اين طريق مي توان. ت

  .به دست آورد
])),[((  در معادلةim∗و ie∗ آنگاه مقادير .ث iii meWUE∑  آه مطلوبيت انتظاري آل شرآا

  .مي شوند جايگزين را نشان مي دهد
  شرآا آه مقادير بهينة تالش نظارتي و تالش مطلوبيت انتظاري آل ( معادلة فوق . ج

  .حداآثر مي سازيم n و β ,αرا براي مقادير ) بهره ورِي هر شريك را در دل دارد
  . مي شودبهينه حاصل مشارکت  به دست مي آيند وn وβ,α مقادير بهينه.چ

ieixi αβ +

))],(([ iii meWUE

)),(()),(( iiiii meWVarrmeWEC 2−=
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١٢٩ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

  )جهت اختصار از بيان روابط رياضي صرف نظر شده است(
  

   در نظام مشارآتدروني انواع تالش هاي نظارتي . ٣-٣
  .تالش هاي نظارتي متقارن آه از سوي همة شريكان اعمال مي شود. الف
 .ز شريكان سپرده مي شودتالش هاي نظارتي نامتقارن آه به برخي ا. ب
  

  تالش هاي نظارتي متقارن.١-٣-٣
   بر اندازة مشارکت و تسهيم سود اثر تالش هاي نظارتيبراي اينكه دريابيم چگونه 

گذارد مسئله مشارکت را در سه حالت خود نظارتي، نظارت مشترک و عدم نظارت  مي
  :بررسي مي نماييم

  :تالش خود نظارتي .الف
 ارائه مي دهد که آگاهي ،ie،ک گزارشي از تالش بهره وري خوددراين رژيم هر شري

iii، مي تواند مزد اوه، باال برداز ميزان تالش او راديگران  ex αβ  ايجاد . را افزايش دهد،+
ii.  دارد،im،عالئم اين تالش براي هر شريک هزينه mF واريانِس گزارش دربارة تالش  =1/

يعني هر قدر آارگر براي  .مي باشد، im،آه معكوس تالش نظارتي  است،ie،بهره وري
دقت  هزينة بيشتري اعمال نمايد ارائة گزارش در بارة ميزان تالش بهره وري خود تالش و

افزايش ارزش عالئم . )، آاهش مي يابدiFواريانس گزارش او،  ( گزارش او افزايش مي يابد
مي کاهد و نوعي ريسک براي  تالش هر شريک بر دريافتي او افزوده از دريافتي ديگر شرکا

  .يندرآنان مي اف
   :نظارت عمومي.ب

ش بهره وري عهده دار نظارت بر تال ي،جاي تالش خود نظارتبه  شريک ردر اين رژيم ه
 دقت گزارش دربارة تالش بهره ورِي هر شريک تابعي از مجموع  وشريکان ديگر مي شود

 در اين حالت به ،iF، واريانِس گزارش.تالش هاي نظارتي شريکان ديگر است
∑شکل ∈= NJ ji mnF ∑،تالش نظارتي آارگران ديگر قدر  هر. در مي آيد/ jm، بيشتر 

تالش . يابد يعني بر دقت گزارش ها افزوده مي شودي آاهش م، iF،باشد واريانِس گزارش
  . همگان ازآن اثرمي پذيرندآهيک کاالي عمومي است همچون  شريک هرنظارتِي 
يعني  خواهد بود )β∗=١و ) n∗= ١  افراد ريسک خنثي باشند اندازه بهينه مشارکتزماني آه

سطح کاراي تالش حذف مي گردد و  تالش نظارتي در اين حالت .مشارآت تحقق نمي يابد
  .بهره وري اعمال مي شود

  ميزان مشارکت بسيار زياد مي شود مسئله سواري مجاني در نظارت شّدت زماني آه 
بارة تالش ها و  کم کاري مي کند و موجب گزارشات ناکارا در im مي يابد و هر شريک در

به علت گزارش (در اين حالت  .در نتيجه تحمل ريسک بيشتر از سوي شريکان خواهد شد
تالش  انتخاب مي شود آه موجِب αي براي  نرخ کوچکتر)هاي ناآارا از تالش بهره وري
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١٣٠

رفاه در حالت نظارت عمومي کمتر از حالت خود کنترلي است .  استبهره وري کمتر
اندازه مشارکِت بهينه تحت نظارت . زيرا کم کارِي بيشتري در تالِش نظارتي اعمال مي شود

 نظارت بهينه آنست آه هر دو نوع نظارت .عمومي نيز کوچکتر از حالت خود کنترلي است
ن آهت اختصار از بيان روابط رياضي مرتبط با ار دارا باشد آه ج) آنترلي عمومي و خود(

  .صرف نظر شده است
  : درونی نظارت.ج
ميان هزينه .  مسئله سواري مجاني با افزايش تعداد مشارکت شديدتر مي گردد حالتدر اين -

 .دارد وجود رابطة معکوستسهيِم ريسک،  و بهبوِد هاي سواري مجاني
سواري مجاني مذکور وجود ندارد اّما ) n= ١ ( در جايي که مالکيت از آن يک نفر است-

کاهش مي ، n تعداد شرآا، اين ريسک با افزايش. گردد مي متحمل مالک، ريسک عظيمي را
  .را معين کرد ، n∗،مي توان تعداد بهينة مشارکت. يابد 

2 (نس محصولواريا آاهش با و، r،آاهش ضريب ريسك گريزي  با-
xσ(، مشارآت  تعداد

 .هر شريک افزايش مي يابد براي اطمينان آاهش يافته و هم ارزي، n∗ ،بهينة
  اين کاهش در. با افزايش يک شريک، تالش بهره وري هر شريک کاهش مي يابد -

 .ريسک است تسهيم  بهره وري، جبراِن بهبود در
2اگر-

xσrرود يعني اگر تکنولوژي توليد به حد کافي ريسک آميز و  يك سطح معين باالتر  از
  گريز باشند افزايش يک شريک، رفاه ديگر شرکا را بهبود  ريسک يا شرکا به حد کافي

 . مي بخشد و هم ارزي اطمينان هر شريک افزايش مي يابد
2 يا r افزايش ادامة با -

xσمشارآت بهينه ، تعداد، ∗n,  بسيار بزرگ شده و هم ارزي اطمينان
 .مي گرود براي هر شريک به صفر

  تسهيم سود که در مشارکت هاي بزرگ بهبود  )trade-off( رابطه مبادله بيان فوق 
در حالت فقدان را مي يابد و انگيزه براي تالش که در مشارکت هاي کوچک قويتر است 

  .نشان مي دهدنظارت دروني 
 است که منفعت نهايي ناشي از بهبود نهايي در هم ارزي هاندازة مشارکت زماني بهين -

زماني که يک شريک (بهره وري ناشي از سواري مجاني  تالش اطمينان با هزينه نهايي در
 تالش بهره وري بستگي  اندازة بهينة مشارکت به تابع هزينه.شودبرابر ) اضافه مي شود

اندازة مشارکت در هر حرفه تفاوت  اگر توليد نهايي تالش بر حسب حرفه تفاوت يابد. دارد
در جايي که صرفه جويي به مقياس وجود داشته باشد اندازة مشارکت بهينه بزرگتر . مي يابد
  )جهت اختصار از بيان روابط رياضي صرف نظر شده است. (است

  

   نامتقارن ِينظارتتالش . ٢-٣-٣
يك فرضيه اين است آه اگر تالش نظارتي به برخي شريكان و تالش بهره وري به برخي 

 با . حداکثر مي شوداو رفاه وهم ارزي اطمينان هر شريک افزايش مي يابد  سپرده شودديگر 
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١٣١ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

هم ارزي  متخّصص ساختن برخي شرکا در نظارت و برخي ديگر در توليد و بهره وري،
 )١٩٧٨ (ليس کالوو و. اين همان روند سلسله مراتبي است.  توان افزايش داداطمينان را مي

اين سلسله مراتبي را اينگونه ترسيم کردند که در رأس آن يک تصميم گيرنده است که بر 
زير دستان خود  هر يک از اين افراد مادون بر. تعدادي از مادون هاي خويش نظارت مي کند

ترين سطح، کارگراني هستند که تنها توليد مي کنند و نظارتي و در پايين ... نظارت دارد و
کم کاري در هر سطح به معناي کم کاري از سوي تمام زيردستان است و مجازات کم . ندارند

 تعداد سطوح بهينه براي اين سلسله .کاري در صورت کشف آن محدود به کم کاران مي شود
 .مراتبي به ساختار تکنولوژي نظارت بستگي دارد

 
 تسهيم ريسک در نظام مشارآت .۴

در  . نوعي بيمه را به کارفرما ارائه مي دهددر نظام مشارآت آارگر با سهيم شدن در ريسك،
در قبال سود بيشتر مزد باالتر ايشان  .در نوسانات درآمدي سهيم مي گردند کارگراناين نظام 

جهت تغييرات سود و مزد در اين نظام  .منفي مزد آمتري مي طلبندشوک  وقوع در زمانو 
  . مدل هاي تسهيم سود وتسهيم ريسك دو روي يك سكه اند.يکسان است

 اکثر مدل هاي تسهيم ريسک فرض را بر آن مي گذارند که بازار مالي در دسترس نيست و 
کارفرمايان نمي توانند با استفاده از بازار اعتبار يا بيمه به ريسک پاسخ گويند براي بررسي 

ک بايد آن دسته از بنگاه هاي صنعتي مورد مطالعه قرار گيرند که در معرض تسهيم ريس
ريسک ناشي از شوک هاي تقاضا، نوسان قيمت، ساختار زير بنايي غير قابل اعتماد و اجراي 

 تسهيم ريسک بر همچنين .ضعيف قراردادها بوده و بازارهاي مالي و بيمة آنها ضعيف هستند
 زيرا اگر کارگران بتوانند بدون هزينه از يک بنگاه به بنگاه نواقص بازار کار داللت دارد

 را ترک مي کنند به جاي اينکه کاهش بنگاه شوک منفي  در صورت وقوعديگر انتقال يابند
کارگران توليدي غير ماهر نسبت به کارگراني که . مزِد ناشي از تسهيم ريسک را بپذيرند

البته  .حرآت پذيرترند) سوپروايزر  ، مدير،مانند حسابدار(مهارت خاص بنگاه را دارند 
بهرحال . برخي تخصص هاي عمومي موجبات آزادي انتقال کارگران ماهر را فراهم مي آورد
با فرض . آزادي انتقال ميان بنگاه ها، اجراي قرار داد تسهيم ريسک را دشوارتر مي سازد

زد او در بيرون بنگاه و با آسب اطالعات درباره بهره وري آارگر در بنگاه وموجود هزينه 
ه قرار داد تسهيم  آ در صورت فقدان بازار بيمهو 1فرض وجود هزينه براي انتقال ناآارا

در اين حالت، سياستگذاران . ريسک را قابل اجرا مي سازد تسهيم ريسک بهينه دوم است
ر کار هدف را به جاي بهبود بازا) اعتبار و بيمه( بهبود عملکرد بازار هاي مالي ممكن است
   2 .قرار دهند

_______________________________________________________________ 
1.Transaction cost  
2.Blanchflower, Oswald and Sanfey,1996. 
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١٣٢

تسهيم ريسک نوعي بازار غير رسمي اعتبار براي بنگاه است که در صورت عملکرد 
بازارهاي اعتبار در کشورهاي . کامل بازارهاي اعتبار، ضرورتي براي آن احساس نمي شود

در حال توسعه عمل کرد کامل ندارند و تسهيم ريسک مي تواند پاسخي کارا به اين نواقص 
انتظار مي رود بنگاه هايي که محدوديت اعتباري بيشتري دارند از تسهيم ريسک به .د باش

  و ريسكبنگاه هايي که در تسهيم سود. عنوان يک ابزار اعتبار استفاده بيشتري بنمايند
کاراترند نسبت به بنگاه هايي که تنها بر تامين مالي بيروني اتکا دارند از محدوديت اعتباري 

حدي محدوديت اعتباري  همچنين اگر فرض نماييم همه بنگاه ها تا. دار هستندکم تري برخور
دارند آن دسته که در معرض شوک هاي بيروني بزرگتري هستند به احتمال بيشتر از تسهيم 

  .1ريسک براي مقابله با بحران نقدينگي سود مي جويند
  

   مدل تسهيم ريسک.١-۴
 کارفرما ارزش انتظاري سود.  پذيرندفرض مي کنيم کارگر و کارفرما هر دو ريسک

،)(πvحداکثر مي کند، وآارگر مطلوبيت ناشي از مزد را  .w ،مزد کارگر در بنگاه و w، 
تعداد کارگران بنگاه ، n است )و يا دريافتي او در زمان بيکاري (مزد او در بيرون بنگاه

   .است)  اندازه گيريواحديك بر حسب (تعداد نيروي کار ١و
   :عبارت است ازمطلوبيت کارگران 

)٩(  
  

  در معرض  که به عنوان متغيري از تعداد کارگر لحاظ شده است  ،)F(n ، توليدتابع 
S ،شوک هاي کوتاه مدت S، و شوک هاي بلند مدت، St ،ه عبارت سوِد بنگا لذا 2مي باشد

   :است از
)١٠(    

، و سود Wبنگاه از طريق چانه زني ميان خود، حاصل جمع مطلوبيت آارگر،  آارگر و
  . ، را حداآثر مي سازندEانتظاري بنگاه، 
  :  عبارت است ازمسئله چانه زني ميان آارگر وآارفرمادر آوتاه مدت 

  
)١١(  
 
)١٢(  
)١٣(  

_______________________________________________________________ 
1.Ibid  

 هب هتسب ار روبزم لماع .دنراذگ يم رثا ديلوت رب هجيتن رد و راک يورين يرو هرهب رب هک دنتسه يلماوع اجنيا رد کوش زا روظنم .٢
 .ميمان يم تدم هاتوک اي و تدم دنلب کوش تسا تدم هاتوک اي تدم دنلب نآ ريثات هکنيا

ss dssgvE )()(π∫=

)()()( wunwnu −+ 1

wnnfss ts −= )(..π

EW log)(logmax φφ −+ 1

ss dssgwunwnuW )(])()()([∫ −+= 1
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١٣٣ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

  
)(و  قدرت چانه زني کارگر φ در آن هآ ssg تابع چگالي احتماِلS Sاست.   

با صرف نظر از بيان معادالت ( ، w  مزد،براي پس ازاستخراج شرط درجه اول
  :خواهيم داشت)رياضي

  
)١۴(  
ريسک گريزي  Ω آشش مزد به سود،) ١۴(بارت سمت چپ معادلةع

از آنجا آه سود تحت  .1ريسک گريزي نسبي کارگر را نشان مي دهند  r نسبي کارفرما و
 تاثير تكانه هاي بهره وري است اين معادله به نوعي آشش مزد به تكانه ها را نيز منعكس مي

  . آند
  :ر را در بر داردي داللت هاي زاين معادله

، او نظام مشارآت و تسهيم ريسك را برقرار Ω=0 ،اگر کارفرما ريسک خنثي باشد. الف
ريسک خنثايي کارفرما مي . نمي سازد بلكه مزد ثابت مي پردازد آه از شوك اثري نمي پذيرد

 . قراردادهاي بيمه باشدحمايت دولت و وجود از تواند ناشي
در تسهيم ريسک مشارکت کمتري )  بزرگتر باشدr(: کارگر هر قدر ريسک گريزتر باشد . ب

 .و مزد او از شوك اثر آمتري مي پذيردخواهد داشت 
هر قدر بازار با ثبات تر و وقوع شوک ها نامحتمل تر شوند ميل بنگاه ها به مزد ثابت . پ

  . افزايش خواهد يافت
  :  عبارت است ازمسئله چانه زني ميان آارگر وآارفرماتد مدت در بل

  
)١۵(  

 کشش به) و با حذف معادالت رياضِي مربوطه جهت اختصار(با استفاده از شرط درجه اّول 
   : دست مي يابيمسرانه مزد به سود

  
)١۶(  
  

 کمتر باشد اين کشش احتماال بزرگتر از کشش w نسبت به مزد بنگاه wاگر مزد بيروني 
هاي دائمي اثر قويتري ک  بود يعني ما انتظار داريم که شومدت خواهد تسهيم ريسک در کوتاه

  مدل باال، کارگران را همگن و بنگاه ها را يکسان . از شوک هاي موقت داشته باشند
 ژگي هاي بنگاه و کارگر تعيين شود واساس وي استراتژي تجربي مزد بايد بر در .مي شمارد

_______________________________________________________________ 
    )Blanchflower, Oswald and sanfy.1996 رد ٢۵ ةلداعم( .١
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١٣٤

در ادبيات تسهيم سود و . 1رگرسورها بايد شامل شوک هاي کوتاه مدت و بلند مدت باشند
ريسک، عملکرد بهتر مجموعه عناصر بنگاه، به مزد باالتر منجر مي شود و در ادبيات مزد 

ش کم کاري، کارا، جهت عليت معکوس است و مزد باالتر به عملکرد بهتر از طريق کاه
  . انتقال کم تر و روحيه باالتر مي انجامد

 اگر تعديل مزد نسبت به شوک زمان بر باشد مزد تابعي از شوک هاي گذشته گفته مي شود
و اثر شوک هاي دائمي بر مزد باقي مي ماند در حالي که اثر شوک هاي موقت به  مي شود

  يش ذخيره سرمايه و تغييرافزايش ارزش افزوده ناشي از افزا. سرعت محو مي گردد
ديگر تغييرات در ارزش افزوده براي .  بهره وري به عنوان شوک هاي دائمي تلقي مي شوند
 2. اندازه گيري شوک هاي کوتاه مدت لحاظ مي گردند

  
  نظام مشارآت شرايط بازارهاي مختلف بر  آثاراِي بررسي مقايسه -۵

 در شرايط بازارها .مختلف متفاوت است بسترهاِي در بر روابط آار نظام مشارآت تاثير
ما ضمن .  نمود آن صادرنمي توان يك حكم آلي براي تاثير گذاري دخالت دارند واين نحوة 

تبيين شرايط مختلف بازارهاي محصول، آار و سرمايه آثار شرايط متفاوت اين بازارها بر 
 بحث را به , مطلب بهتِرِنالبته براي تبيي .ميزان موفقيت نظام مشارآت را بررسي مي نماييم

را با نطام نئوکالسيک  آن,  و در ضمِن تشريِح اين نظامگونة مقايسه اي ارائه خواهيم نمود
مورد مقايسه قرار مي دهيم تا هم از نظام مشارکت تعريف و تحليل روشنتري به دست دهيم و 

 .هم به نوعي نظام نئوکالسيک را نقد نماييم
  

  )نئوآالسيك و ( بر نظام مشارآتصولآثار شرايط بازار مح.١-۵
ارگران ، آN ،دهد بنگاه نئوآالسيك ر زماني آه آاهشي در تقاضاي محصول رخ ميه. الف

با پرهيز از   روابط اشتغال بلند مدت و با اتخاذ,M،  مشارآتي  بنگاهوليآند  را اخراج مي
آند و سرانجام اينكه   ميجاه  را در درون بنگاه جابآنان، 3دهد  آارگران را آموزش مياخراج،

  .سازد آارگر مازاد را ذخيره مي
تر   از اخراج و بازخريد نسبتًا ارزانNدر زماني آه رآودها مكرر و عميقند استفاده بنگاه . ب

است و زماني آه رآودها اتفاقي و سطحي هستند وعدة عدم اخراج و روابط اشتغال بلند مدت 
اگر احتمال آاهش تقاضا در بازار محصول آمتر باشد و به در نتيجه،  .باشد نسبتًا ارزانتر مي

تعبير ديگر اگر نوسانات تقاضاي صنعت و تقاضاي آل آمتر بوده و نرخ رشد ميانگين 
  .  رونق خواهد داشتMصنعت و اقتصاد باالتر باشد بنگاه 

_______________________________________________________________ 
 ،نآ ياهروس رگر هک  دن ا هداد هئ ارا اي بماز و هوبابميز ،اينک ،انغ ،نورماک يارب ار يدمآ رد عبات کي )٢٠٠٠( نارگيد و نتسگيب .١
 تردق و لرت نک تردق ،تيدش را ،نس ،)ده د يم ناشن  ار رگراک تراه م و شزومآ حطس  هک يموه وم ياهريغتم ( يناسن ا هيامرس 
 تفرگ يم رب رد ار ... و هيامرس تظلغ ،)نارگراک دادعت( هاگنب هزادنا ،اه توافت هدهاشم

2.Blanchflower, Oswald and sanfy.1996.  
  .دوش يم رپ شزومآ اب تاعاس نيا و دماجنا يم تحارتسا تاعاس شيازفا و يراآ تاعاس شهاآ و ديلوت شهاآ هب اضاقت شهاآ .٣
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١٣٥ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

 مةبرناوقتي بنگاه ها . از نظام اشتغال بنگاه به اقتصاد آالن يك باز خوردي وجود دارد. پ
اخراج را اختيار آنند اين امر منجر به مخارج آمتر بر روي آاالهاي مصرفي خواهد گرديد 

ها از اخراج اجتناب  از سوي ديگر، هنگامي آه بنگاه. هاي بيشتري را به دنبال دارد آه اخراج
   .گردند تر مي ورزند رآودها سطحي

  
  )وآالسيكنئ و ( بر نظام هاي مشارآتآثار شرايط بازار آار.٢-۵

سطح پايين بيكاري، تفاوت مزدي آمتر و سياست اخراج بر  (سه ويژگي در بازار آارتحقق 
   :هاي مشارآتي است  به نفع بنگاه)حسب دليل عادالنه

  سطح پايين بيكاري. ١
مبتني بر ترس از اخراج است در زماني آه سطح بيكاري  N از آنجا آه نظام انضباطي بنگاه 

 از Nيابد بنگاه  اما زماني آه سطح بيكاري آاهش مي. سبتًا ارزان استباالست اين نظام ن
از سوي ديگر، نظام . برد وري رنج مي  و آاهش بهره،انتقال ناآاراافزايش غيبت از آار 

در زماني ...  آارگر و - بر مشارآت، تسهيم منافع، آنترل آارگر با ابتنا Mانگيزشي بنگاه 
  .برد وري نسبي باالتري بهره مي بهرهآه سطح بيكاري پايين است از 

گردد زيرا   را دارا باشند اقتصاد آالن به ايجاد بيكاري باال متمايل ميNها نظام  اگر اآثر بنگاه
، سود  يافته ها افزايش اگر بيكاري به گونه موقت تا يك سطح پايين آاهش يابد، مزدها و هزينه

 .دگرد تر نيروي آار منجر مي ه تقاضاي آميابد و هر دو تحول ب گذاري آاهش مي و سرمايه
 به ها براي برانگيختن آارگران  است آه اگر بنگاه اين نئوآالسيكورِي  بهره_ مزد  پيامد مدل

  . نياز به بيكاري دارند، اقتصاد آالن به گونة درونزا بيكاري خلق خواهد نمود، تالش بيشتر
 بيكاري پايدار خواهد شد زيرا  پاييِن سطِحندها از نظام مشارآتي استفاده نماي اگر همه بنگاه

ايين پزمان بيكاري  در ثانيا بازار آار  بر تهديِد به اخراج متكي نيست و،اوال ايجاِد انگيزش
زماني . گردد  بنگاه همراه با افزايش مزد و جابجايي منجر نميةلزومًا به آاهش سود و سرماي

براي تداوم سطوح   مشارآتنظاِمآند  و تضمين نمي اشتغاِل آامل را تأمين دِل نئوآالسيكآه م
  .پايين بيكاري ضروريست

تعادل نئوآالسيكي : تعادل باثبات در گسترة اقتصاد حادث شودنوع دو يكي از لذا ممكن است 
دارند و نرخ متوسط بيكاري  اخراج به تالش وا ميتهديدها آارگران را با  آه در آن بنگاه

ي آه در آن بنگاه از طريق مشارآت، در آارگران ايجاد انگيزش  تعادل مشارآتيا باالست و
 بنگاه توليدي جديد آه تعادل نئوآالسيك را حداآثر .نمايند و نرخ متوسط بيكاري پايين است مي

و با خيلي از بيكاران روبروست نيازي به استفاده از نظام مشارآت براي  آنندة سود مي يابد
دنبال حداآثر سازي ه ي ديگر، بنگاهي آه در تعادل مشارآتي باز سو. بيند ايجاد انگيزه نمي
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١٣٦

 مواجه است به استفاده از مشارآت براي ايجاد 1سود است و با سطح بيكاري پاييني
 از سوي مزدگردد آه انتخاب يك نظام  از اين مباحث روشن مي. گردد غب مياانگيزش ر

  2.هاي جديد تا حدي به سطح بيكاري بستگي دارد بنگاه
  تر  تفاوت مزدي آم. ٢

 M عكس، نظام رهاي مهم مي باشند و ب هاي مزدي و پستي انگيزش تفاوت N  براي نظام
در اين نظام . افزايد دهد و بر يكپارچگي گروهي مي ها در مزد و مراتب را آاهش مي تفاوت
 اين  دردر حقيقت. وجود دارد آمتر...  پارك اختصاصي، غذاخوري اختصاصي، و جايگاِه

اين نظام . مي گيرد بر در رااي از ياران   مجموعهکهاي از آارگران بل  نه مجموعه، بنگاهظامن
 آارگراِن ِءها عمدتًا مبتني بر ارشديت است و ارتقا  ارتقاءد،تري دار دي پايينمزهاي  تفاوت

اين سياست، همكاري براي اهداف گروهي را . باشد  ميNتر از نظام  ستاره آم سرعت
 استفاده وسيع از پرداخِت. آاهد هاي فردي براي خود ارتقايي مي از تالش دهد و افزايش مي
هاي  سياست. دهد را ارتقا مي هاي گروهي، همكاري و استانداردهاي تالش انگيزش مبتني بر

 آه از اي از طريق افزايش آف مزد اعمال مي شود ها، تا اندازه  براي آاهش تفاوتMبنگاه 
 در و آارگر به مشارآت بيشتر يا و  نشأت مي گيردناشي از مشارآت ورِي افزايش در بهره

 مزدهايي باالتر از  مي توانندبدين ترتيب، آارگران. نتيجه به افزايش بهره وري او مي انجامد
 فرض  براي مثال.است بازار نئوآالسيك تحقق اين امر دشوار در .دارند نرخ بازار دريافت 

برد   آِف مزد، همبستگي گروهي را باال به دالر در ساعت ١/١يش  با افزاM بنگاِه نماييم آه
. يابد آاهش % ١٠يافزايد اما سود به ميزان بوري را  و به ميزان يك دالر در ساعت بهره

تر بودن سوِد اين بنگاه آنرا  آند به خاطر آم آه بر اساس سود قضاوت مينئوآالسيك  بازار
 وري آن باالتر از ديگران است و آورد گرچه بهره هاي برگزيده به حساب نمي جزو بنگاه

  . سوبسيد ده درصدي بنگاه توانسته آه توليد آل را به ميزان يك دالر در ساعت افزايش دهد
افتد لذا   بخشي از آاهش اختالفات مزدي به هزينه آارگراِن مزد باال اتفاق ميMدر بنگاه 

اگر اينگونه آارگران براي توليد . را دارد مشكل حفظ آارگران ستاره و بسيار ماهر Mبنگاه 
دي مزهايي آه اختالف   با وجود بنگاهAي  مشارآتمورد نياز باشند سياسِت مزدي بنگاه

 اختالف مزدي و پستي خويش Nهاي  از سوي ديگر اگر بنگاه .گسترده دارند پر هزينه است
توانند از منافع  ها مي  بنگاهتواند ستارگان خويش را حفظ آند و همه  ميMرا آاهش دهند بنگاه 
 دراگر  زيرا.  اما چنين تعادلي در گسترة اقتصاد پايدار نيست.مند شوند آاراي مشارآت بهره

تواند آارگران ستاره   ميNها تفاوت مزدي اندآي دارند بنگاه  آه همه بنگاهباشيم اي  نقطه
المللي فرار مغزها  ر سطح بينآنچه د(هاي ديگر را با پيشنهاد مزدهاي باالتر جذب آند  بنگاه

 نيز به Nآنند و بنگاه   مزد باالتري آسب ميNبه  انتقال باآارگران ستاره ). گيرد نام مي
_______________________________________________________________ 

 نتشاد هاگن و شزيگنا يارب يتآراشم ياه ماظن تسا نيياپ يلاوتم ياه هرود يارب يراكيب طسوتم ياه خرن هآ ينامز .١

 يياج  هب  اج خرن تيعضو نيا .تشاد هاگن %٣ ريز ار يراكيب خرن رمتسم روط هب تلود دئوس رد لاثم يارب .دوش يم رت باذجرگراآ

  ديدرگ يتايح يلغش عونت داجيا هآ داد شيازفا يياج ات روآ تلالم و تخاونكي ياه لغش رد ار راآ زا تبيغ نازيم و
2. Bowles, Gordon, and Weisskopf, 1993, p.303 
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١٣٧ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

بكارگيري نظام هاي  Nسياست بنگاه . نمايد خاطر افزايش بهره وري سود بيشتري تحصيل مي
فع مشارآت براي همه سازد لذا منا ها دشوار مي  با تفاوت آمتر را براي همه بنگاه پرداخت
  .ها و همه آارگران غير ستاره از دست خواهد رفت بنگاه
  ر حسب دليل عادالنه اخرج ب-٣

 اخراج براي انگيزش آارگران و بر اخراج به دلخواه اتكا دارد و نيازي  به تهديدر بN بنگاه 
Mبه ارائه دليل براي اخراج نمي بيند اما بنگاه ي است و بايد  بر سياسِت دليل عادالنه متك

 اين اهتمام را دارد آه Mمديريت . گونه اخراجي توجيه منطقي داشته باشد براي هر
هاي پرسنلي بنگاه عادالنه است و انتقادها منجر به اخراج  آارگرانش احساس آنند سياست

آند نه ترِس از   آارگر استفاده مي_ از انگيزش دروني و آنترل آارگر Mبنگاه . شود نمي
  . استN بنگاه آمتر از نرخ اخراج آنها لذا ،اخراج

 سياست اخراج بر اساس دليل عادالنه را دارد بسياري از آارگران Mاز آنجا آه تنها بنگاه 
اين امر به . گردند  ميMتري دارند خواستار آار در بنگاه   آه سيستم انگيزشي آمNهاي  بنگاه

 اينكه شواهد آافي براي اخراج به جاي توانند بدون ويژه درباره آارگراني صادق است آه مي
 ، حتي اگر درصد اندآي باشندMوجود اين گونه افراد در بنگاه . گذارند آم آاري نمايند
  عادالنه فراگير شود دليِلاز سوي ديگر اگر سياسِت. گردد  آنترل ميةموجب افزايش هزين

در چنين . گردند  متمرآز نميMه  تنها در بنگاهشد ها پراآنده  اينگونه آارگران در تمامي بنگاه
 بر هزينه ناشي از وجود آم آاران زيادشرايطي، فوائد آارايي سياسِت دليِل عادالنه به احتمال 

  .1غلبه خواهد آرد
  
  ) نئوآالسيك  و ( وآثارآن بر نظام مشارآتشرايط بازار سرمايه. ٣-۵

ازارهاي آامل تمام در ب.  با بازارهاي سرمايه ناآامل مواجهندN و Mهر دو بنگاه 
پذيرند اما وقتي اطالعات ناآامل است  هايي آه ارزش فعلي مثبت دارند انجام مي گذاري سرمايه
بانكها، . پذيرد تحقق ميدشوارتر است   بر آنهانظارت آه ييها  در پروژهآمتريگذاري  سرمايه

ي ملموس را گذاري در دارايي ها ها، همگي سرمايه  بنگاهسهامداران و ستادهاي مرآزِي
 در امور  مبني برسرمايه گذاري مديرانيهراسند آه ادعا آنها از اين مي. دهند ترجيح مي

ممكن است صادقانه نبوده بلكه ... ناملموسي چون سرمايه انساني، آموزش آارگر، تحقيق و 
ا به هاي خود استفاده نمايند و يا عملكرد امروز ر در واقع از منابع براي پوشانيدن ناآارآمدي

 اين هراس نوعا .گذاري هايي آه بازده آن در آينده است زيادتر گزارش نمايند هزينه سرمايه
گذاري زياد   آنوني به خاطر سرمايه اندِك آه دليل آشكاري وجود ندارد آه درآمِد استدر جايي

 در امور نامشهودي است آه در آينده بازده وسيع خواهد داشت و نه به خاطر برخي اختالالت
  .در بنگاه 

  : شديدتر استM بنگاه نسبت به بازارهاي سرمايه به داليل زيرهراِس

_______________________________________________________________ 
1. Levine 1997.  
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گذاري در سرمايه انساني و در تعهد  وش مشارآتي نيازمند سطوح باالي سرمايهر. الف
 .آارگران است

  . نظارت براين نوع سرمايه گذاري بسيار دشوار است.ب
 .وش مشارآتي آثار خارجي در بر داردر. پ
هاي  گذاري تنها در دراز مدت و فقط در صورتي است آه وعده دهي اين نوع سرمايه باز.ت

  1 .بنگاه معتبر باشند
 به برچيده  نوعًا ها، خريد سهام با اعمال فشار و تجديد ساختارها ، ادغام2سلطه جويي ها . ج

 آنها هايي آه منافع سلطه جويي. گردند شدن نهادهاي انساني و افول سرمايه انساني منجر مي
تعهد باال نيازمند به هاي  ها نسبت به آارگران حاصل مي شوند بقاي استراتژي از تخلف وعده

 3سازند  تر مي براي آار را سخت
تواند موفق شود، براي   تحت شرايط معيني ميMگرچه اين مشكالت جدي هستند اما بنگاه 

آند آه منافِع بلند مدتي در اين ها اتكا  گذاراني چون بانك يا ديگر بنگاه مثال اگر بر سرمايه
گذاران به  اين سرمايه. و نزديك با وي دارند بنگاه و ارتباِط اطالعاتِي وسيع و يا پيونِد مستمر

هاي آن در يك دوره بلند مدت  گذاري  و سرمايهMنوبة خود، از اطالعات مفصلي درباره 
  يشان را هاي نظارتي ا برخوردارند و اين اطالعات، ريسك آنان و هزينه

هاي خود، از جمله  گذاري هايي مناسب، سرمايه تواند با نرخ  ميMدر نتيجه بنگاه . آاهدمي 
 . در سرماية انساني و فرهنگ مشارآتي را تأمين مالي نمايد

  
  نتيجه گيري .۶
اثرات  ،يابد هاي مختلف آاهش مي  در نظام مشارآتي آشش جانشيني بين فراغت در دوره-

ع افزايش مزد موقت باشد نوسان بد آاهش مي يابد و حتي اگر منمزي درآمدي و جانشين
  .فريندادر اشتغال مي ري تآم
  در اين نظام تنها بخشي از مزد آه به بهره وري وابسته است تحت تاثير شوك ها واقع -

  .مي شود و مزد پايه ثبات بيشتري دارد و اين امر از نوسانات اشتغال مي آاهد
  . کاهش مي يابد سواري مجاني برقراري نظارت دروني نظام با در اين -
را معين ، مي توان تعداد بهينة مشارکت. کاهش مي يابد، ريسک توليد تعداد شرآا،  با افزايش-

 .کرد
   ، افزايشمشارآت بهينة تعداد واريانس محصول، و  ضريب ريسك گريزي افزايش با-

 .مي يابد

_______________________________________________________________ 
   .دنآ يم لوفا تآراشم هب نارگراآ داقتعا ديامن فلخت شياه هدعو زا هاگنب هآ نامز ره.١

2. takeovers 
3. Stiglitz and Weiss,1991,pp.393-410. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

١٣٩ راآ طباور رد تآراشم ماظن يسررب

گريز باشند  ريسک آميز و يا شرکا به حد کافياگر تکنولوژي توليد به حد کافي ريسک -
افزايش يک شريک، رفاه ديگر شرکا را بهبود مي بخشد و هم ارزي اطمينان هر شريک 

 . افزايش مي يابد
 است که منفعت نهايي ناشي از بهبود نهايي در هم ارزي هاندازة مشارکت زماني بهين -

زماني که يک شريک (از سواري مجاني بهره وري ناشي  تالش اطمينان با هزينه نهايي در
  . شودبرابر ) اضافه مي شود 

اگر توليد نهايي تالش بر . اندازة بهينة مشارکت به تابع هزينه تالش بهره وري بستگي دارد -
در جايي که صرفه . اندازة مشارکت در هر حرفه تفاوت مي يابد حسب حرفه تفاوت يابد

  .زة مشارکت بهينه بزرگتر استجويي به مقياس وجود داشته باشد اندا
 . نوعي بيمه را به کارفرما ارائه مي دهددر نظام مشارآت آارگر با سهيم شدن در ريسك، -

در قبال سود بيشتر مزد ايشان .در نوسانات درآمدي سهيم مي گردند  کارگراندر اين نظام 
  .منفي مزد آمتري مي طلبندشوک  وقوع در زمانو باالتر 

کارگر .  نظام مشارآت و تسهيم ريسك را برقرار نمي سازدريسک خنثي باشداگر کارفرما  -
و مزد او از هر قدر ريسک گريزتر باشد در تسهيم ريسک مشارکت کم تري خواهد داشت 

 .شوك اثر آمتري مي پذيرد
محتمل تر شوند ميل بنگاه ها به مزد ثابت  هر قدر بازار با ثبات تر و وقوع شوک ها نا -

   .اهد يافتافزايش خو
مدت  اگر مزد بيروني نسبت به مزد بنگاه کم تر باشد کشش تسهيم ريسک بزرگتر از کوتاه -

هاي دائمي اثر قوي تري از شوک هاي موقت  خواهد بود يعني ما انتظار داريم که شوک
  .داشته باشند

راج بر تر و سياست اخ سطح پايين بيكاري، تفاوت مزدي آم (سه ويژگي در بازار آارتحقق  -
   :استسازگارترهاي مشارآتي   بنگاهبا )حسب دليل عادالنه

   آارگر_ بر مشارآت، تسهيم منافع، آنترل آارگر با ابتنا مشارکتي نظام انگيزشي بنگاه -
  .برد وري نسبي باالتري بهره مي در زماني آه سطح بيكاري پايين است از بهره...  و 

   بيكاري پايدار خواهد شد پاييِن سطِحستفاده نمايندها از نظام مشارآتي ا اگر همه بنگاه -
اي از طريق افزايش  ، تا اندازهي مزديها  براي آاهش تفاوتمشارکتيهاي بنگاه  سياست -

به  يا و  نشأت مي گيردناشي از مشارآت ورِي افزايش در بهره آه از آف مزد اعمال مي شود
  . وري او مي انجامدنتيجه به افزايش بهره  در و آارگر مشارآت بيشتر

گذاري در سرمايه انساني و در تعهد آارگران  وش مشارآتي نيازمند سطوح باالي سرمايهر -
 .است
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