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 -1مقدمه
اهميت پاســخگويي به اين پرســش که چه عواملي ســطح و نرخ فعاليت کارآفريني را تعيين
ميکنند ،بديهي به نظر ميرســـد ،ا ما ماهيت و نوع اين فعاليت ها و عوامل مؤثر بر آنها در
يك کشــور يا منطقه شــايد نســبت به پرســش نخســتين از اهميت بيشــتري برخوردار باشــد،
چراکه نوع فعاليت کارآفرينانه انتخابي بسيار اهميت دارد و تمام انواع کارآفريني نميتوانند
در ســـطح کالن مف يد و ثمربخش تلقي شـــو ند ( باون و کالرک ،2008 ،1ص  )748و
ســياســتهايي که تنها در پي تاثيرگذاري بر کارآفريني و نه تاثيرگذاري بر شــكل و ماهيت
آن هســتند به پيامدهاي غيرقابلانتظار و اغلب نامطلوب منتهي ميشــوند (اســتنهلم ،اکس و
وبكر ،2013 ،2ص .)177
به باور بامول )1993( 3يكي از اساسيترين اقدامات در مسير سياستگذاري عقاليي
در رابطه با کارآفريني ،جســـتوجوي شـــيوه ها و ابزارهايي براي ممانعت از تخصـــي
استعدادهاي کارآفرينانه در حوزههاي غيرمولد است .تئوري کارآفريني مولد ،غيرمولد و
مخرب وي ،يك نوآوري نظ ري مهم از دري چه اقتصــــادي در پژوهش هاي کارآفريني
بشمار ميرود.
تئوري بامول بر اين فرض کليدي مبتني ا ست که کارآفرينان ،تالشهاي خود را در
مسيرهاي متفاوتي بكار ميگيرند و انتخاب اين مسيرها به کيفيت نهادهاي اقتصادي ،سياسي
و قانوني حاکم بر جامعه بستگي دارد (سوبل .)2008 ،4اهميت اين تئوري از آنرو است که
موجب تايير جهت پژوهشهاي حوزه کارآفريني به ســمت نقش نهادها بر کارآفريني ش ـد
(سوبل.)2008 ،
نهادها و ســـياســـت هايي که نهادها را شـــكل مي دهند در تقويت رفتار و فعاليت
کارآفرينانه نقش کليدي ايفا ميکنند .اين نهادها هســـتند که زمينه تخصـــي

تالشهاي

کارآفرينانه را به فعاليت هاي بهرهور يا غير بهرهور بهواســـطه تاثيرگذاري بر مشـــوقها و
پاداش هاي سيستم اقتصادي بر چنين فعاليت هايي فراهم ميکنند (باون و کالرک،2008 ،
ص .)749
1- Bowen and Clercq
2- Stenholm, Acs and Wuebker
3- Baumol
4- Sobel
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به باور نورث )1990( 1نهادها عبارت ند از :قواعد بازي در يك جامعه يا به شـــكلي
رســميتر محدوديتهاي طراحيشــده توســط عامالن انســاني که تعامالت و ســاختارهاي
انگيز شي را در تبادالت ان ساني سيا سي ،اجتماعي و اقت صادي شكل ميدهند و تعيينکننده
هاي بنيادي عملكرد اقتصادي بشمار ميروند (نورث ،1994 ،ص .)359
محدوديت هاي اع مال شـــده توســـط چارچوب نهادي مجموعه فرصـــت ها ،نوع
ســـازمانهايي را که موجوديت خواهند يافت ،تعيين ميکنند (نورث ،1993،ص  .)2در اين
ميان نهادهاي رســـمي بهويژه قواعد بازي بهعنوان تعيينکنندههاي کليدي بازده فعاليتهاي
مختلف کارآفرينانه ،نقشــي اصــل را در هدايت کارآفريني در مســير مولد و يا غيرمولد ايفا
ميکنند و اين موضــوع ميتواند تاثير زيادي بر رشــد بهرهوري اقتصــاد يك کشــور داشــته
باشـــد ،چراکه نهادهاي رســـمي از طريق تاثيرگذاري بر هزينههاي مبادله و انتقال ،عملكرد
اقتصـــاد را تحت تاثير قرار ميدهند (نورث )1990 ،و امكان پذيري و مطلوبيت ورود به
فعاليتهاي اقتصادي را تعيين ميکنند (هاربي و اندرسون.)2010 ،2
نقش اصـــلي نهادها در يك جامعه عبارت اســـت از کاهش عدم اطمينان از طريق
ايجاد يك ساختار باثبات براي تعامالت ان ساني (نورث .)1990 ،ازآنجا که قواعد حاکم بر
کنش هاي بازيگران ،يكي از تعيينکنندههاي اصـــلي رفتار کارآفرينانه و بازده فعاليتهاي
کارآفريني اســت ،اگر در پي تخصــي

مجدد تالشهاي کارآفرينانه هســتيم ،تحقق آن از

طريق تايير در قوانين و سياستهاي جامعه ،راحتتر از ايجاد تايير در اهداف و فعاليتهاي
آتي خود کارآفرينان اســـت (بامول .)1990 ،بنابراين مســـاله کليدي ،فرآيندي اســـت که
بهواســـطه آن ،اين نهادها در مســـير درســـت شـــكل ميگيرد و دســـتخوش تكامل يا تايير
ميشوند.
کامونز )1950( 3از جمله اقتصــاددانان نهادگرايي اســت که تعريفي منحصــربهفرد از
نهاد ارائه ميدهد« :نهاد؛ کنشــي اســت جمعي ،در راســتاي کنترل ،آزادي 4و بســط 5کنش
فردي» .به باور وي ،در جهاني مملو از کميابي منابع و حاکميت مالكيت خصوصي ،تعارض

1- North
2- Harbi and Anderson
3- Commons
4- Liberation
5- Expansion
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منافع 1طرفين مبادله اجتناب ناپذير خواهد بود .اهميت کنش جمعي به آن دليل اســـت که
زمينه برقراري نظم 2را بهواســـطه تنظيم اکتســـاب منابع کمياب فراهم ســـاخته و حقوق و
تكاليفي مبتني بر آزادي و مالكيت را براي طرفين مبادله برقرار مي سازد که بدون آنها وقوع
هرجومرج حتمي خواهد بود (کامونز.)1934 ،
بنا بر آنچه گفته شــد ،کنش جمعي ،مكانيزمي خالقانه براي حلوفصــل تعارضــات
نهفته در مبادالت ميان عامالن انســـاني اســـت .کامونز حتي پا را فراتر از اين نهاده و کنش
جمعي را مكانيزمي قانونســـاز معرفي ميکند .به باور وي ،در فرآيند کنش جمعي ،قواعد
موردتوافق طرفين مبادله با اتكا به مذاکره جمعي به بهترين شكل خود تدوين شده و به اجرا
درميآيند .نمايندگان منافع اقتصــادي ســازمانيافته متعارض بجاي وکال يا ســياســتمداران
بهطور داوطلبانه بر قوا عد کاري کنش جمعي کنترلکننده و به نظم درآورنده کنش فردي
خود توافق ميکنند (کامونز.)1950،
اگر کنش جمعي آنگو نه که کامونز بيان ميدارد از يكســـو موجب نظمبخشـــي به
مبادالت و حل تعار ضات نهفته در آنها شود و از سوي ديگر ،مكانيزمي براي قانون سازي
تلقي شـــود ،آيا دولت با هدف ايجاد بهترين محيط قانوني و تنظيمي حامي فعاليت هاي
کارآفرينانه ،ميتواند از کنش جمعي در قالب يك رويه قانونســـاز بهره گيرد و زمينه از
بين بردن تعارضات موجود در مبادالت ميان عامالن اقتصادي بهويژه کارآفرينان از يك سو
و مبادالت ميان عامالن اقتصادي و دولت از سوي ديگر را فراهم سازد
پژوهش حاضـر در پي پاسـخگويي به دو پرسـش کليدي مطرح شـده اسـت .به بيان
ديگر ،در پي تبيين جايگاه کنش جمعي در شــكلگيري و تكامل نهادهاي تنظيمي و قانوني
3
حامي فعاليتهاي کارآفرينانه مولد اســت .برآيند پژوهش حاضــر ،توســعه تئوري تلفيقي
خواهد بود که از ترکيب د يد گاه بامول حول کارآفريني مو لد و نقش قواعد بازي در
تقو يت چنين ف عال يت کارآفري نا نهاي از يك ســـو و تئوري کنش جمعي کامونز بهعنوان
رويهاي قانون ساز از سوي ديگر نشأت گرفته است.

1- Conflict of Interest
2- Order
3- Synthesized Theory
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 -2تئوری بامول؛ کارآفرینی مولد ،غیرمولد یا مخرب
اهميت توجه به ماهيت فعاليتهاي کارآفرينانه به يكي از برجســتهترين دســتاوردهاي اخير
در زمينه اقتصــاد کارآفريني ،يعني تئوري کارآفريني مولد و غيرمولد ويليام بامول انجاميده
اســـت (ســـابل ،2008 ،1ص  .)641به باور بامول ( ،)1990فعاليتهاي کارآفرينانه ميتواند،
مولد ،غيرمولد و يا حتي مخرب باشد.
باوجوداينكه ايده بامول از بزرگان مكتب اتريش بهويژه شومپيتر گرفته شده است ،اما
وي يكي از نخ ستين ک ساني بود که تخ صي

تالشهاي کارآفرينانه به فعاليتهاي گوناگون

در ســـطح کلي فعاليت کارآفرينانه را مورد تاکيد قرار داده و بر اين مهم متمرکز شـــد که
تخصــي

تالشهاي کارآفرينانه عامل کليدي درک مشــارکت بالقوه فعاليت کارآفرينانه در

پيشــرفت و توســعه اقتصــادي تلقي ميشــود (باون و کالرک ،2008 ،ص  .)749بامول ميزان
منتفع شــدن اقتصــاد از پتانســيل کارآفريني را وابســتگي شــديد به تخصــي اس ـتعدادهاي
کارآفرينان به فعاليتهاي مولد و غيرمولد ميداند (هاربي و اندرسون ،2010،ص .)5
بر ا ساس تئوري بامول ،افراد ميتوانند دو م سير را برگزينند؛ يا تالشهاي خود را به
خلق ثروت در بخش خصـــوصـــي اختصـــاص دهند و يا در پي بازتوزيع ثروت از طريق
فرآيندهاي ســـياســـي و قانوني باشـــند (بامول .)1990 ،بهزعم خود بامول ،يكي از عوامل
شـــكســـت ســـياســـتهاي کارآفريني دولت عبارت اســـت از :تالش دولت براي ترغيب
کارآفرينان بالقوه و بالفعل به مشـــارکت در فعاليت هاي غيربهرهور مبتني بر رانتجويي
به جاي فعاليت بهرهور کارآفرينانه .چنين شـــرايطي تبعات منفي براي بهرهوري ،نوآوري،
رقابت و رشد اقتصادي به دنبال خواهد داشت (کارلسون و اندرسون ،2009،2ص .)126
داليل بســـياري براي باور به اين مهم وجود دارد که کارآفريني مولد يك عامل
کليدي در عملكرد اقتصـــادي يك کشـــور بشـــ مار ميرود از همين رو تفاوت هاي ميان
کشورهاي گوناگون بر اساس ميزان فعاليتهاي کارآفرينانه مولد يكي از عوامل تبيينکننده
اختالف عملكرد اقتصــادي آن کشــورها خواهد بود (داويدســون و هرکســون ،2002 ،ص
.)81

1- Sobel
2- Karlsson and Andersson
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کارآفريني مولد به فعاليتهايي اشاره دارد که بهطور مستقيم يا غيرمستقيم در بازده
خال

اقت صاد و يا در ظرفيت توليد بازده سنتي ،م شارکت دارد .نوآوري ميتواند به معناي

مشــــار کت مو لد کارآفريني باشــــد .بهعنوان م ثال ،کارآفريني مو لد ميتوا ند منجر به
فعاليتهاي مالي که توليد را تســـهيل ميکنند يا هر نوع فعاليت ديگري که در توليد کاالها
و خدمات نقش دارند ،شــود (بامول .)1993 ،در مقابل به نظر ميرســد ،اجتناب از تالش و
استفاده از رانت ،در فعاليتهايي مانند دعاوي قضايي و تملكها و فرار مالياتي ،اصليترين
تهديد براي شكلگيري فعاليت کارآفريني مولد ،باشد (بامول ،1990،ص .)915
مديران شرکتها ،بخش قابل توجهي از وقت و انرژي خود را صرف دادخواهيهاي
حقوقي ميکنند و اين دعاوي حقوقي با هدف کاهش يا م مانعت از قدرت زياد رقبا مورد
استفاده قرار ميگيرد .اين موضوع باعث مي شود که کارآفرينان پولهاي هنگفتي را صرف
تنها يك مبارزه حقوقي کنند (بامول.)1990 ،
تالش براي ب كارگيري راه كار هاي غير قانوني براي دور زدن بســـ ياري از قوانين
د ست و پاگير همچون تو سل به ر شوهدهي با هدف فرار مالياتي نمونه ديگري از تخ صي
نيروي مولد عامالن اقتصـــادي به فعاليتهاي غيرمولد و گاه مخرب اســـت ،بنابراين به طور
مشابه ،ماليات هم ميتواند تالشهاي کارآفرينانه را از مسير خارج کند.
هرچند ثروتمند شـــدن در جوامعي که نرخ بســـيار باالي ماليات دارند ،غيرممكن
نيســت ،اما انجام اين کار با تالشهاي مولد و در يك ســيســتم معمول و اثربخش ،بســيار
دشوار است (ليندبك .)1987 ،1بامول ( ،1990ص  )916اشاره ميکند« :آنجايي که احتمال
چنين فعاليتهاي رانتگرايانهاي وجود دارد ،ســـياســـتگذاران بايد به دنبال معطوف کردن
استعدادهاي کارآفرينانه به مسيرهاي مولدتر و اثربخشتر باشند» .
اما آنچه باعث ميشود يكي از حاالت کارآفريني  -مولد ،غيرمولد يا حتي مخرب-
شكلگرفته و بيشتر رخ دهد بهشدت وابسته به ساختار نتايج در اقتصاد – قواعد بازي -است
(بامول ،1990 ،ص  .)899به بيان بهتر ،تصــميم کارآفرينان خود متاثر از ميزان بازده و س ـود
حاصل از فعاليتهاي انتخابي خواهد بود که بهنوبه خود بهواسطه کيفيت نهادهاي سيا سي و
قانوني موجود شكل ميگيرد (سابل ،2008 ،ص .)641

1- Lindbeck
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به باور بامول ( ،)1990کارآفرينان از فرصــتهاي ســودآور نه تنها در بازارها ،بلكه
در يك چارچوب قانوني و سياسي ويژه يك کشور يا منطقه بهرهبرداري ميکنند و تفاوت
در نرخ کارآفريني بخش خصـــوصـــي دســـتکم تا حد زيادي به چگونگي هدايت انرژي
کارآفرينانه بهواسطه نهادهاي اقتصادي ،سياسي و قانوني بستگي دارد که ساختارهاي پاداش
و مشوقهاي الزم براي کارآفرينان را شكل ميدهند؛ نكتهاي که دقيقا مورد تاکيد داگالس
نورث در عملكرد اقتصادي است.
يكي از تعيينکنندههاي اصـــلي رفتار کارآفرينانه در يك برهه مشـــخ

از زمان و

مكان عبارت اســـت از قواعد حاکم بر بازي که بازده يك فعاليت کارآفرينانه را م تاثر
مي سازند .اگر قواعد مانع ک سب منافع از فعاليت کارآفرينانه  Aشوند با فرض يك سان بودن
شرايط ،تالشهاي کارآفرين به سوي فعاليت کارآفرينانه  Bهدايت خواهد شد ،اما م ساله
اينجاست که فعاليت  Bممكن است پيامدهاي کمتري در مقايسه با فعاليت  Aبراي اقتصاد و
جامعه به دنبال داشته باشد (بامول ،1990 ،ص .)898
بامول ( )1990بر اســاس اســتدالل مطرح شــده ،چرايي امكانناپذيري رشــد برخي
جوامع مانند چين از طريق فعاليت هاي کارآفرينانه را فقدان قواعد بازي قابل اتكا بهويژه
فقدان حقوق مالكيت و عدم امكان ضـــ ما نت اجراي قراردادها عنوان ميکند .تحت چنين
شرايطي کارآفرينان يا از مشارکت در فعاليتهاي با رشد باال منصرف خواهند شد ،چراکه
عدم اطمينان مربوط به ضـمانت اجراي قراردادها و حفاظت از مالكيت ،بســيار باالســت و يا
تالش و منابع خود را به تاثيرگذاري بر محيط تنظيمي -قانوني به ســـود خود اختصـــاص
ميدهند (باون و کالرک ،2008 ،ص .)752
تاثير نهادها و قواعد بازي ما را به اين ا ستدالل رهنمون ميکند که به جاي گ سترش
برنامه هاي ح مايتي دولت در مســـير ترويج کارآفريني ( مانند کمك هاي مالي ،آموزش
نيروي کار يا برنامههايي که هدف آن افزايش دســـتاوردهاي کارآفرينانه اســـت) به عنوان
راهي براي ســـرعت بخشـــيدن به کارآفريني مولد ،بهتر اســـت بر بهبود نهادها تمرکز کنيم
(ســابل ،)2008 ،چراکه اين تايير در قواعد زمينهاي و اقتصــادي حاکم بر جامعه هســتند که
ميتوانند تالشهاي کارآفرينانه را به صــورت مولد ،غيرمولد و يا حتي مخرب شــكل دهند
(بامول.)1993 ،
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 -3کارکرد نهادها و چارچوب نهادی در تقویت کارآفرینی مولد
به عنوان عامالن و بازيگران اقتصــادي در تمام فعاليتها و انتخابهاي خود ،متاثر از نهادها
خواهيم بود و يك تعامل پيوسته ميان ما و ساختار نهادي که در چارچوب آن دست به عمل
ميزنيم ،برقرار است .از همين رو امكان تبيين تفاوت در کنشهاي انساني بهويژه کنشهاي
کارآفرينانه بر پايه ساختار شكلگرفته توسط نهادها وجود دارد.
به بيان ديگر ،کارآفريني نوعي کنش انســـاني اســـت که بســـته به شـــرايط نهادي به
ا شكال مختلفي ظهور پيدا ميکند (هاربي و اندر سون ،2010 ،ص  .)3اين نهادها چارچوبي
را ارائه ميکنند که فعاليت ها را هدايت کرده ،عدم اطمينان را کاهش داده و کنش هاي
سايرين را قابل پيشبيني مي سازد .در واقع نهادها در مسير کاهش هزينههاي کنش و ت سريع
هماهنگي دانش توزيع شــده در ســرتاســر جامعه ،عمل ميکنند .به اين ترتيب ،خلق ارزش
کارآفرينانه در نتيجه کنشهاي کارآفرينانه پيامد تعامالت پيچيده ميان ويژگيهاي فردي و
محيط نهادي اســت .در اصــل اين نهادها هســتند که عملكرد يك اقتصــاد را تنظيم و کنترل
ميکنند (هاربي و اندرسون ،2010 ،ص .)6
ن هاد ها مشـــت مل بر م حدود يت هاي رســـمي (قوا عد ،قوانين و اســــاســـ نا مه ها)،
محدوديتهاي غيرر سمي (هنجارهاي رفتاري ،قراردادها و کدهاي رفتاري خودخوا سته) و
ويژگيهاي اجرايي آنها ه ستند .اين سه جز در کنار هم ،ساختار انگيز شي جوامع و بهويژه
اقتصادها را تعريف ميکنند (نورث ،1994 ،ص .)360
ازآن جا که بهدن بال توســـ عه م كانيزمي براي بهبود کيف يت ن هاد هاي تاثير گذار بر
کارآفريني مولد هستيم ،تاکيد اصلي ما در اين پژوهش بر نهادهاي رسمي است و پرداختن
به مقوله نهادهاي غيررسمي به پژوهش جداگانهاي نياز دارد؛ البته در تعامل و توافق دوطرفه
براي تدوين و طراحي قوانين و قواعد حاکم بر کنش افراد ،تمام قواعد ،رسوم و قيود مرتبط
با ا صناف و گروهها بهطور ضمني در آييننامهها ،قوانين و م صوبههاي مورد توافق منعكس
ميشود .به عبارت ديگر ،قوانين مصوب نهايي برگرفته از اصول متعارف و عقل سليم 1بوده
و به همين دليل به نوعي قانون متعارف 2را تداعي ميکند.

1- Common Sense
2- Common Law
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بعد قانوني-تنظيمي نيمرخ نهادي دربرگيرنده قوانين ،قواعد و سياستهايي است که
رف تارهاي ويژهاي را ترغيب و برخي ديگر را محدود ميســـازد .قواعد و قوانين ميتوانند
مســـئوليتهاي مالكان کســـبوکارها را تعيين کرده ،حقوق مالكيت را تخصـــي

دهند و

موجب کاهش ريســكهاي مرتبط با راهاندازي يك کســبوکار جديد شــوند (اســپنســر و
گومز ،2003 ،1ص .)3
نورث نقش نهادها در تعيين شـــكل و ماهيت فعاليت هاي کارآفرينانه را اينگونه به
مطرح ميکند« :اگر ســازمانها از جمله شــرکتها ،اتحاديههاي تجاري ،احزاب ســياســي يا
کميتههاي کنگره تالشهاي خود را به فعاليت غيرمولد معطوف سازند ،اين محدوديتهاي
نهادي هســـتند که ســـاخ تار انگيزشـــي را براي چنين فعاليتي فراهم ســـاختهاند .دليل فقر
کشـورهاي جهان سـوم آن اسـت که محدوديتهاي نهادي مجموعهاي از پاداشها را براي
فعاليتهاي سياسي -اقتصادي تعريف ميکنند که فعاليت مولد را ترغيب و تشويق نميکند.
اقتصـــادهاي ســـوســـياليســـت به تازگي چنين ادعايي را تاييد کردهاند که چارچوب نهادي
زيربنايي ،منبع عملكرد ضــعيف فعلي آنها اســت و اين اقتصــادها در تالشــند به شــيوههاي
مختلف ،چارچوبهاي نهادي خود را به منظور هدايت و جهتدهي مشوقها ،ساختاربندي
کنند؛ شيوهاي که بهتبع آن ،سازمانها را به م سيرهاي همرا ستا با افزايش بهرهوري هدايت
کند» (نورث ،1990 ،ص .)110
در مجموع قواعد بازي که عملكرد نسبي فعاليتهاي کارآفرينانه گوناگون را تعيين
ميکنند ،نقش کليدي در تعيين اين كه آيا کارآفريني به مســـيرهاي مولد يا غيرمولد هدايت
يافته اســـت ،ايفا ميکنند .اين قوانين و رويههاي قانوني حاکم بر يك اقتصـــاد هســـتند که
تعيينکنندههاي کليدي سودآوري چنين فعاليتهايي محسوب ميشوند (بامول.)1990 ،
بر اســـاس تئوري بامول ،ناکارآمدي بســـياري از برنامههاي دولتي حامي کارآفريني
همچون کمكهاي مالي يا برنامههاي آموزشي در بهبود کارآفريني ريشه در ضعف قواعد
بازي و نهادهاي تنظيمي و قانوني دارد و در شرايطي که قواعد بازي ب سيار ضعيف ه ستند،
افزايش دروندادهاي 2فرآيند کارآفريني ،تاثير اندکي بر بهبود کارآفريني خواهد داشـــت.
بنابراين ،تمرکز ســياســتهاي توســعه کارآفريني بايد بر چگونگي ارتقاي کيفيت نهادها با
1- Spencer and Gomez
2- Inputs
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اعمال دروندادهاي کارآفرينانه براي دســتيابي به بروندادهاي 1کارآفرينانه بهرهور در يك
اقتصاد ،باشد (سابل ،2008 ،ص .)645
ارائه مكانيزمي که بهواســطه آن امكان طراحي ،تايير و يا تكامل نهادهاي تنظيمي و
قانوني متناسـب با کارآفريني مولد به وجود آيد ،ضـرورت اجتنابناپذير يك اقتصـاد مولد
خواهد بود.

 -4کنش جمعی؛ مکانیزمی برای ایجاد نهادهای قانونی محرک کارآفرینی مولد
 -4-1کنش جمعی و اصول حاکم بر تفکرات کامونز
کار خالقانه کامونز ،پيامدهاي ارزشــمندي براي علوم اجتماعي و بهويژه اقتصــاد ســياســي
بر جاي نهاده اســت .از برخي جهات دس ـتاوردهاي ارزنده وي مكمل اقتصــاد نهادي جاري
بوده و در برخي موارد حتي فراتر از مرزهاي اقتصادي نهادي نيز پيش رفته است (چاونس،2
.)2012
درک بهتر تئوري کنش جمعي خود مســتلزم آشــنايي با مهمترين اصــول حاکم بر
تفكرات کامونز اســت .از اين رو پيش از پرداختن به تئوري کنش جمعي بهطور خالصــه و
براي آشــنايي بيشــتر خواننده به اين اصــول ميپردازيم .جان راجر کامونز 3پس از تورســتن
وبلن ،4دومين چهره برج سته تفكر نهادگرايي آمريكايي مح سوب مي شود .کامونز همچون
وبلن به اهميت نهادها در اقتصـــاد باور راســـخ داشـــت ،اما همواره حامي تئوري بود که از
ترکيب سه قلمرو حقوق ،اقتصاد و اخالق پديد آمده است (چاونس )2009 ،چراکه به باور
وي همبستگي علم اقتصاد ،حقوق و اخالق پيش شرط تئوري اقتصاد نهادي است( .کامونز،
 ،1931ص  )650همچنين رويكرد وي مشتمل بر ترکيب اقتصاد نهادي با بينشهاي برگرفته
از مكاتب اقتصادي پيشين بود (جاونس.)2009 ،
کامونز بيان ميکند که «کنش جمعي و کنش فردي پيش از اين از زمان اســـميت تا
قرن بيســتم وجود داشــتهاند اما يا کنار گذارده شــده يا ناديده انگاشــته شــده اســت .بنابراين
م سأله ،خلق علم اقت صاد نويني با عنوان «اقت صاد نهادي» مجزا از مكاتب پي شين ني ست ،بلكه
1- Outputs
2- Chavance
3- John Roger Commons
4- Torstein Veblen
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مســـاله اعطاي جايگاهي در خور به کنش جمعي در کل تئوري اقتصـــادي اســـت .در واقع
آنچه در پي آن هســتم ،خلق ســيســتم فكري اســت که وزن صــحيح را به تمام تئوريهاي
اقتصادي تخصي

دهد» (کامونز ،1934 ،ص  5و .)8

برخالف نظريههاي اقتصــادي پيشــين همچون کالســيك که روابط ميان انس ـانها را
ناديده انگاشـته و نظريههاي خود را بر روابط انسـان با طبيعت اسـتوار سـاختهاند ،نهادگرايي
مبتني بر رابطه انســان با انســان اســت .بر اين اســاس ،کوچكترين واحد تحليلهاي کامونز
مبادلهاي ا ست که ميان افراد به وقوع ميپيوندد و مهمتر آنكه بر ا ساس رويكرد وي ،مبادله
معاوضــه فيزيكي کاالها نيســت ،بلكه مبادله عبارت اســت از واگذاري و تحصــيل حقوق
مالكيت و آزادي خلق شده توسط جامعه بين افراد گوناگون .بنابراين پيش از توليد ،مصرف
يا معاوضــه فيزيكي کاالها ،طرفين درگير مبادله بايد در خصــوص حق مالكيت و آزادي به
مذاکره بپردازند (کامونز ،1931 ،ص  .)652اين همان پيوند جداييناپذير اقتصــاد ،حقوق و
اخالق در تئوري کامونز است.
براي کامونز همواره گروهها و نه افراد ،واحدهاي اساسي تحليل در اقتصاد و جامعه
محسوب مي شدند .وي اهميت فرد در اقتصاد و به ثمر رسيدن تالشهاي فردي و به عبارت
ديگر ،ا صل فردگرايي 1را در رابطه تنگاتنگ و گريزناپذير از تالشهاي جمعي ميدان ست.
اين نهادهاي جمعي هســتند که با تســهيل تعامالت فردي و قانونمند ســاختن جريان و مســير
آتي فعاليتهاي اقتصـــادي ،نااطمينانيها را به شـــفافســـازي و نظم تبديل ميکنند .به بيان
ديگر Collectivism ،همراه با  ،Individualismدو اصل زيربنايي براي يك اقتصاد مولد
و زمينه و بستري براي ظهور و تبلور مصداقهاي کارآفريني محسوب ميشوند.
به باور کامونز ،آزادي ،شأن و جايگاه و امنيت افراد از طريق کنشهاي گروهي که
کنترلکننده کنشهاي فردي ه ستند ،محقق خواهد شد .تمام افراد جامعه بهوا سطه اراده از
درجاتي از قدرت برخوردارند و اين مشـــارکت ناشـــي از اراده و تمايل اســـت که اصـــل
هدايتکننده ســـازمان اجتماعي در جامعهاي اســـت که براي آزادي ،ارزش و احترام قائل
است (پارسونز.)1969 ،2

1- Individualism
2- Parsons
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اهميت اراده انســـاني براي کامونز در نوشـــتههاي او آشـــكار اســـت« :کنكاش در
فعاليتهاي اقت صادي ما را به اين نتيجه رهنمون مي سازد که اراده ان سان 1در کانون زندگي
اقت صادي جاي دارد .فعاليت ان ساني 2از لحاظ رفتاري ،3تبلور اراده ان سان در عمل ا ست .به
اينترتيب روابط اســـتراتژيك در فعاليت اقتصـــادي ،محل تالقي ارادههاي انســـاني اســـت.
ميتوان اين تالقي ارادهها 4را بر مبناي مبادله 5تحليل کرد» (کامونز ،1950 ،ص .)21
تا کيد بر کنش جمعي و قرار دادن آن در ســـطحي باالتر از کنش فردي ،ســـنگ
بناي اصــلي تفكرات و ايدههاي کامونز بش ـمار ميآمد .وي در کتاب «علم اقتصــاد کنش
جمعي» 6بيان ميکند« :بررسي هاي خود از مسائل اقتصادي را از طريق کنش جمعي آغاز
ميکنيم .تجربيات و مشـاهدات ما در طول  60سـال به ما آموخته اسـت که کنش جمعي،
جهان شمول 7است .سايرين ممكن است آن را اجتماعي بنامند ،اما کنش جمعي ،حقيقت
عام و حاکم بر زندگي اجتماعي است .انسانها در فرآ يند کنش جمعي زاده ميشوند و به
واسـطه قواعد 8کنش جمعي ،ويژگيهاي منحصـربهفرد خود را مييابند» (کامونز،1950 ،
ص .)21
نقطه آغاز تئوري کنش جمعي کامونز ،ا صل کميابي ديويد هيوم ا ست 9 .بر ا ساس
ا صل جهان شمول کميابي ،طرفين مبادله با ت ضاد منافع مواجه ه ستند با اين همه هنوز براي
واگذاري و تح صيل دو سويه آنچه طرف مقابل خواهان آن ا ست ،اما خود در اختيار ندارد
به هم وابســـته هســـتند .بنابراين ،قاعده کاري ،آنچنان که در مكاتب کالســـيك و لذتگرا
مفروض اســت ،همســويي و توازن از پيش مقدر شــده منافع نيســت ،بلكه اين قاعده کاري
1- Human Will
2- Human Activity
3- Behavioristically
4- Meeting of the Wills
5- Transaction
6- The Economics of Collective Action
7- Inclusive
8- Rules
 -9نخ ستين اقت صادداني که تعارض منافع را به ا صلي جهان شمول در علم اقت صاد بدل ساخت ،ديويد هيوم بود؛ برخالف
اســميت و الک که به تئوري وفور الهي منابع معتقد بودند ،هيوم که مالتوس نيز پيرو وي بود کميابي را به مبناي همكاري،
همدردي ،عدالت و مالكيت تبديل کرد .از نظر هيوم ،اگر با وفور پايانناپذير هر چيزي در اين جهان مواجه باشـــيم ،هيچ
عدالت ،حقوق مالكيت و اخالقي باقي نخواهد ماند .تنها چيزهاي کمياب چه واقعي و چه مورد انتظار ،خواستني و مطلوب
هستند (کامونز ،1934 ،ص.)6
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(تدبير امور) از تضــاد موجود ميان منافع ،يك رابطه دوســويه عملي و قابل اجرا و انتظاراتي
ن ظامم ند از مالك يت و آزادي را خلق ميک ند ( کامونز ،1931 ،ص  .)656وجود کم يابي،
موجب معرفي اصــل «کارايي» از ســوي کامونز شــد .کارايي بهواســطه همكاري مبتني بر کنش
جمعي موجب فائق آمدن بر کميابي ميشود (کامونز ،1934 ،ص .1)6
شـــايد يكي از مهمترين دســـتاوردهاي کامونز( )1950تعريف وي از نهاد بر مبناي
کنش جمعي باشــد؛ «نهاد ،کنشــي اســت جمعي در راسـتاي کنترل ،آزادي 2و بســط 3کنش
فردي» .بر همين اســـاس قواعد ،4مقررات 5يا آيين نامه ها 6،قواعد کنش 7يا قواعد جاري
حاکم بر کنش جمعي 8محســوب ميشــوند .اين قواعد حاکم بهطور مســتمر در تاريخ يك
ن هاد در حال تايير بوده و براي ن هاد هاي مختلف ،مت فاوت هســـت ند ،ا ما صـــرفنظر از
تفاوتهاي شان در يك مورد اشتراک دارند و اينكه اين قواعد نمايانگر و ناظر بر آنچه افراد
ميتوانند يا نميتوانند ،بايد يا نبايد و ممكن ا ست يا ممكن ني ست که انجام دهند ،ه ستند و
از طريق ضمانت اجرايي جمعي به اجرا درميآيند (کامونز ،1931 ،ص .)650
بنابراين کنش جمعي چيزي بيش از کنترل کنش فردياست ،چراکه افراد را از اجبار،
ارعاب ،تبعيض يا رقابت ناعادالنه از ســوي ســايرين رها ميســازد .کنش جمعي حتي چيزي
بيش از کنترل و آزادســازي کنش فردي اســت ،چراکه اراده افراد را فراتر از آنچه بهواســطه
توانايي اندک خود قادر به انجام آن بودند ،بسط ميدهد (کامونز ،1931 ،ص .)651

 -1نكته مهم از نگاه کامونز در اين حقيقت نهفته اســـت که همكاري از ســـازگاري از پيش مفروض منافع آنونه که
اقتصاددانان پيشين معتقد بودند ناشي نميشود ،بلكه همكاري از لزوم خلق سازگاري و هارموني نو از منافع يا دستکم
دســـتيابي به نظم اگر هارموني غيرممكن باشـــد در ميان آنان که اميدوار به همكاري هســـتند ،ســـرچشـــمه ميگيرد .به
اينترتيب سازگاري و هارموني ،اصل از پيش مفروض و مسلم علم اقتصاد نيست ،بلكه پيامد کنش جمعي است که با
هدف حفظ قواعد کنترلکننده تعارض طراحي شده است( .کامونز ،1934 ،ص6و)7

2- Liberation
3- Expansion
4- Rules
5- Regulations
6- Bylaws
7- Rules of Action
8- Working Rules of Collective Action

 14فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال شانزدهم ،شماره  ،61تابستان 1395

 -4-2شکلگیری نهادهای تنظیمی و قانونی بر مبنای کنش جمعی
کامونز  -به عنوان يك پژوهشــگر -در وهله نخســت در پي يافتن اصــول راهنمايي براي
چگونگي حل وفصـــل خالقانه تعارضـــات اقتصـــادي همچون تعارض ميان نيروي کار و
مد يران واحدهاي اقتصــادي و چگونگي ب كارگيري قدرت دولت و ســاير اشــكال کنش
جمعي به شــكلي ســازنده بود .در اصــل وي در پي ايجاد آشــتي و مصــالحه ميان قدرت و
آزادي بود.
1

کامونز اين پرسش مهم را که قدرت چگونه ميتواند با اهداف عمومي بكار گرفته
شود ،مطرح کرد و چنين پا سخ داد که اين شرايط محقق نمي شود مگر بهوا سطه رويههاي
هوشمندانهاي که قدرت را به واسطه قدرت ،متوازن سازند .در حقيقت اهداف عمومي تنها
از طريق قواعدي که محدوديتهاي منطقي را بر اعمال قدرت تحميل کنند ،محقق خواهند
شد( .پارسونز )1969 ،شايد همين دغدغه ،دليل اصلي توسعه تئوري کنش جمعي از سوي
وي بوده است.
بر اســاس آنچه شــرح آن رفت ،دو پرســش کليدي مطرح ميشــود :نخســت آنكه
کنش جمعي چگو نه به وقوع ميپيو ندد ديگري آن كه قوا عد حاکم بر کنش چگو نه
شكل ميگيرد
کامونز کنش جمعي را به زباني ســاده بر اســاس تحليل اقتصــادي خود اينگونه به
تصــوير ميکشــد« :در اين فرآيند جمعي ،اشــخاص درگير مذاکره جمعي 2ميشــوند ،اين
شيوهاي ا ست که ارادههاي فردي3محقق شده و به بخ شي از اراده جمعي 4بدل مي شوند» .
بهعنوان مثال ،مذاکره جمعي در زمينه روابط نيروي کار به اين معناســـت که نمايندگان هر
دو سازمان اتحاديه کارگري و سرمايهداران با موقعيت برابر ،مالقات و جلسهاي ترتيب داده
و بر قواعد کاري توافق ميکنند که بايد ناظر بر تمام افراد درون هر دو تشكل باشد.
به باور کامونز ،اين مذاکره جمعي نهفته در پس کنش جمعي اســت که به واســطه
آن قواعد موردتوافق ميان طرفين مبادله به بهترين شـــكل خود تدوين شـــده و به اجرا

1- Public Purposes
2- Collective Bargaining
3- Individual Wills
4- Collective Will
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درميآيند .1بنابراين به باور کامونز ( ،1950ص  )23مذاکره جمعي يك رويه قانون ســاز

2

مح سوب مي شود .وي ميان کنش جمعي يك سويه 3و دو سويه 4تمايز قائل شده و کنش
جمعي دوسويه را مذاکره جمعي يا به بيان ديگر ،دموکراسي جمعي 5معرفي ميکند.
فرض حاکم بر مذاکره جمعي يا کنش جمعي دوســـويه را به اين صـــورت ميتوان
شرح داد« :هرآنچه بر اصول منطقي استوار است ،قانوني 6است .اين فاعليت منطقي زماني به
بهترين شــكل در عمل محقق ميشــود که نمايندگان منافع اقتصــادي ســازمانيافته متعارض
بجاي وکال يا ســـياســـتمداران بهطور داوطلبانه بر قواعد کاري کنش جمعي در کنترل و به
نظم درآورنده کنش فردي خود توافق کنند .اين امر ممكن اســـت ايدهآل ،منطقي ،بديع و
انقالبي نباشد ،اما دستاوردي است که از طريق کاوش و مذاکره درباره آنچه امكانپذيرترين
و عمليترين مساله تحت شرايط منافع اقتصادي متعارض است ،بهمنظور تحميل اراده جمعي
بر افراد و بر يكديگر سازماندهي شده است» (کامونز ،1950 ،ص .)25
بر همين ا ساس ا ست که کنش جمعي از منطق عقالني فال سفه و اقت صاددانان آغاز
نمي شود ،بلكه در نتيجه بحثها ،مناظرهها ،سازشها ،ن ش ستهاي گروهي ،توافقات ،عدم
توافقات ،مذاکرات ميان خود مردم عادي (عامه مردم) همچون تجار ،کارگران ،ک شاورزان
و طبقات حرفهاي ،ز ماني که براي بررســـي و حفظ منافع عمومي خود مجبور يا ترغيب
ميشوند به اين مذاکره جمعي ورود پيدا کنند ،پيش ميرود (کامونز ،1950 ،ص .)28
از آن جهت که کنش جمعي لزوما مبتني بر عقل ا ستداللي 7ني ست ،بر ا ساس ا صل
ذهن يتگرايي ،8آن چه براي مردم مشـــروع يت و مقبول يت دارد با يد اســــاس قرار گيرد
 - 1کامونز در جايجاي نوشـــتههاي خود و بر اســـاس تجربياتش در عرصـــه عمل به نمونههايي از تالشهاي خود در
بكارگيري اصــل مذاکره جمعي در تدوين قواعد ايالتي و فدرال در اياالتمتحده اشــاره ميکند .بر اســاس اين رويه،
قواعد به اتفاق آرا از طريق مذاکره جمعي و م يانجيگري مورد توافق واقع شـــده ،ســـپس توســـط کميســـيون هاي
تدوينکننده بهعنوان قانون ايالتي منتشــر ميشــدند و در نهايت پس از بازنگري دادگاهها بهواســطه مصــوبات مجلس به
قوانين ت صويب شده ناظر بر تمام کارفرمايان و کارگران بدل مي شدند .ب سياري از متممها (ا صالحيهها) و پي شرفتهاي
قانون کيفري (جزايي) نيز بهواسطه توافق ناشي از همين فرآيند مذاکره جمعي با اتفاق آرا تحقق يافتند.
2- A Law-making Procedure of the State
3- One-sided Collective Action
4- Two-sided Collective Action
5- Collective Democracy
6- Constitutional
 -7يكي از اصول مهم مكتب نئوکالسيك
8- Subjectivism
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(عقل ســليم) و خود آنان و نمايندگان خبره آنها بايد در تدوين قوانين و قيود تســهيلکننده
مبادالت و تعامالت مشـــارکت کنند .بنابراين واگذاري امور آنگونه که در ايران مرســـوم
است به اصطالح کارشناسان 1براي استنتاج ،تدوين و برنامههاي قوانين کافي نيست و فقط
آنگونه که کامونز به آن اشــاره ميکند -يك توافق يكطرفه اســت و نتيجه آن چيزي جزشكست در اجرا نخواهد بود ،چراکه با روح مردم وفاق و سازگاري ندارد.
به باور کامونز ،کنش جمعي سلسله مراتبي ،متشكل از دو سطح است؛ دولت و تمام
تشــكلهاي داير ديگر .هرچند شــباهات و اشــتراکاتي ميان اين دو ســطح وجود دارد ،اما
کامونز يك وجه تمايز کليدي ميان اين دو ســطح قائل بود؛ اســتيال و تفوق قواعد دولت بر
قواعد ســـاير ســـازمانها که خود به معناي الگويي از تبعيت و تفويض اســـت .در حاليکه
قواعد کاري از طريق حل تضـــاد موجود در منافع طرفين مبادله (که حاصـــل آن دقيق و
اجباري ساختن قواعد کاري است) در تشكلهاي واقع در سطوح پايين سلسله مراتب و طي
فرآيند مذاکره جمعي شــكل ميگيرد ،ضـمانت اجراي آنها توســط باالترين ســطح ســلســله
مراتب ،يعني دولت محقق ميشوند (چاونس.)2012 ،2
ب نابراين ميتوان از کنش جمعي به عنوان م كانيزمي براي اي جاد و شـــ كلگيري
رويههاي مورد پذيرش همگان که حتي ميتواند شـــكل قانون هم به خود بگيرد ،ياد کرد.
در واقع همانگونه که کامونز ،دو سطح براي سل سله مراتب کنش جمعي قائل ا ست ،کنش
جمعي با کنش تشكلهاي داير ،آغاز مي شود و با مشارکت کنشگران داراي قدرت ،کامل
و شكل قانوني مييابد.

 -4-3جایگاه کنش جمعی در توسعه کارآفرینی مولد
کنش جمعي در نتيجه بحثها ،مناظرهها ،ســازشها ،نشــســتهاي گروهي ،توافقات ،عدم
توافقات ،مذاکرات ميان عامه مردم همچون تجار ،کارگران ،کشــاورزان و طبقات حرفهاي
به وجود ميآيد و اين موضـــوع ز ماني اتفاق ميافتد که افراد براي بررســـي و حفظ منافع
عمومي خود مجبور يا ترغيب ميشـــوند به اين مذاکره جمعي ورود پيدا کنند (کامونز،
 ،1950ص  .)28چنين کنش جمعي ميتواند ،زمينه ساز شكلگيري قوانين و قواعدي شود
1- Technical rationality
2- Chavance
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که مورد پذيرش غالب کنشگران در آن حوزه به خصوص باشد( .کامونز )1931 ،به عبارت
ديگر ،در اين فرآيند ،ساختار نهادي 1و تصميمسازي با ساختار ذهني کنشگران و ديدگاهها
و رويه هاي غالب بر ذهن آنها و به بيان بهتر ،مدل ذهني 2کنشـــگران منطبق ،ســـازگار،
هماهنگ و همراستا خواهد بود .در مورد کارآفريني نيز چنين اصلي برقرار است.
مقوله کارآفريني نوعي کنش انســاني اســت که با توجه به شــرايط نهادي به اشــكال
مختلفي ظهور پيدا ميکند (هاربي و اندرســـون ،2010 ،ص  .)3بر اســـاس ديدگاه بامول،
ناکارآمدي بســـياري از برنامه هاي دولتي حامي کارآفريني همچون کمك هاي مالي يا
برنامههاي آموزشـــي در بهبود کارآفريني (که دقيقا مورد درخواســـت خود کارآفرينان و
تشكلهاي آنان نبوده و بهنوبه خود هدر رفت و تضييع منابع مادي و انساني را در پي دارد)،
ري شه در ضعف قواعد بازي و نهادهاي تنظيمي و قانوني دارد .بر اين ا ساس ،افزايش درون
دادهاي فرآيند کارآفريني -در شرايطي که قواعد بازي ب سيار ضعيف ه ستند -تاثير اندکي
بر بهبود وضعيت کارآفريني دارد و تمرکز سياستهاي توسعه کارآفريني بايد بر چگونگي
ارتقاي کيفيت نهادها باشد (سابل ،2008 ،ص .)645
اگر بر اســاس رويكرد کامونز ( ،)1931کنش جمعي داراي دو ســطح بدانيم-يك
ســطح دولت و ســطح ديگر ،تمامي تشــكلهاي داير -چاونس ( )2012براي هر يك از اين
سطوح ،کارکردهاي متفاوتي قائل مي شود .کارکرد سطح پايين ،يعني سطح سازمانها و
نهادهاي غيردولتي در ايجاد قواعد کاري موردپذيرش از طريق حل تضــاد موجود در منافع
طرفين مبادله ا ست و کارکرد سطح دولتي ،ايجاد ضمانت اجرايي براي اين قواعد و تبديل
آن به قوانين الزماالجرا ا ست .البته نقش دولت در وحدت بخ شي 3و ايجاد ان سجام بهمنظور
حفظ و ارتقاي منافع ملي بهويژه در کشـــورهاي جهان ســـوم و تا زماني که اهداف ملي در
قوانين و شــاکلههاي ســازماني نهادينه نشــده ،ضــرورتي اجتنابناپذير اســت ،اما در مجموع
دولتها بايد از مســئوليت انجام امور تكميلي و هماهنگســاز برخوردار باشــند و نه آنكه با
پيش ذهنيتهاي خود ابتكار عمل را مستقل از عامالن اقتصادي و نيازمنديها و دغدغههاي
آنان در دست گيرند.

1- Institutional Structure
2- Mental Model
3- Unifying
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با اندکي تامل ميتوان دريافت که کارکرد دو ســطح ســلســله مراتب کنش جمعي،
مكمل يكديگر اســـت .اگر به دنبال کارآفريني مولد در جامعه هســـتيم ،الزم اســـت ،خود
کارآفرينان و ســاير کنشــگران تاثيرگذار بر آن در ســياســتگذاري و ايجاد رويههاي قانوني
مرتبط با آن ،دخالت مستقيم داشته باشند که در اين حالت ،احتمال پيروي و تبعيت از چنين
قوانيني به گفته کامونز ،بيشـــتر از پيروي از قواعدي اســـت که دولتمردان به تنهايي وضـــع
ميکن ند و اغ لب اين کنش هاي جمعي به مرا تب قدرتم ندتر از کنش جمعي ســـازو کار
سيا سي دولت ا ست (کامونز ،1931 ،ص  )649چراکه افراد به وا سطه قوانيني که خود طي
کنش جمعي ،آنها را شـــكل داده و در موردشـــان به توافق دســـت يافتهاند ،محدود و مقيد
مي شوند .اما اگر اين قواعد ،توسط کنش جمعي دولت ،ضمانت اجرايي پيدا نكند ،به يقين
در همه شرايط ،پايدار نخواهد بود و هر زمان که يكي از طرفين ،شرايط را به نفع خود نداند
از اجراي تعهد خود ســرباز زده و به فعاليتهاي رانتجويانهاي که منافع بيشــتري براي وي
در بردارد ،روي خواهد آورد.
همچنين در صـــورتيکه قوانين حاکم از کانال کنش جمعي عامالن و تشـــكلهاي
مرتبط با کارآفريني گذر نكرده باشــد و تنها از طريق کنش جمعي ســياســتمداران دولتي،
شـــكلگرفته باشـــد ،بنا بر نظر کامونز ( ،)1931اين نوع کنش جمعي ،ضـــعيفتر از کنش
جمعي خود عامالن مرتبط با کارآفريني خوا هد بود .در اين حا لت ،از آن جايي که خود
کارآفرينان در شــكلگيري قواعد بازي ،نقش نداشــتهاند ،تضــميني براي پذيرش قوانين و
اجراي آن توسط آنان وجود نخواهد داشت .اين همان تمايز ميان کنش جمعي يك سويه و
دوسويه است که کامونز بر آن تاکيد داشت.
بنابراين کاربرد توأم دو سطح کنش جمعي ،ميتواند زمينه ساز شكلگيري نهادهاي
قدرتم ند در اي جاد و ح ما يت از کارآفريني مو لد و اجت ناب از ف عال يت هاي کارآفري نا نه
غيرمولد و مخرب شـــود .اين در حالي اســـت که کاربرد هر يك از اين ســـطوح بهتنهايي،
تمايل به رانتجويي و کسب سودهاي هنگفت از مسيرهاي غيرمولد را افزايش ميدهد.
تالش ا صلي پژوهش حا ضر تو سعه تئوري تلفيقي با ترکيب ديدگاه بامول و تئوري
کنش جمعي کامونز در م سير شكلگيري نهادهاي حامي فعاليتهاي اقتصادي مولد بهويژه
کارآفريني مولد بوده اســت .نمودار( )1چگونگي منتهي شــدن کنش جمعي به فعاليتهاي
کارآفريني مولد بر اساس تئوري تلفيقي پيشنهادي را نشان ميدهد.
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نمودار( -)1تئوری تلفیقی پژوهش؛ جایگاه کنش جمعی در توسعه کارآفرینی مولد

به باور کامونز ســـه رابطه اجتماعي به طور ضـــمني در تمام مبادالت نهفته اســـت؛
تضاد ،1وابستگي 2و نظم .3کميابي منابع موجب وقوع تضاد منافع کنشگران خواهد شد ،اما
درک واب ستگي منافع مت ضاد ،4کن شگران را ترغيب به کنش جمعي خواهد کرد .اگر نقش
دولت را ميانجيگري براي يافتن منافع (هر چند متضــاد) وابســته و ايجاد هماهنگي از درون
تضادها 5بدانيم و کنش جمعي نيز زمينه مذاکره جمعي را براي حل تعارضات و قانونسازي
فراهم ســــازد ،پ يا مد ه مافزايي م يانجيگري دو لت و کنش جمعي عامالن اقتصــــادي و
1- Conflict
2- Dependence
البته خود کامونز در بســياري از نوشــتههايش از اين واژه با عنوان کاملتر  Mutual Dependenceيا  Mutialityنام
ميبرد تا نشــان دهد وجود وابســتگي متقابل در منافع متضــاد اصــليترين عاملي اســت که آنان را به کنش جمعي ترغيب
ميکند ،بنابراين تا زماني که اين واب ستگي متقابل منافع از سوي کنشگران و عامالن اقت صادي درک ن شود ،کنش جمعي
محقق نخواهد شد .از اين رو دولت نقش اصلي را در آشكارسازي منافع متقابل وابسته طرفين مبادله ايفا ميکند.
3- Order
4- Dependence of conflicting interests
5- Harmony out of conflicts
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نمايندگان آنان با دولت موجب شـــكلگيري و تدوين قواعد و مقررات مورد توافق طرفين
خواهد شـــد .قواعدي که بهزعم خود کامونز ،ضـــمن کنترل کنش هاي فردي ،آنها را از
اجبار ،زور ،ارعاب ،تبعيض و رقابت ناعادالنه ساير رقبا رها ساخته و تواناييهاي کنشگران
را فراتر ازآنچه پيش از اين قادر به انجام آن بودند ،ب سط و گ سترش ميدهد .همان ف ضايي
که به جاي مقابله نيروها و انرژي هاي مردمي و کارگزاران ديگر ،فضـــاي ه ماهنگي براي
خلق و نوآوري در راستاي منافع ملي در رقابت با دنياي خارج را فراهم ميسازد.
کنش جمعي زماني به بهترين شــكل ،کارکرد واقعي خود در تدوين و تنظيم قوانين
و قواعد مورد توافق طرفين مبادله را محقق مي سازد که دو سطح حا ضر در سل سله مراتب
کنش جمعي نقش مكملي خود در فرآيند ايجاد رويههاي قانوني را ايفا کنند .بهعنوانمثال،
در حوزه کارآفريني ،بروز کنش جمعي تنها در يكي از اين دو ســطح ،نميتواند زمينهســاز
شكلگيري نهادهاي حامي کارآفريني مولد شود ،چراکه هر يك از اين دو سطح کارکرد
مخصوص به خود ،دارند.
کارکرد ســـطح کارآفرينان و تشـــكلهاي مرتبط با آنها ،ايجاد قواعد کاري مورد
پذيرش از طريق حل تضــاد موجود در منافع طرفين مبادله اســت و کارکرد ســطح دولت،
ايجاد ضمانت اجرايي براي اين قواعد و تبديل آن به قوانين الزماالجرا است .بنابراين کنش
جمعي در سطح کارآفرينان نميتواند بدون دخالت کنش جمعي دولت به رويههاي قانوني
داراي ضـمانت اجرايي تبديل شــود و در نتيجه افراد ،هر جا منافع بيشــتري از طريق رانت به
دســـت آورند به آن ت ما يل پيدا ميکنند و تضـــميني براي اجراي تعهدات ،وجود نخواهد
داشت؛ شرايطي که مقدمات بروز کارآفريني غيرمولد را فراهم خواهد ساخت.
همچنين وقتيکه کنش جمعي سـياسـتمداران دولتي بهتنهايي و بدون همراه شـدن با
کنش جمعي کارآفرينان يا به باور کامونز کنش جمعي يك ســـو بهوقوع ميپيوندد در اين
حالت کارآفرينان به قواعد و قوانين و ضع شده تعلق خاطر نخواهند دا شت و بديهي ا ست
که پذيرش اين قوانين با چالش مواجه شود .بنابراين باز هم بايد بر توافق جمعي تاکيد کرده
و خاطرنشان شود که برنامه فعاليتهاي بخش خصوصي توسط خود آنها بهويژه پيشگامان
و خبرگان گروهها ،اصــناف و مشــارکت کامل خود عامالن اقتصــادي و کارآفرينان تدوين
شود و دولت بجاي تدوين قوانين م ستقل از بخش خ صو صي تنها بايد م سئوليت هماهنگي
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تالش هاي کارآفرينانه در جهت رفع تضـــاد ميان طرفين مبادله و همراســـ تا کردن منافع
کارآفرينان با منافع ملي را برعهده گيرد و نه چيز ديگر.
به منظور فهم بهتر از بحثهاي مطرح شــده و عدم تاکيد صــرف بر ســطح انتزاعي
تئوري کنش جمعي کامونز در ادامه به نمونهاي از جايگاه کنش جمعي در تدوين قواعد و
مقررات حاکم بر فعاليتهاي اقتصادي و کارآفريني در ايران پرداخته ميشود.

 -4-4مصداق کاربرد کنش جمعی در فضای اقتصاد ایران
همانطور که پيشـــتر بهآن پرداخته شـــد ،تئوري بامول بر اين فرض کليدي مبتني اســـت که
کارآفرينان ،تالشهاي خود را در مســـيرهاي متفاوتي بكار ميگيرند و اين تالشها گاه به
مسيرهاي غيرمولد و يا حتي مخرب سوق مييابد.
بهزعم خود بامول ،ب كارگيري راه كارهاي غيرقانوني براي دور زدن بســـياري از
قوانين دســـتوپاگير ،نمونههايي از فعاليتهاي کارآفرينانه نامولد هســـتند که از جمله آنها
ميتوان به «فرار مالياتي» اشـــاره کرد؛ اقدامي که مهمترين پيا مد زيان بار آن شـــكلگيري
اقتصاد غيررسمي 1يا به بيان بهتر ،اقتصاد زيرزميني 2خواهد بود.
افزايش بار قوانين و مقررات و پيچ يدگي آن ها و يا نرخ هاي باال و نابهي نه مال يات
(ابري شمي و همكاران1386 ،؛ نادران و صديقي1387 ،؛ قنبري و مو سوي1388 ،؛ خواجوي
و همكاران1390،؛ امين خاکي1391 ،؛ پيرايي و رجايي )1394 ،از مهمترين داليلي اســـت
که موجب افزايش انگيزه فعاالن اقتصـــادي و کارآفرينان براي روي آوردن به فعاليتهاي
اقتصادي زيرزميني خواهد بود.
ميتوان استنباط کرد آنچه موجب گسترش زمينههاي الزم براي فرار مالياتي ميشود
به توسعه بيشتر فعاليتهاي اقتصادي غيررسمي و زيرزميني ميانجامد.
باتوجه به اينكه فرار مالياتي موجب کاهش قابل توجه درآمدهاي مالياتي دولت
مي شود ،دولتها براي جبران اين کمبود به باال بردن نرخهاي مالياتي مبادرت ميورزند که
اين اقدام نيز نه تنها باعث ا ستمرار فعاليتهاي غيرر سمي موجود خواهد شد (امين خاکي،
 )1391بلكه با اعمال فشار به کارآفرينان و فعاالن اقتصادي بخش رسمي ،زمينه گرايش آنها
1- Informal Economy
2- Underground Economy
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به فعاليت هاي غيررســـمي و بهتبع تشـــديد فعاليت هاي غيررســـمي و غيرقانوني را فراهم
ميسازد.
حجم اقت صاد زيرزميني در ايران ن سبتا باال بوده 1و از جمله عوامل کليدي تاثيرگذار
بر اين شـــرايط ناکارآمدي نظام مالياتي کشـــور (امين خاکي )1391،و قوانين و مقررات
(نادران و صديقي )1387،است.
بر ا ساس شاخ

جهاني پرداخت ماليات ،2ايران از ميان  189ک شور در سال 2014

در جايگاه  139قرار گرفته اســت ،اين در حالي اســت که اين رتبه از  96در ســال  1385به
 139در ســال  1392تنزل يافته اســت .حتي رتبه ايران در ميان کشــورهاي منطقه نيز مطلوب
ني ست بهطوريکه ايران قبل از سه ک شور م صر ،ازبك ستان و پاک ستان جايگاه 22را به خود
اختصاص داده است (گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس.)1385 ،
باوجود تالشهاي انجام شده براي اصالح و بهبود نظام مالياتي کشور در برنامههاي
توســـعه چهارم و پنجم ،هنوز در اين زمينه با چالش هاي متعددي روبهرو هســـتيم که از
مهمترين تبعات آن ميتوان به ســهم پايين ماليات نســبت به توليد ناخال

داخلي ،نســبت

پايين ماليات به هزينههاي جاري دولت ،پايين بودن نسبت ماليات به بودجه عمومي کشور و
در نهايت ناچيز بودن ســهم درآمدهاي مالياتي دولت (حدود هفت درصــد  )GDPاشــاره
کرد (عسكري.)1392،
از جمله ارکان کليدي يك نظام مالياتي کارآمد ،قوانين و مقررات مالياتي اســـت.
ناکارآمدي نظام مالياتي کشور بهويژه در ارتباط با قوانين و مقررات از دو چالش کليدي ناشي
مي شود؛ نخ ست آنكه فعاالن اقت صادي با انبوهي از مقررات در نظام مالياتي مواجه ه ستند که
اغلب تكراري ،متناقض و ناســازگار هســتند .رويههاي قانونگذاري پراکنده و اصــالح مكرر
قوانين و مقررات نيز به اين پيچيدگي و ابهام دامن ميزنند .بهعنوان مثال ،ميتوان به اصـــالح
 -1اندازه اقتصاد زيرزميني در بازه زماني  1353تا  31/5 ،1392درصد رشد داشته است ،يعني از  7درصد در سال 1353
تا  38/5درصد در  1392رسيده است (پيرايي و رجايي.)1394 ،
 -2فضــاي کســبوکار بهعنوان يك شــاخ
«پرداخت ماليات» ا ست .اين شاخ

کالن اقتصــادي از  10زير شــاخ

فرعي تشــكيل شــده که يكي از آنها

بر ا ساس سه معيار محا سبه و تعيين مي شود -1 :دفعات و تعداد پرداخت ماليات

شامل :کل تعداد مالياتها ،عوارض پرداخت شده ،روش پرداخت و دفعات پرداخت -2 .زمان صرف شده ( ساعات
کاري) ،ســاعات ثبت شــده در ســال براي پرداخت مالياتها -3 .نرخ کل ماليات ،شــامل کل مجموعه مبل مالياتها،
پرداختها و کسورات قانوني قابل پرداخت توسط شرکتها به صورت درصدي از سود (فيضپور و همكاران.)1390،
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قوانين ماليات مستقيم اشاره کرد؛ اين قانون از سال  1357تا  1394تقريبا هر ساله و يا در برخي
ســالها چندين بار 1مورد اصــالح و بازنگري قرار گرفته اســت .همچنين بيش از به يك ســال
ا ست که قانون ا صالح مالياتهاي م ستقيم 2به ت صويب ر سيد و در قالب  60بند ،ب سياري از
مفاد قانوني مربوط به قانون مالياتهاي مســـتقيم را دســـتخوش تايير کرد .حتي ســـاير قوانين
مالياتي در ارتباط با ساير انواع مالياتها نيز بهدفعات مو ضوع قانونگذاري قرار گرفتهاند و اين
اصــالحات منحصــر به قوانين مالياتي نبوده و ســاير قوانين کشــور از جمله قوانين برنامههاي
توســعه ،قوانين و مقررات بخشــي مقررات مالي دولت ،قانون توســعه ابزارها و نهادهاي مالي،
قانون هدفمندي يارانهها ،متعرض قوانين مالياتي شدهاند.
نگاهي به فهرســـت آييننامهها و بخشنامههاي مالياتي که از ابتداي ســـال  1390تا
ابتداي مردادماه  1391ابالغ شدهاند حاکي از آن ا ست که در اين بازه زماني  112آييننامه
و بخشــنامه مالياتي ابالغ شــدهاند که اين امر بهآن معناســت که بهطور متوســط هر پنج روز
يك آييننامه و بخشنامه صادر شده است (گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس.)2 :1394،
در اينجا مســاله کليدي نه تعداد قوانين و مقررات ،بلكه هزينههايي اســت که بر خود
دولت از يكســو و بر فعاالن اقتصــادي از ســوي ديگر تحميل ميشــود .مهمترين پيامدهاي
منفي اين شرايط را ميتوان د شواري برنامهريزي در پرتو شرايط متاير پيشبينيناپذير و به
تبع آن د شواري ت صميمگيري براي فعاالن اقت صادي و افزايش هزينههاي مبادله دان ست .در
چنين شــرايطي چگونه ميتوان از فعاالن اقتصــادي انتظار داشــت به ســرعت خود را با اين
حجم باالي تايير ه ماهنگ کرد و از قوانيني که نه بهصـــورت ســـاالنه که حتي ما هانه و
هفتگي تايير ميکنند ،تبعيت کنند .آيا در چنين شرايطي گرايش کارآفرينان به فعاليتهاي
غيررســمي براي گريز از تعدد و پيچيدگي قوانين و مقررات محتمل نخواهد بود حتي اگر
در چارچوب فرآيند تصـــميمگيري عقاليي به تحليل اين شـــرايط بپردازيم ،افراد و بنگاهها
منافع مورد انتظار از فعاليتهاي قانوني را با هزينههاي مورد انتظار آنها در شرايط پيشگفته
مقايسه کرده و منافع خال آن را با منافع حضور در فعاليتهاي غيرقانوني مقايسه ميکنند.
در حالت فزوني منافع گزينه دوم ،حضور در فعاليتهاي غيرقانوني انتخاب خواهد شد.
 -1دو بار در سال  ،1359دو بار در سال  ،1363سه بار در سال  ،1366دو بار در سال  ،1372سه بار در سال  ،1376دو
بار در سال  ،1388دو بار در سال  1391و دو بار در سال ( 1394گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس.)2 :1394،
 -2در مورخ  1394/4/31تصويب شد.

 24فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال شانزدهم ،شماره  ،61تابستان 1395

اما چالش دوم که چالش نخســت را نيز تا حد زيادي تحتالشــعاع قرار داده اســت به
ســـازوکار دولت در راســـتاي تدوين قوانين و مقررات جديد يا اصـــالح و بازنگري قوانين
موجود و اجراي آنها مربوط اســت .براي روشــن شــدن اين کاســتيها ،بهتر اســت به فرآيند
تدوين و اجراي قانون ماليات بر ارزشافزوده بپردازيم .دولت با توجه به عدم موفقيت در
تحقق درآمدهاي مالياتي بر مبناي برنامه هاي توســـعه چهارم و پنجم 1و تجربه موفقي تاميز
قانون ماليات بر ارزشافزوده در ســاير کشــورها و مزاياي آن( 2گزارش مرکز پژوهشهاي
مجلس )1384 ،در جهت ت صويب و اجراي اين قانون در نظام مالياتي ک شور برآمد .اجراي
اين قانون از مهر  1387آغاز شد ،اما تجربه چند سال اخير حاکي از عدم موفقيت دولت در
اجراي کامل اين قانون بوده است.
اجراي بالدرنگ قانون ماليات بر ارزشافزوده بالفاصــله پس از تصــويب آن و عدم
تامين زيرســـاختهاي اجرايي آن توســـط ســـاز مان مجري و عدم آگاهي افراد جامعه به
خصوص فعاالن اقتصادي از محتواي قانون ،موجب بروز اعتراضاتي از سوي برخي اصناف،
اتحاديهها ،صـــادرکنندگان و فعاالن اقتصـــادي شـــد( 3دانشفرد و همكاران )1390،و حتي
بخشي از چالشهاي مطرح شده توسط برخي از اصناف حلوفصل نشده و در برخي موارد
اين مسائل منجر به تعطيلي و يا اعتصاب برخي از اصناف شد (محمودي و همكاران.)1393،
دليل اعتراض بسياري از فعاالن اين بود که آنان در انجام تكاليف قانوني خود دچار ضعف،

 -1دولت در برنامه چهارم توسعه با هدف برقراري انضباط مالي و بودجهاي درصدد بود تا شرايط تامين کامل اعتبارات
دولت از طريق درآمدهاي مالياتي و غيرنفتي را فراهم آورد و در برنامه پنجم هم در همين راســتا در تالش بود نســبت
ماليات به توليد ناخال

داخلي را با گ سترش پايههاي مالياتي به  10در صد بر ساند  .در همين را ستا اجراي کامل قانون

مال يات بر ارزشافزوده و افزايش آن به  8درصــــد تا پا يان بر نا مه پنجم در دســـتور کار قرار گر فت (فيض پور و
همكاران.)1390،
 -2کاهش ک سري بودجه دولت ،ظرفيت درآمدي قابلتوجه ،گ سترش پايه مالياتي ،کمك به شنا سايي بخش اقت صاد
زيرزميني و مشمول کردن آنها ،ايجاد تعادل بخشي در توليد ناخال

داخلي ،جلوگيري از فرار مالياتي ،خودکنترلي.

 -3از جمله ميتوان به مقاومتها و اعتراضــاتي از ســوي صــنف طال و جواهرفروشــان اشــاره کرد .به باور فعاالن اين
صنف ،قانون ماليات بر ارزشافزوده با توجه به برخي دغدغهها و م شكالت آنها نبايد اجرا مي شد يا بايد تايير ميکرد.
محاســبه تجمعي ماليات بر ارزشافزوده و آثار تورمي آن در بازار خريدوفروش و در نهايت رکود تورمي کســبوکار
فعاالن اين صنف ،حقالعملکار ي سهم باالي معامالت درون صنفي ،نحوه ثبت سنتي معامالت آنان در مبادالت درون
صنفي ،پيچيدگي در اجراي قانون و کماطالعي فعاالن صنف از جزئيات آن مهمترين دغدغههاي اين صنف ذکر شده
است (محمودي و همكاران.)1393،
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اشتباه يا بياطالعي و ابهام بودند و تمام مؤديان با هر سطح و اندازه اقتصادي ،آمادگي الزم
براي پذيرش قوا عد اجرايي قانون وجود نداشـــت ند (گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس،
.)1 :1394
نرخ ما ليات و عوارض موضــوع قانون در ســال تصــويب  3درصــد تعيين شــد ،اما
تالش دولت براي افزايش ساليانه يك در صدي نرخ ماليات بر ارزش در سالهاي اجراي
قانون بر نا مه پنجم توســـ عه به منظور تحقق اهداف از پيش تعيين شــــده ،يكي ديگر از
چالش هاي اين قانون بشــمار ميآمد .در واقع اين قانون محملي براي افزايش ســريع منابع
بودجه دولت بشمار ميآمد .با اين تصميم عمال نرخ اين ماليات در سال  1393به  8درصد
و در سال  1394معادل  9در صد تعيين شد .اين در حالي بود که هنوز زنجيره اجراي اين
قانون از واردکننده يا توليدکننده به مصـــرف کننده نهايي تكميل نشـــده بود و در نتيجه
مقاومت برخي گروه هاي اقتصادي در برابر گسترش دامنه اجرايي اين قانون افزايش يافت
و تشديد شد.
همچنين اين قانون به عنوان يك قانون تكنرخي ،يعني قانوني با يك نرخ عمومي
براي بخش هاي متعدد کاالها و خد مات مشـــمول به اجرا درآمد ،چراکه چنين رويهاي
کمهزينهترين و ســهلترين شــيوه اجرايي نظام ماليات براي دولت بش ـمار ميرفت (گزارش
مرکز پژوهشهاي مجلس.)1 :1394،
در مجموع داليلي از جمله تالش براي افزايش ســـاليانه نرخ ماليات بر ارزشافزوده
در دوره اجراي آزمايشـــي آن ،ابهام در اجراي قانون ،نبود زيرســـاختهاي ســـختافزاري و
نرمافزاري ،مقاومت برخي گروههاي ف شار اقت صادي در مقابل گ سترش دامنه اجراي قانون،
عدم اطالعرســـاني جامع درباره جوانب و الزامات و دامنه شـــمول و تكاليف مؤديان ،عدم
اطالعرســاني بهموقع در خصــوص مســائل فني و فوايد و آثار اين قانون در نظام اقتصــادي
(همان) موجب عقبنشيني تاکتيكي در اجراي قانون از سوي مسئوالن و مجريان و تاکيد بر
اجراي مرحلهاي قانون بر اساس برخي متايرها و مطابق مفاد مواد  95و  96قانون مالياتهاي
مستقيم شد (دانشفرد و همكاران .)1390،در نهايت تا پايان سال  1394و پس از هشت سال
از آغاز اجراي اين قانون ،حدود  524471شـــخ حقيقي و حقوقي به عنوان مؤدي قانون
ماليات بر ارزشافزوده طي مراحل گوناگون ثبت نام کردهاند (گزارش مرکز پژوهش هاي
مجلس.)1 :1394،
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پر س شي که در اينجا مطرح مي شود اين ا ست که آيا بهتر نبود دولت بهجاي ابتكار
عمل يكجانبه در خ صوص ت صويب و اجراي قانون فوق به صورت آزماي شي در بازه زماني
طوالنيمدت در مورد ماهيت ،جوانب و الزامات اين قانون با فعاالن اقتصـــادي که مخاطب
اصـــلي آن بودند به مذاکره ميپرداخت اقدامي که ميتوآن اســـت از وقوع بســـياري از
چالشها پس از اجرا ازجمله مقاومتهاي گسترده و يا به تعويق افتادن اجراي آن پيشگيري
کند و موجبات تحميل هزينههاي قابل توجه بر دولت از ز مان اجراي آن بهويژه در ارتباط
با اقناع و توجيه عامالن اقتصادي در پذيرش و رعايت قانون فوق را از ميان بردارد.
بديهي ا ست قوانين و سيا ستها تا مورد خوا ست خود کارآفرينان نبا شد ،نتيجهاي
جز شــكســت دربر نخواهد داشــت .از همين رو ،دخالت مســتقيم آنان در تدوين قوانين و
رويهها در قالب مذاکره جمعي نهفته در پس کنش جمعي بهزعم کامونز ضـــرورت دارد تا
امكان تدوين و اجراي قواعد موردتوافق طرفين به بهترين شكل ممكن فراهم شود .کارايي
تنها به واسطه همكاري ناشي از چنين کنش جمعي محقق خواهد شد و شكلگيري قواعدي
که در عين کنترل کنش هاي فردي ،موجبات آزادي و بســـط آنها را فراهم کند ،مهمترين
پيامد چنين همكاري خواهد بود.
اگر دولت و کارآفرينان و عامالن اقتصـــادي را طرفين مبادلهاي بدانيم که عامل
نخســـت درصـــدد حداکثر کردن درآمدهاي مالياتي خود به اتكا نظام مالياتي بوده و عامل
دوم درصــدد حداکثر کردن ســود خود اســت ،اين منافع به ظاهر متعارض ،اما به يكديگر
وابســته محقق نخواهند شــد ،مگر با اســتخراج رويههاي مورد توافق طرفين و حاکم بر رفتار
آنان؛ آنچه کامونز آن را دستيابي به نظم از درون تضادها 1بهواسطه کنش جمعي ميداند.
س ـاختار نهادي که کارآفرينان و کنش ـگران اقتصــادي در آن فعاليت ميکنند بايد با
دغدغهها ،خواســـتهها ،ديدگاهها و مدلهاي ذهني آنان مطابقت داشـــته باشـــد؛ اصـــلي که
ضرورت تايير رويه دولت از قانونگذاري و سيا ستگذاري يك سويه به سمت سهيم کردن
فعاالنه کارآفرينان در تدوين قواعد ،رويهها و سياستهاي تسهيلکننده مبادالت و تعامالت
آنها را ميطلبد .کارايي قوانين و مقررات نه تنها در نظام مالياتي بلكه در نظام حقوقي کشور
منوط به در پيش گرفتن چنين رويهاي است.

1- Order out of Conflict

کنش جمعي؛ مكانيزمي در مسير توسعه کارآفریني مولد

27

در پيش گرفتن رويه قانونگذاري و س ـياســتگذاري يكس ـويه در بلندمدت به نابرابري در
تصويب قوانين خواهد انجاميد؛ نابرابري که مقاومت بيشتر فعاالن اقت صادي از يك سو و پرهزينه
بودن فرآيند اجراي قوانين ت صويب شده براي دولت از سوي ديگر را به دنبال خواهد داشـت.
تالش براي اتكا به کنش جمعي به زعم کامونز به برابري قدرت در تدوين قوانين و دســـتيابي به
پ يا مد هاي برد -برد براي ت مام طرفين م خا طب اين قوا عد ميان جا مد ،هر چ ند اين برابري در
کوتاهمدت بسيار شكننده و نيازمند توسل به فرآيندي بلندمدت و مستمر خواهد بود.
تالش براي دســتيابي به قدرت برابر در بلندمدت به شــرايطي خواهد انجاميد که در
بهترين شـــكل خود موجب ميشـــود فعاالن اقتصـــادي و کارآفرينان نه به واســـطه اجبار و
ارعاب ،بلكه به شــكلي خودجوش در پي تبعيت از قواعدي باشــند که خود در تدوين آنها
م شارکت فعال دا شتهاند؛ شرايطي که در بلندمدت زمينه تخ صي

تالشها و ا ستعدادهاي

کارآفرينانه به فعاليتهاي مولد را آنگونه که بامول مطرح ميکند ،فراهم ميسازد.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
پژوهشهاي متعددي با هدف آزمون تئوري بامول حول اهميت و جايگاه چارچوب نهادي و
قواعد بازي در تقويت کارآفريني مولد صـــورت گرفتهاند 1و با وجود نتايجي حاکي از تاييد
تئوري و تاثير انكارناپذير نهادها و قواعد حاکم بر تحقق فعال يت هاي کارآفرينانه مولد به
جرأت ميتوان گفت هنوز پژوهش قابل اتكايي با هدف توســـعه مكانيزمي به منظور بهبود
کيفيت نهادهايي که کارآفرينان در چارچوب آنها دست به اقدام ميزنند ،انجام نگرفته است.
در پژوهش حاضــر بر آن ش ـديم تا يك گام فراتر نهاده و به توســعه مكانيزمي در
مسير ارتقاي کيفيت نهادي و بهتبع آن تقويت کارآفريني مولد همراستا با آنچه بامول از آن
سخن ميگويد ،بپردازيم .در راستاي اين هدف ،کنش جمعي کامونز را به عنوان مكانيزمي
در مسير نهادسازي معرفي کرديم .به اين ترتيب که نهادها از طريق کنشهاي جمعي ،شكل
گرفته و به واســـطه مذاکره جمعي نهفته در پس کنش جمعي قواعد موردتوافق ميان طرفين
مبادله به بهترين شـــكل خود تدوين شـــده و به اجرا درميآيند (کامونز .)1950 ،بنابراين

1- Bowen and Clercq, 2008; Sobel, 2008; Harbi and Anderson, 2010; Bosma, Sten
and Wennekers, 2013; Stenholm, Acs and Wuebker, 2013
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ميتوان از کنش جمعي به عنوان م كانيزمي براي اي جاد و شـــ كلگيري رو يه هاي مورد
پذيرش همگان که ميتواند شكل قانوني هم به خود بگيرد ،ياد کرد.
اگر به باور بامول ،شـــرايط و ترتيبات نهادي نقش مهمي در هدايت کنش هاي
کارآفرينانه به ســـمت فعاليتهاي مولد ،غيرمولد و يا حتي مخرب ايفا ميکنند و اگر آنچه
باعث شكلگيري و وقوع يكي از اين حاالت بيش از سايرين مي شود به شدت واب سته به
ســاختار نتايج در اقتصــاد – قواعد بازي -اســت ،کنش جمعي را ميتوان بهترين راهكار در

مســـير توســـعه قواعد و نهادهايي که موجب تحقق کارآفريني مولد مدنظر بامول هســـتند،
معرفي کرد.
اگر براي تقويــت نهــادهــاي محرک کــارآفريني مولــد از کنش جمعي خود
کارآفرينان و عامالن مرتبط با کارآفريني استفاده ميکنيم ،ثمربخش بودن اين کنش جمعي
منوط به تكميل آن با کنش جمعي دولت و به بيان بهتر توســـل به کنش جمعي دو ســـويه
آنگونه که کامونز بيان ميدارد به منظور تضــمين اجراي قواعد پذيرفتهشــده توســط عامالن
اقتصادي است.
تاکيد ميکنيم پژوهش حاضر با تلفيق دو رويكرد تئوريك کارآفريني مولد بامول
و کنش جمعي کامونز در پي ارائه الگويي بوده ا ست که امكان تحليل م صاديق بي شمار در
جريان در فضــاي مبادالت و تعامالت انســاني بهويژه حوزه اقتصــادي را فراهم آورد .به بيان
بهتر ،در اينجا در پي ارائه يك دســتورالعمل نبودهايم و تشــريح مفصــل دســتورالعملها و
تو صيههاي سيا ستي مبتني بر اين الگو بهويژه در فضاي اقتصاد ايران به پژوهش جداگانهاي
نياز دارد.
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