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راهنمای تهیه و تدوین و شرایط پذیرش مقاالت

اهداف نشریه: 
1ـ توجه و تأکید بر مسائل روز بخش صنعت، معدن و تجارت و ارائه نظریه ها و ایده های جدید در 

راستای حل مسائل و مشکالت این بخش. 
2ـ توجه به ارائه پاسخ علمی و جامع به مسائل و مشکالت صنعت، معدن و تجارت کشور و کمک به 

علمی کردن مقوله سیاستگذاری در این زمینه ها. 
3ـ تأکید بر جهت دهی تحوالت آتی در زمینه های صنعت، معدن و تجارت و اثربخشی در این راستا. 

و  شرایط  با  تطبیق  جهت  تجارت  و  معدن  صنعت،  موجود  نظریه های  بومی سازی  بر  تأکید  4ـ 
ویژگی های خاص کشور. 

5ـ تأکید بر هدایت پژوهش های صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی در جهت رفع نیازهای دانش 
بخش صنعت، معدن و تجارت کشور. 

6ـ کمک به مسأله یابی علمی کاربردی در ارتباط با تنگناهای صنعت، معدن و تجارت کشور. 
7ـ به کارگیری شاخه های جدید علمی و بین رشته ای )Interdisciplinary( که به حل مشکالت بخش 

صنعت، معدن و تجارت می پردازند. 
8ـ کمک به ارتقای سطح علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان و دست اندرکاران مسائل مختلف 
صنعت، معدن و تجارت و دادن آگاهی و شناخت بیشتر به تصمیم گیران و مجریان، جهت سیاستگذاری 

برای رفع مشکالت و معضالت متفاوت صنعت، معدن و تجارت کشور در سطوح مختلف. 
9ـ کمک به نشر، ارزیابی و تحلیل مسائل مربوط به صنعت، معدن و تجارت ایران. 

10ـ کمک به ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و پژوهشگران خارجی و مراکز آموزشی، علمی و 
تحقیقاتی در رابطه با مسائل صنعت، معدن و تجارت و تأکید بر استفاده از روش های علمی به روز 

و جدید در حل مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت. 
11ـ شناخته شدن به عنوان مرجع اصلی در تحقیقات صنعت، معدن و تجارت ایران در سطح ملی و 
بین المللی و نمایه شدن در مراجع معتبر داخلی و خارجی در راستای اثربخشی بیشتر در بخش 

صنعت، معدن و تجارت کشور. 

محورهای مورد تأکید در مقاالت: 
1ـ جهانی شدن اقتصاد، منطقه گرایی و چندجانبه گرایی

اقتصادی بر صنعت،  2ـ آثار سیاست های کالن 
معدن و تجارت

3ـ بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت

کارآفرینی در بخش صنعت،  و  اشتغال زایی  4ـ 
معدن و تجارت

5ـ آینده پژوهی در صنعت، معدن و تجارت
6_ فرهنگ مصرفی، تجاری و صنعتی



7ـ سیاست ها و استراتژی های تجاری، صنعتی و 
فناوری 

8ـ قیمت گذاری، یارانه و تنظیم بازار
9ـ مدیریت صادرات، واردات و توسعه صادرات 

غیرنفتی
10ـ حقوق تجارت، مصرف کننده و تولیدکننده

11ـ کاربرد فناوری های نوین در صنعت، معدن 
و تجارت

12ـ آمایش صنعت، معدن و تجارت
13ـ سیاست های رقابتی ضدانحصار

14ـ زنجیره تأمین و لجستیک
تجاری  و  صنعتی  بنگاه های  توسعه  الگوی  15ـ 

ایران
16_ تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی در صنعت معدن و تجارت

اولویت ها در بررسی و چاپ مقاالت: 
1ـ اولویت در بررسی و چاپ مقاالت دریافتی براساس ضرورت ها و نیازهای روز بخش صنعت، 

معدن و تجارت بدون توجه به زمان دریافت مقاله. 
2ـ تأکید بر مقاالتی که عالوه بر بدیع بودن، برای بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور مفید بوده 

و از متدولوژی صحیحی نیز برخوردار باشند. 
3ـ اولویت در بررسی و چاپ مقاالتی که به مسائل روز بخش صنعت، معدن و بازرگانی بپردازند. 

4ـ اولویت دادن به مقاالتی که عالوه بر اولویت های اعالم شده مجله، توصیه های سیاستی مناسب و 
کاربردی نیز ارائه کرده باشند. 

شرایط پذیرش مقاالت: 
الفـ  محتوی

1ـ در جهت هدف های نشریه باشد. 
2ـ جنبه علمیـ  پژوهشی داشته باشد. 

3ـ حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد. 
4ـ قباًل در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی به چاپ 

نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجالت ارسال نشده باشد. 
5ـ بررسی نقادانه، موشکافانه و علمی ادبیات و کتاب هایی که در زمینه صنعت، معدن و تجارت، 
اقتصاد و مدیریت به رشته تحریر درآمده اند، نیز می تواند درصورت وجاهت علمی در پژوهشنامه 

چاپ شود. 
بازرگانی،  پژوهشنامه  فصلنامه  در  چاپ شده  مقاالت  پیرامون  علمی  نقطه نظرات  و  انتقادات  6ـ 

درصورت برخورداری از چارچوب علمی و منطقی، قابل چاپ است. 



بـ  شکل ظاهری

1ـ از 20 صفحه تایپ شده در قطع A4 و تعداد 240 کلمه در هر صفحه با قلم لوتوس 14 تجاوز 
نکند.

2ـ کلیه مقاالتی که در آن ها از روش های کمی و تجربی استفاده شده، الزم است داده ها، پرسشنامه 
و یا خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

3ـ چکیده های در حدود 200 کلمه به زبان فارسی و انگلیسی، کلیدواژگان فارسی و انگلیسی )حداکثر 
پنج واژه( و طبقه بندی JEL مقاله نیز درج شود. چکیده شامل اهمیت تحقیق، دوره زمانی، مدل 

مورد استفاده و نتایج باشد.
4ـ شیوه نگارش مشخصات مراجع در صفحه ای مستقل و به صورت زیر، درج شود:

* کتاب تألیف شده: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ نشر(؛ نام کتاب، محل انتشار، ناشر.
* کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی،نام مؤلف )تاریخ تألیف(؛ نام کتاب به فارسی، نام و نام خانوادگی 

مترجم، محل انتشار، ناشر، تاریخ ترجمه.
* مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ نشر(؛ "عنوان مقاله"، نام مجله، شماره انتشار، شماره 

صفحات استفاده شده.
5ـ مقاالت برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت 

توأم منتشر می شود، لذا استاد راهنما و مشاوران باید مسئولیت آن را تقبل فرمایند.
6ـ مسئولیت صحت و سقم مطالب برعهده نویسنده است.

ضوابط نهایی پذیرش مقاالت جهت درج در فصلنامه: 
مشخص  تحریریه  هیأت  توسط  که  داوران  از  تن  سه  توسط  حداقل  تحقیقی،  و  تألیفی  مقاالت  ـ 
می شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرند و پذیرش نهایی منوط به موافقت قطعی هیأت تحریریه 

است.
ـ پس از چاپ فصلنامه، به هریک از مقاالت سه نسخه از نشریه اختصاص خواهد یافت.

ـ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، حق رد یا قبول مقاالت را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن 
مقاالت دریافتی معذور است.

نحوه ارسال مقاله: 
دریافت مقاالت فقط از طریق سایت pajooheshnameh. itsr. ir امکان پذیر خواهد بود.
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یادداشت سردبیر

صنعت موتور دانش و توسعه اقتصادی است، اما یکی از دالیل اصلی صنعتی نشدن کشورهای 
درحال توسعه ضعف آن ها در تحقیق و توســعه و تجاری سازی یافته های پژوهشی است که 
آنان را محتاج تکنولوژی خارجی می سازد. پرداخت حق لیسانس، ضربه پذیرشدن در شرایط 
تحریم یا قطع همکاری شریک خارجی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا از جمله تبعات این 
امر است. البته مسائلی نظیر کمبود نیروی انسانی متخصص، بازار محدود داخلی و محدودیت 
مالی کشورها نیز در این زمینه به عنوان عوامل محدودکننده مطرح هستند، لکن درمورد ایران 
به نظر می رســد این ضعف تکنولوژی ناشــی از عوامل مذکور نبوده و عمده دلیل آن عدم 

بهره گیری از امکانات موجود و ایجاد ارتباط و هم افزایی بین آن ها بوده است.
وجود دانشگاه صنایع و معادن، بانک صنعت و معدن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران، ایمیدرو، ســازمان مدیریت صنعتی و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی زنجیره 
کاملی برای ایجاد توســعه تکنولوژی های مورد نیاز کشور را تشکیل می داد که به صورت یک 
مجموعه مورد استفاده قرار نگرفت. لکن با اقدامات زیر می توان به جبران کاستی های موجود 

در این زمینه اقدام نمود.
1. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با حفظ این دانشگاه و هدایت ماموریت علمی 
آن به سوی نیازهای تکنولوژیکی و کاربردی بخش صنعت و معدن، ارتباط مستحکمی 

بین صنعت و دانشگاه برقرار نماید.
2. ترکیب بانک صنعت و معــدن، ایدرو و ایمیدرو و بخش صنعــت به راحتی می توانند 
در زمینه ســرمایه گذاری یا تأمین مالی خلق و توسعه تکنولوژی های مورد نیاز اقدام 

نمایند.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396  ي

3. با خلق و توســعه نوآوری های مورد نیاز و انباشــت دانش تخصصــی در این زمینه و 
بهره گیری از منحنی یادگیری، نوآوری های بعد با هزینه کم تری صورت خواهد گرفت.

4. وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد توانســت در کنار وزارت علوم به تقویت فن ـ 
بازار و تجاری سازی یافته های علمی کمک نماید.

5. حضور ســازمان مدیریت صنعتی و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی می تواند 
متضمن قابلیت رقابت و هدایت این جریان در قالب راهبرد یکپارچه صنعت، معدن و 

تجارت کشور باشد.
 مهدی تقوی
زمستان 1396



 

فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396، 1-25

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره وری کل 
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داده های تابلويی و به روش گشتاورهای تعمیم يافته )GMM( برآورد شده است و براساس 
نتايج، اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخص  های حکمرانی خوب بر بهره وری کل 

عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنا دار بوده است. 

O40, P28, P26  :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

بهره وری به مفهومی کلیدی در اقتصاد و مديريت بدل شده که درجه استفاده مؤثر از عوامل 
نسبت چهار عامل  اندازه گیری  برای  بهره وری سنجه ای  بیان ديگر،  به  بازگو می کند.  را  تولید 
اصلی زمین، سرمايه، کار و سازماندهی به تولید است که می تواند با افزايش متوسط تولید به ازای 
هر واحد از عوامل تولید، موجب کاهش هزينه های تولید، افزايش صادرات و کاهش مخاطرات 

زيست محیطی شود و در نهايت فرايند دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل کند. 
اصلی  عوامل  از  سرمايه  و  کار  نیروی  مانند  فراوان  طبیعی  منابع  وجود  ديگر،  سوی  از 
تولید قلمداد شده و از آنجا که بخشی از سرمايه کشورها بوده و می تواند به انواع سرمايه 
تبديل شود، انتظار می رود کشورهای غنی از منابع طبیعی از رشد اقتصادی بهتری نسبت به 
کشورهای فاقد منابع برخوردار باشند1. اما شواهد تجربی خالف اين را نشان می دهد و اغلب 
کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به داليل عديده  از جمله بهره وری پايین عوامل تولید از 

دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم مانده اند. 
حال با توجه به اين که تناقض بین وفور منابع و بهره وری عوامل تولید در همه کشورهای 
افزايش  بازدارنده  عامل  نمی تواند  منابع  وفور  پس  ندارد،  عمومیت  طبیعی  منابع  دارای 
بهره وری و رشد اقتصادی کشورهای ناموفق تلقی شود. همچنین، به زعم اقتصاددانان موسوم 
به نهادگرا، فقدان بستر مناسب جهت استفاده بهینه از منابع در برخی کشورها است که نعمت 
ارزان قیمت منابع طبیعی را به نقمت مبدل می کند؛ آن ها تحقق اين بستر مناسب را در گرو 

وجود نهادهای باکیفیت می دانند2. 
اهمیت   حائز  و  برجسته  بسیار  دولت  نهاد  نیز،  کشور  يک  فعال  نهادهای  میان  در  البته 
ـ   هاالرد  وريکیوس5،  کلمن4،  هنريکسون3،  و  هانسن  مطالعات  نتايج  براساس  زيرا  است؛ 
دريمر و همکاران6، دالر و همکاران7 و لیل و لیو8، اين دولت است که بستر مناسب برای 

1. شاه آبادی و صادقی )1392(.
2. بهبودی و همکاران )1388(.

3. Hansson and Henrekson (1994).
4. Kollmann (1995).
5. Verikios (1998).
6. Hallard-Driemeier et al (2003).
7. Dollar et al (2005).
8. Lil and Liu (2008).
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روابط اقتصادی آحاد جامعه را به شیوه ای کم هزينه، ساده و به دور از اتالف وقت فراهم 
ساخته و مسیر ارتقای بهره وری کل عوامل را هموار می کند1. 

خوب  حکمرانی  مشخصاً  و  نهادی  کیفیت  منظر  از  می کوشد  حاضر  تحقیق  بنابراين، 
منتخب  پانزده کشور2  تولید در  بهره وری کل عوامل  بر  منابع طبیعی  فراوانی  اثر  بررسی  به 

صادرکننده نفت در دوره 2015-1996بپردازد. 

1. مباني نظري و پیشینه پژوهش

بهره وري را حاصل جمع کارآيی3 و اثربخشی4 عنوان کرده اند. به اين معنا که کارآيی نشانگر 
تأثیر منابع مورد استفاده در فرايند تولید )انجام درست کار( و اثربخشی میزان دستیابی به اهداف 
)انجام کار درست( است. به عبارت ديگر، کارايی مفهومی کّمی و به معنای برداشت حداکثر 
ستانده از حداقل نهاده است. اما اثربخشی، مفهومی کیفی و به معنای کیفیت حداکثر ستانده 
از حداقل نهاده )کارايی( است که به رضايت مندی جامعه می انجامد )اثربخشی(. از اين رو، 
شاخص  های بهره وري نیز نسبت هايی هستند که در صورت کسر ستانده، در مخرج نهاده و 
بهره وري  دسته شاخص های  دو  ذيل  و  می دهد  نشان  را  بهبود وضعیت  آن ها،  افزايش  روند 

جزئي5 و بهره وري کل عوامل تولید6 تقسیم بندی مي شوند7. 
تعداد  به  و  کرده  بررسی  را  نهاده  يک  با  ستانده  ارتباط  جزئي،  بهره وري  شاخص هاي 
مانند  کرد.  تعريف  بهره وري جزئی  می توان شاخص هاي  تولید،  تابع  در  موجود  نهاده های 

بهره وری نیروی کار، بهره وری سرمايه. 
شاخص بهره وری کل عوامل، نشانگر بخشی از رشد است که توسط تغییر نیروي کار و 
سرمايه قابل توضیح نیست و به مانده سولو معروف است. اين مانده در نظريات رشد درون زا 
به عواملي چون سرمايه انساني، تحقیق و توسعه، نهادها و يا سرمايه اجتماعي منتسب مي شود8.

1. شاه آبادی و امیری )1390(.
2. آذربايجان، اکوادر، الجزاير، امارات، ايران، بحرين، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کويت، لیبی، نیجريه، ونزوئال 

و يمن.
3. Efficiency.
4. Effectiveness.
5. Partial Productivity.
6..Total Factor Productivity.

7. پروکونپکو )1376(.
8. امینی و انصاری )1391(.
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بنابراين، شاخص بهره وری کل عوامل، نسبت بین ستانده با کل نهاده ها را بررسی کرده 
به  مواد  ماشین آالت و  با  انسان  نامناسب  تعامل  از  ناشی  تلفات  يا کاهش  از مسیر حذف  و 
افزايش تولید کمک می کند. همچنین، همراه با »رشد کّمی نهاده ها« دومین روش افزايش 

تولید ناخالص داخلی کشورها را نیز شکل می دهد. 
مراتب  تمام  در  ملی  عزم  به عنوان  بهره وري  توسعه يافته  در کشورهای  منظور،  همین  به 
نهادينه  تا فعالیت هاي فردي  برنامه ريزي دولتی  باالترين سطوح سیاست گذاري و  از  جامعه 
شده و از آن با عنوان »حرکت بهره وري« ياد می شود که با افزايش تولید ناخالص داخلی، 
افزايش سطح رفاه اجتماعی، ثبات و حتی کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزايش اشتغال، 
موجب  جهانی  بازارهای  در  ملی  تولید  رقابت پذيری  بنیه  تقويت  و  بیکاری  نرخ  کاهش 

سعادت و بهروزي آحاد يک ملت می شود1. 

1ـ1. فراوانی منابع طبیعی 
به عنوان  را  طبیعی  منابع  گريگوريو2  دی  و  براوو-اورتگا  مطالعه  جمله  از  مطالعات،  برخی 
موتور رشد اقتصادی جوامع معرفی کرده و الگوهای رشد کارآ و بهینه را برای اقتصادهای 
غنی از منابع گسترش داده اند3. اما، مطالعات آماری و در رأس آن ، مطالعه ساچز و وارنر4 
نشده  تأمین  برخوردار  کشورهای  تمام  در  طبیعی  منابع  از  انتظار  مورد  منافع  می دهد  نشان 
و  رابینسون  اين حال،  با  ندارند.  اتفاق نظر  پديده  اين  بروز  داليل  درباره  اقتصاددانان  است. 

همکاران5 نظريات مطرح در اين باره را به سه دسته کلی تقسیم  کرده اند:
گروه اول، نظريات مرتبط با بیماری هلندی6 است که مقاله ساچز و وارنر7 و تورويک8  ●

از آن جمله است. در اين نظريه، اقتصاد متشکل از سه بخش قابل مبادله منابع طبیعی، 
قابل مبادله بدون منابع طبیعی و بخش غیرقابل مبادله در نظر گرفته می شود و بر اين 

1. فاتحی )1390(.
2. Bravo-Ortega and De Gregorio (2006).

3. جعفری و همکاران )1393(.
4. Sachs and Warner (2001).
5. Robinson et al (2006).
6. Dutch Disease.
7. Sachs and Warner (1995). 
8. Torvik (2001). 
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باورند که برخورداري از منابع طبیعی همراه با تقويت پول داخلی به افزايش تقاضا 
براي بخش غیرقابل مبادله می انجامد و با افزايش قیمت نسبی کاالهاي غیرمبادله اي 
و بد شدن رابطه مبادله، صادرات نسبت به قیمت های جهانی گران تر شده و در نتیجه 

کاهش می يابد و از اين طريق، رشد اقتصادی تخريب می شود.
و  ● بالند  و  و الن1  تورنل  مطالعات  دارند که  تأکید  رانت جويی  بحث  بر  دوم،  گروه 

منابع  از  ناشی  معتقدند حجم عظیم رانت  اين گروه  از آن جمله است.  فرانکويس2 
طبیعی در ارتباط با حقوق مالکیت غیرکارآمد، بازارهاي ناقص و ساختارهاي قانونی 
به  غیربازاري  اقتصادهاي  و  درحال توسعه  کشورهاي  از  بسیاري  در  القید  و  سست 
و  دولت  در  فساد  ايجاد  با  و  شده  منجر  تولیدکنندگان  لجام گسیخته  رانت جويی 
را  اقتصادي  فعالیت های  کارآيی  منابع،  تخصیص  در  انحراف  و  مردم  کسب وکار 
را تخريب کرده  اقتصادی  افزايش داده و رشد  را  اجتماعی  نابرابري هاي  و  کاهش 

است. 
تببین بالی منابع تأکید دارند و پرسش »چرا برخی  ● گروه سوم، بر نقش نهادها3 در 

کشورهای دارای فراوانی منابع موفق و برخی ديگر ناموفق اند؟« را جايگزين پرسش 
به  می توان  مطالعات  اين  جمله  از  نموده اند.  خیر؟«  يا  دارد  وجود  منابع  نفرين  »آيا 
گیلفاسون4، گیلفاسون و زوگا5 و مهلوم و همکاران6 اشاره کرد. به ديگر سخن، دو 
رويکرد نخست علی رغم اشاره صحیح بر مباحثی نظیر رانت جويی و... نمی توانستند 
تفاوت عملکرد کشورهای توسعه يافته و درحال توسعه غنی از منابع را توضیح دهند. 
البته رويکرد نهادی خود به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول بر بحث رانت جويی 
کانون  در  را  سیاسی  غیرنخبه  اشخاص  فعالیت های  و  تصمیمات  و  است  متمرکز 
تصمیمات  محوريت  بر  و  کرده  تأکید  حاکمیت  نقش  بر  دوم  دسته  دارد.  توجه 

سیاست مداران حاکم بر کشورهای غنی از منابع تمرکز دارد7.

1. Tornell and Lane (1999). 
2. Baland and Francois (2000).
3. Institutionals.
4. Gylfason (2001). 
5. Gylfason and Zoega (2006).
6. Mehlum et al (2006).

7. عبادی و نیکونسبتی )1391(.
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بر  تأکید  با  و  سوم  رويکرد  چارچوب  در  مطالعه  اين  پیش گفته،  مطالب  به  عنايت  با 
بحث حاکمیت صورت پذيرفته، زيرا معتقد است درآمدهای ناشی از منابع طبیعی از بستر 
نهادی و ساختار حکومت وارد نظام اقتصادی می گردد و دولت ها در تخصیص اين درآمدها 
درآمدهای  می شود  فرض  بنابراين،  دارند.  بسزايی  نقش  غیرمولد  يا  و  مولد  فعالیت های  به 
سهل الوصول حاصل از منابع طبیعی در ارتباط با حکمرانی ضعیف سبب می شود کشورهای 
درحال توسعه غنی از منابع از توجه به بهره وری عوامل)روش دوم افزايش تولید( غافل شده 
و از دستیابی به رشد اقتصادی محروم شوند. به منظور بررسی اين فرضیه، از شاخص متقاطع 
فراوانی منابع طبیعی و شاخص  حکمرانی خوب به عنوان متغیر کلیدی پژوهش بهره برده تا 
نقش عوامل نهادی در استفاده از منابع طبیعی و تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید در 

کشورهای منتخب بررسی شود. 

1ـ2. حکمرانی خوب 
منابع  آن  رأس  در  و  دولتی  منابع  مديريت  پیرامون  تاکنون،  اقتصاد  علم  پیدايش  ابتدای  از 
طبیعی، نظريات مختلفی ارائه شده که حکمرانی خوب از جمله اين نظريات است. بر اين 
قانون گذار  و  تنظیم گر  سیاستگذار،  نهادهای  طبیعی،  منابع  از  غنی  کشورهای  در  اساس، 
را  طبیعی  منابع  بهینه  مديريت  سازوکار  اجرايي،  و  سیاستي  قانوني،  مداخالت  با  می توانند 
را  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  به  دستیابی  مسیر  عوامل،  کل  بهره وری  افزايش  با  و  فراهم 

هموار سازند. 
شش  با  جهانی  بانک  که  برشمرده اند  متعددی  ويژگی های  نیز  خوب  حکمرانی  برای 
شاخص:  حق اظهارنظر و پاسخگويی1، ثبات سیاسی و فقدان خشونت2، کارائی و اثربخشی 
اندازه  دولت3، کیفیت قانون گذاری4، حاکمیت قانون5 و کنترل فساد6، حکمرانی خوب را 
و  پاسخگويی  قانون،  حاکمیت  مانند  مثبت  ويژگی های  قدر  هر  که  معنا  اين  به  می گیرد. 
اثربخشی دولت در جامعه ای بیشتر بوده و ويژگی های منفی مانند فساد، مقررات اضافی و 

1. Voice and Accountability.
2. Political Stability and Absence of Violence.
3. Government Effectiveness.
4. Regulatory Quality.
5. Rule of law.
6. Control of Corruption.
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بی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد، وضعیت حکمرانی در آن جامعه برای مديريت بهینه 
منابع و نیل به رشد و توسعه اقتصادی مناسب تر خواهد بود1. 

1ـ3. سازوکار تأثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره وری 
کل عوامل 

به اعتبار شش شاخص   حکمرانی خوب، سازوکار اثرگذاری شاخص متقاطع فراوانی منابع 
طبیعی و حکمرانی خوب به شرح ذيل تشريح و تببین می شود: 

براساس  ● پاسخگویی:  و  اظهارنظر  حق  شاخص  و  طبیعی  منابع  فراوانی  متقاطع  اثر 

دولت  وابستگی  طبیعی،  منابع  بخش  قابل توجه  و  مستقیم  درآمد  راس2،  مطالعه 
می کاهد.  پاسخگويی  به  دولت  تمايل  از  و  داده  کاهش  را  مالیاتی  درآمدهای  به 
همچنین، دولت با توزيع درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مانع از مطالبه جدی مردم 
جهت پاسخگويی بیشتر می شود3. اما در کشورهای با حکمرانی خوب که دولتمردان 
نگاه  زير  و  بوده  دموکراتیک  و  آزاد  فرايندی  در  احزاب  و  مردم  انتخاب  حاصل 
تیزبین رسانه های آزاد فعالیت می کنند، التزام دولت به پاسخگويی به مردم ، احزاب 
و رسانه ها سبب می شود با حداکثر کارايی به تخصیص درآمد حاصل از منابع طبیعی 

بپردازد و در نتیجه، بهره وری کل عوامل افزايش می يابد4. 
درآمد  ● اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص ثبات سیاسی و فقدان خشونت: 

حاصل از منابع طبیعی به دولت امکان می دهد تا با هزينه های بیشتر در امنیت داخلی 
هر نوع تقاضا برای تغییر نظام سیاسی را سرکوب کند. حال آن که به نظر نورث و 
همکارانش5، کشورهای با حکمرانی خوب، مسأله نظم را با رويکرد دموکراتیک حل 
کرده  و ثبات سیاسی باالتری دارند. بنابراين، دولت با قدرت بیشتری برنامه هايش  را 
اجرا کرده و زمینه استفاده بهینه از منابع طبیعی و افزايش بهره وری را فراهم می کند6. 

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کارایی و اثربخشی دولت: کیفیت خدمات  ●

1. کمیجانی و سالطین )1389(.
2. Ross (1999). 

3. فالحی و همکاران )1393(.
4. سامتی و درجانی )1392(.

5. North et al (2009).
6. Clark (1997).
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کیفیت  همچنین  و  سیاسی  فشارهای  از  عمومی  خدمات  استقالل  میزان  عمومی، 
ذيل  در  اين سیاست ها  اجرای  در  تعهد دولت  میزان  و  تدوين سیاست های عمومی 
شاخص کارايی و اثربخشی دولت ارزيابی می شود. در نتیجه، هرچه کیفیت خدمات 
عمومی و شهروندی بهتر بوده، خط مشی های عمومی به دور از مرزبندی های سیاسی 
وضع شود و تعهد نظام سیاسی در قبال اجرای آن ها بیشتر باشد، بیانگر حکمرانی بهتر 
است. بنابراين، در کشورهای با ساختار حکمرانی خوب، وجود منابع طبیعی فراوان 
مانع توجه دولت  به افزايش کارايي و کیفیت سیستم اداري نمی شود و به علت داشتن 
نظام اداری کارا و باکیفیت، سیاست های دولت در سطح قابل قبول و با تعهد کامل 
بهره وری کل  بهبود فضای کسب وکار و کاهش هزينه ها،  از طريق  اجرا می شود و 

عوامل تولید افزايش می يابد1. 
اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کیفیت قانون گذاری: توانايی دولت در  ●

تدوين و اجرای سیاست های اقتصادی شفاف و دوستدار بازار ذيل شاخص کیفیت 
قانون گذاری بحث و بررسی می شود. بنابراين، در کشورهای غنی از منابع که بخش 
عمده مقررات موضوعه متأثر از توزيع درآمد حاصل از منابع با نرخ ترجیحی است، 
حکمرانی خوب می تواند با وضع قوانین شفاف و با پشتوانه علمی، مانع حمايت های 
در  و...  شود.  نرخی  ارز چند  نظام  تشکیل  تبعیض آور،  امتیازهای  )تعرفه(،  وارداتی 
نتیجه، با گسترش مالکیت خصوصی، آزادی تجارت خارجی و افزايش رقابت پذيری 

تولید داخلی در بازارهای جهانی، بهره وری عوامل تولید را افزايش می دهد2.
اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص حاکمیت قانون: بی طرفی سیستم قضايی،  ●

ضمانت اجرايی قراردادها و پشتیبانی از حقوق مالکیت در ذيل شاخص حاکمیت قانون 
بحث می شود. بنابراين، حکمرانی خوب در ارتباط با حجم عظیم درآمدهای حاصل از 
منابع طبیعی، مانع از رانت جويی لجام گسیخته تولیدکنندگان شده و انگیزه  سرمايه گذاری 
در بخش های مولد افزايش يافته و با حمايت از حقوق مالکیت موجب رشد فعالیت های 

خالقانه و نوآورانه می شود که ارتقای بهره وری را به دنبال خواهد داشت3. 

1. محسنی زنوزی و همکاران )1393(.
2. پورجوان و همکاران )1392(.

3..Kaufmann and Kraay (2011).
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اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کنترل فساد: رابطه فراوانی منابع طبیعی  ●

و فساد به دو صورت است. نخست، درآمدهای سرشار منابع طبیعی با ايجاد رقابت 
می انجامد.  رانت جويانه  رفتار  از  بااليی  سطوح  اجتماعی  به  مختلف  گروه های  بین 
اما حکمرانی خوب،  منابع طبیعی رخ می دهد.  دوم، فساد در خود سیستم مديريت 
امکان رانت جويی رقابتی و پرداخت رشوه به دولت توسط فعاالن اقتصادی را از بین 
به  منابع  نبود فساد در دستگاه دولت و کسب وکار مردم، سبب تخصیص  و  می برد 
فعالیت های مولد، کاهش هزينه های عملیاتی و افزايش سرمايه گذاری در روش های 

نوين تولید می شود که در نهايت، بهره وری کل عوامل را افزايش می دهد1. 

1ـ4. پیشینه پژوهش
در اين بخش، پیشنه مطالعات تجربی مرتبط با پژوهش مرور شده و سپس، جنبه های نوآوری 

تحقیق بیان می شود. 
بر  توسعه  و  تحقیق  فعالیت های  که  گرفته اند  نتیجه  چنین  هنريکسون2  و  ادکوئیست 

بهره وری کل صنايع مختلف سوئد اثر معناداری دارد. 
امان و ويرمانی3 نشان دادند سرمايه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل در 

18 کشور درحال توسعه و 34 کشور عضو OECD در دوره 2010-1990تأثیر مثبت دارد.
بر رشد  نتیجه گرفته اند که گسترش سرريزهای تحقیق و توسعه  نیز  کاستالنی و پیری4 

بهره وری مناطق اروپايی اثر مثبت و چشمگیری دارد.
نتايج بررسی های چن5 نیز نشان داد رشد اقتصادی چین در دوره 2009-1998 به علت 
بهره وری پايین کل عوامل، کمتر کارآمد است. همچنین، براساس برآورد معادالت سرمايه 
بوده و  اقتصادی همراه  اشتغال زايی و رشد  با  منابع طبیعی  و کار، سرمايه گذاری در بخش 

نفرين منابع تأيید نمی شود. 
کو و همکارانش6 نتیجه گرفته اند احترام به حق ثبت اختراع، بهبود محیط کسب وکار و 

1. فالحی و همکاران )1393(.
2. Edquist and Henrekson (2016).
3. Amann and Virmani (2014). 
4. Castellani and Pieri (2013).
5. Chen (2012).
6. Coe et al (2009).
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کیفیت آموزش بر بهره وری کل عوامل در 24 کشور توسعه يافته در دوره 2004-1970 اثر 
تعیین کننده ای داشته است. 

هال و جونز1 نیز معتقدند تفاوت کیفیت نهادها و سیاست های دولتی تفاوت در بهره وری 
»زيرساخت هاي  به عنوان  را  عوامل  اين  مجموع  ايشان  می دهد.  توضیح  را  عوامل  کل 
اجتماعي«2 معرفی کرده و مقامات منحرف دولت، قراردادهاي ضعیف، موانع سخت تجاري 
و دخالت هاي دولت را از جمله زيرساخت های اجتماعی بد شمرده اند که از سطح بهره وری 

کل عوامل می کاهد.
همچنین، اگرچه تاکنون بررسی تأثیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر 
بهره وری کل عوامل در مطالعات داخلی سابقه ندارد، اما به پاره ای از مطالعات اشاره می شود 
که اثر متقاطع فراوانی منابع و عوامل نهادی را بر ساير متغیرهای اقتصادی و يا مطالعاتی که 

اثر انفرادی فراوانی منابع و عوامل نهادی را بهره وری کل عوامل بررسی کرده اند.
و  طبیعی  منابع  فراوانی  متقابل  تأثیر   ،)1395( مرادی  و  شاه آبادی  مطالعات  براساس 
شاخص آزادی اقتصادی بر سرمايه گذاری بخش خصوصی در 15 کشور صادرکننده نفت 

و 15 کشور توسعه يافته عضو OECD در دوره 2012-2000 مثبت و معنادار بوده  است.
وفور  نتیجه گرفته اند که در دوره 1995-2012  نیز چنین   )1394( شاه آبادی و صادقی 
اوپک  غیرعضو  کشورهاي  در  و  بازدارنده  عامل  اوپک  عضو  کشورهاي  در  طبیعي  منابع 

عامل بسط دهنده درآمد سرانه بوده است.
نجفی و همکارانش )1392( نیز نشان دادند نحوه هزينه درآمدهاي نفتی از طريق نظام 
پاداش دهی و راستاي دانش، اقتصاد ايران را به سمت تولید دانش غیرمولد و نرخ بهره وري 

پايین سوق داده است.
رضايی )1391( نتیجه گرفته  است که نهادهاي حاکمیتي، میزان دخالت دولت و بي ثباتي 
معنا داری  اثر  ايران طی دوره 1350-1386  تولید در  بهره وری کل عوامل  بر  اقتصاد کالن 

دارد. 
مطالعه مبارک و محمدلو )1390( نیز نشان داد در کشورهاي عضو اوپک صادرات نفتی 

بر بهره وري کل تولید عوامل تأثیر منفی دارد. 

1. Hall and Jones (1999).
2. Social Infrastructure.
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متغیرهای  کنار  در  نهادی  کیفیت   ،)1390( همکارانش  و  کمیجانی  تحقیقات  براساس 
انباشت سرمايه  باز بودن اقتصاد،  انباشت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی، سرمايه انسانی، 
فیزيکی، سرمايه گذاری در فناوری اطالعات و ارتباطات، نرخ ارز و نرخ تورم می تواند رشد 

بهره وری کل عوامل در ايران را طی دوره 1386-1360 توضیح  دهد. 
از مرور مطالعات و تحقیقات پیشین چنین برمی آيد که بررسی اثر متقاطع فراوانی منابع 
طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل مسبوق به سابقه نبوده و در مطالعات مشابه 
بر بهره وری کل عوامل  انفرادی و مستقیم فراوانی منابع و يا حکمرانی خوب  اثرات  صرفاً 
نهادی  منابع و عوامل  از شاخص متقاطع فراوانی  استفاده  يا در صورت  بررسی شده است؛ 
وابسته  متغیر  به عنوان  تولید  عوامل  کل  بهره وری  از  غیر  متغیرهايی  مستقل،  متغیر  به عنوان 

بررسی شده اند.

2. ارائه مدل 

هنريکسون  و  ادکوئیست  تجربی  مطالعات  و  نظری  مبانی  از  الهام  با  حاضر  مطالعه  مدل 
)2016(، امان و ويرمانی )2014(، چن )2012(، کو و همکاران )2009(، دالر و همکاران 
)2005(، بیوس )2004(1، هاالرد-دريمر و همکاران )2003(، شاه آبادی و امیری )1390( و 
کمیجانی و همکاران )1390( نهادها را به عنوان عامل تعیین کننده بهره وری کل عوامل لحاظ 
کرده است. با اين تفاوت که در اين تحقیق صرفاً اثر انفرادی عوامل نهادی مد نظر نیست، 
بلکه بررسی اثر متقاطع عوامل نهادی و فراوانی منابع طبیعی بر بهره وری کل عوامل تولید در 
کشورهای غنی از منابع مطمح نظر است. مدل تحقیق به شکل لگاريتمی است و برای کشور 

i در زمان t به صورت زير برآورد می شود:

LnTFPit=αi+β1 LnTFPit-1+β2 LnNRMit+β3LnRDit+β4LnKLit+β5LnHCit+Uit  )1

 αi متغیر وابسته باوقفه و TFPit-1 .بهره وری کل عوامل و متغیر وابسته تحقیق است TFP

نیز  متغیرهای مستقل مدل  مبدأهای ويژه هر مقطع است.  از  يا عرض  ثابت کشوری  اثرات 
عبارتند از: 

1. Buse (2004).
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شواهد  براساس   :)1NRM(خوب حکمرانی  شاخص های  و  منابع  فراوانی  متقاطع  اثر 
بلکه  ندارد،  منفی  اثر  اقتصادی  شاخص های  بر  بالذات  طبیعی  منابع  فراوانی  تجربی، 
نقش  طبیعی  منابع  بودن  نقمت  يا  نعمت  در  طبیعی  منابع  از  غنی  نهادی کشورهای  کیفیت 
تعیین کننده ای دارند. تحقیق حاضر می کوشد اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های 
تولید درکشورهای  بهره وری کل عوامل  بر  را  نهادی(  )جايگزين عوامل  حکمرانی خوب 
و  دالر   ،)2009( همکاران  و  کو  مطالعات  از  پیروی  به  شاخص  اين  کند.  بررسی  منتخب 
همکاران )2005(، بیوس )2004(، هاالرد ـ دريمر و همکاران )2003(، شاه آبادی و امیری 
نیاز جهت محاسبه  انتخاب شده و داده های مورد  )1390( و کمیجانی و همکاران )1390( 

آن از پايگاه بانک جهانی استخراج شده است. 
و  ادکوئیست  مطالعات  از  پیروی  به   )RD2( داخلی  توسعه  و  تحقیق  سرمايه  انباشت 
هنريکسون )2016(، کاستالنی و پیری )2013(، کو و همکاران )2009(، برانستتر و رانگ3، 
اسچیف و يانلینگ4 و کو و هلپمن5 انتخاب شده و آمار آن از پايگاه بانک جهانی استخراج 

شده است. 
شدت سرمايه فیزيکی)KL6( به پیروی از مطالعات شاه آبادی و فعلی)1390( و کمیجانی 

و همکاران )1390( انتخاب شده و آمار آن از پايگاه بانک جهانی استخراج شده است.
سرمايه انسانی )HC7( به پیروی از مطالعات تکسیرا و فورتانا8، اسچیف و يانلینگ)2008(، 
هوساس و يعقوبی9، میلر و آپاديا10 و انگلبرچت11 انتخاب شده و متوسط سال های تحصیل 
از  نیز  آن  آمار  که  شده  استفاده  شاخص  اين  جايگزين  به عنوان  سال   25 باالی  افراد  در 

مجموعه داده های بارو و لی12 استخراج شده است. 

1. Natural resource management
2. Research and Development
3. Branstetter and Rong (2006).
4. Schiff and Yanling (2006).
5..Coe and Helpman (1995). 
6. Capital-labor
7. Human Capital
8. Teixeira and Fortuna (2010).
9. Haousas and Yagoub (2005).
10. Miller and Upadhyay (2000).
11. Engelbrecht (1997).
12. www.barrolee.com/update 2015 June.
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الزم به ذکر است TFP غیرمستقیم و با استفاده از روش سولو محاسبه می شود. در روش 
هیکس1  نوع  از  خنثي  فناوري  پیشرفت  فرض  بر  و   )2( رابطه  صورت  به  تولید  تابع  سولو، 

تعريف شده و A(t) برآوردي از بهره وري کل عوامل تولید است. 

  Vt=At F(Kt, Lt)  )2

با  آن  پارامترهاي  سپس  و  منظور  می شود  تولید  تابع  براي  معینی  تبعي  فرم  روش  اين  در 
استفاده از تکنیک هاي اقتصاد سنجي برآورد مي گردد. 

ضمناً با دسترسی به اطالعات سهم عامل کار از تولید و بدون برآورد تابع تولید، شاخص 
نوع کاب-داگالس و  از  تولید  تابع  با فرض  قابل محاسبه است. زيرا  بهره وري کل عوامل 

بازده ثابت نسبت به مقیاس، بهره وري کل عوامل به صورت زير برآورد می شود:

  )3 

اما چون  است.  استفاده شده  عوامل  بهره وری کل  محاسبه  برای   3 رابطه  از  تحقیق  اين  در 
تخمین رشد بهره وري کل عوامل تولید نیازمند داده هاي آماري نیروي کار، سرمايه فیزيکي 
و ارزش افزوده است و  بايد سهم هر يک از آن ها در ارزش افزوده تولید محاسبه گردد. به 
دلیل عدم دسترسي به سهم اين عوامل، با استفاده از تابع تولید کاب-داگالس سهم آن ها را 

محاسبه و سپس از طريق رابطه )4( بهره وري کل عوامل تولید محاسبه شده است.

Ln TFP=Ln Y-αLn K-(1-α)Ln L  )4

با استفاده از روش2PIM مقدار  به مقادير سرمايه فیزيکی،  به دلیل عدم دسترسی  همچنین، 
سرمايه فیزيکی محاسبه گرديده است. 

Kt=K(t-1)+It-δ*Kt-1  )5

t-1، سرمايه گذاری در  I موجودی سرمايه سال   ،t Kt موجودی سرمايه سال  رابطه  اين  در 
سال t و δ نرخ استهالک را نشان می دهد و به پیروی از مطالعه کو و همکاران)2009( نرخ 

1. Hicks
2. Perpetual Inventory Method.
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از  با استفاده  نیز  استهالک پنج درصد لحاظ شده است. موجودی سرمايه اولین سال دوره 
رابطه )6( دست  آمده که در اين رابطه g متوسط نرخ رشد سرمايه گذاری طی دوره مورد 

نظر است.

 )6

3. برآورد مدل

پیش از برآورد مدل و به منظور پرهیز از تشکیل رگرسبون کاذب، ايستايی متغیرها به روش 
لوين، لین و چو1 بررسی شد که نتايج اين آزمون در جدول1 نشان می دهد کلیه متغیرها در 
تحلیل های  در  می توانند  بنابراين،  شده اند.  ايستا  تفاضل گیری  مرتبه  يک  با  و  ناايستا  سطح 

هم انباشتگی وارد شوند. 

جدول 1ـ آزمون ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین- لین- چو

متغیر
تفاضل مرتبه اولسطح

نتیجه
آماره LLC احتمالآماره LLCاحتمال

4/265I(1)-8/1450/00-0/15لگاريتم بهره وری کل عوامل

7/657I(1)-11/7460/00-0/17لگاريتم انباشت تحقیق و توسعه داخلی

7/956I(1)-11/7380/00-0/18لگاريتم سرمايه انسانی

4/417I(1)-8/3350/00-0/14لگاريتم شدت سرمايه

9/758I(1)-13/4850/00-0/20لگاريتم فراوانی منابع و شاخص حق اظهارنظر 

7/803I(1)-11/9210/00-0/19لگاريتم فراوانی منابع و شاخص ثبات سیاسی 

11/390I(1)-15/7560/00-0/21لگاريتم فراوانی منابع و شاخص اثربخشی دولت

3/088I(1)-7/4420/00-0/13لگاريتم فراوانی منابع و شاخص کیفیت مقررات

4/317I(1)-8/5330/00-0/14لگاريتم فراوانی منابع و شاخص حاکمیت قانون

5/088I(1)-9/2140/00-0/15لگاريتم فراوانی منابع و شاخص کنترل فساد

 منبع: يافته های پژوهش.

1. Levin-Lin-Cho (LLC).
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اما روش تفاضل گیری به علت ازدست رفتن اطالعات ارزشمندی از سطح متغیرها، برای 
پرهیز از رگرسیون کاذب مناسب نیست. به همین منظور، رابطه بلندمدت بین متغیر وابسته و 
متغیرهای مستقل با استفاده از آزمون هم انباشتگی کائو1 بررسی شد. در اين آزمون فرضیه 
بین  هم انباشتگی  وجود  بر  دال  مخالف  فرضیه  و  هم انباشتگی  وجود  عدم  با  مساوی  صفر 
متغیرهای مدل است. نتايج در جدول )2( نشانگر رد فرضیه صفر برای کلیه حاالت تخمین 
و  تأيید  توضیحی  متغیرهای  و  عوامل  کل  بهره وری  بین  بلندمدت  رابطه  بنابراين،  و  بوده 

احتمال تشکیل رگرسیون کاذب از بین می رود.

جدول2ـ نتایج آزمون هم جمعی کائو

Cointegration Kaoحالت1حالت2حالت3حالت4حالت5حالت6

-3/32
]0/00[

-2/87
]0/00[

-3/16
]0/00[

-2/97
]0/00[

-3/56
]0/00[

-3/23
]0/00[

t_statistic
value_p

منبع: يافته های پژوهش.

کشورهای  داده های  ترکیب  حاصل  که  است  پويا  پانل  تحقیق  اين  در  استفاده  مورد  مدل  
مختلف در طول زمان است که قابلیت ترکیب اين داده ها از طريق آزمونF لیمر بررسی شده 
و احتمال برآوردی آماره F کمتر از 0/05 درصد است. بنابراين، قابلیت تخمین به صورت 

داده های پانل در کلیه حاالت وجود دارد.

جدول 3ـ نتایج آزمون قابلیت تخمین مدل به صورت داده های پانل

نتیجهاحتمالآماره Fشرح

مدل به صورت پانل 24/3250/00حالت1
مدل به صورت پانل 23/3260/00حالت2
مدل به صورت پانل 26/2560/00حالت3
مدل به صورت پانل 24/2190/00حالت4
مدل به صورت پانل 21/6560/00حالت5
مدل به صورت پانل22/8750/00حالت6

                         منبع: يافته های پژوهش.

1. Kao (1999).
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از  استفاده  امکان  باوقفه،  وابسته  متغیر  اضافه شدن  به واسطه  پويا  پانل  مدل   در  همچنین، 
همبستگی  باوقفه  وابسته  متغیر  با  اخالل  زيرا جزء  ندارد،  تخمین وجود  معمولی  روش های 
نام  با  زننده ای  تخمین  باند1  و  آرالنو  اما  می شود.  تورش  دچار  تخمین  نتايج  و  می يابد 
گشتاورهای تعمیم يافته2 ابداع کرده اند که عالوه بر رفع مشکل همبستگی بین متغیر مستقل با 
جزء اخالل، درون زايی متغیرها و ناهمسانی واريانس مدل را نیز رفع می کند. اين تخمین زن 
اين  ندارد.  نیاز  هاسمن  آزمون  به  و  دارد  کارايی  تصادفی  و  ثابت  اثرات  دو حالت  هر  در 
برآوردگر مدل تحقیق را يک دوره به عقب برده، سپس اقدام به تفاضل گیری می کند و پس 
از آن متغیر با وقفه را به عنوان متغیر ابزاری انتخاب می کند. نتايج تخمین حاالت شش گانه 

مدل اين تحقیق به روش گشتاورهای تعمیم يافته در جدول )4( مندرج است.

 جدول 4ـ نتایج تخمین حاالت شش گانه مدل تحقیق در کشورهای منتخب 
به روش گشتاورهای تعمیم یافته

متغیر وابسته: حالت1حالت2حالت3حالت4حالت5حالت6
بهره وری کل عوامل

ضريب
)z آماره(

ضريب
)z آماره(

ضريب
)z آماره(

ضريب
)z آماره(

ضريب
)z آماره(

ضريب
)z متغیرهای توضیحی ▼)آماره

0/004**
) 2/553(

L NRM1 

0/003*
) 3/677(

L NRM2
 

0/0004***
)0/564(

L NRM 3

0/003**
) 0/827(

L NRM4

0/003*
)3/202(

L NRM5
 

0/0004*
) 0/155(

L NRM6
 

1. Arellano and Bond (1991).
2. Generalized Method of Moments.
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متغیر وابسته: حالت1حالت2حالت3حالت4حالت5حالت6
بهره وری کل عوامل

0/080*
)2/543(

0/090*
)2/723(

0/107*
)3/120(

0/082*
)2/750(

0/101*
)3/361(

0/148*
)5/817(L TEPit-1

0/095*
) 3/850(

0/096*
) 3/323(

0/067*
) 2/721(

0/084*
) 4/425(

0/076*
) 5/133(

0/074*
) 3/176(L RD

0/529*
)3/937(

0/576*
)4/250(

0/437*
)3/703(

0/511*
)4/004(

0/458*
)4/041(

0/359*
)3/055(L HC

0/0003*
)2/598(

0/0003*
)2/647(

0/0003*
)2/953(

0/0002**
)2/145(

0/0002**
)1/576(

0/0002**
)2/236(L KL

0/000/000/000/000/000/00chi2 (Prob)

5/6765/9148/3045/8906/82111/032Sargan test statistic

منبع: يافته های پژوهش ـ نشانه های *، ** و *** به ترتیب سطوح معناداری 1 درصد، 5 درصد و10 درصد را نشان می دهند.

در جدول )4(، عدد باال ضريب تخمین و عدد داخل پرانتز آماره z است. آماره سارگان 
مقدار  به  توجه  با  است.  سارگان  آزمون  توسط  ابزارها  ماتريس  اعتبار  بررسی  حاصل  نیز 
احتمال آماره سارگان که بزرگ تر از 0/05 درصد است. فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی 
اين  استفاده در تخمین مدل   ابزارهای مورد  نمی شود. درنتیجه،  اجزای اخالل رد  با  ابزارها 

پژوهش از اعتبار الزم برخوردارند.

4. تفسیر نتایج

پیش از تفسیر نتايج الزم به ذکر است در اين تحقیق اثر متقاطع متغیر فراوانی منابع طبیعی 
و شاخص های حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل بررسی شده است. به اين صورت 
شده   ضرب  پاسخگويی  و  اظهارنظر  حق  شاخص  در  منابع  فراوانی  متغیر  اول  مدل  در  که 
و  کارايی  خشونت،  با  مقابله  و  سیاسی  ثبات  شاخص های  نیز  ششم  تا  دوم  مدل های  در  و 
اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد به تناوب جايگزين شاخص 
حق اظهارنظر و پاسخگويی شده اند. همچنین، نتايج حاصل از تخمین حاالت شش گانه مدل 

تحقیق به شرح ذيل بیان و تفسیر می شود:
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ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی مثبت 

 ،)2005( همکاران  و  دالر   ،)2009( همکاران  و  کو  مطالعات  نتايج  با  که  است  معنادار  و 
بیوس)2004(، هاالرد ـ دريمر و همکاران )2003(، شاه آبادی و امیری )1390( و کمیجانی 
و همکاران )1390( نیز سازگار است، زيرا بهبود شاخص حق اظهارنظر و پاسخگويی به منزله 
که  است  دموکراتیک تر  فرايند  يک  در  احزاب  و  مردم  توسط  دولتمردان  آزادانه  انتخاب 
ارتقای کارايی  با  و  فراهم می کند  را  آزاد  رسانه های  توسط  دولتمردان  نقد عملکرد  زمینه 
دولت و تخصیص بهینه درآمد حاصل از منابع طبیعی موجب افزايش بهره وری کل عوامل 

می شود. 
با خشونت  مقابله  و  سیاسی  ثبات  و شاخص  منابع طبیعی  فراوانی  متقاطع  متغیر  ضریب 

مثبت و معنادار بوده و با نتیجه مطالعات کو و همکاران )2009(، دالر و همکاران )2005(، 
بیوس )2004(، هاالرد ـ دريمر و همکاران )2003(، شاه آبادی و امیری )1390( و کمیجانی 
به اين معنا که بهبود شاخص ثبات سیاسی و فقدان  نیز مطابقت دارد؛  و همکاران )1390( 
خشونت، قدرت دولت در استفاده مطلوب تر از فراوانی منابع طبیعی را باال  برده و موجب 

افزايش بهره وری کل عوامل می شود. 
ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کارایی و اثربخشی دولت مثبت و 

نتیجه مطالعه کو و همکاران )2009(، دالر و همکاران )2005(، بیوس  با  معنادار است که 
کمیجانی  و   )1390( امیری  و  شاه آبادی   ،)2003( همکاران  و  دريمر  ـ  هاالرد   ،)2004(
امکان  دولت،  اثربخشی  و  کارايی  شاخص  بهود  زيرا  دارد؛  مطابقت   )1390( همکاران  و 
با بهبود فضای کسب وکار و  پیاده سازی و اجرای قابل قبول سیاست های دولت را بیشتر و 
کاهش هزينه ها، زمینه بهره برداری بهتر از فراوانی منابع را فراهم و در پرتو آن بهره وری کل 

عوامل افزايش می يابد. 
معنادار  و  مثبت  قوانین  کیفیت  شاخص  و  طبیعی  منابع  فراوانی  متقاطع  متغیر  ضریب 

است که با نتیجه مطالعه کو و همکاران )2009(، دالر و همکاران )2005(، بیوس )2004(، 
همکاران  و  کمیجانی  و   )1390( امیری  و  شاه آبادی   ،)2003( همکاران  و  دريمر  ـ  هاالرد 
)1390( نیز همخوانی دارد، زيرا وضع مقررات شفاف و علمی، مانع از اتالف درآمد حاصل 
نظام  تبعیض آور، تشکیل  امتیازهای  وارداتی)تعرفه(،  منابع طبیعی در جهت حمايت های  از 
با گسترش مالکیت خصوصی و آزادی تجارت خارجی  ارز چند نرخی و غیره می شود و 
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زمینه رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی  فراهم و موجب افزايش بهره وری کل 
عوامل می شود. 

معنادار  و  مثبت  قانون  و شاخص حاکمیت  طبیعی  منابع  فراوانی  متقاطع  متغیر  ضریب 

بیوس   ،)2005( همکاران  و  دالر   ،)2009( همکاران  و  کو  مطالعات  نتیجه  با  که  است 
و  کمیجانی  و   )1390( امیری  و  شاه آبادی   ،)2003( همکاران  و  دريمر  ـ  هاالرد   ،)2004(
همکاران )1390( مطابقت دارد، زيرا بهبود شاخص حاکمیت قانون از رانت جويی گسترده 
تولیدکنندگان به منظور دسترسی بیشتر به عايدات حاصل از منابع طبیعی ممانعت نموده و با 

رونق فعالیت های مولد موجب افزايش بهره وری کل عوامل می شود. 
ضریب متغیر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص کنترل فساد مثبت و معنادار است 

که با مبانی نظری و نتیجه مطالعات کو و همکاران )2009(، دالر و همکاران )2005(، بیوس 
و  کمیجانی  و   )1390( امیری  و  شاه آبادی   ،)2003( همکاران  و  دريمر  ـ  هاالرد   ،)2004(
همکاران )1390( نیز مطابقت دارد، زيرا بهبود شاخص کنترل فساد، امکان پرداخت رشوه به 
دولت را از فعاالن اقتصادی سلب و با تخصیص درآمد حاصل از منابع طبیعی به فعالیت های 

مولد موجب افزايش بهره وری کل عوامل می شود. 
مثبت  تحقیق  مدل های  کلیه  در  داخلی  توسعه  و  تحقیق  سرمایه  انباشت  متغیر  ضریب 

 ،)2016( هنريکسون  و  ادکوئیست  مطالعات  نتیجه  و  نظری  مبانی  با  که  است  معنادار  و 
برانستتر و رانگ )2006(، اسچیف و  کاستالنی و پیری )2013(، کو و همکاران )2009(، 
يانلینگ )2006( و کو و هلپمن )1995( همخوان است، زيرا افزايش فعالیت های تحقیق و 
توسعه داخلی با تولید کاالها و خدمات قابل تجارت، استفاده کارآ از منابع داخلي، جذب 
فناوري پیشرفته خارجي، خلق فناوري جهت ساخت کاالهاي جديد، ابداع روش های نوين 

تولید و ايجاد مواد اولیه نوظهور موجب افزايش بهره وری کل عوامل مي شود. 
ضریب متغیر شدت سرمایه در مدل های شش گانه تحقیق مثبت و معنادار بوده و با مبانی 

نظری و نتیجه مطالعات مطالعات شاه آبادی و فعلی )1390( و کمیجانی و همکاران )1390( 
نیز همخوان است، زيرا شدت سرمايه امکان استفاده از فناوری سرمايه بر و جديد را فراهم 
بهره وری  ارتقای  نیروی کار موجب  بهره وری  و  افزايش قدرت رقابت پذيری  با  و  می کند 

کل عوامل تولید می شود. 
که  است  معنادار  و  مثبت  تحقیق  شش گانه  مدل های  در  انسانی  سرمایه  متغیر  ضریب 
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 ،)2008( يانلینگ  و  اسچیف   ،)2010( فورتانا  و  تکسیرا  مطالعات  نتیجه  و  نظری  مبانی  با 
هوساس و يعقوبی )2005(، میلر و آپاديا )2000( و انگلبرچت )1997( نیز در تطابق کامل 
است، زيرا نیروی کار آموزش ديده با انجام حجم بیشتری از کار در واحد زمان، همچنین 
اختراع، اکتشاف و نوآوری بیشتر بهره وري کل عوامل تولید را افزايش مي دهد. مضاف بر 
بهینه  و تخصیص  تولید  نزولی  بازده  قانون  تعويق  با  باال  انسانی  از سرمايه  برخورداری  آن، 
منابع کمیاب، موجب بازده صعودي نسبت به مقیاس شده و بهره وري کل عوامل را افزايش 

می دهد. 
معنادار  و  مثبت  تخمین  در حاالت شش گانه  باوقفه  عوامل  بهره وری کل  متغیر  ضریب 

است که با مبانی نظری نیز سازگار است. زيرا بهره وري در هر دوره  از میزان بهره وري دوره 
قبل تأثیر مثبت می پذيرد. 

جمع بندی و مالحظات

در اين تحقیق اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب )حق اظهارنظر 
قوانین،  اثربخشی و کارايی دولت، کیفیت  فقدان خشونت،  ثبات سیاسی و  پاسخگويی،  و 
حاکمیت قانون و کنترل فساد( بر بهره وری کل عوامل تولید در پانزده کشورهای منتخب 
مثبت  تأثیر  از  نتايج حاکی  است.  بررسی شده  در سال های 1996-2015  نفت  صادرکننده 
است.  منتخب  کشورهای  در  عوامل  کل  بهره وری  بر  مذکور  متغیرهای  کلیه  معنادار  و 
در  مردم  حق  پاسداشت  با  طبیعی  منابع  از  برخوردار  کشورهای  می شود  پیشنهاد  بنابراين، 
انتخاب حکومت، حمايت از آزادی بیان، عدم اعمال خشونت با انگیزه های سیاسی، افزايش 
کارايی و کیفیت سیستم اداری، اصالح قوانین درجهت توسعه بخش خصوصی، پای بندی 
در  عمومی  قدرت  از  استفاده  عدم  و  موضوعه  مقررات  و  قوانین  به  حکومت  کارگزاران 
جهت کسب منافع خصوصی، زمینه تخصیص بهینه درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را به 
فعالیت های مولد فراهم تا بهره وری کل عوامل افزايش يابد و مسیر دستیابی به رشد و توسعه 

پايدار هموار شود. 
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تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کاالی ایران
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بیانیه ریسک / قرارداد آتی / وجه تضمین / بورس کاال / شرط عدم مسئولیت

چکیده
شناسايی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت 
مبانی و يا دشواری در تمییز ريشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آيا مسئولیت 
شناسايی  زمینه،  اين  در  مشتبه  مصاديق  جمله  از  خیر؟  يا  شده  محقق  مدنی(  يا  )قراردادی 
مسئولیت ناشی از بیانیه ريسک در قراردادهای آتی است. وجه اين دشواری آنجا است که 
اوال، نظم معامالت در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را 
برنمی تابد. ثانیاً، شکل گرايی در معامالت بورسی، ضوابط ويژه ای را می طلبد که به تشريفاتی 
فاصله می گیرد.  انصاف  يا  و  از عدالت  مواردی  در  بازار،  منجر شده که علی رغم مصلحت 
مفاد  تحلیل حقوقی  مقام  در  آتی،  قراردادهای  در  باال  ريسک  به  امعان نظر  با  نوشتار حاضر 
بیانیه ريسک برآمده و ضمن بررسی اين مهم از قالب شرط عدم مسئولیت، ماهیت، مبانی و 
مسئولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزيابی می کند. درنهايت، در مقام پاسخ به اين پرسش 
که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از 
ابتنای قرارداد آتی بر ريسک فراوان و متشکل بودن بورس کاال، وجود اوصاف حرفه ای در 
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اين تشکل خودانتظام، اقتضای تعديل مسئولیت ناشی از التزام به بیانیه ريسک در قراردادهای 
آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذيرش ريسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای 

را ناديده گرفت.

K22, K12 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

وجود مقررات تنظیمی و اوصاف برگرفته از قواعد حقوق عمومی، بورس و اوراق بهادار 
را به برجسته ترين حوزه های دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی مبّدل ساخته است؛ 
حقوق  در  تعهدات  عمومی  قواعد  از  مواردی  در  حوزه  اين  معامالت  حتی  که  به گونه ای 
خصوصی منتزع، و واجد اليه های محکمی از حقوق عمومی شده است. اين مهم از سويی 
به طبع خاص و شکل گرايی ويژه معامالت در بورس، و از سوی ديگر به کاستی های حقوق 
در  اين که  چه  بازمی گردد.  سرمايه  بازار  در  نوين  نیازهای  برخی  به  پاسخ  در  خصوصی 
مواردی »ابزارهای حقوق خصوصی در اصالح وضعیت بازار ناکام هستند. از اين رو، دولت 
حقوق  اين که  از  فارغ  يابد«1  دست  بازار  هدايت  و  کنترل  جهت  ديگر  روش های  به  بايد 
بی ترديد حقوق خصوصی  اما  دانست،  زمینه ها  اين  در عداد  بايد  را  بهادار  اوراق  و  بورس 
از نهادهای گران سنگی )همچون حقوق اموال، حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی و 
حقوق شرکت ها( برخوردار است که بر اقتصاد مبتنی بر بازار اعمال قاعده می کند و برخی 
بن بست های عملی در معامالت گوناگون، زايیده چشم پوشی بی مورد از همین نهادها است. 
برای نمونه بايد به ضوابط حاکم بر قراردادهای آتی در بورس کاالی ايران اشاره کرد که 
در مقام نظارت بیشتر بر معامالت اين حوزه، برخی ابعاد مهم نهادهای حقوق خصوصی را 
شکل گیری  و  مالی  ابزارهای  پیشرفت  تبع  به  آن که  اجمالی  توضیح  است.  انگاشته  ناديده 
از تحوالت هستند که آتی ها  بازارهای مالی شاهد مجموعه ای  معامالت جديد در بورس، 
فرايندهای مهم  از  نهادينه شده اند2.  امنیت  تأمین  مقام  بايد در زمره آن ها دانست که در  را 
به منظور پذيرش ريسک  بیانیه ريسک  به  التزام مشتريان  قراردادهای آتی در بورس، لزوم 
بنابراين،  بیانیه، در مواردی محّل تأمل می نمايد.  با اين حال، مبنای اتخاذی در  بازار است. 
بورس  آتی  قراردادهای  در  ريسک  بیانیه  مفاد  است که  آن  مقاله حاضر  در  اصلی  پرسش 
قواعد حقوقی، عدالت  با  مهم  اين  آيا  و  است؟  استوار  بنیان حقوقی  بر کدام  ايران  کاالی 
مفاد  بر  جهتی  از  ريسک  بیانیه  که  پیش فرض  اين  با  بنابراين،  دارد؟  همخوانی  انصاف  و 
ساقط کننده مسئولیت از بورس و کارگزاری مبتنی است، در مقام تحلیل حقوقی مبنا و مفاد 

1. باقری، محمود )1385(؛ ص 42.
2. National Futures Association (2002); p. 3 – 4.
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نیز  بیانیه برآمده و به منظور غنی و کاربری تر شدن بحث، نمونه ای از آرای صادره را  اين 
مستمسک قرار خواهیم داد1. از اين رو، در ابتدا با اشاره موجز به مفاهیم اصلی، قلمرو بحث 

را تعیین خواهیم کرد تا در نهايت به نتیجه شايسته نائل شويم. 

1. مفهوم و قلمرو مورد بحث

در خصوص قلمرو نوشتار حاضر دو نکته مهم حائز اهمیت است: اوالً؛ به فراخور عنوان و 
موضوع، مراد از »بورس« در اين مقاله، »بورس کاالی ايران« می باشد. از اين رو با توجه به 
اهمیت و سابقه حقوقی اين موضوع در خصوص بورس کاال، فارغ از مباحث مشترکی که 
نیز مطرح شود، ديگر بورس ها  ممکن است نسبت به موضوع مانحن فیه در ساير بورس ها 
موضوع اين مقاله نخواهند بود.2 ثانیاً؛ به سبب تبادر عرفی در بورس مراد از »مشتری«، معنای 
مصطلح حقوقی آن نبوده بلکه منظور، سرمايه گذار )اعم از خريدار و فروشنده( خواهد بود 

که بر هر دو موقعیت خريد و موقعیت فروش اطالق می شود.

1ـ1. بورس کاالی ایران
بورس کاالی ايران را بايد در عداد بورس هايی دانست که واجد عنوان تشکل  خودانتظام3 
به   1386 سال  در  اين شرکت  اساسنامه  دارد.  فعالیت  عام  سهامی  قالب شرکت  در  و  شده 
تصويب مجمع عمومی فوق العاده شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده که مطابق 
اوراق  و  کاالها  پذيرش  اين شرکت،  عملکرد  مهم  از حوزه های  يکی  اساسنامه،   )3( ماده 
مبتنی بر کاالست. به موجب بند 11 قانون بازار اوراق بهادار که اشعار می دارد »بازار مشتقه، 

1. با توجه به قرابت موضوع و تشابه در نتیجه آراء صادره، صرفاً يک نمونه را مورد اشاره قرار خواهیم داد.
شماره  به  بهادار  اوراق  و  بورس  داوری  هیأت  از  صادره  دادنامه های  ر.ک:  نمونه  به عنوان  ديگر،  موارد  مطالعه  برای 
 ،)92/12/05( 9211000067 ،)92/09/04( 9211000029 ،)92/10/03( 9211000045 ،)92/03/01( 9211000003
 ،)92/09/25( 9111000070 ،)92/08/08( 9211000038 ،)92/11/07( 9211000057 ،)92/09/06( 9211000031
 ،)94/04/24( 9411000023 ،)93/10/22( 9311000036 ،)92/11/23( 9211000066 ،)92/11/14( 9211000061

.)94/11/21( 9411000077
قرارداد آتی  معامالت  بهادار، ر.ک: دستورالعمل  اوراق  بورس  قراردادهای آتی در  به  مقررات راجع  برای مطالعه   .2

سهام در بورس اوراق بهادار تهران )1389(. 
3. به موجب بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار تشکل خودانتظام، »تشکلي است که براي حسن انجام وظايفي که به 
موجب اين قانون بر عهده دارد و هم چنین براي تنظیم فعالیت هاي حرفه اي خود و انتظام  بخشیدن به روابط بین اعضا، 

مجاز است ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطي را که الزم مي داند، با رعايت اين قانون، وضع و اجرا کند«.
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بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار يا کاال دادوستد 
از موارد فعالیت های  ايران،  به مفاد ماده )4( اساسنامه شرکت بورس کاالی  بنا  می شود« و 
حرفه ای در اين حوزه، معامالت رايج در بازار مشتقه است که در آن اوراق قراردادهای آتی 

و اختیار معامله ای که موضوع آن ها کاالست، دادوستد می شود.

1ـ2. قرارداد آتی1 
نظام کنونی معامالت در بورس کاال بر دو رکن بازار فیزيکی و بازار مشتقه مبتنی است که 
در بازار مشتقه، اوراق آتی و اوراق سلف استاندارد منتشر می شود. وجه تسمیه اوراق مشتقه؛ 
که آتی ها از مصاديق مهم آن هستند، اين است که اين اوراق، مشتق و برگرفته از دارايی های 
ديگری )مثل سهام، کاال، ارز، وام، اوراق قرضه و...( است2. بدين سان، قرارداد آتی، به عنوان 
يک التزام حقوقی و پاسخی برای خريد و فروش يک دارايی از پیش تعیین شده برای آينده3، 
قراردادی است که به موجب آن، طرفین متعهد می شوند میزان مشخصی از دارايی پايۀ4 تعیینی 
انعقاد قرارداد و در تاريخ مشخصی در آينده دادوستد کنند.5. از  را به قیمت مقرر در زمان 
اين رو، کارکرد مهم اين اوراق، در کنار کاهش هزينه معامالت، شفافیت قیمت و مديريت 

1. Futures Contracts
2. Schofield (2007), p. 291. Albanese and Campolieti (2006), p. 2.
3. Krichene (2013), p. 107؛ Clarke, Silva and Thorley (2013), p. 3. Albanese and Campolieti (2006), p. 2. 

Loader (2005), p.2 and 45.
4. به موجب دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی؛ مراد از دارايی پايه، دارايی موضوع قرارداد آتی پذيرش 
شده است که طبق آن قرارداد، فروشنده متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کاالی مشخص را به قیمتی 
که االن تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد می شود آن کاال را با آن مشخصات بخرد و برای 
جلوگیری از امتناع از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین 
نزد اتاق پاياپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعديل کنند و اتاق پاياپای 
از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر يک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در 

اختیار ديگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسويه کنند. 
5. National Futures Association (2002), p. 6 and 7؛ Hull (2012), p. 7 and 22.

بین المللی  مؤسسه  اصول  در  مندرج  تعريف  به  می توان  نیز  بین المللی  اسناد  در  مشتقه  اوراق  تعريف  در 
می دارد  اشعار  که  کرد  اشاره  تهاتری  خالص سازی  شروط  اجرای  خصوص  در  خصوصی  حقوق  يکنواخت سازی 
»اوراق مشتقه؛ يعنی اختیار معامله، قراردادهای سلف، قراردادهای آتی، قراردادهای معاوضه، قراردادهای امتیازی و 
هر معامله ديگری راجع به يک دارايی پايه يا دارايی مرجع يا يک ارزش مرجع که موضوع قراردادهای مکرر در 

بازارهای مشتقه بوده و يا در آينده می شود«. ر.ک:
The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT), principles on the operation of 

close-out netting provisions (Rome, 2013).
و در خصوص تحلیل ماهیت حقوقی اوراق بهادار با رويکرد بین المللی، ر.ک: پیری، فرهاد )1395(.
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ريسک ناشی از نوسان  قیمت ها است که با دريافت وجه تضمین1، نوعی اطمینان خاطر نسبت به 
اجرای تعهدات طرفین نیز به دنبال دارد2؛ زيرا وصف مهم قرارداد آتی آن است که فروشنده 
متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کااليی مشخص را به قیمت تعیین شده کنونی 
فروخته و در ازای اين تعهد، خريدار متعهد است کاالی مزبور را با مشخصات اعالمی بخرد. 
همچنین، برای اطمینان از اجرای تعهد، طرفین متعهدند مبلغی به عنوان وجه تضمین نزد اتاق 
با تغییر قیمت تعديل کنند ]فارغ از قضاوت نسبت به  پاياپای سپرده، و اين وجه را متناسب 
ماهیت وجه تضمین و نقش اتاق پاياپای[. به موجب بند )32( ماده )1( دستورالعمل اجرايی 
معامالت قراردادهای آتی در شرکت بورس کاالی ايران، اتاق پاياپای3 در اينجا نقش وکیلی 
اختیار طرف  از وجه را در  التزام، بخشی  تغییر قیمت و تعديل در وجه  براساس  را دارد که 
مقابل قرار می دهد؛ چرا که فرض بر اين است که اثر اقدام طرفیِن قرارداد آتی، اعطای نیابت 
دوسويه به اتاق پاياپای )وکیل( باشد، زيرا به وکیل اين اختیار داده می شود به نام و حساب 
موکالن تصرفاتی انجام دهد4. در اين فرض، طرفی که وجه در اختیار او قرار می گیرد، حّق 
تصرف در وجه سپرده شده را خواهد داشت، زيرا بنا به مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و 
اوراق بهادار5، ماهیت سپرده در اين وضعیت، از سنخ شرط ضمن عقد و نوعی اباحه در تصرف 
است6. بنابراين، فارغ از اين که نسبت به ماهیت قرارداد آتی نیز احتماالتی وجود دارد7، اين 
ماهیت در نظرگاه کمیته فقهی، قرارداد تعهد در برابر تعهد ]تعهد به فروش در مقابل تعهد به 

معامالت  اجرايی  دستورالعمل  موجب  به  می شود.  دريافت  مشتريان  از  عقد  قالب شرط ضمن  در  که  است  1. وجهی 
قراردادهای آتی، اين وجه بر چند نوع است: 1( وجه تضمین اضافی: که در صورت عدم کفايت وجه تضمین اولیه 
جهت پوشش ريسک نوسانات قیمت، از کلیه مشتريان دارای موقعیت تعهدی باز اخذ می گردد. اين وجه با اعالم اتاق 
پاياپای و طی مهلت اعالم شده از سوی اين اتاق بايد توسط مشتريان پرداخت گردد. میزان اين وجه توسط بورس 
برای  تعهدات مشتريان  ايفای  اولیه: که جهت تضمین  تعیین می شود. 2( وجه تضمین  ايران[  ]شرکت بورس کاالی 
ايجاد يک موقعیت تعهدی اخذ می شود. میزان اين وجه در مشخصات هر قرارداد آتی تعیین می شود. 3( وجه تضمین 

جبرانی: که مشتريان بعد از دريافت اخطاريه افزايش وجه تضمین، بايد نزد اتاق پاياپای توديع نمايند.
2. Krichene (2013), p. 243؛ Clarke, Silva and Thorley (2013), p. 4.

3. به موجب بند 1 ماده 1 دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ايران، »واحدی است 
که وظیفه تسويه و پاياپاي کردن قراردادهاي معامله شده در بورس را بر عهده دارد«.

4. کاتوزيان )الف(، ناصر )1394(؛ ج 4، ص 107.
مديره  هیأت  فقهي:  تخصصي  کمیته  فعالیت  و  تشکیل  دستورالعمل  ر. ک:  فوق  کمیته  در خصوص  آشنايی  برای   .5

سازمان بورس و اوراق بهادار )1386(.
6. مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار )1393(؛ ج 1، صص 40-39.

7. برای مطالعه در اين خصوص ر. ک: معصومی نیا، 1387 و نیز ر. ک: مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس 
و اوراق بهادار )1393(؛ ج 1، ص 34.
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خريد[ شناخته شده1 و از سوی شورای عالی بورس و اوراق بهادار نیز در قالب »مبادله تعهد در 
مقابل تعهد« به تصويب رسیده است. حقوق دانان نیز اين مهم را در قالب ماده )10( قانون مدنی 

توجیه و مطابق ماده )219( آن قانون برای طرفین الزام آور دانسته اند2. 
که  است  آن  آتی،  قراردادهای  بر  حاکم  قاعده  خصوص  در  ديگر  اهمیت  حائز  نکته 
بورس  پاياپای  اتاق  معامالتی3 و توسط  پايان روز  به روزرسانی حساب طرفین در  عملیات 
کاال صورت می پذيرد4. بر اين اساس، همواره بايد در حساب سپرده سرمايه گذار )مشتری( 
بنابراين،  باشد.  اولیه( موجود  )60 درصد وجه تضمین  به عنوان حداقل وجه تضمین  مبلغی 
شده6  مارجین5  اصطالحاً  مشتری  باشد،  تضمین  وجه  حداقل  از  کمتر  سپرده  میزان  چنانچه 
و بايد طبق اخطاريه افزايش وجه تضمین7 از سوی کارگزاری، تا میزان وجه تضمین اولیه 
مبلغی را واريز کرده و يا موقعیت خود را ببندد8. در غیر اين صورت، مطابق ماده های )33( 

و )34( دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی عمل خواهد شد9.
که  است  مختلفی  مراحل  واجد  تسويه  مرحله  تا  تشکیل  زمان  از  آتی  قرارداد  بنابراين، 

عبارتند از:
اينترنتی(، 2( ثبت  1( دريافت سفارش مشتری در قالب روش های معین )کتبی، تلفنی، 
سفارش  اجرای  و  اولیه  تضمین  وجه  واريز  احراز   )3 خاص،  فرم های  در  مشتری  سفارش 

1. مصوبات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار )1393(؛ ج 1، ص 34.
2. عبدی پورفرد، ابراهیم )1393(؛ ص 184.

3. Hull (2012), p. 42.
4. Loader (2005), p 125 and 190.

5. مواجهه مشتری با اخطار کسری وديعه از سوی کارگزار.
6. National Futures Association (2002), p. 9 – 10؛ Hull (2012), p. 809.
7. Margin Call 

اولیه  تضمین  تا سطح وجه  مشتريان  تضمین  افزايش وجه  منظور  به  است که  اخطاری  تضمین،  افزايش وجه  اخطاريه 
داده می شود.

8. Hull (2012), p. 809.
9. ماده 33ـ  »درصورتی که مشتری تا پايان مهلت مقرر نسبت به واريز وجه تضمین جبرانی و اصالح موجودی حساب 
خود تا سطح وجه تضمین اولیه اقدام ننمايد، کارگزار مربوطه حسب دستور اتاق پاياپای اقدام به بستن تمام يا بخشی 
»درصورتی که  ماده 34-  می نمايد«.  نیاز  مورد  جبرانی  تضمین  تأمین وجه  مشتری جهت  باز  تعهدی  موقعیت های  از 
کارگزار نتواند از محل بستن موقعیت معامالتی مشتری در ساعات معامالت عادی، اقدام به تأمین وجه تضمین جبرانی 
نمايد، در بازار جبرانی نسبت به اجرای آن اقدام خواهد نمود... در صورتی که بستن موقعیت های تعهدی مشتری در 
بازار جبرانی پوشش دهنده تعهدات وی نباشد، اين تعهدات از محل موجودی کارگزار مربوطه و يا تضمین های وی 

نزد اتاق پاياپای تأمین می شود«.
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توسط کارگزار، 4( تسويه روزانه در پايان هر روز معامالتی و به روزرسانی حساب ها توسط 
اتاق پاياپای بورس کاال، 5( اخطاريه افزايش وجه تضمین توسط اتاق پاياپای به کارگزار و 
اعالم کاهش وجه تضمین مشتری از میزان حداقل وجه، 6( اطالع کارگزار به مشتری پس 
موقعیت  بستن  پرداخت وجه تضمین جبرانی، 7(  پاياپای؛ جهت  اتاق  از  اخطار  از دريافت 
وجه  واريز  عدم  )به دلیل  پاياپای  اتاق  دستور  با  مطابق  عادی  بازار  در  مشتری  باز  تعهدی 
موفقیت  عدم  )به دلیل  جبرانی  بازار  در  مشتری  تعهدی  موقعیت  بستن   )8 جبرانی(،  تضمین 
محّل  از  مشتری  تعهدات  تأمین   )9 عادی(،  معامالت  ساعات  در  تعهدی  موقعیت  بستن  در 
تأمین  امکان  عدم  )به علت  پاياپای  اتاق  نزد  او  تضمین های  يا  مربوطه  کارگزار  موجودی 

تعهدات مشتری از طريق بستن موقعیت تعهدی وی در بازار جبرانی(.

1ـ3. بیانیه ریسک 
پیش بینی تشريفات مربوط به بیانیه ريسک در بورس را بايد امری الزم و معمول دانست تا از قِبَِل 
آن اثبات و اجرای قراردادهای آتی تا حدودی تضمین شود1. طبق بند )17( ماده )1( دستورالعمل 
معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران و بند )11( ماده )1( دستورالعمل اجرايی 
معامالت قراردادهای آتی، بیانیه ريسک؛ »فرمی است که قبل از فعالیت در بازار معامالت آتی 
بايد به امضای مشتری رسیده باشد و حاکی  از اقرار ]اطالع[ شخص مذکور نسبت به آگاهی 
کامل وی از ريسک موجود در اين معامالت می باشد«. در حال حاضر، مفاد اصلی بیانیه ]که در 

بورس کاال از آن به اقرارنامه و بیانیه ريسک2 نیز تعبیر می شود[ به قرار ذيل است:

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک:
 http://www.nfa.futures.org/NFA-compliance/publication-library/security-futures-disclosure.pdf (last seen: 

11/09/2016).
2. با توجه به مقررات دستورالعمل مربوطه و با عنايت به مبنا و ضوابط نهاد مورد بحث، به نظر می رسد اصطالح اقرارنامه 
قابل توجیه نباشد. چرا که ماهیت و شرايط نهاد حقوقی اقرار، در اين خصوص صادق نیست. با اين حال، شايد در 
بورس کاال به استناد عبارت »... حاکی  از اقرار شخص مذکور نسبت به آگاهی کامل وی از ريسک موجود در اين 
معامالت می باشد« در دستورالعمل چنین استنباطی شده که اين به معنای اقرار حقوقی باشد! لکن چنین برداشتی نیز 
قابل دفاع نخواهد بود زيرا اقرار در اين متن به معنای آگاهی است نه نهاد مصطلح حقوقی؛ کما اين که اين مهم در 
دستورالعمل معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران به درستی، مورد اشاره قرار گرفته و آمده »بیانیه 
ريسک: فرمی است که پیش از آغاز معامالت در بازار آتی به امضای مشتری میرسد و حاکی از آگاهی کامل مشتری 
از ريسک معامالت آتی است«. به بیانی که اشاره شد، بیانیه ريسک صرفاً داللت بر اطالع مشتری از ريسک معامالت 
آتی دارد که به موجب آن، وی ريسک بازار را بر عهده می گیرد. بر همین اساس در نوشتار حاضر، اصطالح صحیح 

»بیانیه ريسک« مورد استعمال قرار خواهد گرفت.
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به عنوان مشتری معامالت قراردادهای  اين شرکت،  اينجانب/  اين سند،  »به موجب   
دريافت  زير  با شرايط  را  آتی  قراردادهای  معامالت  اقرارنامه ريسک  و  بیانیه  آتی، 
کلیه  معامالت،  اين  و خصوصیات  ماهیت  از  اطالع  اعالم  و ضمن  نموده  مطالعه  و 
موجود  معامالت  اين  انجام  در  و ريسک هايی که  معامالت  اين  به  مربوط  مقررات 
متصور و محتمل است، مراتب ذيل را تأيید و اقرار نموده و اينجانب/ اين شرکت 
ملتزم به آن ها می باشد: 1. اينجانب/ اين شرکت از تمامی اطالعات و شرايط مربوط 
بازار آگاهی کامل دارم و بورس  به معامالت قراردادهای آتی، شرايط و نوسانات 
و کارگزار مسئول فقدان آگاهی دقیق اينجانب/ اين شرکت از اطالعات و شرايط 
معامالت قراردادهای آتی و نیز شرايط و نوسانات بازار نخواهند بود. 2. در معامالت 
شرکت  اين  اينجانب/  عهده  به  قیمت  نوسان  از  حاصل  ريسک  آتی  قراردادهای 
توسط  مقتضی  به طور  مراتب  تضمین،  وجوه  افزايش  به  نیاز  صورت  در  می باشد. 
کارگزار به اطالع اينجانب/ اين شرکت می  رسد. چنانچه اينجانب/ اين شرکت وجوه 
متحمل خسارت  است  ممکن  ننمايد،  پرداخت  مقرر  زمان  در  را  نیاز  مورد  تضمین 
مخدوش  و  حساب  موجودی  کاهش  نامطلوب،  قیمت  به  قرارداد  تسويه  از  ناشی 
شرکت  اين  اينجانب/  صورت  اين  در  که  گردد،  کارگزار  نزد  خود  اعتبار  شدن 
است  ممکن  بازار  مختلف  شرايط  در   .3 بود.  خواهد  مذکور  خسارت های  مسئول 
اين صورت  در  که  دهد  انجام  را  دلخواه خود  معامله  نتواند  اين شرکت  اينجانب/ 
اينجانب / اين شرکت هیچ گونه ادعايی علیه بورس، کارگزار و ساير اشخاص مرتبط 
نخواهد داشت. 4. چنانچه کارگزار و بورس در اثر اختالالت مخابراتی و سیستم های 
به  قادر  بورس می باشد،  و  اراده کارگزار  از  الکترونیکی و ساير عواملی که خارج 
اين اختالالت خسارتی  به واسطه  نباشند و  اين شرکت  اينجانب/  اجرای سفارشات 
به اينجانب/ اين شرکت وارد آيد، مسئولیتی متوجه کارگزار و بورس نخواهد بود 
عدم  صورت  در   .5 می باشد.  شرکت  اين  اينجانب/  متوجه  مسئولیت ها  تمامی  و 
وجود گسترده مشتريان در بازار ممکن است قیمت معامله قراردادهای آتی، مطلوب 
و  بورس  متوجه  مسئولیتی  هیچ گونه  صورت  اين  در  نباشد،  شرکت  اين  اينجانب/ 
می باشد.  شرکت  اين  اينجانب/  متوجه  مسئولیت ها  تمامی  و  بود  نخواهد   کارگزار 
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مقررات  از آخرين  آتی  قراردادهای  معامله  از شروع  قبل  اين شرکت  اينجانب/   .6
و  نموده ام  اطالع  کسب  قراردادها  اين  تحويل  و  نهايی  تسويه  فرآيند  به  مربوط 
اينجانب/  متوجه  کامل  به طور  اطالعات  نقصان  يا  بی اطالعی  گونه  هر  مسئولیت 
صورت  به  آتی  قراردادهای  معامالت  که  اين  به  توجه  با   .7 می باشد.  شرکت  اين 
اختالل  صورت  در  می شود،  انجام  بورس  کامپیوتری  سامانه  توسط  و  الکترونیک 
اين  اينجانب/  درخواست  مورد  سفارش  است  ممکن  الکترونیکی،  سیستم های  در 
شرکت، اجرا نشود؛ در اين صورت هیچ  گونه مسئولیتی متوجه بورس و کارگزار 
نبوده و تمامی مسئولیت ها متوجه اينجانب/ اين شرکت می باشد. 8. آموزش هايی که 
شرکت بورس کاالی ايران در خصوص معامالت قراردادهای آتی، برای اينجانب 
اينجانب/  اطالع  می نمايد؛ صرفاً جهت  ارائه  آينده  در  يا  نموده  ارائه  اين شرکت   /
اينجانب/  بدين وسیله  و  ندارد  بورس  برای  مسئولیتی  هیچ  گونه  و  بوده  اين شرکت 
اين شرکت حق هر گونه ادعا را در خصوص اين آموزش ها، چگونگی و محتوای 
نمودم.  از خود سلب و ساقط  اين شرکت،  اينجانب/  بر معامالت  اثر آن ها  آن ها و 
از  شرکت  اين   / اينجانب  استنباط های  و  برداشت ها  کلیه  مسئولیت  است  بديهی 
در  شرکت،  اين  اينجانب/  زيان  يا  سود  به  منجر  آن که  از  اعم  مزبور  آموزش های 

معامالت قراردادهای آتی شود، بر عهده اينجانب/ اين شرکت می باشد.«1

تنظیم شده که  تهران  نیز توسط بورس  بهادار،  اوراق  بیانیه ريسک در معامالتی آتی بورس  به ذکر است که  1. الزم 
به موجب آن مشتری با امضای بیانیه، آگاهی خود را از موارد مورد اشاره اعالم می کند. اين موارد عبارتند از: »1. 
محدود نشدن حداکثر ضرر به وجوه تضمین پرداخت شده توسط مشتری: ريسک اصلی قرارداد آتی سهام از ويژگی 
اهرمی آن ناشی می شود. ويژگی اهرمی قرارداد آتی می تواند زيان بسیاری در کوتاه مدت برای مشتری به همراه داشته 
باشد، زيرا هر تغییر اندک در قیمت سهم پايه، با توجه به اندازه قرارداد، ممکن است ضرر و زيانی به میزان چندين 
برابر وجوه تضمین مشتری به حساب وی منظور کند. ويژگی اهرمی بودن قراردادهای آتی، از آن جا ناشی می شود 
قرارداد  ارزش  از  تنها درصدی  قرارداد آتی،  يا فروش در  تعهدی خريد  اتخاذ موقعیت  برای  اولیه  که وجه تضمین 
بازار جبرانی در صورت عدم  اما سود و زيان روزانه براساس کل ارزش قرارداد محاسبه می شود. 2. تشکیل  است، 
ايفای تعهدات مربوط به وجه تضمین توسط مشتری: اگر پس از انجام عملیات به روزرسانی حساب مشتری توسط 
کارگزار، اعالمیه افزايش وجه تضمین به مشتری ارسال شود و مشتری تا يک ساعت قبل از پايان جلسه معامالت روز 
بعد، از محل واريز وجوه يا بستن موقعیت های تعهدی باز، وجه تضمین خود را تا وجه تضمین اولیه افزايش ندهد، 
کارگزار ملزم است راساً اقدام به بستن آن دسته از موقعیت های تعهدی باز مشتری که تعهدات وجه تضمین آن ايفا 
نشده است، نمايد. اگر بستن موقعیت های تعهدی باز مربوطه طی يک ساعت پايانی جلسه معامالت علی رغم ورود 
سفارش با قیمت بازار توسط کارگزار امکان پذير نباشد، بورس پس از اعالم اتاق پاياپای، در بازار جبرانی نسبت به 
به تدريج و طی چند دوره  بازار جبرانی،  قیمت روزانه در  نوسان  دامنه  از آن جا که  اقدام می کند.  بستن موقعیت ها 
افزايش می يابد، امکان بستن موقعیت های باز مشتری در قیمت نامطلوبی بیش تر است و ممکن است مشتری در اين 
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2. ماهیت و مبانی بیانیه ریسک

بحث مهمی که در ادامه خواهد آمد، اين است که ماهیت حقوقی بیانیه ريسک چیست؟ آيا 
بايد آن را قراردادی مستقل به حساب آورد يا اين که به مثابه شرط ضمن عقد خواهد بود؟

در پاسخ به اين پرسش، ضمن امعان نظر به معانی متعدد شرط در فقه، اصول و حقوق1 
با اين پیش فرض که )بیانیه ريسک( ماهیت کارکردِی شکل حقوقی2 را دارد و در شرايطی 

بازار مجدداً زيان کند. 3. توقف نماد معامالتی قرارداد آتی سهام: توقف نماد معامالتی قرارداد آتی سهام می تواند بر 
ارزش موقعیت های معامالتی مشتری تأثیرگذار باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار يا بورس اوراق بهادار تهران، در 
شرايط خاصی نظیر انتشار اخبار جديد در مورد ناشر، مسائل نظارتی يا نوسان بازار اقدام به توقف نماد معامالتی سهم 
پايه يا قراردادهای آتی مبتنی بر سهم می کند. اگر بازگشايی مجدد نماد تحت شرايط خاصی نظیر افزايش دامنه نوسان 
باشد. 4. سقف موقعیت های  تأثیرگذار  باز  معامالتی  )زيان( موقعیت های  بر سود  انجام شود، می تواند  قیمت روزانه 
تعهدی باز مشتری، کارگزار و بازار: به ازای هر نماد معامالتی قرارداد آتی، سقفی برای تعداد موقعیت های تعهدی 
باز در سطح مشتری، کارگزار و کل بازار تعیین و در مشخصات قرارداد آتی ذکر می شود. 5. احتمال بروز اشکال 
فنی در سامانه معامالتی بازار آتی: اختالل در سیستم های الکترونیکی می تواند موجب نقص و اشکال فنی در سامانه 
احتمال   .6 ندارد.  اعتراض  حق  مشتری  و  نیست  بورس  متوجه  مسئولیتی  اين  صورت  در  شود.  آتی  بازار  معامالت 
کاهش نقدشوندگی بازار تحت شرايط خاص: متداول ترين روش خروج از بازار در قراردادهای آتی، انجام معامله 
تقاضا و  نیروهای عرضه و  به  با توجه  باز فعلی مشتری است. مشتری ممکن است در شرايط خاص  متقابل موقعیت 
اين  صورت  به وی تحمیل شود. در  بازار خارج شود و زيانی  از  نتواند  نوسان قیمت روزانه، در زمان مناسب  دامنه 
مشتری، حق اعتراض ندارد. 7. اطالعات مندرج در مشخصات قرارداد و ساير مقررات مربوطه: آشنايی با مقررات، 
بیانیه ريسک، قرارداد  به مشتری امکان می دهد تا از حقوق و تعهدات خود آگاهی کامل داشته باشد. مطالعه دقیق 
مشتری-کارگزار، دستورالعمل معامالت و ساير مقررات مرتبط، در اين زمینه توصیه می شود. 8. اهمیت و مديريت 
تاريخ سررسید: ويژگی چشم انداز کوتاه مدت قرارداد آتی سهام موجب می شود مشتری، بر خالف معامالت سهام 
بايد در  بنابراين  ادامه دهد.  امید حرکت مطلوب قیمت، موقعیت معامالتی زيان ده خود را  به  نتواند  نقدی،  بازار  در 
موارد مقتضی، تصمیم های درستی نظیر واريز وجه تضمین جبرانی، بستن موقعیت معامالتی، تجديد موقعیت معامالتی 
با قراردادهای با ماه سررسید دورتر، تحويل يا تسويه نقدی اتخاذ کند. 9. ثبت سفارش فروش همراه با امضای فرم 
با تکمیل فرم دستور سفارش فروش، فرم  امکان پذير است: مشتری ملزم است همزمان  انتقال سهم در دوره تحويل 
انتقال سهم در دوره تحويل را امضا کند. بر اين اساس، اتاق پاياپاي مأذون در انتقال سهم تحت مالکیت مشتري به 
طرف مقابل وي در قرارداد آتي )حسب مورد خريدار يا فروشنده( در دوره تحويل است. اين اذن غیر قابل رجوع 
است. سهم پايه موجود در کد مالکیت فروشنده به میزان تعهد وی در قرارداد آتی در پايان آخرين روز معامالتی، 
توسط اتاق پاياپای مسدود می شود«. در مقايسه مختصر مفاد بیانیه ريسک در قراردادهای آتی بورس کاال با بورس 
اوراق بهادار، به نظر می رسد فارغ از نقدها و ابهامات مشترک در هر دو بیانیه، بیانیه ريسک در بورس اوراق بهادار از 
منطق و نظم حقوقی بیشتری برخوردار بوده و به استانداردهای بین المللی نیز نزديک تر است. برای مطالعه بیشتر ر.ک:
 http://www.nfa.futures.org/NFA-compliance/publication-library/security-futures-disclosure.pdf (last seen: 

11/09/2016).
1. محقق داماد، سیّد مصطفی )1394(؛ صص 12-14؛ شهیدی، مهدی )1393(؛ ج 4، صص 17-18؛ محقق داماد، سیّد 

مصطفی )1395(؛ صص 63-52.
)وجود  مدنی  حقوق  در  شکل گرايی  عناصر  واجد  نیز  آتی  قراردادهای  در  ريسک  بیانیه  نقش  بر  حاکم  عناصر   .2
نهايتاً؛ مدخلیت در ماهیت( می باشد. )برای  الزام آور بودن آن و  شکل های معین و خاص، موضوعیت اين شکل ها، 

مطالعه بیشتر در خصوص شکل گرايی در حقوق مدنی ر.ک: قاسمی، محسن )1388(؛ ص 55(



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 38 

مُظهر و کاشف از اراده باطنی و شرط وقوع و اثرگذاری قرارداد است، و بايد آن را عاملی 
با  به اين سؤال را  دانست که اراده را عینیت داده و به آن وجود حقوقی می بخشد1، پاسخ 
می توان  ريسک  بیانیه  تعريف  در  آتی  قراردادهای  معامالت  اجرايی  به دستورالعمل  توجه 
به وضوح روشن ساخت که بیانیه موصوف فاقد وجاهت مستقل بوده و نبايد آن را قراردادی 
نیز دارد  بُعد ديگری  نهاد مهم،  اين  اين حال،  با  تلقی کرد.  قرارداد اصلی )آتی(  از  سوای 
که شايد شرط ضمنی بودن آن را تحت الشعاع قرار دهد؛ زيرا التزام مشتری به بیانیه ريسک 
از  قراردادی  هیچ گاه  آن،  امضای  علی رغم  است  ممکن  و  است  معامالتی  اخذ کد  مقدمه 
بیانیه  تا  بود  بنابراين، در فرض اخیر قراردادی متصور نخواهد  سوی مشتری محقق نگردد. 

ريسک را شرط ضمن آن تلقی کرد!
بابت  مسئولیت،  عدم  بر  »توافق  که  کرد  تحلیل  چنین  می توان  را  تمايز  و  ابهام  اين 
اين  اگر  حتی  می شود،  محسوب  عقد  ضمن  شرط  همیشه  قراردادی  تعهدات  انجام  عدم 
اين باره حائز اهمیت است،  اين رو، آنچه در  از  از قرارداد صورت بگیرد«2.  توافق، خارج 
دارد  را  توان  اين  مشترک  قصد  نیروی  زيرا  است،  عقد  با  شرط  ارتباط  و  عالقه  وجود 
نتیجه،  در  آورد3.  عقد  مفاد  شمار  در  را  آن  و  زند  پیوند  عقد  به  را  خارجی  امری  که 
که  می شود  محسوب  قراردادی  آن  شروط  شمار  در  همواره  مسئولیت  عدم  »شرط  چون 
بايد  پس  است«4،  شده  انشاء  آن  اجرای(  )عدم  از  ناشی  مسئولیت  بردن  میان  از  هدف  به 
با آن، استقالل  بیانیه ريسک  ارتباط وثیق  نیز پذيرفت که ماهیت قرارداد آتی و  اينجا  در 
ابعاد  بايد موجب پذيرش  بیانیه  به  بیانیه ريسک را برنمی تابد؛ ضمن اين که استقالل بخشی 
بیانیه فارغ از قرارداد اصلی موضوعیت  مختلف يک قرارداد مستقل باشد درحالی که اين 
به عنوان مقدمه اخذ کد معامالتی  بیانیه ريسک؛  به  التزام مشتری  به  ناظر  ترديد  اما  ندارد. 
محقق  مشتری  سوی  از  قراردادی  هیچ گاه  آن،  امضای  علی رغم  است  ممکن  که  اين  و 
با  و  است  آتی  قرارداد  التزامی  مدلول  بیانیه ريسک،  مرتفع خواهد شد که  نگردد، چنین 
آن مالزمه عرفی و قانونی نیز دارد. بنابراين، سرمايه گذار برای انعقاد قرارداد آتی به طور 

1. قاسمی، محسن )1388(؛ صص 46-45.
2. ايزانلود، محسن )1393(؛ ص 26-25.

3. کاتوزيان، ناصر )1393(؛ ج 3، ص 119.
4. ايزانلود، محسن )1393(؛ ص 26.
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قرارداد آتی،  اذعان می دارد در صورت تحقق  پذيرفته و  بیانیه ريسک را  به  تعهد  ضمنی 
سوی  از  بیانیه  امضای  علی رغم  است  ممکن  لذا  باشد.  ملتزم  نیز  ريسک  بیانیه  مفاد  به 
آن  استقالل  به معنای  اين  و  نگردد  محقق  او  سوی  از  آتی  معامله  هیچ گاه  سرمايه گذار، 
در  و  بوده  اثباتی  صبغه  واجد  بیشتر  ريسک  بیانیه  اين که  چه  بود،  نخواهد  اصلی  عقد  از 
توجه  با  اين که  ضمن  شود.  منعقد  آتی  قرارداد  که  می گیرد  قرار  تمسک  مورد  صورتی 
اصوالً  آن،  تصويب  تشريفات  و  ريسک  بیانیه  کارکرد  و  آتی  قراردادهای  اوصاف  به 
قائل  بر عقد،  اثر بطالن شرط  با حکم  قیاس آن  با  بتوان  تا  بود  بطالن آن متصور نخواهد 
به تبعیت تام آن از قواعد حقوق مدنی شد و يا آن را مستقل از قرارداد آتی قلمداد کرد. 
ماده   )2( تبصره  حکم  به  بنا  که  دانست  ضمنی  شرطی  می توان  را  آن  ماهیت  اين رو،  از 
بود، زيرا  قرارداد آتی در بورس خواهد  به  از شروط راجع  )8( دستورالعمل فوق االشاره 
از  فارغ  و  شده  ريسک  بیانیه  فرم  تکمیل  به  منوط  معامالتی  کد  دارای  مشتريان  فعالیت 
را  بیانیه ريسک  در  مقرر  لذا شروط  نخواهد داشت.  معنا  قرارداد آتی  انعقاد  فعالیت،  اين 
)بیانیه ريسک( يکی  مزبور  به عبارت ديگر، شرط  يا جزء موضوع عقد دانست.  مُنشأ  بايد 
انعقاد قرارداد آتی در بورس بوده؛ به گونه ای که انشاء يا منشأ، معلق به حصول  از اصول 
ريسک(  بیانیه  فرم  )تکمیل  مقرر  فرايند  به  معلق  آتی(  قرارداد  )به  التزام  و  ضمنی،  شرط 
داشته  مستقل  انشايی  ماهیت  نمی تواند  ريسک(  بیانیه  )در  مقرر  مفاد  اين رو  از  می گردد1. 

باشد؛ بلکه همواره تابع انشای عقد )قرارداد آتی( خواهد بود2. 
بیانیه ريسک که مطابق تبصره )1( ماده )8( دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای 
انتقال  ظاهری  مالکات  حاوی  درواقع  می شود،  ابالغ  و  تهیه  مذکور  بورس  سوی  از  آتی 
مسئولیت به مشتری است. لذا به نوعی می توان آن را حسب مورد با نهادهايی چون رضايت 
زيان ديده )قاعده اقدام(، شرط عدم مسئولیت، تحديد مسئولیت يا وجه التزام دارای شباهت  
و تفاوت هايی دانست. چرا که در اينجا، بورس و کارگزار از مسئولیت احتمالی برائت جسته 
بنابراين، پیش از ورود به بحث از مسئولیت ناشی از  و آن را بر ذمه سرمايه گذار نهاده اند. 
مدنی  در حقوق  مشابه  نهاد  نزديک ترين  با  موضوع حاضر  نسبت  است  ريسک الزم  بیانیه 
روشن شود تا فرايند ارزيابی مسئولیت احتمالی به نحو مطلوبی تمشیت يابد. بنابراين، بحث 

1. محقق داماد، سیّد مصطفی و همکاران )1393(؛ ج 1، ص 78.
2. شهیدی،، مهدی )1393(؛ ج 4، ص 46.
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اصلی در اين مقاله آن خواهد بود که نوع مسئولیت در بیانیه ريسک قراردادهای آتی بر چه 
وجه قانونی استوار است؟1

1ـ2. مقایسه مفاد بیانیه ریسک با شرط عدم مسئولیت در حقوق مدنی
التزام شخص ]در اينجا: سرمايه گذار[ در امضای بیانیه ريسک می تواند به عنوان شرط عدم 
مسئولیت تلقی شود که به موجب آن مشتری با رضايت، ضمن پذيرش خطر، به زيان خويش 
اقدام کرده است. بنابراين، مسئولیتی متوجه طرف مقابل ]بورس يا کارگزار[ نبوده و يا الاقل 
مشابه  نهادهای  برخالف  که  است  روشن  شد.  خواهد  منتفی  ايشان  از  قراردادی  مسئولیت 
زيرا  دارد.  ريسک  بیانیه  در  مطرح  شروط  با  دقیق تری  انطباق  مسئولیت  عدم  شرط  ديگر، 

1. اين پرسش عالوه بر اين که جنبه نظری دارد، در عمل نیز منشأ تأمل و اختالف شده است. به نحوی که به سبب نوسان 
شديد بازار سکه و طال طی سال های منتهی به 1392، حجم انبوهی از دعاوی مسئولیت مطرح گرديد. لیکن با توجه 
عدم سابقه، نزد هیأت داوری بورس و اوراق بهادار محّل ابهام واقع شد. به عنوان نمونه در مقدمه يکی از آرای صادره 
)دادنامه شماره 9211000030- تاريخ صدور: 1392/09/04( در رابطه با پرونده ای با محوريت موضوع همین نوشتار 
که البته در خصوص ابعاد اثباتی مسأله در انتهای مقاله توضیحات الزم ارائه خواهد شد، به شرح ذيل اشاره شده »... 
از آنجايی که بازار مشتقه ظرف انجام و اجرای قراردادهای آتی و نهادی نوپا در حقوق تجاری و معامالت بورسی 
است و مآالً سؤاالت، شبهات و ابهامات شرعی، قانونی و حقوقی را به وجود آورده است؛ از اين رو قبل از صدور 
رأی در موضوع پرونده حاضر الزم ديده شد که مبانی قراردادهای آتی )در خصوص بازار سکه( به اختصار مورد 
بررسی قرار گیرد: 1. مبانی فقهی؛ کمیته تخصصی فقهی متشکل از پنج نفر فقیه و صاحب نظر در مسائل بازار سرمايه 
که به موجب دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته تخصصی فقهی مصوب 23 ارديبهشت 1386 هیأت مديره سازمان 
بورس و اوراق بهادار ناظر بر بند 2 و 13 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تشکیل و فعالیت خود را آغاز 
نمود، پس از برگزاری جلسات مستمر و متعدد و بحث و بررسی مشکالت شرعی )فقهی( قراردادهای آتی، سرانجام 
در جلسه چهاردهم خود در تاريخ 1386/09/07 پس از بررسی راهکارهای سه گانه، راهکار نخست بدين شرح که 
]طرفین قرارداد، مطابق شرط ضمن عقد، مبلغ معینی را به عنوان مارجین، نزد کارگزار وديعه بگذارد و متعهد شوند 
متناسب با تغییرات آتی مبلغ مارجین )تضمین( به لحاظ حسابداری تغییر پیدا کند اما مارجین هر يک از طرفین در 
به  معامله  با واگذاری  بخواهد  از طرفین  يا يکی  برسد  به سررسید  معامله  يا  تا روزی که  بماند  باقی  او  ملکیت خود 
ديگری از معامله خارج گردد، در آن صورت در قبال واگذاری معامله )فروش( مارجین نهايی )که ممکن است بیشتر 
اين صورت مارجین گرفته شده قیمت  باشد( را دريافت کرده خارج می شود. در  اولیه خودش  از مارجین  يا کمتر 
واگذاری )فروش( آتی خواهد بود و شبهه اکل مال به باطل راه ندارد[ را فاقد مشکل فقهی تشخیص و بر همین اساس 
مراتب به سازمان بورس ابالغ تا طبق آن عمل شود و بر همین منوال نیز معامالت آتی انجام می شود. 2. مبانی قانونی؛ 
ايران )سهامی  به موجب دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی در شرکت بورس کاالی  قراردادهای آتی 
عام( مصوب هیأت مديره سازمان بورس به تاريخ 86/12/19 و اصالحی 88/9/10 ناظر بر مصوبه در خصوص ابزار 
مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معامالت قراردادهای آتی مصوب 86/11/01 شورای عالی بورس منبعث 
از بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84/09/01 مجلس شورای اسالمی و با رعايت دستورالعمل و تعريف 
کمیته فقهی به وجود آمده و عملیاتی شده است. 3. مبانی قراردادی؛ مشتری با انعقاد قرارداد و امضاء اقرارنامه و بیانیه 
ريسک معامالت آتی و نیز امضاء توافق نامه فیمابین خود و کارگزار مربوطه در خصوص معامالت تلفنی عماًل وارد 
معامله شده و در واقع کلیه آثار مبتنی بر قرارداد و احیاناً زيان های ناشی از آن و تدارک خسارت ها را پذيرفته است. 

پس از ذکر مبانی فوق به شرح زير مبادرت به انشاء رأی می شود....«
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شرط عدم مسئولیت جنبه منفی داشته و يکی از طرفین را از تعهد معاف می دارد و قلمرو 
يا  اثبات  بار  تغییر  موجب  اين که  ضمن  می کند1؛  توصیف  را  مقابل  طرف  تعهدات  دقیق 
شرايط موجد مسئولیت طرف ديگر نیز می شود. با اين حال نبايد ناديده انگاشت که در اينجا 
نیز »مسئولیت تخلف از انجام تعهد نسبت به تخلف عمدی بی تأثیر است و متعهد متخلف 
مسئول جبران خسارت ناشی از عدم اجرای عمدی يا تأخیر در اجرای تعهد است... ]زيرا[ 
شرط عدم مسئولیت در تخلف عمدی در حقیقت به معنای شرط عدم تعهد است که با مفاد 

قرارداد سازش ندارد.«2
شرط عدم مسئولیت ــ که آن را در میان مباحث فقهی بايد تحت عناوينی چون »شرط 
عدم ضمان« يا »اشتراط عدم الضمان« و ترادفات آن ذيل مسائل مربوطه3 جست وجو کردــ 
عبارت از شرطی است که ضمن عقد در نظر گرفته می شود تا به موجب آن ضمان ناشی از 
خسارت يا عدم تحقق عقد ساقط  شود4. بنابراين، شرط عدم مسئولیت، شرط مسئول نبودن 
به مجرد  نیز  اثر چنین شرطی  تعهد است5. طبعاً  انجام  از  از تخلف  ناشی  به خسارت  نسبت 
آن  درج  با  است،  او  عهده  بر  قرارداد  اجرای  مسئولیت  که  طرفی  لذا  می باشد.  عقد  وقوع 
مسئولیت آن  اثر ديگر شرط عدم  مبّرا می سازد.  احتمالی  مسئولیت  از  را  ضمن عقد، خود 
است که بار اثبات را از دوش متعهد قراردادی برداشته و به عهده طلبکار می نهد و او است 

که بايد تقصیر عمدی مديون را اثبات کند. 
علی رغم اين که در حقوق کنونی قاعده کلی در خصوص شرط عدم مسئولیت وجود 
ندارد و معدود مواد قانونی )مثاًل ماده 221 قانون مدنی، ماده 381 قانون تجارت و بند 8 ماده 
54 قانون دريايی(6 در اين خصوص نیز به ما اجازه وحدت مالک و تسّری احکام مقرر به 
ساير موارد را نمی دهد7، لکن در ما نحن فیه انطباق شرط عدم مسئولیت با بیانیه ريسک محرز 

1. ايزانلود، محسن )1393(؛ ص 29.
2. شهیدی، مهدی )1389(؛ ج 3، ص 253.

3. به عنوان نمونه ر.ک: طباطبايی يزدی، سیّد محمدکاظم )1421 ه  ق (؛ ج 2، ص 87؛ خمینی، سیّد روح الّل )1421 ه  
ق (؛ ج 1، ص 436-438؛ شهیدی تبريزی، میرزافتاح )1375 ه  ق(؛ ج 3، ص 575؛ خمینی، سیّد مصطفی )1418 ه  
ق(؛ ج 1، ص 175؛ فاضل لنکرانی، محمد )1424 ه  ق(؛ ص 589؛ ابن نجیم الحنفی، زين الدين )بی تا(؛ ج 6، ص 13؛ 

الدسوقی، محمد عرفه )بی تا(؛ ج 1، ص 458؛ ابن  عابدين )1421(؛ ج 6، ص 479.
4. جعفری لنگرودی،، محمدجعفر )1389(؛ ص 319.

5. شهیدی، مهدی )1389(؛ ج 3، ص 292.
6. قانون دريايی: کمیسیون مشترک مجلسین )1343(.
7. جعفری لنگرودی،، محمدجعفر )1389(؛ ص 320.
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است. اين مهم با نظم حاکم بر معامالت در بورس نیز قابل توجیه است، زيرا فلسفه اصلی 
تنظیم چنین تشريفاتی در قراردادهای آتی، وجود ريسک قابل توجه در اين فرايند معامالتی 
است. همچنین، در معامالت تجارتی که فرايند رقابت در آن ها وجود دارد، احتمال انعقاد 
قابل  مزبور  شرط  بنابراين،  بود.  خواهد  معامالت  ساير  از  متصورتر  مسئولیت  عدم  پیمان  
توجیه بوده و مطابق آن، جز در موارد نامشروع، در حدود مفاد خود، تعهد مربوط به جبران 
خسارت را از بین می برد1. با اين حال، علی رغم سرشت منحصر به فرد قراردادهای بورسی، 
تحمیل  برای  میدان  که  شود  محسوب  دسته  آن  از  می تواند  اينجا  در  مسئولیت  عدم  شرط 
اراده يک طرف بر ديگری بیش از اندازه باز است و اين امر ممکن است از جهاتی مخالف 
مصالحی باشد که ادعای حمايت از آن ها وجود دارد2. به عنوان نمونه وجود چنین تشريفاتی 

مانع اقبال شايسته سرمايه گذاران به چنین قراردادهايی خواهد شد.

2ـ2. تحلیل فلسفه مسئولیت در بیانیه ریسک
فارغ از شمول بیانیه ريسک در عداد مسائل مسئولیت قراردادی، برای تحلیل اين مسئولیت 
الزم است اشاره ای نیز به ربط مبنای اين مهم با فلسفه مسئولیت مدنی داشته باشیم، زيرا بر 
اين مهم احکام مسئولیت مدنی نیز قابل اجرا می کند و ترديدی نیست که »مسئولیت مدنی 
به  مربوط  اخالقی  اصول  و  اجتماعی  سودمندی  به  مربوط  مختلِف  ارزش های  از  ترکیبی 
به  مشتری  التزام  و  الزام  اثبات چرايی  مقام  در  اينجا  در  اين رو،  از  است«3.  فردی  مسئولیت 
پذيرش مسئولیت نیستیم، بلکه در مقام اين پرسش اساسی خواهیم بود که چه کسی بايد اين 
مسئولیت را بپذيرد؟ و اگر هم در نهايت نتیجه آن شد که پذيرنده حقیقی مسئولیت، همان 

مشتری باشد، تالش خواهد شد که وجه، توجیه و مبنای اين مسئولیت چست؟
چنانچه اين مسأله را بر مبنای نظريه های مرسوم در حقوق مسئولیت مدنی تحلیل کنیم، 
متوجه  نیز  در شرايطی  و  زيان  وارد کننده  متوجه  وارده  زيان های  از  ناشی  مسئولیت  قاعدتاً 
نیستند.  حاضر  مسأله  بر  حمل  قابل  لزوماً  موجود  نظريه های  لکن  بود؛  خواهد  زيان ديده 
نبايد  که  دارد  نیز  ديگری  اقتضائات  آتی  قراردادهای  در  حاکم  معامالتی  نظم  اين که  چه 

1. کاتوزيان، ناصر )1393(؛ ج 1، ص 584.
2. جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1389(؛ ص 319.

3. بادينی، حسن )1392(؛ ص 67.
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که  نیست  اين  نمايانگر  مقاله  اين  موضوع  معامالت  طبع  اين،  بر  افزون  گرفته شود.  ناديده 
اينجا  به اين معنا که غالب زيان های مترتبه در  چه رابطه ای باعث حصول زيان شده است. 
برگرفته از ريسک بسیار باالی معامالت آتی است و نمی توان به سادگی گفت کاهلی يک 
طرف باعث چنین حادثه ای شده است. همچنین، با توجه به اين که قراردادهای آتی در قالب 
سفارش در سیستم های الکترونیکی محقق می شود، شناخت بخشی از مسئولیت ها منوط به 

تحلیل فرايندهای معامالتی و رويه حاکم بر قراردادهای آتی است.
از بی احتیاطی  ناشی  يا  نمونه در نظريه تقصیر، چنانچه رفتار زيان بار عمدی  به عنوان   .1
وارد کننده زيان احراز شود، مسئولیت نیز تحقق خواهد يافت. لیکن در بیانیه ريسک 
برخی رفتارهايی که متوجه مشتری است، عبارتند از: سفارش خريد/ فروش، واريز 
وجه تضمین و يا بستن موقعیت خريد نزد کارگزاری. حال اگر بخواهیم اين رفتارها 
فعلی  و  زيان  فیمابین  منطقی  ارتباط  قاعدتاً  کنیم،  تحلیل  فوق  نظريه  براساس  را 
به  منتسب  وارده  زيان  اينجا  در  زيرا  نمی شود.  ديده  باشد،  شده  زيان  به  منتهی  که 
فرايندهايی چون ريسک و نوسانات بازار، يا در اثر اختالالت مخابراتی و سیستم های 
مشتری  حتی  و  بورس  کارگزار،  اراده  از  خارج  که  بوده  عواملی  يا  و  الکترونیکی 
است. لذا هم در مرحله ثبوتی و هم اثباتی، تحقق و احراز چنین واقعه ای دشوار به 

نظر می رسد.
2.  چنانچه اين مهم را براساس نظريه مسئولیت محض که مبتنی بر وجود يا اثبات تقصیر 
عامل زيان يا فعل زيان بار نیست1 و صرف ايراد ضرر کفايت می کند، مورد سنجش 
گیرد،  قرار  استناد  مورد  مسئولیت محض  مبنای  هم  اگر  که  درمی يابیم  دهیم،  قرار 
و  بورس  مورد  بلکه حسب  نیست،  مشتری  شد  خواهد  شناخته  مسئول  که  شخصی 
اقتصادی مورد  بیشتر در عرصه های کالن  اخیر که  نظريه  يا کارگزاری است؛ زيرا 
مقام  مقابل  موقعیت ضعیف در  از  پیش فرض حمايت  با  قرار می گیرد،  بهره برداری 
از  ناشی  احتمالی  زيان های  به  نسبت  اقتصادی  نهادهای  بازدارندگی  هدف  قوی تر، 
فعالیت ها و محصوالت آن ها را دنبال می کند.2 بنابراين، »مسئولیت محض قاعده ای 

1. Coleman (1992); p. 218. Posner (2003); p. 177.
2. به عنوان مثال قانونی ر. ک: ماده های )2( و )3( قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو: مجلس شورای 

اسالمی )1386(.
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است که براساس آن وارد کننده زيان بايد هزينه های حادثه را متحمل شود، مگر اين 
که ثابت کند که خسارت جرئاً يا کاًل ناشی از تقصیر زيان ديده است.«1 

فرض  چنین  )مطلق(  تقصر  بدون  مسئولیت  طبق  که  است  آن  ديگر  احتمالی  مبنای   .3
نکرده،  تقصیری  کند  ثابت  اين که  ولو  مشتری  بحث،  مورد  موضوع  در  که  کنیم 
مطلقاً مسئول باشد مگر آن که عامل زيان ناشی از قوه قهريه باشد. روشن است که 
اين مبنا نیز قابل حمل بر مفاد بیانیه نبوده و شروط مقرر با اين مبنا سازگاری ندارد. 
زيرا در اينجا با اين که مسئولیت بر مشتری بار شده لکن به شرحی که ذيل بحث تأثیر 
قوه قاهره بر مسئولیت خواهیم آورد، حتی موارد غیرقابل کنترل، غیرقابل پیش بینی 
و غیرقابل دفع نیز تأثیری بر رفع آن از ذمه مشتری ندارد؛ کما اين که بندهای )4( و 

)7( بیانیه ريسک بر اين مهم داللت واضح دارد.
4. آنچه در ما نحن فیه نمود بیشتری دارد اين است که شايد مفاد بیانیه ريسک به استناد 
نظريه خطر و ريسک تنظیم شده باشد. با اين توضیح که شخصی )در اينجا: مشتری( 
تقبل و تحمل  نیز  را  از آن  ناشی  احتمالی  بايد ضررهای  نفع می برد،  فعالیتی  از  که 
صرفاً  و  نیست  ضروری  او  تقصیر  احراز  وی،  مسئولیت  اثبات  برای  بنابراين،  کند. 
اين  قراردادهای آتی  مانند در  قمار  او کفايت می کند. طبع  فعالیت سودآور  احراز 
رويکردی،  چنین  با  ريسک  بیانیه  مفاد  تنظیم کنندگان  که  می کند  تقويت  را  فرض 
شروط مقرر را قید کرده اند. فارغ از ايراداتی که در حقوق مسئولیت مدنی به مبانی 
اذعان داشت که  بايد  به چنین رويکردی  انتقاد  مقام  وارد می کنند، در  نظريه خطر 
اگر مالزمه بین ُغنم و ُغرم2 را مالک قرار دهیم، بايد به اين بُعد نیز توجه کنیم که 
نبوده و کارگزار و حتی  در معامالت بورس، صرفاً سرمايه گذار در پی سودآوری 
بورس نیز به اقتضای فعالیت حرفه ای، در پی چنین امری هستند. همچنین، تمسک به 
قاعده خطر در مقابل شخصی صحت دارد که عامل زيان و زيان زننده باشد لیکن در 
مواردی می بینیم که يا زيانی در کار نبوده و يا اگر هم بوده، متوجه مشتری هم بوده 
فرايند معامالتی )بورس،  از اطراف  به هیچ  کدام  ارتباطی  نهايتاً؛ عامل زيان هیچ  و 

1. بادينی، حسن )1392(؛ ص 215.
2. منظور، قاعده »من له الُغنم فعلیه الُغرم«  به معنای تالزم بین خسارت و فايده است )مصطفوی، سیّد محمدکاظم  )1421 

ه  ق (؛ ص 284(.
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کارگزار و مشتری( نداشته است. لذا حمل همه آثار و توابع اين امر بر مشتری دور 
از عدالت و انصاف است.

بنابراين، علی رغم وجود برخی مالحظات و ابهامات بنیادين در مفاد بیانیه ريسک، در اينجا 
بنا را بر اين می گذاريم که مزاج تنطیم کنندگان شروط و مفاد بیانیه ريسک مبتنی بر نظريه 
اين که  به  اذعان  با  اين  اين رو  از  بوده است.  الُغرم«  فعلیه  الُغنم  له  »من  فقهی  قاعده  خطر و 
وجود تشريفات مربوط به امضای بیانیه ريسک در محضر سرمايه گذاران، احتیاط ايشان را 
نیز در پی داشته و در مواردی از زيان های احتمالی ديگری نیز پیشگیری کرده، اما اين انتقاد 
کماکان پابرجاست که آيا اقدام پیشگیرانه ديگری در اين خصوص متصور نبوده؟ همچنین 
اين تأمل حقوقی نیز در میان خواهد بود که آيا نبايد در سايه مصالح مورد نظر و مکتوم در 
ذهن تهیه کنندگان تشريفات فوق، راهی برای تحقق بیشتر عدالت و انصاف در نظر گرفته 

می شد؟ چرا که گفتیم مفاد تنظیمی در مواردی محّل تأمل و نقد می نمايد.

3. مسئولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک

متعاقب بحث مقدماتی در خصوص قرارداد آتی در بورس کاال و اعالم لزوم التزام به بیانیه 
ريسک؛ به عنوان يکی از تشريفات اساسی اين معامالت، اشاره شد که اين مهم به مثابه انتقال 
ريسک  بیانیه  در  مقرر  شروط  مبنای  شد  روشن  که  حال  بود.  خواهد  مشتری  به  مسئولیت 
چیست، آنچه در اين مبحث در پی آن هستیم آن است که اوالً، حدود مسئولیت مشتريان به 
چه میزان است؟ ثانیاً، تأثیر برخی احتماالت متصور در اين باره )از جمله قوه قاهره، اوصاف 
اثباتی شروط مزبور( چگونه  ناشی از صبغه حرفه ای معامالت در بورس و درنهايت، نقش 

خواهد بود؟

3ـ1. محدوده پذیرش مسئولیت از سوی مشتری
بیان داشت که اين مهم  بايد  در پاسخ به پرسش نخست در مورد حدود مسئولیت مشتريان 
ابعاد  اشاره می کنیم،  مستنداتی که  و  بیانیه  مفاد  و طبق  نبوده  میزان وجه تضمین  به  محدود 
گسترده تری دارد؛ زيرا از جمله تعهدات مشتريان در قراردادهای آتی، تعديل وجه تضمین 
متناسب با نوسانات قیمت است. اين قید را بند )32( ماده )1( دستورالعمل اجرايی معامالت 
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قراردادهای آتی به اين شرح مورد اشاره قرار داده که »طرفین به صورت شرط ضمن عقد 
می شوند  متعهد  و  بگذارند  پاياپای  اتاق  نزد  تضمین  به عنوان وجه  را  مبلغی  می شوند  متعهد 
ماهیت  به  نظر  همچنین،  کنند«.  تعديل  را  تضمین  وجه  آتی،  قیمت  تغییرات  با  متناسب 
پوشش دهنده وجه تضمین در قبال نوسان قیمت و ريسک، مشتری متعهد است در صورت 
عدم کفايت وجه تضمین اولیه، با اعالم اتاق پاياپای بورس کاال، مبلغ مازاد بر وجه تضمین 
اولیه )وجه تضمین اضافی در خصوص مشتريان دارای موقعیت تعهدی باز( را نیز پرداخت 
کند. ذيل ماده )6( دستورالعمل مورد بحث از اين فراتر رفته و اشعار می دارد »فعالیت در اين 
بازار به منزله پذيرش مفاد اين دستورالعمل می باشد«. تبصره )2( ماده )34( نیز با اين مقرره که 
»درصورتی که بستن موقعیت های تعهدی مشتری در بازار جبرانی پوشش دهنده تعهدات وی 
نباشد، اين تعهدات از محل موجودی کارگزار مربوطه و يا تضمین های وی نزد اتاق پاياپای 
تأمین می شود«، به اتاق پاياپای بورس کاال اين مجوز را داده تا در صورت عدم پوشش تعهد 
مشتری از طريق بستن موقعیت تعهدی در بازار جبرانی، تعهد موصوف را از محّل موجودی 
کارگزار يا تضمین های وی نزد اتاق پاياپای تأمین کند. با اين حال مقرره فوق نسبت به امکان 
رجوع کارگزار به مشتری اشاره ای ندارد اما به نظر می رسد به استناد مبنای مقررات در حوزه 
قراردادهای آتی در بورس کاال و ماهیت اصالی و تضمینی وجوه مزبور از سوی مشتری، اين 
حق برای کارگزار محفوظ بوده و می تواند برای مطالبه وجوه مزبور به مشتری مراجعه نمايد 
و در صورت عدم پرداخت، نزد هیأت داوری اقامه دعوا کند. استدالل ديگر در اين خصوص 
آن است که چنانچه از منظر قواعد عمومی تعهدات نیز بنگريم، برای توجیه رجوع کارگزار 
به مشتری، می توان به مقرره مواد )220( الی )230( و مواد )238( و )239( قانون مدنی نیز 
استناد کرد، زيرا با توجه به شرايط و توافقات، و نظر به مستندات فوق الذکر از دستورالعمل 
اجرايی، در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که مورد پذيرش مشتری نیز بوده مسئولیت قراردادی 

محقق است و وی بايد از عهده خسارت بار آمده برآيد1.

3ـ2. تأثیر قوه قاهره بر مسئولیت
مفاد مقرر در بیانیه ريسک را از جهاتی می توان به منزله شرط توسعه قوه قاهره نیز تلقی کرد. 

1. کاتوزيان، ناصر )1393(؛ ج 1، صص 60 و 62.
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به اين معنا که شروط مقرر طی بندهای )4( و )7(، حوادث معین را در حکم قوه قاهره قرار 
داده است. يعنی با توجه به اين که معامالت قراردادهای آتی به صورت الکترونیکی و توسط 
که  عواملی  ساير  و  الکترونیکی  و  مخابراتی  اختالالت  می شود،  انجام  کامپیوتری  سامانه 
خارج از اراده کارگزار و بورس  باشد و يا منجر به عدم اجرای درخواست خريد يا فروش 
از سوی مشتری شود، تلويحاً در حکم حوادث غیرقابل کنترل و غیرقابل دفع آمده است. 
اين که  توضیح که علی رغم  اين  با  نظر می رسد.  به  اين خصوص  نیز در  ايراد جالبی  لکن 
موارد اخیرالذکر )اختالل در سیستم مخابراتی و الکترونیکی( بايد به استناد ماده های )227( 
و )229( قانون مدنی تحت شمول احکام قوه قاهره قرار گرفته و مسئولیت را منتفی نمايد، 
اختالل  که  است  حالی  در  اين  است!  شده  نهاده  مشتری  ذمه  بر  ديگر  ساير شروط  همانند 
مزبور متوجه مشتری نبوده و اگر هم متوجه بورس يا کارگزاری باشد، اشخاص اخیرالذکر 
می توانند به استناد دو ماده فوق از مسئولیت معاف گردند. زيرا فارغ از اين که موارد اخیر 
اوصاف قوه قاهره را داشته و نظام مسئولیت مدنی را برهم نمی زند،1 در اينجا منشأ زيان مقوله 
ديگری بوده و رابطه سببیت بین فعل و خسارت وجود ندارد. وانگهی با لحاظ قید خارج از 
حیطه اقتدار، اگر اختالل موقتی بوده و يا دفع حادثه )برای بورس و کارگزاری( ممکن باشد 
و از اجرای تعهد و دستور خودداری کنند، مسئول جبران خسارت خواهند بود. زيرا اين مهم 

از وظايف عرفی و حرفه ای ايشان محسوب می شود.2 

3ـ3. اثر اوصاف حرفه ای بر امکان تردید نسبت به شروط اعالمی
و سرمايه گذار  قرار می گیرد  تشريفاتی  معامالت  در عداد  آتی  قراردادهای  اين که  از  فارغ 
برای فعالیت در بازار آتی بورس کاال نمی تواند از التزام به بیانیه ريسک سرباز زند، با اين 
پذيرفته شده وجود دارد که در  از شروط  معافیت مشتری  امکان  به  نسبت  حال شائبه هايی 
ادامه به امکان استناد به اين موارد خواهیم پرداخت. مراد از شائبه های مورد بحث، آن است 
که اين موارد جزء اصول مسلّم در بازار سرمايه تلقی شده و الزم است مفاد بیانیه با مالحظه 
و يا بر مبنای آن ها تنظیم می شد. چرا که علی رغم غرض ظاهری عقاليی در برخی شروط 
مقرر، آثار آن در مواردی به ضرر مشروطٌ علیه )مشتری( بوده و از اين حیث غیرمعقول و 

1. کاتوزيان )ب(، ناصر )1394(؛ ج 4، ص 282.
2. شهیدی، مهدی )1389(؛ ج 3، صص 65-64.
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غیرقابل توجیه می کند. بنابراين، التزام و رعايت مقررات عرفی و عقاليی مبنای بسیاری از 
احکام در باب معامالت شناخته می شود1 که بايد با در نظر گرفتن اصول مسلّم و حرفه ای 
در بازار سرمايه، اين مهم نیز محقق شود. وانگهی در اينجا نیز به سبب دشواری يا غیرممکن 
بودن اثبات عمد و تقصیر مشتری، بسان ساير موارد شرط عدم مسئولیت، نقش شروط مقرر 
بیش از هر چیز جابه جايی بار دلیل و اثبات دعوا )از بورس يا کارگزار به مشتری( خواهد 

بود2.

الف( اقتضاء و فرض فعالیت حرفه ای )اعالم قبلی احکام معامالتی توسط بورس( 

فعالیت  موضوعات  از  و  بوده  خودانتظام  تشکلی  ايران  کاالی  بورس  که  اين  به  عنايت  با 
و  کاالها  معامالت  انجام  منظور  به  منصفانه  دسترسی  برای  شرايط الزم  آوردن  فراهم  آن، 
اوراق بهادار مبتنی بر کاالی پذيرفته شده می باشد، و با توجه به تخصصی بودن فعالیت آن، 
وظیفه آموزش و اطالع رسانی الزم در خصوص معامالت را خواهد داشت. عالوه بر اين، 
ضرورت حمايت از سرمايه گذار در بازار سرمايه و لزوم التزام به قواعد و ضوابط حرفه ای، 
امکان اين را دارد که برخی شروط مقرر، در اين راستا تنطیم می شد. لکن نه تنها اين امر 
بر  بند نخست مبنی  بر مقرره  به نحوی که عالوه  بلکه عکس آن صادق است؛  محقق نشده، 
»... بورس و کارگزار مسئول فقدان آگاهی از اطالعات و شرايط معامالت... نخواهد بود«، 
در خصوص  ايران  کاالی  بورس  که شرکت  »آموزش هايی  است  آمده  بیانیه  آخر  بند  در 
ارائه  آينده  در  يا  نموده  ارائه  شرکت  اين   / اينجانب  برای  آتی،  قراردادهای  معامالت 
می نمايد؛ صرفاً جهت اطالع اينجانب/ اين شرکت بوده و هیچ گونه مسئولیتی برای بورس 
ندارد و بدين وسیله اينجانب/ اين شرکت حق هرگونه ادعا را در خصوص اين آموزش ها، 
از خود سلب و  اين شرکت،  اينجانب/  بر معامالت  اثر آن ها  چگونگی و محتوای آن ها و 
ساقط نمودم. بديهی است مسئولیت کلیه برداشت ها و استنباط های اينجانب / اين شرکت از 
آموزش های مزبور اعم از آن که منجر به سود يا زيان اينجانب/ اين شرکت، در معامالت 
قراردادهای آتی شود، بر عهده اينجانب/ اين شرکت می باشد«! از اين رو، در اينجا نیز بايد 
پیدايش  تعهد که  نتیجه  با  بیانیه ريسک  از شروط فوق در  برخی  پیش بینی  نمود که  اذعان 

1. نکويی، محمد )1390(؛ ص 250.
2. صفايی، سیّد حسین )1394(؛ ج 2، ص 238-237.
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تکلیف همراه با ضمانت اجراست، در تضاد است؛ زيرا مشتری، کارگزار و بورس حسب 
مورد قانوناً موظف به اجرای وظايف قانونی و قراردادی مربوطه هستند که برای اين وظايف 
ضمانت اجراهايی نیز در نظر گرفته شده است. لذا اين امر که بورس و کارگزار قانوناً بايد 
ترک  صورت  در  ايشان  از  مسئولیت  سلب  با  کنند،  رعايت  را  قانونی  و  حرفه ای  ضوابط 
وظیفه يا ناديده گرفته شدن اصول حرفه ای، متعارض بوده و نوعی نقض غرض خواهد بود. 
از  را  مفهوم حقوقی خود  مواردی  تعهد، در  فیه  مانحن  نمود که در  ادعا  بنابراين، می توان 
دست داده است1. افزون بر اين، سلب مسئولیت خارج از قرارداد در بند اخیر به موجب قید 
»يا در آينده ارائه می نمايد« به اين دلیل که می تواند مورد مجهولی در قرارداد تلقی شود، 
شائبه بطالن را نیز در پی خواهد داشت؛ زيرا »شخص از مطالبه خسارتی صرف نظر می کند 
که ابعاد آن را نمی داند. و ]ضمن اين که[ اصوالً قواعد ضمان قهری مربوط به نظم عمومی 
است... و ]اين وضعیت[ می تواند به گسترش بی احتیاطی و بی مباالتی منجر گردد که قابل 
پذيرش نیست«.2 البته با توجه به اين که در اين خصوص هم ضمان قراردادی متصور است 
بیانیه  به  التزام  از  ناشی  و هم ضمان قهری، حکم اخیر لزوماً در خصوص ضمان قراردادی 

ريسک قابل پذيرش نیست.

ب( عدم لزوم استناد به توابع منطقی و حرفه ای رقابت

عداد  در  را  بورس  بازار  در  رقابت  حرفه ای  و  عرفی  توابع   )5 و   3 )بند  بیانیه  از  بندهايی 
بیان داشته که چنانچه مشتری  شروط مورد پذيرش مشتری نسبت به مسئولیت قید کرده و 
در شرايط بازار موفق به خريد يا فروش آنچه مورد نظر اوست نشود، و يا در صورتی که 
تعداد مشتری و سفارش خريد يا فروش نسبت به سهام مورد نظِر مشتری مطلوب وی نباشد، 
فرايند رقابت  اين در حالی است که در  بود.  از بورس و کارگزار منتفی خواهد  مسئولیت 
واقع  نشوند. در  نائل  معامله مطلوب خويش  به  برخی مشتريان  منطقی است که  بورس،  در 
اين وضعیت ناشی از طبع رقابتی و فرايند عرضه و تقاضا )خريد و فروش( بوده و در حالت 
طبیعی نافی عدم مسئولیت بورس و يا کارگزاری خواهد بود. به عنوان مثال در وضعیتی که 
نوسان شديدی بر قیمت حاکم باشد، طبعاً انتظار نمی رود که فروشنده سهامی که در نوسان 

1. شهیدی، مهدی )1389(؛ ج 3، ص 292.
2. صفايی، سیّد حسین و حبیب الل رحیمی )1393(؛ ص 211 و 261.
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بازار تشکیل شود، زيرا در اين حالت  قیمت است، وجود داشته باشد و يا صف خريد در 
برای کارگزاری امکان اتخاذ موقعیت تعهدی معکوس )موقعیت تعهدی خريد( وجود ندارد 
تا به واسطه آن به موقعیت تعهدی باز مشتری خاتمه دهد. از اين رو در حالت اطالق، اين عدم 
مسئولیت بورس و کارگزار مبرهن بوده و مشتری نیز به سبب شرايط بازار مسئولیتی نخواهد 
از وضعیت  ناشی  نیز  او بوده که زيان وارده  اين فرض خود  داشت؛ زيرا متضرر اصلی در 
از  ناشی  آن  يا عدم سودآوری  و  تحقق  است که عدم  ثبت سفارشی  به  اقدام وی  و  بازار 

شرايط رقابتی بازار تلقی می شود.

ج( استناد به عدم اطالع از سوی مشتری 

عطف به مباحث اخیر خصوصاً مقرره دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی در بند 
)11( ماده )1( مبنی بر اين که بیانیه ريسک حاکی  از اطالع مشتری نسبت به آگاهی کامل 
وی از ريسک موجود در اين معامالت می باشد، اين پرسش به ذهن خطور می کند که آيا 
در صورت احراز عدم اطالع مشتری از ريسک موجود در قراردادهای آتی امکان استناد به 

چنین برهانی وجود خواهد داشت؟
با اين پیش فرض که بورس به موجب  شايد به استناد بند )11( ماده )1( دستورالعمل و 
اطالع رسانی الزم در خصوص  )22( دستورالعمل،  ماده  و   )17( ماده   )1( تبصره   ،)5( ماده 
شرايط بازار و معامالت مزبور را به نحو شايسته انجام دهد، گفته شود که التزام مشتری به 
بیانیه نافی ادعای اخیر خواهد بود و او نمی تواند به عدم اطالع تمسک کند. اما اين مورد 
نیز قابل خدشه خواهد بود زيرا علل موجهه و رافع تقصیر در اينجا نیز دخیل بوده و مشتری، 
در صورت احراز می تواند به آن ها استناد کند. افزون بر اين، بر مشتری امکان استناد به عدم 
 اطالع رسانی الزم از سوی بورس يا کارگزار، قاعده منع سوء استفاده از حق و قاعده غرور 
ناديده  نبايد  نیز  اصل  اين  لذا  داشت.  ــ وجود خواهد  هستند  نیز  ابتال  مورد  مواردی  ــ که 
و  آتی1  معامالت  در  نامحدود  ريسک  به  احتمالی  استناد  از  فارغ  همچنین،  شود.  انگاشته 
دستورالعمل مصوب، برخی شروط مقرر در بیانیه ريسک مبهم و مجهول است که حتی به 
موجب آن ها، بیم غبن يا جهل به ابعاد ديگر قرارداد نیز خواهد رفت. به عنوان نمونه می توان 

1. http://www.nfa.futures.org/NFA-compliance/publication-library/security-futures-disclosure.pdf, p. 1. 
(last seen: 11/09/2016).
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به قیدهايی چون »... خسارت ناشی از تسويه قرارداد به قیمت نامطلوب...«، »... ضمن اطالع 
ريسک هايی   ...« يا  بازار«  مختلف  شرايط  »در  معامالت...«،  اين  خصوصیات  و  ماهیت  از 
 که در انجام اين معامالت متصور و محتمل است...« اشاره نمود. وانگهی به استناد عبارت 
»...در صورت نیاز به افزايش وجوه تضمین، مراتب به طور مقتضی توسط کارگزار به اطالع 
می  رسد... « در بند )2( بیانیه ريسک، نحوه اطالع رسانی نیز ابهام جّدی دارد که هم از حیث 
بودن  مطلع  به  نسبت  ترديد  و  انکار  امکان  و  اختالف خواهد شد  منشأ  اثباتی  هم  و  ثبوتی 

مشتری را قوام می بخشد.

3ـ4. ارزش اثباتی بیانیه ریسک
مبحث  اين  در  بود.  ريسک  بیانیه  هنجاری  و  ثبوتی  وضعیت  آمد،  سابق  مباحث  در  آنچه 
نیز  مسئولیت  دعوای  طرح  از جهت  مهم  اين  به  استناد  امکان  و  اثباتی  نقش  به  درصدديم 
بیانیه  بر  مبتنی  مسئولیت  دعوای  عملی  سابقه  و  رويه  به  ادامه،  در  بنابراين  کنیم.  اشاره ای 

ريسک در قراردادهای آتی طال نیز اشاره ای خواهیم کرد.
به شرحی که ذيل پاورقی مباحث نخستین اشاره شد، قراردادهای آتی در بورس کاال 
طی سال های منتهی به 1392 و به واسطه نوسانات بی سابقه در قیمت سکه، محّل اختالفات 
مرجع  به عنوان  بهادار  اوراق  بازار  قانون   )37( ماده  موضوع  داوری  هیأت  نزد  متعددی 
از فعالیت حرفه ای در بورس و اوراق  ناشی  صالحیت دار حّل اختالف در دعاوی حقوقی 
از سوی برخی شرکت های کارگزاری  از دعاوی مطروحه  بهادار1 واقع شد و سیل زيادی 
علیه مشتريان روانه دبیرخانه هیأت داوری )موضوع تبصره )3( ماده )37( قانون بازار اوراق 
مبانی قانونی و حقوقی چنین دعاوی و قراردادهايی  ابتدائاً  بهادار( شد. به سبب عدم سابقه، 
اين  در  آرايی  صدور  به  منتهی  نهايتاً  خاص،  مبانی  پشتوانه  به  لکن  شد.  واقع  ترديد  مورد 
ثبت  فرم های  مشتری،  از  سفارش  دريافت  مؤيد  مستندات  کنار  در  که  گرديد  خصوص 
پرينت گردش حساب عملیاتی مشتری و فهرست معامالت  نزد کارگزار،  سفارش موجود 
وی، امضای بیانیه ريسک از سوی مشتری به عنوان ادله اثبات، مورد استناد قرار گرفته است.

»در  است:  آمده   94/05/26 تاريخ  به   9411000036 شماره  دادنامه  در  نمونه  به عنوان 

1. صادقی، محمد و همکاران )1394(؛ ص 246.
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خصوص دعوای شرکت... علیه آقای... به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 251,802,000 ريال 
و خسارت تأخیر تأديه و خسارات دادرسی به جهت کال مارجین شدن خوانده و عدم تأمین 
بورس  پاياپای  اتاق  از حساب کارگزاری توسط  مزبور  مبلغ  برداشت  متعاقباً  و  وجه تضمین 
کاال، نظر به اين که مطابق مستندات موجود و باألخص اظهارات شرکت بورس کاالی ايران 
به  آقای...  بدهکاری  بر  مبنی   1393/01/26 مورخ   30/438 شماره  نامه  در  مندرج  شرح  به 
میزان 251,802,000 ريال و برداشت وجه توسط بورس از حساب شرکت کارگزاری، اصل 
برداشت وجه از حساب شرکت کارگزاری محرز است و از سوی ديگر به موجب مقررات 
بیانیه ريسک معامالت آتی و ماهیت پُرريسک اين  حاکم بر قراردادهای آتی و اقرارنامه و 
معامالت، مخاطرات ناشی از انجام قراردادهای آتی بر عهده مشتری قرار می گیرد و با توجه به 
اين که مطابق نظريه اداره امور بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح اوراق 
پرونده که مقرون به صحت و منطبق با اوضاع و احوال تشخیص داده می شود و متعاقباً در نظريه 
تکمیلی کارشناسی نیز تأيید قرار گرفته است، امکان ثبت سفارش خريد از يک ساعت پس 
از شروع جلسه معامالتی )ساعت 11:01( برای کارگزاری فراهم بوده است و لیکن کارگزار 
مربوطه اقدام به ثبت هیچ گونه سفارشی در سامانه معامالتی ننموده است و چنانچه اقدام ياد 
شده به موقع صورت می پذيرفت زيان مشتری در نمادهای دی و اسفند به ترتیب معادل 56 
هزار   840 و  میلیون   62 مجموعاً  و  ريال  هزار   440 و  میلیون   6 و  ريال  هزار   400 و  میلیون 
ريال کاهش می يافت، لذا حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 188,962,000 ريال 
بابت اصل خواسته و مستنداً به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأديه از 
تاريخ مطالبه که زمان تقديم درخواست رسیدگی در کمیته سازش کانون کارگزاران می باشد 
)1390/06/23( لغايت زمان پرداخت مطابق شاخص نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ايران و هزينه دادرسی به مبلغ 4,904,652 ريال و هزينه کارشناسی به مبلغ 5,000,000 
ريال و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی صادر و اعالم می گردد. خواسته خواهان نسبت 

به مازاد بر محکوم ٌبه، به لحاظ فقد دلیل محکوم به بطالن است....«
از اين حکم و ساير احکام صادره مشابه، به وضوح پیدا است که يکی از مستندات مهم 
آتی،  قرارداد  تضمین  وجه  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  دعاوی  خواندگان  محکومیت  در 
بیانیه ريسک است. از اين رو شناسايی صحیح و عادالنه مبنای مسئولیت در بیانیه مورد بحث 

و تعديل شروط مقرر در آن ضروری به نظر می رسد.
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جمع بندی و مالحظات

با توجه به مطالب پیش گفته مبنی بر خلق بیانیه ريسک در قراردادهای آتی به منظور پوشش 
آتی،  قراردادهای  معامالت  اجرايی  دستورالعمل  در  مقرر  ضوابط  با  برابر  بازار،  ريسک 
تشکیل تا تسويه قراردادهای مورد بحث منوط به طی مراحل مختلفی است که اشاره شد. 
روشن است که هريک از اين مراحل، بستر حقوق و تکالیف متعددی برای سرمايه گذاران، 
نهادها و مقامات بورسی است. از اين رو، به جهت حفظ انطباق قواعد حاکم بر قراردادهای 
آتی و ابتنای بیشتر اين قواعد بر عدالت، ارجح است که نگاه توأمان به قواعد حرفه ای در 
بورس و تالش برای تحقق عدالت در بازار برقرار شده و در اين راستا، شروط مقرر در بیانیه 

ريسک تعديل شود. بنابراين:
1. ضمن در نظر داشتن شکل گرايی در معامالت بورسی و ريسک حاکم بر قراردادهای 
آتی، مناسب است که در دستورالعمل اجرايی معامالت قراردادهای آتی، با رعايت 
اعالم  و  مشتری  به  مربوط  تکالیف  گرفتن  نظر  در  ضمن  عام الشمول،  آثار  و  ابعاد 
آگاهی وی از ريسک معامالت آتی، فرايندها و ضوابط قانونی و حرفه ای مربوط به 

بورس و کارگزاری نیز رعايت شود.
به  ريسک،  بیانیه  اثباتی  ارزش  جمله  از  متعدد؛  عملی  آثار  از  برخورداری  به سبب   .2
شرحی که در شروط مقرر آمد، الزم است خألها و استدالل های مورد اشاره بررسی 
نهاد  ابتنای  به  بنا  همچنین،  پذيرد.  صورت  مقتضی  اصالحی  اقدام  مورد  حسب  و 
مزبور بر مقوله شرط عدم مسئولیت، و به سبب اختالف نظر در خصوص ابعاد حقوقی 
چنین نهادی، اقتضای بررسی های فقهی، حقوقی و فنی بیشتری خواهد بود تا اين مهم 

از وزانت و پشتوانه بیشتری برخوردار باشد.
)برخالف  کاال  بورس  آتی  قراردادهای  در  ريسک  بیانیه  مفاد  کنونی،  وضعیت  در   .3
مشتری  از  کلی  اقراری  اخذ  شبیه  بیشتر  بهادار(،  اوراق  بورس  در  آتی  قراردادهای 
بوده و قرابت کمتری با سندی به نام بیانیه دارد. ضمن اين که در دستورالعمل مورد 
بحث صرفاً اشاره شده »فرم درخواست کد و بیانیه ريسک توسط بورس تهیه و ابالغ 
می گردد«. روشن است که اصطالح به کار گرفته شده از سوی بورس )اقرارنامه(، بر 
مقررات و مبانی منطبق نبوده و اين اقدام از حیث حقوقی ابعاد و آثار متعددی را در 
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پی خواهد داشت. بنابراين، پیشنهاد تنظیم بیانیه ريسک )نه اقرارنامه( به مثابه اعالمیه 
ضمن  تا  بود  خواهد  منصفانه تر  و  وجیه تر  آتی  قراردادهای  در  تکالیف  و  حقوق 
اين حال،  با  نیز مرتفع گردد.  اهّم حقوق و تکالیف مربوطه، خألهای کنونی  تبیین 
باشد، متن ذيل منطقی تر  بیانیه ريسک  بنا بر حفظ ساختار فعلی در  در صورتی که 

می باشد:
به عنوان مشتری معامالت قراردادهای آتی، سند حاضر  اين شرکت،  »اينجانب/ 
مقررات  و  آتی  قراردادهای  آثار  و  احکام  از  اطالع  بر  دال  اعالمیه ای  منزله  به  را 
مربوطه، تأيید نموده و ضمن پذيرش ريسک  حاکم بر اين معامالت، ملزم به رعايت 
قوانین و مقررات در اين حوزه خواهم بود. همچنین، متعهد می گردد: 1( با توجه به 
شرايط رقابتی در بازار و سازوکار معامالتی حاکم بر قراردادهای آتی، نسبت به هر 
گونه ضرر و زيان ناشی از شرايط و نوسان در بازار و يا هر عاملی که خارج از اراده 
بورس يا کارگزار باشد، ادعايی نداشته و آثار و تبعات ناشی از آن را قبول نمايم. 
اولیه و اجرای سفارش توسط کارگزار، در صورتی  از واريز وجه تضمین  2( پس 
که بستن موقعیت های تعهدی در بازار جبرانی پوشش دهنده تعهدات اينجانب/ اين 
از  امر  اين  اطالع رسانی  از  )پس  تعهد  تضمینی  ماهیت  به  توجه  با  نباشد،  شرکت 
سوی کارگزار به روشی که بتوان سابقه آن را ثبت کرد، در صورت عدم پرداخت 
وجوه مزبور در موعد مقرر( برای کارگزار اين حق محفوظ است تا از محل حساب 
اينجانب/ اين شرکت احقاق حق نموده و يا برای مطالبه اصل وجه و خسارات ناشی 
و  بورس، کارگزار  نهايتاً؛  نمايد.  اقامه دعوا  قانونی  نزد مراجع  پرداخت آن  از عدم 
تغییرات و شرايطی که ممکن  به اطالع رسانی آخرين  متعهد  اين شرکت  اينجانب/ 
است بر معامالت مورد نظر مؤثر باشد )به طريقی که بتوان سابقه آن را ثبت کرد( 

خواهد بود. در اين خصوص مطابق قوانین و مقررات عمل خواهد شد.«
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اين يافته ها اثر مثبت رويه هاي مديريت کیفیت زنجیره تأمین بر نوآوری و عملکرد سازمانی را 
پوشش مي دهند. افزون بر اين، نتايج حاصل از آنالیز نشان می دهد نوآوری تا حدی بر رابطه 
همچنین،  مي گذارد.  تأثیر  سازمانی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره  کیفیت  مديريت  رويه هاي  بین 
اين مطالعه تأثیرات  نظری و تجربی در پي داشته  و براساس نتايج آن مديران می توانند نقاط 
قوت و ضعف سازمان خود و در نتیجه توسعه استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد 

سازمانی خود را بهبود بخشند.

L15, L16 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

به عملکرد  به عنوان مهم ترين رويه سازمانی برای دستیابی   1)SCM( مديريت زنجیره تأمین
)به ويژه برای شبکه ها و اتحاد با مشتريان و تأمین کنندگان( در نظر گرفته شده است2. طراحی 
افزايش کیفیت منجر  انعطاف پذيری،  بهبود  به کاهش هزينه،  تأمین  موفق و اجرای زنجیره 
در  کیفیت  به  مربوط  مسائل  درک  همچنین،  می کند.  تضمین  را  مشتريان  رضايت  و  شده 
مهم  بسیار  موفقیت شرکت  با  همراه   )SCQM( تأمین  زنجیره  عملکرد  برای  تأمین  زنجیره 
است. هرچند دانشمندان پیشین به معرفی موضوع مديريت کیفیت زنجیره تأمین پرداخته اند3 
يک  به  محور  شرکت  و  محصول  بر  مبتنی  نگرش  تغییر  به  نیاز    SCQM بر  تمرکز  اما 
تأمین کننده، مشتريان و شرکای  از جمله  ــ  تأمین درون سازمانی دارد  جهت گیری زنجیره 
و عملکرد    SCQM بین  مثبت  رابطه  آيا يک  بودند که  آن  پی  در  محققان  برخی  ديگر.4 
وجود دارد يا خیر5. همچنین، اين نگرانی درباره برنامه های SCQM وجود دارد  که آيا آن ها 

به دستاورد اقتصادی واقعی و يا حتی بهبود در عملکرد منجر مي شوند يا خیر6. 
مديريت  رويه هاي  بین  ارتباط  تأمین،  زنجیره  مديران  از  بسیاری  برای  کیفیت  اهمیت 
مرحله  در   SCQM است7.   بحث  مورد  هنوز  سازمانی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره  کیفیت 
تعريف قرار داشته و مطالعات دقیق مربوط به رويه هاي SCQM هنوز در حال انجام  است.

از آنجا که بسیاری از مطالعات قبلی در رويه هاي SCQM  حول روش های مديريت کیفیت 
را  ضروری  ويژگی های  و  محصول8،  بر  مبتنی  داخلي  ويژگی های  که  است  شده  متمرکز 
چنین  نیز  نويسندگان  برخی  می شود.  منتهی  عملکرد  در  موفقیت  به  و  می کرده  بررسی 
نتیجه  گرفته اند که به جای تلقی اين رابطه به عنوان يک رابطه مستقیم، SCQM به طور حتم 
 SCQM رويه هاي  تحقیق،  ادبیات  براساس  اگرچه  دارد9؛  قرار  ساختارها  ساير  تأثیر  تحت 

1. Supply Chain Management
2. Rungtusanatham et al. (2003); Janvier-James (2012).
3. Malhotra et al. (2005); Flynn and Flynn (2005); Yeung (2008); Sroufe and Curkovic (2008); Kaynak and 

Hartley (2008); Kuei et al. (2011); Azar et al. (2010).
4. Robinson and Malhotra (2005).
5. Easton and Jarrell (1998); Hendricks and Singhal (1997).
6. Agus and Abdullah (2000).
7. Kuei et al. (2008).
8. Azar et al (2010); Malhotra et al. (2005).
9. Macaes et al. (2007).
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اثرات  که  می رساند  را  مفهوم  اين  متفاوت  نتايج  اما  دارد1،  سازمان  عملکرد  بر  مثبتی  اثر 
رويه هاي  SCQM بر عملکرد ممکن است مشروط به عوامل سازمانی باشد. نقش نوآوری 
نشان  مديران  ترتیب،  اين  به  باقی می ماند2.  تجربی ضعیف  لحاظ  به  نیز    SCQM زمینه  در 
داده اند که نوآوری نه تنها موتور رشد و انگیزه کسب وکار است3، بلکه دلیل وجود هر گونه 
در  نوآوری  نقش  در  مديريت  محققان  و  اقتصاددانان  می شود4.  محسوب  نیز  کسب وکار 
تولید رانت اقتصادی در شرکت، صنعت، و يا سطح اقتصاد توافق دارند5  مشتريان متعددی 
در صف های خريد اتومبیل وجود دارند. اما، براساس گزارش مجلس شورای اسالمی ايران 
)2014(، مقامات قضايی و رسانه ملی، انتقادهای بسیاری درباره تأخیر تحويل، کیفیت پايین 
ايران وجود دارد. مديريت کیفیت زنجیره  نوآورانه در صنعت خودرو  و عدم محصوالت 
تأمین صنعت خودرو ايران نیز با اين مشکل مواجه است، و اين موضوع باعث شده تا اين 
بخش ضعیف تر باشد.اين مسائل باعث شده بسیاری از مشتريان ناراضی باشند. براساس نظر 
میان  در  عمده  نارضايتی های  از  يکی  خودرو،  صنعت  در  ايرانی  متخصصان  و  دانشمندان 
بهبود کیفیت و نوآوری در  برای  اين شرکت ها يک پلت فرم جامع  اين است که  مشتريان 
دارد. رشد  برای رشد  زيادی  پتانسیل  ايران، صنعت خودرو  ندارند. در  تأمین خود  زنجیره 
تقاضا در بازارهای خارج از کشور به حجم بااليی از سرمايه گذاری در اين بخش منجر شده 
است. با اين حال، برای اطمینان از موفقیت در بازارهای خارج از کشور، کل زنجیره تأمین 
صنعت خودرو ايران بايد برای رفع نقص کیفیت از طريق بهبود مستمر برای افزايش سطح 
خدمات به مشتريان با حداقل هزينه ممکن بکوشد. انتظار می رود اين پژوهش، ضمن تأثیر 
نظری خود، توصیه های عملی برای رساندن صنعت خودرو ايران به سطح عملکرد مطلوب  
را مدنظر قرار  دهد. اين مطالعه با استفاده از روش رويه هاي مديريت کیفیت زنجیره تأمین 
در  فعال  عملکرد  و  سازمانی  نوآوری  توانايی  بهبود  رويه هاي  مهم  نقش  نظرگرفتن  در  و 
شرکت های خودروسازی می کوشد پنجره جديدی برای افزايش توانايی نوآوری و عملکرد 
و  معرفی  با  در صنعت خودرو  نوآوری  قابلیت  به شفاف سازی  همچنین  کند؛  باز  سازمانی 

1. Azar et al. (2010); Li et al. (2006); Kuei et al. (2001); Robinson and Malhotra (2005).
2. Prajogo and Sohal (2001, 2003).
3. Ghosal and Nair-Reichert (2009); Roper, Du and Love (2008).
4. Deshpande et al. (1993).
5. Brynjolfsson and Schrage (2009); Schumpeter (1942 ).
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يکپارچه سازی دو نمونه قبلی نامشهود و کلی از قابلیت نوآوری سازمانی بپردازد. از اين رو؛ 
نتايج حاصل از اين مطالعه پتانسیل بااليی برای ارائه مبنای مطالعات نظری و تجربی در آينده 
حول صنعت خودرو و ارائه روش های جديد برای بهبود عملکرد سازمانی و قابلیت نوآوری 

در صنعت مذکور در اختیار دارد.

1. مرور ادبیات

1ـ1. مدیریت کیفیت زنجیره تأمین
بهبود عملکرد است که  بر سیستم های  مبتنی  تأمین، يک رويکرد  مديريت کیفیت زنجیره 
شرکای زنجیره تأمین را ادغام کرده و از فرصت های ايجادشده از طريق ارتباط باالدست 
بهره  نهايی  و  میانی  مشتريان  رضايت  به  دستیابی  و  ارزش افزايی  بر  تمرکز  با  پايین دست  و 
ساده  معادله  سه  با  را   )SCQM( تأمین   زنجیره  کیفیت  مديريت  مادو2  و  کوئی  می برد1. 
تعريف می کنند که در آن هر معادله نشانگر حروف سازنده SCQM  بوده و به اين شرح 
به  دستیابی  و  بازار  تقاضای  صحیح  تأمین    =  Q توزيع،   - تولید  شبکه  يک   =  SC است: 
رضايت مشتريان به سرعت و همراه با سود  و M = فعال کردن شرايط و تقويت اعتماد برای 
دو  به  را  آن  می توانیم   ،SCQM در  موجود  ادبیات  بررسی  از  پس  تأمین.  زنجیره  کیفیت 
گروه طبقه بندی کنیم: گروه اول، تحقیقات مفهومي و مطالعات موردی با تمرکز بر تعريف 
کارايي   تجربی  آزمايش  به  تحقیقات،  ديگر  گروه  و  است   SCQM رويه هاي  شناسايی  و 
فرآيندهای  رسمی  يکپارچه سازي  و  هماهنگي    SCQM می پردازد.  عملکرد  در   SCQM

کسب وکار )شامل تمام سازمان های شريک در کانال تأمین ( است تا به اندازه گیری، تجزيه 
و تحلیل و بهبود مستمر محصوالت، خدمات، و فرآيندها به منظور ارزش زايی و دستیابی به 
رضايت مشتريان میانی و نهايی در بازار بپردازد. فاستر )SCQM )2008  را به عنوان رويکرد 
مبتنی بر سیستم ها برای  بهبود عملکرد  تعريف کرده است که از فرصت های ايجاد شده از 

طريق ارتباط باالدست و پايین دست با تأمین کنندگان و مشتريان بهره می برد.

1. Foster (2011).
2. Kuei and Madu (2001).
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SCQM 1ـ2. رویه هاي
الف ـ رهبري

کیفیت  رهبري  دانش  مانند  مهارت ها،  است.  ضروری  بسیار   SCQM اجرای  برای  رهبري 
دانش  و  کیفیت  اجرايی  دانش  سیستم،  اجرايی  دانش  اولويت بندی،  توانايی  اجرايی، 
را  ويژگی ها  اين  همه  رهبر  زمانی که  هستند.  مهم  رهبر  يک  برای  تغییر1  مديريت  اجرايی 
مهم  نه تنها  باال  سطح  آموزش  همچنین،  می شود.  آسان تر   SCQM اجرای  موفقیت  دارد، 
است، بلکه عمق دانش در سیستم های کیفیت و برنامه ريزی سیستم نیز ضروری است. اکثر 
موفقیت  به  رسیدن  برای  کوتاه مدت  دستاورد  يک   SCQM اجرای  می کنند  فکر  رهبران 
است. کیفیت رهبري عامل محرکه نوآوری است که نیاز به توضیح نقش ها و مسئولیت های  
دنیلز2،  و  اعتقاد گوين دراجن، گوپال  به  دارد.  منابع  به  مربوط  و تصمیم گیری کلی  تیم ها 
سازمان هايی که رهبران ضعیف دارند، هیچ توانايی ای برای تشخیص حوزه های کارکرد و 
در بخش    SCQM رويه هاي  اجرای  در  رهبر  توسط  می تواند  مثبت  تأثیر  ندارند.  نوآوری 

خدمات به وجود آيد3.

ب ـ تمرکز بر مشتري

تمرکز بر مشتري نشانگر تعهد به مشتريان از طريق ارزيابی عملکرد بوده و شامل رضايت 
مشتری و مشارکت مشتری در طراحی و فرآيندهای بازخورد است. کیفیت طراحی محصول 
به صورت معنادار تحت تأثیر رابطه مثبت يا منفی بین خريداران و تأمین کنندگان قرار دارد. 
ضمن  تأمین کننده  نزديک  روابط  ايجاد  و  کیفیت  از  اطمینان  حصول  بر  که  شرکت هايی 
يکپارچه سازی تأمین کنندگان کلیدی با طراحی محصول و خدمات تمرکز می کنند در بازار 
اظهار  درصد   71 بازاريابی،  ارشد  مدير  از200  نظرسنجی  در  دارند4.  رقابتی  بسیار  ماهیت 
داشتند رضايت مشتری برای مديريت نیازهای هدف کسب وکار بسیار مفید است5. تمرکز 
تولید محصوالت  به  تشويق شرکت ها  برای  راهی  نیز،  است  نوآوری  انگیزه  مشتری که  بر 

1. Antonaros (2010).
2. Govindarajan, Kopalle, and Danneels (2011).
3. Ab Wahid, James Corner, and Tan (2011); Jusoh, ZienYusoff, and Mohtar (2008); NoorHazilah (2009); 

Rohaizan and Tan (2011); Sit, Ooi, Lin, and Chong (2009).
4.  Azar et al. (2010).
5.  Farris et al. (2010).
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جديد مارک دار در بازارهای در حال تغییر، تأمین نیازها و انتظارات مشتريان و اطمینان از 
پراجاگو   با ديدگاه  مطابق  نارور1  و  اسالتر  برای مشتريان است.  ايده های جديد  بودن  مفید 
به محصوالت.  مشتريان  نیاز  میزان  شناسايی  يعنی  مشتری  داشتند رضايت  اظهار  و سوهال2 
تمرکز بر مشتري، سازمان را به نوآوری تشويق می کند، زيرا آن ها بايد به دنبال راه بهتری 
نیاز مشتريان و فراتر از آن باشند و همچنین از تمرکز صريح برای نوآوری از  برای تأمین 

طريق ايجاد ارتباط نوآوری با نیازهای مشتريان برخوردار باشند.

پ ـ آموزش

با کیفیت،  به آمار، مهارت های مربوط به شغل، و اطالعات مرتبط  آموزش، دانش مربوط 
موفقیت  اساسی در  عاملی  و  قرار می دهد  اختیار کارکنان  را در  تکنیک های کیفیت  مانند 
تأثیرگذاری مثبت  به جای  SCQM  در نظر گرفته می شود3. کارمندان ممکن است  اجرای 
نباشند مگر در  متعهد  تغییر  به  و  مقاومت کرده  تغییر  برابر  تغییر، در  اثرات هم افزايی در  و 
مواردی که کارکنان می دانند چگونه مفاهیم يا تکنیک های QM را در شغل خود پیاده سازی 
کنند. برنامه آموزش بايد از طريق برجسته سازی نحوه تأثیر مستقیم QM  بر کارها و رضايت 
مشتری شروع شود4. اين رويکرد به کارکنان کمک می کند مراحل آموزش را فعاالنه طی 
کرده و نقاط ضعف خود را بهبود بخشند. منابع آموزش شامل آموزش در خانه، آموزش های 
بايد  يا زمینه های آموزش، سازمان ها  به اهداف و  بیرونی و ترکیبی از هر دو است5 و بسته 

يک نوع آموزش برای بهبود بهره وری و عملکرد را انتخاب کنند.

ت ـ شراکت تأمین کنندگان استراتژیک

شراکت تأمین کنندگان استراتژيک به عنوان رابطه بلندمدت تا سطح توانايی های عملیاتی و 
به مزيت های گروهی تعريف شده است6. شراکت واقعی  استراتژيک هر يک در دستیابی 

1. Slater and Narver (1998).
2. Prajogo and Sohal (2004).
3. Bou and Beltran (2005); Yusuf et al. (2007).
4. Summers (2009).
5. Goetsch and Davis (2006).
6.  Li et al., 2006b; Li et al., 2005
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زنجیره  در  را  آن  و  بخشیده1  بهبود  را  مسأله  حل  و  برنامه ريزی  توانايی های  عرضه کننده 
سطح  مديريت  با  را  تأمین کننده  مديريت   )2010( همکاران  و  آذر  می کند.  وارد  تأمین 
بادی  تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد. همچنین،  باالتر را بررسی کرده و متوجه شدند 
و همکاران2، بوردونب وکمبرا3 بر مديريت استراتژيک تأمین کننده به عنوان يک عامل بسیار 

مهم در بهبود عملکرد شرکا  تمرکز کردند.

ث ـ آنالیز اطالعات

اطالعات.  کیفیت  و  اطالعات  اشتراک گذاری  است:  بخش  دو  از  متشکل  اطالعات  آنالیز 
اشتراک گذاری اطالعات به عنوان مؤلفه مهمی تلقی می شود و اطالعات اختصاصی با توجه 
به بازار، محصول مشترک، و مشتريان بايد در اختیار اعضای زنجیره تأمین قرار داده شود4، 
اشتراک  به  اطالعات  و  کافی  زمان  اعتبار،  دقت،  به  اطالعات  کیفیت  حوزه ها،  ساير  در 
گذاشته شده، وابسته است5. در بسیاری از مطالعات6، کیفیت اطالعات مشترک بین سازمانی 
با عملکرد ارتباط مستقیمی دارد. عالوه بر اين، بحث نمودند که عدم کیفیت در اطالعات 

نوعی نقص به شمار می آيد، حتی اگر قابل پیاده سازی باشد.

ج ـ رویه هاي داخلی ناب

حذف رويه هاي اتالف، مانند زمان و هزينه در سیستم تولید، به عنوان رويه هاي داخلی ناب 
تلقی می شوند. اين روند با استفاده از کاهش زمان راه اندازی، اندازه های بسیار کوچک و 
ورودی  که  دارد  اشاره  سیستمی  به  »ناب«  اصطالح  می شود7  اجرا  سفارش   بر  مبتنی  تولید 
ارائه  را  متنوع  با محصوالت  انبوه  تولید  منابع دريافت می کند و خروجی  نسبت  به  کمتری 
می دهد. ايده اصلی پشت سیستم ناب حذف آيتم های ناخواسته از سیستم است. در کتاب 

تفکر ناب نوشته وومک و جونز )1996( پنج عامل برای از بین بردن اتالف الزم است: 

1. Gunasekaran et al. (2001).
2.  Boddy et al. (2000).
3.  Bordonaba and Cambra (2009) .
4.  Mentzeret et al. (2001); Li et al. (2006a).
5. Li et al. (2006.).
6. Li et al. (2006); Lyons et al. (2004), Moberget al. (2002).
7.  Womack and Jones (1996); McIvor (2001); Taylor (2007).
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1( فکر کنید به نظر  مشتری چه چیزی واجد ارزش است و چه چیزی خیر
نقاط  برجسته سازی  طريق  از  کامل  ارزش  با  محصوالت  تولید  و  سفارش  طراحی،   )2

ارزش افزوده اما بدون اتالف.
3( انجام اقدامات بدون فوت وقت، وقفه، عقب گرد و غیره.

4(  تولید به موقع محصوالت برای نیازهای مشتری.
5(  کسب موفقیت مداوم با حذف اتالف  محصول. 

بر  مبتنی  تولید  راه اندازی  زمان  کاهش  شامل  سازمان  درون  ناب  داخلی  رويه هاي 
افزايش  و  و سفارش محصوالت  تأمین کنندگان  از  تولید  فرآيند  زمان هاي کوتاه  سفارش، 

عملکرد است.

چ ـ تاخیر

تأمین  زنجیره  بعدی  نقطه  به  عملیات  روند  در  اقدام  چند  يا  يک  انتقال  »تأخیر«،  اصطالح 
است8. سه نوع تأخیر وجود دارد: فرم، زمان و مکان. تأخیر فرم به تأخیر انداختن فعالیت های 
مربوط به فرم و کارکردهای  محصوالت در زنجیره تأمین تا زمان احراز سفارشات مشتري 
اشاره  مشتريان  دريافت سفارشات  تا  در جابه جايی کاال  تأخیر  به  زمانی  تأخیر  دارد.  اشاره 
دادن  قرار  با  پیش  و  پس  جابه جايی  در  محصوالت  انداختن  تأخیر  به  مکانی  تأخیر  دارد. 
موجودی باالدست در يک موقعیت مرکزی اشاره دارد9.  دو عامل در ذهن به منظور تعیین 
 )2 می افتند؛  تعويق  به  مراحل  از  بسیاری  1( چگونه  دارد:  انداختن وجود  تعويق  به  مراحل 

شناسايی اين که کدام گام برای به تعويق انداختن اعمال می شود10.

ح ـ برنامه ریزي استراتژیک

تعیین می کند که آيا يک سازمان در محیط کسب وکار  استراتژيک  اجرای  برنامه ريزي و 
برنامه ريزي  فرايند  موجوديت خود را حفظ می کند )چنهال 2005(.  يا صرفاً  رشد کرده و 
استراتژيک مديريت کیفیت شامل مسائل کیفیت و رضايت مشتری در برنامه استراتژيک و 

8. Beamon (1998); Naylor et al. (1999); Van Hoek et al. (1999).
9. Van Hoek et al. (1999).
10. Beamon (1998).
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عملیاتی می شود1 و  به شرکت ها اجازه می دهد به تنظیم اولويت های صريح و تخصیص منابع 
استراتژيک تالش  پارنل )2003(، مديريت  پیرو ديدگاه  بپردازند.  برای مهم ترين قسمت ها 
استراتژی  انتقادی در زمان فرمول بندی  ارزيابی  با  فلسفی است که در آن، مديران  عینی و 
مواجه اند. تمرکز يک متخصص QM شامل چشم انداز يک رهبر از وضعیت مورد نظر آتی 
به ديدگاه  توجه  با  واقعیت می شود2.   به  استراتژی  و  استراتژی  به  تغییر چشم انداز  سازمان، 
بیکر )2004(، مديران موفق لزوماً بايد التقاطی باشند واز مکاتب فکری متعدد بهره ببرند که 

در قالب تغییرات در محیط های اجتماعی و کاری تعیین می شود.

خ ـ مدیریت فرآیند تولید

به اعتقاد هنری مینتزبرگ، هسته عملیاتی جايی است که در آن بزرگ ترين کار انجام می شود: 
 )c( تبديل ورودی به خروجی )b(  ورودی برای تولید را حفظ می کنند )a( جايی که آن ها
توزيع خروجی؛ و )d( پوشش مستقیم ورودی، انتقال و خروجی 3. سازمان های تولیدی برای 
بهبود  وسیله  به عنوان  را  آنالیز  و  داده ها،  جمع آوری  اندازه گیری،  ارزش  متمادی  سال های 
برای  می تواند  آنالیز  و  اندازه گیری  از  به دست آمده  اطالعات  کرده اند.  درک  فرايندتولید 

ارزيابی ثبات فرآيند، تأمین پیش بینی خروجی، و بهبود در عملیات به کار برده شود.4

د ـ فعالیت تیمي

فعالیت تیمي به همکاری میان همه کارکنان، مشتريان و تأمین کنندگان اشاره دارد. رويه هاي 
متقابل  مسأله  حل  تیم های  و  گروه ها  در  شاغل  کارمندان  مديريت  حاوی  تیمي  فعالیت 
بوون  و  دين  ديدگاه  به  توجه  با  است.  سازمانی  مختلف  واحدهای  سراسر  در  کارکردی 
)1994(، تکنیک های تیم سازی مانند روشن سازی نقش و بازخورد بخشی از رويه هاي فعالیت 
تیمي هستند. سازمان ها بايد به ترويج نوآوری و خالقیت در محیط کار مبادرت کنند. تیم ها 
برای تولید ايده های جديد و خالق جهت ارتباط آن با مديريت دانش ضروری هستند5. به 
اعتقاد پراجاگو و سوهال )2004(، فعالیت تیمي يکی از مؤثرترين کانال های ارتباطات است، 

1. Parast et al. (2011).
2. Parnell (2003).
3. Baker (2004).
4. Schultz (2006).
5. McAdam (2004); Molina et al. (2007).
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و ارتباطات به عنوان عامل تعیین کننده در نوآوری شناخته شده است. فعالیت تیمی مشخص 
می کند که سازمان تا چه اندازه در نوآوری، ايده و يا حرفه جديد خود موفق است6.

1ـ3. نوآوری
ماهیت  درباره  اجماع  يک  به  هنوز  دانشمندان  اين حال  با  نیست؛  جديدی  پديده  نوآوری 
نوآوری، فرآيندها و عوامل تعیین کننده آن و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن بر افراد و جامعه 
دست نیافته اند. کیفیت يک ثبت اختراع در تعداد دفعات حق ثبت اختراع منعکس شده و از 
نظر تعداد اختراعات ثبت شده متعلق به يک شرکت آن را تعريف کرده اند7. محققان ديگر 
اولويت را برحسب اطالعات محصول جديد توسط شرکت8 تعريف کرده اند. هاوگارد و 
سیستم های  و  فرايند،  محصول،  کرده اند:  تعريف  را  نوآوری ها  از  اساسی  نوع  سه  هانسن 
کسب وکار9. به نظر ايشان، نوآوری های سیستم های کسب وکار شامل هر نوآوری می شود 
که در مقوله نوآوري محصول يا فرآيند تولید مطرح نمی شود. مثال ها عبارتند از مديريت 
نوآوري  اندازه گیری  مزيت  هانسن  و  هاوگارد  نوع شناسی  بازاريابی.  و روش های  نوآورانه 
فرآيند تولید بدون محدوديت تکنولوژی دارد که نوآوري فرآيند تولید را تسهیل می کند. 
همان طورکه بتز توصیف می کند، نوآوری های ناپیوسته منتج به ايجاد و يا تغییر ساختارهای 
اساسی،  اصل  می کند.  تقويت  را  موجود  ساختار  مستمر  نوآوری های  می شوند؛  صنعتی 
درجه راديکالی بودن نوآوری است. نوآوری های پیوسته نیز از ماهیت پايدار، تکاملی، و يا 

تدريجی برخوردارند. به طورکلی، نوآوری تأثیر مثبت بر عملکرد سازمان داشته است.

10)OP( 1ـ4. عملکرد سازمانی
تعريف شود11  اقتصادی شرکت  و  مالی  به عنوان عملکرد  )OP( می تواند  عملکرد سازمانی 
OP  می تواند با ROI، سودها، عوايد دارايی و سرمايه و همچنین عملکرد آن در بازار سهام 

6. Prajogo and Sohal (2001, 2003, 2004); Goetsch and Davis (2006); Noe et al. (2000).
7. Gambardella, Harhoff, and Verspagen (2008); Harhoff, Narin, and Scherer (1999); Karki (1997); Rosen-

kopf and Nerkar (2001); Silverberg and Verspagen (2007).
8. Hitt, Hoskisson, Johnson, and Moesel (1996); Katila and Chen (2012).
9. Hovgaard and Hansen (2004).
10. Organizational Performance.
11. Venkatraman and Ranmanujam (1986).
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اندازه گیری شود1. تان )1998( بیان می کند SCQM دو نوع  هدف کوتاه مدت و بلندمدت 
زمان  و  پايین تر  چرخه  يا  و  باال  بهره وری  مانند  جنبه هايی  شامل  کوتاه مدت  اهداف  دارد. 
موجودی می شود، درحالی که اهداف بلندمدت افزايش سود و سهم بازار را دربرمی گیرد. 
با توجه به ديدگاه هلمبرگ )2000(، معیارهای مالی همیشه يک ابزار مفید برای کمک به 
باورند  اين  بر  نیز   )2006( و همکاران  لی  است.  بوده  مختلف  مقايسه عملکرد سازمان های 
افزايش  را   OP بايد  نهايت  در  تأمین  زنجیره  مديريت  در حوزه  سازمانی  رويه  نوع  هر  که 
دهد. هوبارد )2009( راه ديگری برای اندازه گیری عملکرد سازمانی، يعنی کارت امتیازدهی 
موجود  اجتماعی  و  زيست محیطی  مسائل  شامل  که  است  داده  پیشنهاد   )SBSC( متوازن2 
نیز  را  سه گانه  اصلی  موضوعات  همچنین  و  می شود   )BSC( متوازن  امتیازدهی  کارت  در 
دربرمی گیرد. در اين مفهوم، موضوعات اصلی سه گانه به معنای چشم انداز وسیع تر حول همه 
ذينفعان و همچنین مقیاس های  BSC معمول به عنوان يک عامل اندازه گیری عملکرد است. 
عالوه بر اين، فورد و شلنبرگ )OP )1982 را به چهار دسته طبقه بندی کرده اند: پیامدهای 
رفتاری، غیررفتاری، خواسته و ناخواسته. ون کاترمن و رن منجمن )1986(  معتقدند عملکرد 
سازمانی نه تنها عملکرد مالی بلکه عملکرد کسب وکار را شامل می شود که حاوی هر دو جنبه 
 مالی و غیر مالی در يک دامنه وسیع تر OP است. از نظر ايشان، عملکرد مالی در مقايسه با 
عملکرد کسب وکار محدودتر است. در عملکرد مالی، فرض می شود هدف نهايی شرکت 
مالی  نتايج  شاخص های  از  استفاده  با  که  است  اقتصادی  سودهای  رساندن  حداکثر  به 
 ،ROI ،اندازه گیری شدند. اين شاخص ها می توانند شامل سودها، رشد فروش، عوايد فروش

سود هر سهم، و... باشد. 

1ـ5. پس زمینه و فرضیه تحقیق
1ـ1ـ5. رویه هاي SCQM و عملکرد سازمانی

H1  رهبري به صورت مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

با  آن ها  ترکیب  و  داخلی  فعالیت های  کنترل  توانايی  به عنوان  را  رهبري   )1982( دمینگ 
به ديدگاه  با توجه  نیازهای مصرف کنندگان تعريف می کند.  تأمین  نهايت  چشم انداز و در 

1. Garcia, 2002; Tharenou, Saks and Moore (2007).
2. Sustainable Balanced Scorecard.
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آهیر و همکاران، مديريت ارشد مسئول تأمین منابع به صورت کاربرد بهینه است، همچنین 
آموزش کارکنان، پیاده سازی تیم، انتقال ارزش هايشان و ارائه منابع کافی به آن ها به منظور 

بهبود بهره وری تولید تأثیر می گذارد1.

H2  تمرکز بر مشتري به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

تمرکز بر مشتري شاخص عملکرد کلیدی شرکت ها است. در يک بازار رقابتی که در آن 
عامل  يک  به عنوان  مشتری  رضايت  می پردازند،  رقابت  به  مشتريان  جذب  برای  شرکت ها 
متمايز کلیدی ديده می شود و به طور فزاينده به عنصر کلیدی استراتژی کسب وکار تبديل 
شده است. عالوه بر اين، شیب نزولی رتبه بندی مشتريان، هشداری است درباره مشکالتی 
مشتريان  تجاری  نام  يک  هنگامی که  دهد.  قرار  تحت تأثیر  را  سود  و  فروش  می تواند  که 
و  مجانی  همزمان،  که  می يابد  دست  کالمي  بازاريابی  مثبت  به  دستاوردهای  دارد،  وفادار 
نمايند.  مبادرت  مشتری  رضايت  حفظ  به  سازمان ها  است  ضروری  بنابراين،  مؤثرند.  بسیار 
برای انجام اين کار، بايد ابزار معتبری برای اندازه گیری رضايت وجود داشته باشد. اين روند 
معموالً با طرح اين پرسش از مشتريان انجام می شود که آيا محصول و يا خدمات مجموعه 
اندازه گیری  برای  مهمی  ابزار  انتظار،  بنابراين،  خیر؟  يا  ساخته  برآورده  را  آن ها  انتظارات 

رضايت است.

H3  تعلیم و آموزش به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

يادگیری  همچنین  و  آموزش  است2.  توسعه  و  آموزش  نیازمند  شرکت،  انسانی«  »نیروی 
تکنیک هايی مانند انديشه پروری که برای تجهیز کارکنان به ابزارهای ضروری، برای انجام 
به  شکل دادن  برای  بايد  که  است  اين   QM فلسفه  اين،  بر  عالوه  هستند3.  مهم   QM مؤثر 

فرهنگ سازمانی، نگرش افراد تغییر يابد.

H4 شراکت استراتژیک تأمین کنندگان به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

شراکت عرضه کنندگان استراتژيک به عنوان »رابطه طراحی شده بلندمدت به اهرم قابلیت های 

1. Reed et al. (2000); Wilson and Collier (2000).
2. Dean and Bowen (1994); Sitkin et al. (1994); Hackman and Wageman (1995).
3. e.g. Ahire et al. (1996); Hackman and Wageman (1995).
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استراتژيک و عملیاتی سازمان های مشارکتی فردی برای رسیدن به سودهای معنادار هريک از 
طرفین« تعريف شده است1. شراکت تأمین کنندگان برنامه ريزی متقابل و حل مشکل را تشويق 
می کند2 و در راه اندازی يک زنجیره تأمین پیشرو حیاتی است. آذر و همکاران )2009(، تأثیر 
مديريت تأمین کننده بر عملکرد را بررسی کرده  و متوجه شده اند مديريت مؤثر تأمین کننده 

به طور مستقیم با سطح باالتر عملکرد در ارتباط است.

H5 آنالیز اطالعات به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

به  به اشتراک گذاری اطالعات و کیفیت اطالعات.  آنالیز اطالعات شامل دو بخش است: 
بازار  تعريف شده اطالعات محصول،  به عنوان درجه  را می توان  اشتراک گذاری اطالعات 
کیفیت  حال،  اين  با  می شود.3  ابالغ  تأمین  زنجیره  اعضای  میان  در  که  دانست  مشتری  و 
نشان می دهد مديريت  اطالعات است4. همچنین، مطالعات  اعتبار  و  اطالعات، درجه دقت 

مؤثر زنجیره تأمین منجر به عملکرد بهتر می شود5.

H6 رویه هاي داخلی ناب به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

رويه هايی که حذف هر نوع اتالف، مانند زمان و پول را با کاهش زمان راه اندازی و کاهش 
زياد اندازه يا ابعاد محقق می سازند به عنوان رويه هاي ناب شناخته شده اند6. کلمه »ناب« برای 
توصیف روندی استفاده می شود و »حذف اتالف«، يک مفهوم اساسی در تولید ناب است. 

وومک و جونز )1996( چنین نوشته اند: 

»"تفکر ناب" که در آن پنج ويژگی برای از بین بردن اتالف شناسايی شده، عبارت 
است از: 1( شناسايی و تشخیص بخش های ارزش زايی ضروری و غیرضروری  برای 
نیاز برای سفارش مواد و تولید آن به منظور  مشتريان، 2 ( تعیین تمام مراحل مورد 
هیچ  به طوری که  ضروری  تدابیر  اخذ   )3 افزوده،  ارزش  بدون  بخش های  تشخیص 
ضرورتی برای عقب گرد يا میانبر وجود نداشته باشد، 4( انجام به موقع آن  بايد برای 

1. Li et al., 2006b; Li et al., 2005
2. Gunasekaranet al. (2001).
3. Mentzeret al. (2001); Li et al. (2006a).
4. Li et al. (2006b).
5. Li et al. (2006); Lyons et al. (2004), Moberg et al. (2002).
6. Womack and Jones (1996); McIvor (2001); Taylor (1999).
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تکمیل   برای  تالش   )5 و  می شود  خريداری  مشتريان  توسط  که  باشد  محصوالتی 
اين روند با حذف هر اقدامی که به نظر می رسد علت اتالف است. با استفاده از اين 
اصول برای کاهش زمان هاي فرآيند تولید، زمان راه اندازی، تولید بر مبنای سفارش 

و کارهای دفتری، می توانند به عملکرد کارآمد منجر شوند.«

H7 تأخیر به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

تاخیر می تواند به شرکت کمک کند تا از نظر نوآوری محصوالت جديد و يا بهبود محصوالت 
موجود به منظور مقابله با مشخصات در حال تغییر مشتری منعطف باشد1 و از طريق عدم تمايز  
مواد برای يک مدت طوالنی،  به سازمان اجازه می دهد نیازهای مشتری را با بیشترين سرعت 

ممکن تأمین کرده و باعث کاهش هزينه های زنجیره تأمین  شود2.

H8 برنامه ریزي استراتژیک به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

يا صرفاً  و  يافته  آيا يک سازمان رشد  تعیین می کنند که  استراتژيک  اجرای  و  برنامه ريزي 
تأکید  نیز  چارلز4  و  وايد  کروم  می کند3.  حفظ  کسب وکار  محیط  در  را  خود  موجوديت 
کردند جنبه های استراتژيک کیفیت توسط مديريت ارشد در روند برنامه ريزي استراتژيک 

شناسايی شده و مورد استقبال قرار می گیرند.

H9 مدیریت فرآیند تولید به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

بررسی مديريت فرآيند تولید همه محصوالت کلیدی، خدمات و فرايندهای سازمانی برای 
در  اورتايزتل5،  ـ  پدرمو  مشابه،  به طور  سازمانی  حمايت  و  سازمان   و  مشتری  ارزش زايی 
مطالعه تجربی از 102 شرکت ماشین آالت و ابزار نتیجه گرفتند که مديريت فرآيند تولید از 

قدرت توضیح  بیشتر  قابلیت کسب وکار برخوردار است.

1. Waller et al. (2000).
2. Lee and Billington (1995); Van Hoek et al. (1999).
3. Chenhall (2005).
4. Krumwiede and Charles (2006).
5. Perdomo-Ortizetal (2006).
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H10 فعالیت تیمي به طور مثبت با عملکرد سازمانی در ارتباط است.

يک رابطه مثبت بین فعالیت تیمي و عملکرد عملیاتی وجود دارد. در مطالعه يک تولید کننده 
پارچه، همیلتون و همکاران1 نشان دادند بهره وری تیم حدود 18 درصد افزايش يافته است. با 
توجه به ديدگاه کوهن و همکاران2، شکلی از سازمان کار شامل تیم ها و مشارکت کارکنان 
شرح  مديريت،  اليه های  تعداد  کاهش  دارد.  بهره وری  و  کیفیت  بر  معناداری  تأثیر  قوی 
انعطاف پذير شغلی و معرفی فعالیت تیمي همه و همه به طور مثبت با نتايج مختلف عملیاتی 

در مطالعه بیکن بیلیتون3 ارتباط دارند.

SCQM 1ـ5ـ2. رویه ها  و نوآوری
H11 رهبري به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است.

در  همگان  نقش  و  وظايف  تعريف   به  زيرا  است  سازمان  اساسی  بخش  يک  رهبري 
تصمیم گیری و همچنین تمرکز بر نوآوری کمک می کند تا قادر به ايجاد تعادل در تمرکز، 
خلق  به  منجر  می توانند  ضعیف  رهبري  با  سازمان ها  باشد.  تولید  واقعی  فرآيند  و  نوآوری 
به قوی ترشدن دارند،  نیاز   SCQM ارشد  بی اثر و روابط خصمانه شوند4. مديريت  تیم های 

زيرا بر بسیاری از ارکان سازمان ها تأثیر می گذارد5. 

H12 تمرکز بر مشتري به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است.

نقش تمرکز بر مشتري يکی از ويژگی های مورد بحِث ايجاد انگیزه در نوآوری است. توجه به 
ديدگاه تمرکز بر مشتری چیزی است که کارکنان را همواره به سمت درک نیازهای مشتری و 
تأمین آن ها و يا فراتر از انتظارات مشتری از طريق توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه سوق 
می دهد. برخی نويسندگان مانند اسالتر و نارور6 بر اين باورند که تمرکز بر مشتري تأثیری منفی 
بر شرکت می گذارد، زيرا از آن جاکه تنها حول خواسته مشتری دور می زند، سازمان را برخالف 

1. Hamilton et al. (2003).
2. Cohen et al. (1996).
3. Bacon and Blyton (2003).
4. Govindarajan, Kopalle, and Danneels (2011).
5. Ab Wahid, James Corner, and Tan (2011); Ang, et al. (2011); Jusoh, ZienYusoff, and Mohtar (2008); 

Rohaizan and Tan (2011); Sit, Ooi, Lin, and Chong (2009).
6. Slater and Narver (1998), cited in Prajogo and Sohal (2004).
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سازمان فعال تعاملی تر می سازد. تمرکز بر مشتري، سازمان را تشويق به نوآوری می کند، زيرا بايد 
به دنبال راه بهتری برای تأمین نیاز مشتريان و فراتر از آن باشند و همچنین از قابلیت  تمرکز صريح 

بر نوآوری از طريق ايجاد ارتباط نوآوری با نیازهای مشتريان برخوردار باشند1.

H13 تعلیم و آموزش به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است.

پیرو ديدگاه آگیون و همکاران2، می توان چنین استدالل کرد که نوآوری تنها راه برای يک 
شرکت جهت جلوگیری از ورود ساير رقبا و غلبه بر رقابت است.

به  اکثراً  شرکت  متصديان  باشند.  داشته  نوآوری  مداوم  به طور  بايد  مقامات  بنابراين، 
شرکت  داخلی  دانش  برای  تقاضا  خود،  نوبه  به  امر  اين  که  می کنند  تکیه  روتین  نوآوری 
متشکل از دانش مبتنی بر تجربه سابق را درپی دارد که در نیروی کار و آخرين دانش فنی، 
همراه با مهارت های الزم برای اجرای موفقیت آمیز آن تجسم يافته است. اطمینان از اين امر 
که دانش حاوی مقادير مناسبی از هر دو نوع دانش است، می تواند از طريق میانگین گردش 
مالی   در نیروی کار همراه با آموزش مستمر در آخرين فناوری حاصل شود. بر اين اساس، 
به  مداوم  به طور  بايد  نوآوری  و  فناوری  مرز  در  موفق  و  فعال  شرکت های  می شود  فرض 

آموزش مستمر تکیه کنند، زيرا نوآوری روتین به راحتی به دست نمی آيد.

 H14  شراکت استراتژیک عرضه کنندگان به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است.

شراکت استراتژيک تأمین کنندگان به عنوان »رابطه طوالنی مدت طراحی شده برای کاربرد 
به  رسیدن  برای  فردی  مشارکتی  سازمان های  عملیاتی  و  استراتژيک  ابلیت های  ق اهرمی 
سودهای معنادار هريک از طرفین« تعريف شده است3. تحويل جدی محصوالت نوآورانه 
به قابلیت های مواد اولیه و عرضه کنندگان خدمات متکی است. همچنین، يک سابقه عالی 
مديريت ارتباط با عرضه کنندگان براساس پیگیری تأمین نیازها از طريق نوآوری در محصول 
از توانايی ها و  به عنوان يکی  تأمین کننده  با کیفیت وجود دارد. مديريت روابط  و خدمات 
ظرفیت های اصلی به شمار می آيد و شرکت ها همچنان به دنبال راه های بهبود تأثیرگذاري و 

بهره وری از طريق همکاری هستند.

1. Prajogo and Sohal (2004).
2. Aghion et al. (2009).
3. Li et al. (2006)b; Li et al. (2005).
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H15  آنالیز اطالعات به طور مثبت با نوآوری در ارتباط  است.

داده های کیفیت می توانند نقش کلیدی در دستیابی به نوآوری را بازی کنند؛ برای مثال در 
مطالعه تجربی 45 شرکت بزرگ چندملیتی، چنین مشاهده شد که مديريت داده های کیفیت 
يکی از مهم ترين رويه هاي SCQM است که می تواند برای فعالیت های نوآورانه قابل اجرا 
باشد. در امتداد همین تفکر، محقق پی برد که رويه هاي SCQM به توسعه اعتماد در اعتبار 
استدالل  متر- دورا1  اساس،  اين  بر  داده های علمی کمک می کنند.  تمام  اطمینان  قابلیت  و 
کردند که مديريت داده برای حصول به نوآوری اهمیت دارد، به خصوص زمانی که طرفین 
متعدد در يک پروژه نوآوری واحد حضور داشته باشند. دريافت اطالعات به موقع به سازمان 
کمک می کند تا سريع اقدام کرده و محصوالت جديد را معرفی کند. همچنین، تصمیمات 
اخذشده توسط مديران بايد حاوی آنالیز عمیق و بررسی اطالعات مناسب باشد. مديران در 
حوزه کیفیت به ارائه داده های مناسب و به موقع به تمام کارکنان و تأمین کنندگان به منظور 

بهبود اثربخشی، کارايی و نوآوری مبادرت می کنند.

H16 رویه هاي داخلی ناب به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است.

مفاهیم کلیدی در فرهنگ ناب، طراحی ناب، مديريت زنجیره تأمین ناب، و مديريت منابع 
انسانی ناب با عوامل کلیدی و يا عوامل بازدارنده فرهنگ نوآوری، انواع مختلف نوآوری و 
خالقیت مقايسه می شوند. با توجه به استاندارد خشک و محدود شدن به بهره وری، مديريت 
ناب اهداف و دستورالعمل ها را مشخص می کند و فضای کمتری برای تفکر خالق و نوآوری 
در نظر می گیرد2. هدف اساسی حذف اتالف است که معموالً به يک فرهنگ ناب تغییر  يابد 
تا هر فرم تنبلی3  و خطرات 4 را کاهش دهد که همه آن ها برای تسهیل نوآوری مهم هستند5؛ 
افزايش  مثبت در  تأثیر  از يک  احتمال زياد  به  ناب  بهبود مستمر در  ابتکار عمل  در حالی که 
نوآوري فرآيند تولید، فرهنگ ناب به منظور کاهش تنبلی، خطرات و قابلیت تغییر برخوردار 
است و انتظار می رود تأثیری منفی بر فرهنگ يک شرکت برای تقويت نوآوری ها داشته باشد.

1. Mathur-DeVre (2000).
2. Van de Ven (1986).
3. Melnyk (2007).
4. Hale and Kubiak (2007 ). Browning and Heath (2009).
5. Melnyk (2007); Gopalakrishnan and Damanpour (1997).
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H17 تأخیر به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است.

به طورکلی تأخیر در شرايط زير مفید است: محصوالت نوآورانه1، محصوالتی با تراکم باال 
قطعیت  عدم  و  پايین  تعدد  تحويل طوالنی،  زمان  از  که  آن هايی  وسیع تر،  طیف  يا يک  و 

باالی تقاضا  و يا واحدهای تولیدی با صرفه جويی پايین در هزينه برخوردار هستند2.

H18 برنامه ریزي استراتژیک به طور مثبت با نوآوری در ارتباط  است.

يا صرفاً  تعیین می کند که آيا يک سازمان رشد کرده و  استراتژيک  اجرای  برنامه ريزي و 
موجوديت خود را در محیط کسب وکار حفظ می کند3. پدورمو اورتیز و همکاران4 تأکید 
يک  در  می دهد5.  قرار  تحت تأثیر  را  نوآوری  قابلیت  استراتژيک،  برنامه ريزي  که  کردند 
مطالعه از 130 بخش R & D شرکت های تولیدی پی بردند برنامه ريزي استراتژيک به طور 
تولید  از 102 شرکت  ارتباط دارد. همچنین، در مطالعه تجربی  نوآوری  با  مثبت  مستقیم و 
توضیحی  قدرت  از  استراتژيک  برنامه ريزي  که  رسیدند  نتیجه  اين  به  ابزار  و  ماشین آالت 

بیشتری حول قابلیت نوآوری کسب وکار برخوردار است.

H19 مدیریت فرایند تولید به طور مثبت با نوآوری در ارتباط  است.

و  هوانگ  می دهد.  پوشش  را  نوآوری  و  تولید  فرآيند  مديريت  بین  رابطه  تجربی  مطالعات 
همکاران6، در مطالعه تجربی از 204 شرکت تولیدی و خدماتی نشان دادند مديريت فرآيند 
تولید به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است، مانند تعداد محصوالت جديد و تعداد راه حل های 
عملی جديد. به طور مشابه، پدورمو اورتیز و همکاران  )2006( در مطالعه تجربی از 102 شرکت 
تولید ماشین آالت و ابزار، نتیجه گرفتند که مديريت فرآيند تولید از قدرت توضیحی بیشتری 
حول قابلیت نوآوری کسب وکار برخوردار است. پدورمو اورتیز و همکاران7 تأکید کردند که 

مديريت فرآيند تولید به طور فوق العاده قابلیت نوآوری را تحت تأثیر قرار می دهد.

1. Fisher et al. (1994); Fisher (1997 ).
2. پگ و کوپر )1998(.

3. Chenhall (2005).
4. Perdomo-Ortiz et al. (2006).
5. Prajogo and Hong (2008).
6. Hoang et al. (2006).
7. Perdomo-Ortizetal (2006).
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  H20 فعالیت تیمي به طور مثبت با نوآوری در ارتباط است.

کارکنان خود  به  بايد  سازمان ها  که  است  طراحی شده  ديدگاه  اين  SCQM  حول  فلسفه 
برای تفکر مستمر در قبال ايده های جديد و راه های بهبود انگیزه دهند. پراجاگو و سوهال 
و  است  ارتباطات  کانال های  مؤثر ترين  از  يکی  تیمی  فعالیت  که  شدند  يادآور   1)2004(
کمک  تیمي  فعالیت  است.  شده  شناخته  نوآوری  در  تعیین کننده  عامل  به عنوان  ارتباطات 
می کند تا موفقیت شرکت، ترويج ايده ها و نگرش ريسک به امید افزايش انتظارات مشتری 

افزايش يابد2.

1ـ5ـ3. نوآوری و عملکرد سازمانی

وقتی عملکرد سازمانی مثبت است، نشان می دهد که استراتژی های سازمان اعمال می شوند. 
می گويد  که  کینزی  مک  جهانی  نظرسنجی  نمونه   از  و   3  )2005( همکاران،  و  جرسکی 
»نوآوری بیشتر برای رشد يک شرکت مورد نیاز است« استفاده نمودند. نقطه نظر اقتصادی 
نیز می گويد اين سازمان ها که رشد می کنند فرهنگ نوآورانه را تقويت می کنند4. براساس 
تحقیق منسفیلد5 که طی دوره 40 ساله در بخش فوالد و نفت انجام شد، شرکت های نوآور 
از رشد سريع تری نسبت به يک گروه نمونه غیرنوآور برخوردار بودند. همچنین، شرر6 در 
تحقیق دريافت شرکت هايی که خالقانه تر بودند گزارش سود و نرخ رشد فروش باالتر را 

ارائه می کنند.
مشاهده  چنین  و  کرده  مطالعه  را  بريتانیا  بزرگ  شرکت   539 مشین7  و  جرسکی 
و  کرده  رشد  سريع تر  داشته اند،  نوآوری   1983-1972 طول  در  که  مورد   98 از  کردند 
پی بردند  رائو8  و  کد  داشته اند.  بیشتری  سودآوری  خود  غیرنوآور  همتايان  با  مقايسه  در 
شرکت های نوآور نرخ رشد باالتر و عملکرد برتر را تجربه می کنند. براساس استدالل فوق، 
آشکار است که نوآوری نقش معنادار در رشد شرکت يا از طريق افزايش فروش و يا خريد 

1. Prajogo and Sohal (2004).
2. Prajogo and Sohal (2001, 2003, 2004); Goetsch and Davis (2006); Noe et al. (2000).
3. Geroski et al. (2005).
4. Geroski (2005).
5. Mansfield (1962).
6. Scherer (1965).
7. Geroski and Machin (1992).
8. Coad and Rao (2008).
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دارايی ها ايفا می کند که منجر به فرضیه ذيل می شود:
H21 عملکرد سازمانی با نوآوری های   شرکت به طور مثبت ارتباط خواهد داشت. ●

H22 تمرکز بر مشتري منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآوری می شود. ●

H23   آنالیز اطالعات منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآوری می شود. ●

نوآوری  ● نقش واسطه ای  با  به عملکرد سازمانی  منجر  ناب  H24   رويه هاي داخلی 

می شود.
نوآوری  ● واسطه ای  نقش  با  سازمانی  عملکرد  به  منجر  تولید  فرآيند  مديريت    H25

می شود.
H26 تأخیر منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآور می شود.. ●

H27  برنامه ريزي استراتژيک منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآوری  ●

می شود.
H28   شراکت استراتژيک تأمین کننده منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای  ●

نوآوری می شود.
H29  آموزش و تعلیم منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآوری می شود. ●

H30  فعالیت تیمي منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآوری می شود. ●

H31  رهبري منجر به عملکرد سازمانی با نقش واسطه ای نوآوری می شود. ●

2. چارچوب مفهومي

رويه هاي بین  نزديک  رابطه  يک  حول  محققان  از  بسیاری  نظری،  مطالعات  براساس 
SCQM )رهبري، تمرکز بر مشتري، آموزش و تعلیم ، فعالیت تیمي، شراکت استراتژيک 

تحلیل  و  تجزيه  استراتژيک،  برنامه ريزي  تأخیر،  ناب،  داخلی  رويه هاي  تأمین کنندگان، 
اطالعات و مديريت فرآيند تولید(، نوآوری و عملکرد سازمانی اجماع نظر دارند1.

مدل  مطالعه يک  اين  لذا  است.  ارتباط  در  نوآوری  با  مثبت  به طور  تیمي  فعالیت   H20

جديد رويه هاي SCQM، نوآوری و عملکرد سازمانی را پیشنهاد می کند )شکل 1(.

1. Prajogo and Sohal (2001, 2003, 2004); Goetsch and Davis (2006); Noe et al. (2000); Li et al. (2006); 
Lyons et al. (2004), Moberg et al. (2002).
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شکل 1ـ چارچوب مفهومي

3. روش تحقیق

پژوهش های کّمی با استفاده از يک نظرسنجی، متدولوژي مورد نظر برای اين مطالعه است. 
مطالعه کمی معموالً تعداد زيادی از شرکت کنندگان را فراخوان می کند، متغیرها را از نظر 
تصاوير توضیح می دهد، تجزيه و تحلیل آماری را ارائه می کند، فرضیه ها را تست کرده و 
است که  پديده هايی  اندازه گیری  مطالعه  اين  ارزيابی می کند. هدف  را  متغیرها  بین  روابط 
دريافت  مناسب  راه  به عنوان  نظرسنجی  از  آن  در  که  نیستند،  مشاهده  قابل  مستقیم  به طور 
يافته ها از يک جمعیت بزرگ در يک زمان در نظر گرفته شده است. همچنین، از انطباق و 

ارسال پرسشنامه نیز در اين تحقیق استفاده شده است.

3ـ1. جمعیت آماري و نمونه برداری
جمعیت آماري اين مطالعه تأمین کنندگان ايران خودرو )IKCO( است. هر شرکت سه بخش 



بعرتی ای.مع فا فمار م یعیس نمیمس زنیمعه ایممد بع امییع   ر تنبسااا 81

اصلی باالدست، مرکزی و پايین دست دارد. بخش پايین دست شامل فروشندگان و مشتريان 
نهايی است. در ايران، صنعت خودرو برای اولین بار در دهه 1960 با ورود تولید کنندگان خودرو 
خارجی توسعه يافت. اين صنعت سال های سال در حال رشد بوده و به يکی از فعالیت های 
کلیدی اقتصادی ايران پس از تولید نفت تبديل شده است. همچنین، در صنعت خودرو ايران، 
غالب تولید در شراکت با دو غول خودرو دولتی، ايران خودرو ـ سايپا صورت می گیرد که 
حدود 65 درصد بازار اتومبیل های سواری و وسايل نقلیه تجاری را به خود اختصاص داده 
است. براساس ويژگی های ناهمگن جمعیت، روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری 
داده ها استفاده می شود، زيرا اين روش به محقق کمک می کند تا اطمینان يابد که نمونه موجود 
به همان روش جمعیت آماری توزيع می شود. اصل نمونه گیری تصادفی ساده اين است که هر 
شئی دارای همان احتمال انتخاب شدن است1. در مطالعه حاضر، قالب نمونه مبتنی بر آمار ارائه 
شده توسط شرکت ايران خودرو و نظرسنجی ISO- )2012( است که تعداد جمعیت فعلی 
ISO / TS16949 شرکت های مجاز مبتنی بر ابعاد صنعت و شرکت را تعیین می کند )جدول 1(

جدول 1ـ چارچوب نمونه براساس اندازه و نوع صنعت

صنعت

تأمین کنندگان 
کوچک

تأمین کنندگان 
متوسط

تأمین کنندگان 
کلبزرگ

بیش از 100≥50 بین 100≥≥10  بین 50≥

درصدتعداددر صدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

10312861064825330برق

1421712715881035742فلز

921174974924028پلیمر

337402873422627850100کل

بر اين اساس، حجم نمونه در اين مطالعه 272 خواهد بود. جدول )2( توزيع حجم نمونه 
اين مطالعه را براساس اندازه و نوع صنعت نشان می دهد.

1. Bryman, 2006
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جدول 2ـ توزیع اندازه نمونه براساس اندازه و نوع صنعت

بخش وابسته
توزیع قالب نمونه

اندازه نمونه
بزرگمتوسطکوچک

33282081برق

454128114فلز

29242477پلیمر

1079272272کل

3ـ2. گردآوري داده ها
گام اول گردآوري داده ها برای کسب مجوز کتبی از شرکت جهت نظرسنجی از کارکنان بود. 
اين نظرسنجی از طريق يک لینک در ايمیل دعوت برای نظرسنجی شرکت کنندگان صورت 
گرفت که شرکت کنندگان را به سايت نظرسنجی در Zoomerang.com متصل می کرد. در 
مجموع 360 مدير ارشد و سطح اجرايی در اين نظرسنجی شرکت کرده و حدود 305 پرسشنامه 
يا 84/72 درصد به محقق عودت داده شد. از مجموع 305 مورد، تنها 4/92 درصد )F = 15( با 
توجه به پاسخ های ناقص و معیوب داده شده توسط پاسخ دهندگان قابل استفاده نبود. لذا پژوهش 
از 290 مجموعه پرسشنامه )95/08 درصد( به عنوان پاسخ به شش هدف پژوهش استفاده می کند.

3ـ3. مقیاس ها
SCQM 3ـ3ـ1. رویه هاي

ايران  برای صنعت خودرو در   SCQM اندازه گیری رويه هاي يک  اين مطالعه، آيتم های  در 
در  دانشگاهی  کارشناس   چهار  محتوا،  روايي  بهبود  برای  شدند.  ارائه  تحقیقات1  براساس 
SCQM و سه کارشناس صنعت خودرو در ايران اين آيتم های اندازه گیری را ارزيابی می کنند. 

در نتیجه، رويه هاي SCQM شامل، تعهد مديريت ارشد، تمرکز بر مشتري و ارتباط، آموزش 
و تعلیم، فعالیت تیمي، شراکت استراتژيک تأمین کنندگان، آنالیز اطالعات و رويه هاي داخلی 

1. Li et al. (2006), Min and Mentzer (2004), Tan et al. (2002), Lee and Kincade (2003), Zu et al. (2008), 
Flynn et al. (1995), Flynn and Flynn (2005), Flynn and Saladin (2006), Chin et al. (2004), Kaynak (2003), 
Saraph et al. (1989).
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ناب می شود. آيتم ها در مقیاس پنج نقطه ای از 1 )اصاًل اجرا نشده( تا 5 )به طور کامل اجراشده(  
اندازه گیری می شوند.

الف ـ نوآوری

تحقیقات1  براساس  ايران  در  خودرو  صنعت  برای  مطالعه  اين  در  نوآوری  اندازه گیری 
عبارتند  مطالعه  اين  در  به کاررفته  نوآوری های  مطالعات، چهار  اين  براساس  و  يافته  توسعه 
و  محصول  راديکال  نوآوری  تولید،  فرآيند  تدريجی  نوآوري  کاال،  تدريجی  نوآوری  از 
اندازه گیری  نقطه ای  پنج  مقیاس  براساس  آيتم ها  تولید. همچنین،  فرآيند  راديکال  نوآوري 

می شوند که از 1 )اصاًل اجرا نشده( تا 5 )به طورکامل اجرا شده( را شامل می شود. 

ب ـ عملکرد سازمانی

برای  اندازه گیری  است.   SCM در  بحث  مورد  موضوع  يک  سازمانی  عملکرد  اندازه گیری 
عملکرد سازمانی بايد اطالعات روشنگری از جنبه های مختلف SCQM، هم در داخل سازمان 
و در ارتباط با تأمین کننده ارائه دهد. در اين مطالعه، عملکرد سازمانی از نظر مالی و عملیاتی 
اندازه گیری شده و آيتم های اندازه گیری عملکرد سازمانی براساس مطالعات انجام شده 2 اصالح 
شده است. اين آيتم ها مقیاس 5 نقطه اي دارند )1 = کاهش معنادار، 2=کاهش، 3=  مانند قبل، 
4= افزايش، 5= افزايش معنادار، 6= قابل اجرا نیست( تا  عملکرد سازمانی را اندازه گیری کند.

4. نتایج
اولین گام در آنالیز PLS ،3 تجزيه و تحلیل مدل اندازه گیری )و يا مدل بیرونی( برای تعیین 
چگونگی اعمال شاخص ها )سؤاالت خاص( بر ساختارهای نظری تعريف شده است. بررسی 
مدل بیرونی نشان می دهد اين آيتم ها در حال اندازه گیری ساختارهای سنجش  طراحی شده 
چاين4،  ديدگاه  به  توجه  با  است.  قابل اعتماد  تحقیق  ابزار  می دهد  اطمینان  بنابراين،  و  بوده 
اين مقدار  نتايج، تمام عناصر  براساس  باشد. همچنین،  از 0/707  بیشتر  بايد  استاندارد  کاربرد 

1. Hagendoornand Cloodt (2003), Roberts and Amit (2003), Mansfield (1996), Geroski (2000), Weerawar-
dena (2003 Chesbrough et al., (2006) and Coad and Rao (2008).

2. Bowersox et al. (1999), Gunasekaran et al. (2004), Lin et al. (2005), Soosay and Chapman (2006)
3. partial least squares
4. Chin (1998).
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0/707 استاندارد تجويزشده توسط چاين )1998( را رعايت می کنند، مبنی بر اين که مقیاس ها 
اعتبار  و  مقیاس  هر  در  آيتم ها  تعداد  نتايج  برخوردارند.  کافی  اعتبار  از  جداگانه  به صورت 
ترکیبی برای هر ساختاررا نشان می دهد. همچنین، چاين )1998( توصیه می کند تمام متغیرها 
با حداقل 0/80 قابل اعتماد باشند و نتايج نیز نشان می دهد تمام متغیرها  قدر توصیه شده 0/80 
را تأمین کرده و در نتیجه قابل اعتمادند. اولین مرحله اعتبارسنجی مدل اندازه گیری اين مقاله، 
بررسی روايي همگرا است. روايي همگرا به توافق میان مقیاس ها اشاره دارد که از لحاظ نظری 
به يکديگر مرتبط می باشند. میانگین مقادير استخراج شده واريانس  AVE (AVE) به مقدار 
واريانس توصیف شده از طريق اين ساختار به صورت نسبت مقادير حاصله و خطای اندازه گیری 
دست می يابد. بنابراين، يک قدر باالی 0/50 نشان می دهد که اين واريانس بزرگ تر از خطای 
اندازه گیری است که يک روايي همگرا را نمايش می دهد. امتیازات AVE ساختار ها بین 0/55 
با بررسی  به طورکلی،  ارائه می دهد.  از روايي همگرا را  بارزتری  و 0/78 هستند که مصداق 

امتیازات  AVE، می توان گفت ساختارهای اصلی، روايي همگرا را نشان می دهند.

4ـ1. روایی تفکیکی

براساس جدول  متفاوتند.  از يکديگر  نشان  دهد همه ساختار ها  تا  اجرا شد  تفکیکی  روايی 
)3( تمام ساختار ها از يکديگر متفاوت بوده است. اندازه قطری نیز ريشه دوم مقادير AVE هر 
ساختار را نشان می دهد و اين مقادير باالتر از ديگر مقادير همبستگی در میان ساختارها بودند.

جدول 3 ـ ارزیابی روایی تفکیکی

CFIAILPINNOPSSPTAELEADTW

CF0.813

IA0.4940.814

ILP0.5260.7220.797

INNO0.4250.4450.4310.810

OP0.5920.7410.7390.5410.750

SSP0.3650.3280.2920.5210.4080.774

TAE0.1710.1140.1470.1920.1510.0160.842

LEAD0.030-0.033-0.0140.1280.019-0.0050.1070.848

TW-0.046-0.032-0.0140.193-0.0310.085-0.219-0.1760.944
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4ـ2. بارگذاري هاي متقاطع

متقاطع  بارگذاري هاي  بررسی  تفکیکی  روايی  بررسی  شايع  رويکردهای  از  ديگر  يکی 
انجام  به عنوان وسیله  متقاطع  بارگذاري هاي  بررسی  است1.  مدل  در  آيتم های گنجانده شده 
آنالیز تأيیدی در PLS محسوب می شود. همچنین، برای نشان دادن روايی تفکیکی، اطالعات 
آيتم ها و داده های متقاطع نیاز به تأمین دو معیار دارند: اول، آيتم ها بايد برای ساختار مربوط 
به خود باالتر از ساختارهای ديگر باشند. پس از ارزيابی مدل اندازه گیری، گام بعدی بررسی 
مدل ساختاری است. مدل ساختاری ترکیبی از ساختارهای غیر قابل مشاهده و روابط نظری 
میان آن ها بوده2 و PLS هوشمند3 برای انجام تجزيه و تحلیل PLS  استفاده شد. شکل )2( 

مدل PLS کامل را نشان می دهد که برای آزمون فرضیه از آن استفاده کرده ايم.

شکل 2ـ مدل کامل PLS  مورد استفاده برای تست فرضیه

1. چاين )1998(.
2. Kaplan (2008).
3. Ringle et al. (2005).
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SEM، 22 فرضیه بررسی شده و 17 مورد آن ها مستقیم  نتايج به دست آمده از  براساس 
و غیرمستقیم در اين مطالعه تأيید  شده اند. خالصه نتايج آزمون فرضیه در جدول )4( نشان 

داده شده است.

جدول 4 ـ ضرایب مسیر )میانگین، STDEV، مقادیر تی( برای اثرات مستقیم

)O( خطای استاندارد نمونه اصلی
)STERR(

 T آمار 
)|O/STERR|(مقادیر Pنتیجه

CF -> INN0/1240/0602/0710/019پذيرفته شده

CF -> OP0/1500/0502/9750/002پذيرفته شده

IA -> INN0/1780/0642/7620/003پذيرفته شده

IA -> OP0/4680/0696/7360/000پذيرفته شده

ILP -> INN0/1140/0581/9620/025پذيرفته شده

ILP -> OP0/2450/0623/9770/000پذيرفته شده

INN -> OP0/1380/0453/1020/001پذيرفته شده

SSP -> INN0/3620/0596/1320/000پذيرفته شده

SSP -> OP0/0590/0431/3880/083رد شده

TAE -> INN0/1640/0453/6260/000پذيرفته شده

TAE -> OP-0/0010/0300/0220/491رد شده

LEAD -> INN0/1580/0941/6850/046پذيرفته شده

LEAD -> OP0/0100/0320/2960/384رد شده

TW -> INN0/2390/0514/6760/000پذيرفته شده

TW -> OP-0/0360/0331/1100/134رد شده

ضريب مسیر )بتا(، ß =0/010، توضیح می دهد که هیچ رابطه ای بین رهبري و عملکرد وجود 
مسیر  نمی شود. ضريب  تأيید   H1 و  نگرفته  قرار  رهبري  تأثیر  تحت  عملکرد  بنابراين،  ندارد. 
)بتا(،  ß =0/158، رابطه مثبت و مستقیم بین آموزش و عملکرد وجود دارد. بنابراين، نوآوری 
به صورت معنادار تحت تأثیر رهبري قرار داشته و H2 تأيید می شود. ضريب مسیر )بتا(، 0/001- 
= ß، توضیح می دهد که هیچ رابطه ای بین آموزش و عملکرد وجود ندارد و بنابراين، عملکرد 
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تحت تأثیر آموزش قرار نگرفته و H3 تأيید نمی شود. ضريب مسیر )بتا(، ß =0/164، رابطه مثبت 
و مستقیم بین آموزش و نوآوری وجود دارد. بنابراين، نوآوری به صورت معناداری تحت تأثیر 
و عملکرد  تیمي  فعالیت  بین  مسیر  تأيید می شود. همچنین، ضريب   H4 و  دارد  قرار  آموزش 
شرکت  با قدر -P غیرمعنادار )P <0/134( و آماره t=1/110 عدد 0/036- است. اين ضريب 
مسیر غیرمعنادار )P <0/134( نشان می دهد فعالیت تیمي اثر مستقیم و مثبتی بر عملکرد شرکت 
ندارد؛ بنابراين، عملکرد شرکت تحت تأثیر فعالیت تیمي قرار نگرفته و H5 رد می شود. ضريب 
  t=4/676 و آماره )P <0/000( P- مسیر بین فعالیت تیمي و عملکرد شرکت  با قدر معنادار باالی
عدد 0/239 است. اين ضريب مسیر بسیار معنادار )P <0/000( نشان می دهد که فعالیت تیمي 
اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد داشته و بنابراين، نوآوری به صورت معنادار تحت تأثیر فعالیت 
تیمي قرار دارد و H6  تأيید می شود. ضريب مسیر )بتا( ß =0/150، رابطه مثبت و مستقیم بین 
تمرکز بر مشتري و عملکرد را توضیح می دهد. بنابراين، عملکرد به صورت معنادار تحت تأثیر 
 ،ß =0/124 ،)تأيید می شود. همچنین، ضريب مسیر )بتا H7 تمرکز بر مشتري قرار می گیرد و
بنابراين، نوآوری  بر مشتري و نوآوری را توضیح می دهد.  بین تمرکز  رابطه مثبت و مستقیم 
به صورت معنادار تحت تأثیر تمرکز بر مشتري قرار دارد و H8  تأيید می شود. ضريب مسیر )بتا(، 
ß=0/468 نیز رابطه مثبت و مستقیم بین اطالعات آنالیز و نوآوری را توضیح می دهد. بنابراين، 
عملکرد   به صورت معنادار تحت تأثیر آنالیز اطالعات بوده و H9 تأيید می شود. ضريب مسیر 
)بتا(، ß =0/178، رابطه مثبت و مستقیم بین آنالیز اطالعات و نوآوری را توضیح داده و بنابراين، 
نوآوری به صورت معنادار تحت تأثیر آنالیز اطالعات قرار گرفته و H10 تأيید می شود. ضريب 
مسیر )بتا(، ß =0/245، رابطه مثبت و مستقیم بین رويه هاي داخلی ناب و عملکرد را توضیح 
می دهد. بنابراين، عملکرد به صورت معنادار تحت تأثیر رويه هاي داخلی ناب بوده و H11 تأيید 
می شود. همچنین، ضريب مسیر )بتا(، ß =0/114، رابطه مثبت و مستقیم بین رويه هاي داخلی ناب 
و نوآوری را توضیح می دهد. بنابراين، نوآوری به صورت معنادار تحت تأثیر رويه هاي داخلی 
ناب قرار می گیرد و H12 تأيید می شود. ضريب مسیر بین شراکت استراتژيک تأمین کننده و 
نوآوری با قدر غیرمعنادار -P <0/083( P( و آماره t=1/388، عدد 0/059 است. اين ضريب مسیر 
غیرمعنادار )P <0/083( نشان می دهد شراکت استراتژيک تأمین کننده يک اثر مستقیم و مثبت 
بر نوآوری ندارد؛ بنابراين، نوآوری تحت تأثیر شراکت استراتژيک تأمین کننده قرار نمی گیرد 
و H13 رد می شود. ضريب مسیر )بتا(، ß =0/384، رابطه مثبت و مستقیم بین شراکت استراتژيک 
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تأمین کننده و عملکرد را توضیح می دهد. بنابراين، عملکرد به صورت معنادار تحت تأثیر شراکت 
استراتژيک تأمین کننده قرار گرفته  و H14  تأيید می شود. ضريب مسیر )بتا(، ß =0/138، رابطه 
مثبت و مستقیم بین نوآوری و عملکرد را توضیح می دهد و بنابراين، عملکرد به صورت معنادار 

تحت تأثیر نوآوری قرار گرفته و H15 تأيید می شود.

4ـ3. اثرات غیرمستقیم
 -PLS-SEM پیشنهادات  به دنبال    PLS-SEM اين مطالعه، تجزيه و تحلیل واسطه ای  در 
است که توسط مو و همکاران )2014(  ارائه شد. رويکرد تحلیلی نیز برای اثر غیرمستقیم 
اثر  اندازه  تعیین کننده   )VAF( واريانس  اين  است.  شده  ارائه   )2008( هیز  و  پريچر  توسط 
غیرمستقیم در رابطه با اثر کل بوده و واريانس متغیر وابسته به طور مستقیم توسط متغیر مستقل 
توضیح داده شده  و مقدار واريانس ساختار هدف توسط رابطه غیرمستقیم از طريق متغیر 

میانجی توضیح داده شده است. جدول )5( نتايج اثرات غیرمستقیم را نشان می دهد.

جدول 5ـ ضرایب مسیر )میانگین، STDEV، مقادیر تی( برای اثرات غیرمستقیم

نمونه 
)O( اصلی

خطای 
استاندارد 
)STERR(

 T آمار 
)|O/STERR|(

 P
مقادیر

دامنه 
اطمینان 

پایین

دامنه 
اطمینان 

باال
نتیجه

CF -> OP0/0170/0101/7570/0400/0040/033پذيرفته شده

IA -> OP0/0250/0122/0310/0210/0060/045پذيرفته شده

ILP -> OP0/0160/0091/6780/0470/0020/032پذيرفته شده

SSP -> OP0/0500/0182/7250/0030/0220/082پذيرفته شده

TAE -> OP0/0230/0102/2500/0120/0080/041پذيرفته شده

LEAD -> OP0/0220/0141/5260/0640/011-0/036رد شده

TW -> OP0/0330/0122/6780/0040/0120/054پذيرفته شده

H16 رابطه بین تمرکز بر مشتري و عملکرد سازمانی تحت تأثیرنوآوری خواهد بود.

 OP بر CF دارای قدر 0.221 = 0.017/0.077 است. در نتیجه، 22/1 درصد از اثرات VAF

از  VAF )22/1 درصد( بزرگ تر  از آنجا که،  INN توضیح داده می شود.  از طريق واسطه 
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20% و کمتر از 80% است می تواند به عنوان تأثیر واسطه ای جزئی معرفی شود.

H17  رابطه بین آنالیز اطالعات و عملکرد سازمانی تحت تأثیرنوآوری خواهد بود.

با قدر تی 2/031 معنادار بود   β آنالیز بوت استرپینگ نشان می دهد اثر غیرمستقیم 0/025= 
همچنین اثر غیرمستقیم Boot CI: [LL = 0/006, UL = 0/045]   %95  دارای عدد صفر 
 26/54(  VAF اين،  بر  عالوه  است.  واسطه ای  تأثیر  وجود  نشانگر  که  نیست  جهت  دو  در 
درصد( بزرگ تر از 20% و کمتر از 80% می تواند به عنوان تأثیر واسطه ای جزئی معرفی شود. 

بنابراين، تأثیر واسطه ای به لحاظ آماری معنادار است.

H18  رابطه بین رویه هاي داخلی ناب و عملکرد سازمانی تحت تأثیرنوآوری خواهد بود.

آنالیز بوت استرپینگ نشان داد که اثر غیرمستقیم β =0/016 با قدر تی 1/678 معنادار است. 
 95%   Boot CI: [LL اثر غیرمستقیم  پريچر و هیز )2008(  به ديدگاه  با توجه  همچنین، 
تأثیر  نشانگر وجود  که  نیست  دو جهت  در  دارای عدد صفر    = 0/002 , UL = 0/032]

 %80 از  کمتر  و   %20 از  بزرگ تر  درصد(    61/54(  VAF اين،  بر  عالوه  است.  واسطه ای 
می تواند به عنوان تأثیر واسطه ای جزئی معرفی شود. بنابراين، تأثیر واسطه ای به لحاظ آماری 

معنادار است.

H19  رابطه بین رهبري و عملکرد سازمانی تحت تأثیرنوآوری خواهد بود.

با قدر تی 1/526 معنادار نیست.   β اثر غیرمستقیم  0/016=  براساس آنالیز بوت استرپینگ، 
 95% Boot CI: [LL = اثر غیرمستقیم  به ديدگاه پريچر و هیز )2008(  با توجه  همچنین، 
[UL = 0/032 , 0/002  با عدد صفر در دو جهت نشان می دهد تأثیر واسطه ای وجود ندارد. 

بنابراين، تأثیر واسطه ای به لحاظ آماری غیرمعنادار است.

H20   رابطه بین آموزش و عملکرد سازمانی تحت تأثیرنوآوری خواهد بود.

بوده  معنادار   2/250 تی  قدر  با   β  =0/023 غیرمستقیم  اثر  داد  نشان  استرپینگ  بوت  آنالیز 
 95%   Boot CI: غیرمستقیم  اثر   )2008( هیز  و  پريچر  ديدگاه  به  توجه  با  همچنین،  و 
نشانگر وجود  نیست که  دو جهت  در  دارای عدد صفر    [LL = 0/008 , UL = 0/041]

تأثیر واسطه ای است. عالوه بر اين، VAF )67/65 درصد( بزرگ تر از 20% و کمتر از %80 
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می تواند به عنوان تأثیر واسطه ای جزئی معرفی شود. بنابراين، تأثیر واسطه ای به لحاظ آماری 
معنادار است.

H21 رابطه بین شراکت استراتژیک تأمین کننده و عملکرد سازمانی تحت تأثیرنوآوری 

خواهد بود.

و  بوده  معنادار  قدر تی 2/725  با   β اثر غیرمستقیم 0/050=  داد  نشان  استرپینگ  بوت  آنالیز 
 95%   Boot CI: [LL = همچنین، با توجه به ديدگاه پريچر و هیز  )2008( اثر غیرمستقیم
[UL = 0.082 ,0.022  دارای عدد صفر در دو جهت نیست که نشانگر وجود تأثیر واسطه ای 

است. عالوه بر اين، VAF )45/87 درصد(  بزرگ تر از 20% و کمتر از 80% می تواند به عنوان 
تأثیر واسطه ای جزئی معرفی شود. بنابراين، تأثیر واسطه ای به لحاظ آماری معنادار است.

H22  رابطه بین فعالیت تیمي و عملکرد سازمانی تحت تأثیرنوآوری خواهد بود.

بود  معنادار  تی 2/678   قدر  با   β غیرمستقیم 0/033=  اثر  می دهد  نشان  استرپینگ  بوت  آنالیز 
 95% Boot CI: [LL = 0.012, همچنین با توجه به ديدگاه پريچر و هیز )2008( اثر غیرمستقیم
[UL = 0.054 دارای عدد صفر در دو جهت نیست که نشان می دهد تأثیر واسطه ای وجود دارد. 

عالوه بر اين، VAF )47/83 درصد(  بزرگ تر از %20 و کمتر از %80 می تواند به عنوان تأثیر 
واسطه ای جزئی معرفی شود. بنابراين، تأثیر واسطه ای به لحاظ آماری معنادار است.

از:  عبارتند  که  می دهد  ارائه  عاملی  ده  حل  راه  يک  اکتشافی  عاملی  تحلیل  و  تجزيه 
رهبری مديريت ارشد، تمرکز بر مشتری، مشارکت تأمین کننده استراتژيک، تجزيه و تحلیل 
اطالعات، آموزش، رويه های داخلی ناب، تأخیر، برنامه ريزی استراتژيک، مديريت فرآيند 
کیفیت  مديريت  زمینه  در  موجود  ادبیات  و   scree plot آزمون  با  امر  اين  و کار گروهی. 
ويژه  ارزش  معیار  با  عاملی  هفت  ساختار  منظور  اين  برای  می شود.  پشتیبانی  تأمین  زنجیره 
را  واريانس کل  از  استخراج شده 87/6 درصد  پیشنهاد می شود و عوامل  از يک  بزرگ تر 
اندازه گیری  برای  پرسشنامه  در  شده  استفاده  مورد   52 بین  از  همچنین،  می دهد.  تشکیل 
شیوه های SCQM تنها 42 مورد بار معنادار داشتند که تنها در بین هفت فاکتور از ده فاکتور 
اين  فرضیه های  تعداد  تست،  اين  از  به دست آمده  نتايج  براساس  شده اند.  پخش  نظر  مورد 

تحقیق از 31 فرضیه به 22 فرضیه کاهش می يابد.
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جمع بندی و مالحظات

SCQM اثرات مستقیم معنادار بر نوآوری دارند. اثرات  اين تحقیق نشان داد که رويه هاي 
SCQM زمانی می تواند به دست آيد که يک سازمان به پیاده سازی حتی يک يا  رويه هاي 
چند رويه SCQM توام با نوآوری مبادرت می کند. اين يافته با يافته های مطالعات قبلی منطبق 
است. با استفاده از داده 130 بخش R & D شرکت های تولیدی، پراجاگو1 پی برد يک رابطه 
مثبت و معنادار بین مجموعه ای از رويه هاي SCQM و نوآوری وجود دارد. به طور مشابه، 
مارتینز ـ کاستا و مارتینز ـ لورينت 2 در مطالعه از 451 شرکت تولیدی و غیرتولیدی، يک 
 SCQM رويه هاي  اثرات  يافتند.  نوآوری  و   SCQM رويه هاي  بین  معنادار  و  مثبت  رابطه 
را   SCQM رويه  چند  يا  يک  حتی  سازمان  يک  که  آيد  به دست  صورتی  در  می تواند 
اما آن ها يک  ندارند،  با عملکرد  رابطه مستقیم    SCQM برخی رويه هاي  پیاده سازی کند. 
رابطه غیرمستقیم با عملکرد از طريق نوآوری دارند. در اين مدل )رويه هاي مديريت کیفیت 
زنجیره تأمین در عملکرد سازمان(، شواهد تجربی نشان می دهد رويه هاي مديريت کیفیت 
 IA, ILP,( از آن ها )زنجیره تأمین تأثیر مثبت بر عملکرد دارند. عالوه بر اين، برخی )نه همه
CF(  يک تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد دارند، اين نتیجه نشان می دهد طرفداران مديريت 

کیفیت زنجیره تأمین در قانع کردن مديران برای اجرای کل بسته رويه هاي مديريت کیفیت 
زنجیره تأمین مؤثر بوده اند؛ به عبارت ديگر، اين نتايج با ديدگاه پاول و سیال و ابراهیم پور3 
هماهنگ بوده و مصداق قوی در برابر اين فرضیه وابستگی متقابل مديريت کیفیت زنجیره 
تأمین )که در آن هیچ ارتباط مستقیم بین مديريت کیفیت زنجیره تأمین و عملکرد سازمان 
نمی تواند برقرار شود اما يک اقدام بايد بر ديگر اقدام مؤثر باشد تا بهبود عملکرد سازمان 
محقق شود( ارائه می کنند که توسط نويسندگان مختلف4 نتیجه گیری شده است. در تجزيه 
و تحلیل داده های مطالعه به عنوان فرضیه، نوآوری به طور مثبت و معنادار با عملکرد ارتباط 
ابتدا، محققان استدالل کرده اند  دارد )β= 0.138, T-value (3.102) and P= 0.001(. از 

1. Prajogo (2007).
2. Martinez-Costa and Martinez-Lorente (2008).
3. Powell (1995) and Sila  and Ebrahimpour (2005).
4. such as Flynn et al. (1995), Hendrcks and Singhal (1997), Easton and Jarell (1998),  Kaynak (2003), Zu 

et al. (2008),  Su et al. (2008) and Zu et al.(2009).
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ترتیب،  اين  به  است1.  اقتصادی  توسعه  محرکه  نیروی  محور  نوآوری  از   ناشی  رقابت  که 
باالتر  با نرخ  وقتی يک شرکت نوآوری جديدی را در يک صنعت معرفی می کند آن را 
اشتراک گذاری  به  نتیجه، شرکت های ديگر در جهت  در  بازگشت سرمايه فرض می کند. 
اين سودها از طريق تقلید يا نوآوری جديد تالش می کنند و در نتیجه اين چرخه همچنان 
طريق  از  عوايد  کسب  به  همچنان  نوآوری،  در  موفق  شرکت های  بنابراين،  می يابد.  ادامه 
سرمايه گذاری در نوآوری )به نسبت همتايان کمتر نوآور( ادامه می دهند. شومپیتر )1942( 
چنین استدالل کرد که ورود شرکت هايی با ايده های جديد منجر به مرگ شرکت قديمی 
می شود که به »روش های قديمی« کسب وکار متوسل شده اند  و اين استدالل توسط محققان 
ديگر نیز تکرار شده است2. عالوه بر اين، مزيت رقابتی از طريق نوآوری ها را می توان تنها 
نوآوری  برای  نیاز  تحقیقاتی مورد  زياد، تجهیزات و کارهای  با کار سخت شرکت، زمان 
 RBV با منابع کم، بسیار سخت است و نظريه پردازان   اين کار در محیطی  به دست آورد. 
معتقدند نوآوری کلید سود و بقا است3. تسلط در بازار محلی می تواند تنها با نوآوری مداوم 
در همه نسل ها حاصل شود. تحول نیز توسط عملکرد رهبران ارشد در شرکت های محقق 
می شود. در تجزيه و تحلیل داده مطالعه حاضر برای رسیدن به هدف تحقیق گذشته )بررسی 
نقش نوآوری در رابطه بین بهترين رويه هاي SCQM با عملکرد سازمانی( اين مطالعه پی برد 

که نوآوری يک میانجی خوب در رابطه بین رويه هاي SCQM و عملکرد است.

تأثیرات عملي
اين مطالعه تأثیرات بالقوه برای رويه سازمان ها در ايران و در کشورهای غربی را در برداشته 
عملکرد  و  نوآوری  تأمین،  زنجیره  کیفیت  مديريت  فعلی  وضعیت  تشخیص  با  ابتدا  است. 
سازمانی در شرکت های ايرانی و کاوش در روابط بین اين سه ساختار، شرکت ها و مديران 
ايرانی می توانند به ارزيابی نقاط قوت و ضعف سازمان خود و در نتیجه توسعه استراتژی های 
مناسب برای بهبود عملکرد سازمانی خود مبادرت نمايند. دوم، اين پژوهش در حال حاضر 
ارائه  را  تولیدی  سازمان های  در  کیفیت  و  اجرايی  مديران  برای  مفید  اطالعات  از  برخی 

1. Schumpeter (1942).
2. Christensen and Bower (1996); Prahalad and Hamel (1994); O’Reilly and Tushman (2008); Teece, Pisa-

no and Shuen (1997); Zahra and Covin (1995). 
3. Barney (1991).
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کمک  عملکرد  بر  تأثیرگذار  بسیار  عامل  نوع  تعیین  در  مديران  اين  به  همچنین،  می دهد. 
عامل  هفت  اين  ترکیب  به  که  ندارد  وجود  مطالعه ای  هیچ  نويسنده،  به زعم  کرد.  خواهد 
نفوذ  تا شاهد چگونگی  بپردازد  اين پژوهش  نوآوری در  تأمین و  مديريت کیفیت زنجیره 
اين  نتايج  بر  تکیه  با  باشد.  ايران  در  تولیدی  شرکت های  در  سازمانی  عملکرد  بر  آن ها 
تحقیق، مديران اجرايی و کیفیت می توانند خط مشی ها و قوانین بهبود عملکرد سازمان شان 
کّمی  روش  به  حاضر  پژوهش  که  است  اين  اهمیت  حائز  ديگر  نکته  کنند.  راه اندازی  را 
انجام شده است. همچنین، در تحقیقات آينده بهتر است از روش ترکیبی )کیفی و کّمی( 
استفاده شود، زيرا در تحقیق حاضر برای انتخاب فاکتورهای مديريت کیفیت زنجیره تأمین 
از تحقیقات گذشته استفاده شده است. درواقع در اين تحقیق از بیشترين فاکتورهايی استفاده 
پس  نیست.  کافی  نظر  به  عمل  اين  و  رفته اند  به کار  پیشین  پژوهش های  در  که  است  شده 
مانند دلفی  از روش هايی  استفاده  با  ادبیات  از  فاکتورهای مهم  استخراج  از  بهتر است پس 
جهت يافتن مهم ترين فاکتور استفاده شود. همچنین پیشنهاد می شود برخی متغیر ها به عنوان  
و  عملکرد  و  نوآوری  فاکتور  میان  ارتباط  تعديل  جهت  سازمانی  فرهنگ  مانند  تعديل گر 

همچنین فاکتور های مديريت کیفیت زنجیره تأمین و عملکرد استفاده کرد.
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تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل1  

ابراهیم رضایی*   

پذیرش: 95/12/3  دریافت: 95/8/28 

تغییر در فضای تولید / تجارت بین الملل / مالیات مشاغل / چگالی / مدل مرزی تصادفی

چکیده
اقتصادی  فعالیت های  در  ساختاری  تغییرات  چگونگی  مطالعه  حاضر،  مقاله  اصلی  هدف 
راه های  توسعه،  اقتصاد  ادبیات  در  است.  مشاغل  بر  مالیات  مهم  متغیر  بر  آن  اثرات  و  ايران 
روش  آن ها  بین  از  مطالعه  اين  در  که  شده  ارائه  ساختاری  تغییرات  سنجش  برای  مختلفی 
انتخاب شده است.  بین الملل«  براساس شاخص های تجارت  تولید2  تغییر در فضای  »سنجش 
به کارگیری اين روش نشان می دهد فضای تولید در اقتصاد ايران عمدتاً در اختیار کاالهای 
و  بوده  خام(  و  )کشاورزی  اقتصاد  اولیه  بخش  کاالهای  و  شیمیايی  پتروشیمی،  از  حاصل 
مشابهت )نزديکی( فناورانه روشنی هم بین کاالهای صادراتی مشاهده نمی شود. عالوه بر آن، 
براساس نتايج مدل مرزی تصادفی، مشاغل وابسته به فعالیت های مذکور که حجم قابل توجهی 
مشاغل  درآمد  بر  مالیات  پرداخت  در  ضعیفی  عملکرد  کرده اند،  اشغال  را  تولید  فضای  از 
داشته اند. برعکس، فعالیت هايی که چگالی کمتری در فضای تولید به خود اختصاص داده اند 

پرداخت مالیاتی مناسب تری نسبت به گروه مذکور داشته اند.

F19, O14, H25 :JEL طبقه بندی

 ebrahim.rezaei@gmail.com *. عضو هیأت علمی سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی )سمت(  
دانشکده  اقتصادی  تحقیقات  و  توسعه  موسسه  توسط  است که  پايان يافته  تحقیقاتی  از يک طرح  بخشی  مقاله،  اين   .1
اقتصاد دانشگاه تهران تأمین مالی شده است. بديهی است محتوای آن لزوماً بیانگر ديدگاه های مؤسسه مذکور نیست.
2. Product space
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مقدمه

فعالیت های  ترکیب  ساختاری  »تحوالت  از  طوالنی  و  پرچالش  فرآيندی  اقتصادی،  توسعه 
را  کاربردی  مقیاس های  همواره  نیز  توسعه  با  مرتبط  اقتصادی  تحقیقات  است1.  اقتصادی« 
مطالعه   پژوهش ها،  مهم ترين  از  يکی  د اده اند.  ارائه  ساختاری  تغییرات  اين  سنجش  جهت 
هاسمن و کلینگر2 است که با ايده گرفتن از مقاله هاسمن و رادريک3 از بحث »وجود رابطه 
مثبت بین تولید سرانه کشورها و نوع کاالی صادراتی آن ها« استفاده کرده و تغییر ترکیب 
باال«  فناوری  با  و  پیچیده  کاالهای  صادرات  و  تولید  »چگونگی  را  اقتصادی  فعالیت های 
به مثابه جنگلی فرض می کنند که درختانش  اين محققان4 فضای تولید را  تعريف می کنند. 
همان کاالها و صنايع مربوطه هستند، هرچه تعداد کاالها و صنايع آن بیشتر باشد، تراکم اين 
جنگل نیز بیشتر خواهد بود. در اين مجموعه، برخی کاالها متناسب با چگالی خود فضای 
بیشتر و برخی فضای کمتری را اشغال می کنند. در مثال ايشان، هرقدر درختان )کاالها( به 
يکديگر  از  بیشتری  فاصله  هرقدر  و  بود  بیشتر خواهد  نیز  فضا  تراکم  باشند  نزديک تر5  هم 
به واسطه  اول، کشور  بود. در حالت  بیشتر خواهد  پراکندگی  اندک و  تراکم  باشند،  داشته 
نزديک  کاالهای  همه  صادرات  و  تولید  در  می تواند  به سرعت  باال  بهره وری  و  تکنولوژی 
استعداد جنگل  البته  افتاد.  نخواهد  اتفاق  اين  به هم مزيت کسب کند ولی در حالت دوم، 
)اقتصاد( نیز در پويايی و جهت حرکت تراکم درختان )کاالها( مؤثر است. در ادامه، اين 
محققان، با طرح مفاهیم قابل اندازه گیری مانند چگالی6، پیچیدگی7، نزديکی8 تولید کاالها، 
از  استفاده  و  انباشت  طريق  از  کشور  هر  توسعه  مسیر  داده اند  نشان  آن  نظاير  و  بهره وری 
ظرفیت ها جهت تولید کاالهای متفاوت و پیشرفته تعیین می شود. منظور از ظرفیت ها همان 

1. Fortunato, P. and et al. (2015); p.1. 
2. Hausmann R and Klinger B. (2006); p.5.
3. Hausmann, R. J. Hwang and D. Rodrik. (2005). 
4. Hausmann R and Klinger B. (2006); pp.2-3.

5. در مثال آن ها تولید کننده به مثابه همان شامپانزه ای در نظر گرفته می شود که با توان معینی روی درختان نزديک به 
هم می جهد. نزديکی کاالها به همديگر نیز بدان مفهوم است که برای تولید آن ها از تکنولوژی و سطح سرمايه انسانی 
به تولید و صادرات  کاالهای مشابه هم  اقدام  به راحتی می تواند پشت سرهم  مشابهی استفاده می شود و تولید کننده 

بکند.
6. Density.
7. Complexity.
8. Proximity.
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عوامل مؤثر در تولید مانند سرمايه، تکنولوژی، نهادها و نظاير آن هستند که برای تولید اين 
نوع کاالها الزم اند. اين همان واژه ای است که آن ها از کار کسانی مانند رادريک1 به عاريه 
گرفته اند. در هر حال، روش بررسی تغییرات فضای تولید بر مبنای تجارت بین الملل )صرف 
نظر از برخورداری يا عدم برخورداری از مزيت نسبی(، که در بخش روش شناسی اين مقاله 
توضیح داده خواهد شد، جزو پرکاربردترين روش ها در مطالعات مختلف برای نشان دادن 

تغییرات در ترکیب ساختارهای اقتصادی است.
مطالعه هاسمن و کلینگر )2006( مسیری فراهم ساخته تا ساير محققان مانند فرارينی و 
ديگران2 نیز در چارچوب يک مدل رشد درونزا نقش تغییرات فضای تولید را که با شاخص 
از  کرده اند  رشد  مدل  وارد  تولید  فضای  پیچیدگی  میزان  همراه  به  و  گرفته  اندازه  چگالی 
دو کانال بر رشد اقتصادی مؤثر بدانند: يکی از کانال سرمايه انسانی و مهارتی که لوکاس 
)1988 و1993( مورد تأکید قرار داده و افراد از کارکردن با فناوری های پیشرفته می آموزند 
و ديگری از کانال مخاطره شکست تولید. مخاطره شکست تولید از آنجا ناشی می شود که 
تولید کاالهای با فناوری باال به لحاظ نیازمندی به اجرای دقیق مراحل متعدد تولید ممکن 
اثر  می تواند  هم  تولید  چگالی  تئوری،  اين  براساس  بنابراين،  شود.  منجر  شکست  به  است 

مثبت و هم اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
در فرآيند تغییر فضای تولید، تغییرات بزرگـ  مقیاس به صورت بخش های نوين اقتصادی 
در  فرآيند  اين  اما  می کنند3،  ايفا  نقش  تکنولوژی  بهبود  و  اشتغال  ايجاد  در  و  ظهور کرده 
کشورهای درحال توسعه به گونه ای ديگر رقم می خورد زيرا تالش های  اين کشورها برای 
که  می شود  ايجاد  تنیده ای  درهم  فضای  يک  در  اقتصادی  بخش های  تنوع بخشی  و  ارتقا 
اين  در  بنابراين،  است4.  کرده   تحمیل  اقتصاد  به  زيادی  هزينه های  اولیه  صنعتی سازی های 
فضا فقط سیاست های هدفمند اقتصادی می توانند تغییرات فعالیت های اقتصادی را به گونه ای 
آن  متعاقب  و  اقتصادی  رشد  مانند  اهدافی  به  باال،  بهره وری  ايجاد  کنند که ضمن  هدايت 

افزايش درآمدهای مالیاتی نیز دست يابند. 
به چنین  برای رسیدن  تعريف شده ای  و  يکنواخت  مدل  هیچ  است که  اين  واقعیت  اما 

1. Rodrick, D. (2004). 
2. Ferrarini, B. et al. (2016). 
3. Fortunato, P. and et al. (2015); p.1.
4. Ibid; p.1.
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هدفی تعريف نشده است و هر کشور بسته به شرايط خود يک يا چند اقدام مهم مانند ايجاد 
بازار، بهبود تکنولوژی، حذف موانع زيرساختی و توسعه بنگاه ها را دنبال کرده است.

با عنايت به اهمیت بحث فوق، هدف اصلی اين مطالعه نیز بررسی دو مسأله مهم مرتبط با 
مقدمه فوق در اقتصاد ايران است: اول اين که آيا تغییرات ساختارِی فضای تولید در اقتصاد 
ايران به نفع صنعت يا صنايع خاصی شکل گرفته است يا در همان بخش اولیه اقتصاد )مانند 
بخش کاالهای اولیه و کشاورزی( متوقف مانده است؟ دوم اين که آيا اين تغییرات انتظاری 

اثر معنا داری بر درآمدهای مالیاتی حاصل از صنوف و مشاغل مختلف داشته است؟ 
در حقیقت، سهم علمی که انتظار می رود در اين مقاله با بررسی همزمان دو سؤال مذکور 
شکل بگیرد، اين است که از يک طرف نحوه تغییر ترکیب فعالیت های صنعتی و از طرف 

ديگر متحول شدن يا نشدن درآمدهای مالیاتی مشاغل مربوط به هر صنف بررسی شود.
همچنین در ادامه مقاله برای بررسی دو سؤال فوق، ابتدا مروری بر ادبیات تحقیق بحث 
داشته و سپس روش شناسی »اندازه گیری شاخص های تغییر فضای ساختاری تولید« و  »نحوه 
به کارگیری آن ها در مدل اقتصادسنجی« بحث می شود. نتايج مطالعه و توصیه های سیاستی 

مربوطه نیز آخرين بخش مقاله را تشکیل می دهند.

1. ادبیات تحقیق  

عالوه بر پژوهشگران مذکور، محققان ديگر کوشیدند با به کارگیری شاخص های حاصل از 
روش شناسی هاسمن و کلینگر در مدل های اقتصادسنجی، تأثیر شاخص های برآمده از تغییر 
فضای تولید را بر روی ساير متغیرهای اقتصادی مورد آزمون قرار دهند. فرارينی و ديگران 
اثر اين  ابتدا  نیز  اثر اين متغیرها را روی رشد اقتصادی و کادوچنیکف و ديگران1   )2016(

شاخص ها را بر متغیر اقتصاد بین الملل و آن گاه بر رشد اقتصادی بررسی کرده اند.
به صورت  c می تواند  i در کشور  تولید سرانه صنعت  فرارينی و ديگران،  براساس مدل 

زير تصريح شود:

i
c z

cc
i
c ehQ αλ=  )1

1. Kadochnikov S. et al.(2013); pp. 3-9. 
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داده  تخصیص  زمان  )سهم   cλ از  فزاينده  تابعی  سرانه  محصول  سطح   ،)1( رابطه  در 
ch )سرمايه انسانی است(. همچنین، سطح محصول سرانه از طريق  شده به تولید جاری( و 
cθ≤0 بیانگر  iz است. پارامتر  تابعی از پیچیدگی صنعت i يا همان ccc δθα −= پارامتر 
تولید  اثر منفی پیچیدگی فضای  بیانگر   0≥cδ پارامتر  تولید و  اثر مثبت پیچیدگی فضای 
α  می تواند بزرگ تر، کوچک تر و يا برابر صفر   بر محصول سرانه هستند. بنابراين، پارامتر

( باشد. 0=α 0α يا   ، 0α (
)( تابع چگالی پیچیدگی تولید در کشور c را نشان دهد، آنگاه  i

c zϕ بر اين اساس، اگر 
کل محصوالت تولید شده در اين کشور برابر خواهد بود با:

iii
ccc dzzQLQ )(

0∫
∞

= ϕ  )2 

هرکشور  بین الملل  تجارت  داده های  از  نیز   iz شاخص  واردکردن  برای  محققان  اين 
به صورت زير استفاده کرده اند:

( ) ( ) ( )
( ) ( )icmicx

icmicxicz
,,
,,,

+
−

=  )3

که x-m همان خالص صادرات هر کشور را نشان می دهد.
اثر  خود  مطالعات  در  نیز   )2013( ديگران  و  کادوچنیکف  شد،  ذکر  که  همان گونه 
تولید  فضای  در  تغییر  طريق  از  )که  را  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  ساختاری  تغییرات 
اندازه گیری کرده اند( بر رشد اقتصادی مطالعه کرده اند. اما آن ها به جای واردکردن مستقیم 
مالک های تغییرات ساختاری بر معادله رشد ابتدا اثرات آن را بر معادله صادرات نشان داده 
وارد مدل کرده اند. شکل  اقتصاد«  بودن  باز  نشان دهنده  »متغیر  عنوان  را تحت  و سپس آن 

کلی مدل اين محققان نیز به صورت زير بوده است:

)4

tctctctctctctc

tctctctctcitc

uEduUrbanYLatitudeNoRCAX
EduUrbanXYY

,,5,4,3,2,10,

,,4,3,2,10,

++++++=

+++++=∆ +

γγγγγγ

εβββββ

tcX وارد  , همان گونه که مالحظه می شود، متغیر باز بودن اقتصاد در معادله اول با نماد 
مدل رشد اقتصادی شده است و بالفاصله در معادله دوم از متغیرهايی مانند چگالی فضای 
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آموزش  مانند  برون زا  متغیرهای  ساير  و   ) tcY , ملی) )تولید(  درآمد   ،) tcNoRCA ,  تولید)
و چارچوب  پذيرفته  اثر   tcLatitude , متغیر مجازی  و   ) tcUrban , ( (، شهرنشینی  tcEdu , (
و  قبلی  مطالعه  در   iz مانند  امر که شاخص هايی  اين   داده اند.  را شکل  يک مدل سیستمی 
tcNoRCA در مطالعه اخیر چگونه محاسبه می شوند در بخش بعدی مقاله تشريح می شود. ,

تولید  تغییر فضای  بر محور  مطالعه ای که  فوق، جیو کی و هی1 در  مطالعات  بر  عالوه 
و وابستگی مسیر صنايع به همديگر مبتنی بوده است. براساس روش هم ـ رخدادی2 میزان 
تحوالت  اساس،  اين  بر  و  کرده  مطالعه  چین  در  را  همديگر  به  صنايع  فناوری  وابستگی 
منطقه ای توسعه صنعتی اين کشور را استخراج کرده اند. براساس مطالعات ايشان، در مناطق 
به يکديگر بوده ولی در مناطق  ساحلی اين کشور توسعه صنعت مبتنی بر وابستگی صنايع 
شمال غربی و جنوب غربی آن ارتباط معنا داری بین شاخص های نزديکِی فناوری و تغییر در 

فضای تولید وجود ندارد.
نِِوس3نیز در مطالعه خود نتايج مشابهی را برای اقتصاد چین و هند گرفته و بیان می کند 
که اين دو کشور در صنايع ماشین آالت، شیمیايی، پالستیک و الستیک مشابهت فناوری و 

چگالی بااليی را کسب کرده اند.
باديبانگا و ديگران4 در مطالعه خود پويايی های تغییر ساختاری را در صنايع کشورهای 
چین، مالزی و غنا مطالعه کرده و به اين نتیجه رسیدند که در کشورهای چین و مالزی در 
صادرات محصوالت برخی صنايع، نزديکی و هم پیوندی معنا داری وجود دارد. درحالی که 
تا 2000 میالدی نشان  فناوری را در فاصله سال های 1962  صنايع کشور غنا هیچ مشابهت 

نداده است.
بنابراين، می توان گفت اثر تغییرات ساختاری و متعاقب آن تغییر در ترکیب بخش های 
اقتصادی به صورت مستقیم و يا غیرمستقیم از کانال متغیر تجارت بین الملل )بازبودن اقتصاد( 
تابه حال وارد مدل های رشد شده اند. حال اين مقاله می کوشد به جای متغیر رشد اقتصادی، 
تغییر درآمدهای مالیات بر مشاغل را قرار داده و شاخص های فضای تولید را به عنوان متغیر 

توضیح دهنده قرار دهد.

1. Gue, Qi., and Canfei He.(2015); p.1.
2. Co-occurrence.
3. Neves, R.(2012); p. 2.
4. Badibanga, et al.(2009); p.2.
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2. روش شناسی تحقیق

روش شناسی اين تحقیق به طور مشخص از دو بخش جداگانه تشکیل می شود: در بخش اول، 
فعالیت ها در آن سنجیده می شود و در بخش  تولید و نحوه توزيع چگالی  وضعیت فضای 
نحوه  برای  اقتصادسنجی  مدل  يک  بخش  اين  از  به دست آمده  شاخص های  براساس  دوم 
بررسی  ايران  اقتصاد  در  تولید  تغییرات فضای  از  مشاغل  بر  مالیات  تأثیرپذيری درآمدهای 

می شود. در ادامه به ترتیب اين دو گام توضیح داده می شود.

2-1. اندازه گیری تغییر در فضای تولید
براساس بخش های قبلی مقاله، برای يافتن میزان تغییر در فعالیت های اقتصادی در ايران بايد 

مراحل زير طی شود:
مرحله اول: جايگاه تولید و تجارت اقتصاد ايران در اقتصاد جهانی ترسیم شود. ●
مرحله دوم: جايگاه کاالهای تولیدی و صادراتی ايران به لحاظ داشتن میزان مزيت  ●

الزم بررسی شود.
از  ● کاالها  فاصله  میزان  و  شده  ترسیم  ايران  اقتصاد  در  تولید  فضای  سوم:  مرحله 

همديگر مشخص شود.
مرحله چهارم: داللت های اين فضای تولید بر درآمدهای مالیاتی بررسی شود. ●

براساس  دنیا،  نقاط  تمام  به  ايران  از  کااليی  زيرگروه   52 صادرات  اول،  مرحله  در 
طبقه بندی استاندارد تجارت بین المللی )SITC(، در فاصله سال های 2007-2011 و براساس 
ارقام بانک اطالعاتی Cometrade1 بررسی شدند. به عبارت دقیق تر، در اين مرحله صادرات 

ايران به 147 کشور جهان در 52  زيرگروه کااليی استخراج شد.
انواع کاالها )معدنی، خام،  در مرحله دوم، مزيت و میزان رقابت در تولید و صادرات 
نیمه صنعتی و صنعتی( از ايران به ساير کشورهای جهان محاسبه شد. الزم به يادآوری است 
مزيت نسبی آشکارشده زمانی است که سهم کاالی مشخص )مانند i( در صادرات کشور 

:)RCA>1 ( بیش از سهم همان کاال در صادرات جهانی باشد )يعنیc مانند کشور(

1. http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx 
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اگر RCA  در رابطه )5( که توسط باالسا )1970( ارائه شده، بزرگ تر از يک باشد، گفته 
اقتصادی  اين فعالیت  اقتصاد صادرکننده مؤثر و در حقیقت تحول يافته در  اين  می شود که 

است، در غیر اين صورت اين تفسیر چندان صادق نخواهد بود.
ايرانی و  انواع کاالهای  نسبی آشکار شده  مقاله شاخص مزيت  پیوست  جدول )1( در 
برخی کشورهای منتخب1 را از بزرگ ترين مزيت تا کوچک ترين آن نشان می دهد. براساس 
جدول )1(، شاخص »مزيت نسبی آشکارشده2« ايران در هفت گروه کااليی که عمدتاً جزو 
کاالهای اولیه و مواد خام هستند، فعالیت اقتصادی برتری داشته است. کشورهايی مانند ترکیه 
و آلمان در بیش از 21 زيرگروه کااليی اين موقعیت را دارند. آلمان در کاالهای پیچیده تر 
مانند ابزارآالت علمی، ماشین آالت، محصوالت شیمیايی و نظاير آن تحول ساختاری داشته 
و کشور ترکیه در مواردی مانند انواع لباس، مبلمان و موارد مشابه تخصص الزم را کسب 
کرده است. اين در حالی است که اقتصاد امريکا در 54 درصد کاالهای صادرشده در دنیا 
دارای مزيت نسبی آشکار شده است. در حقیقت، ترکیه سه برابر ايران در فضای تجارت 

جهانی، تنوع صادراتی ايجاد کرده است. 
و  ساختاری  تغییرات  وضعیت  شدن  مشخص  از  بعد  سوم،  مرحله  در  صورت،  هر  در 
کاالها  فاصله3«   « يا  »نزديکی«  میزان  و  تولید  فضای  به  می توان  اقتصاد،  ساختاری  عملکرد 
به  کاالها  نزديکی  میزان  است  ممکن  مختلفی  عوامل  پرداخت.  فضا  اين  در  يکديگر  از 
يکديگر را تعیین کنند. برای مثال، لیمر4 شدت به کارگیری عوامل پايه ای مانند نیروی کار، 
زمین و سرمايه فیزيکی را پراهمیت معرفی می کند. در مقابل، لل5 به درجه برخورداری از 

1. الزم به ذکر است در اين مقاله عملکرد صادرات ايران به 147 کشور جهان  بررسی شده و کشورهای اشاره شده در 
جدول )1( صرفاً جنبه مقايسه ای دارند نه اين که به عنوان حجم نمونه مطرح باشند.

2. Revealed Comparative Advantage.
3. Proximity and/or Distance.
4. Leamer E (1984); pp:2-44. 
5. Lall S.(2000); pp.337-339.
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فرآيند  اين  در  نهادها  نقش  به  نیز  رادريک1  تأکید می کند.  موارد  بقیه  از  بیش  تکنولوژی، 
اهمیت خاصی قائل می شوند.

در هر حال، تغییر فضای تولید، مبتنی بر يک مالک خروجی ـ محور2 خالص است. اين 
مالک بر اين ايده استوار است که  دو کاال می توانند به هم مرتبط باشند زيرا آن ها نهادها، 
زيرساخت ها، سرمايه فیزيکی، تکنولوژی مشابه و يا ترکیبی از آن ها را نیاز دارند. بنابراين، 
اما کاالهايی که کمتر شبیه هم اند  تولید شوند،  از ديگری  اين کاالها می توانند يکی پس 
به ندرت باهم و يا پشت سرهم تولید می شوند. برای مثال، کشوری که بتواند سیب تولید کند 

به احتمال زياد می تواند گالبی را هم تولید و صادر کند.
استفاده  معادالتی  از  همديگر  به  کاال  دو  نزديکی  شاخص  اين  کردن  مشخص  برای 
می شود که هاسمن و کلینگر )2006( ارائه کرده اند و به مدل HK مشهور است. در اين مدل، 

ابتدا شاخص نزديکی تولید دو کاالی i و j در زمان t تعريف می شود که عبارت است از:

))(),(min( ,,,,,, titjtjtitji xxpxxp=ϕ  )6

 )j(  i کاالی  تولید  در  نظر  مورد  کشور  اگر  است   ) 1, =tjx ( 1, =tix  )6( رابطه  در 
بود.  ( خواهد  0, =tjx ( 0, =tix اين صورت  غیر  در  باشد،  نسبی  مزيت  دارای    t دوره  در 
  j قبلی کاالی  تولید  به شرط   i تولید کاالی  احتمال  نشانگر   )( ,, tjti xxp عبارت همچنین، 
 i قبلی کاالی  به شرط تولید   j نیز نشان دهنده احتمال تولید کاالی   )( ,, titj xxp و عبارت 

است. برای به دست آوردن اين دو احتمال از رابطه )7( استفاده می شود:

)(
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∩
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بیانگر احتمال مشترک تولید دو کاالی i و j و مخرج کسر  که در آن،  صورت کسر 
j در حقیقت نشان دهنده دو  يا   i انديس های  j است.  يا   i بیانگر احتمال نهايی تولید کاالی 
کاال در فضای تولید هستند و ربطی به جديد يا قديمی بودن کاال ندارند. همچنین، نزديک 

1. Rodrik(2000); pp. 3-13.
2. Outcome-based.
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يا دور بودن دو کاال ارتباطی به نوع کشور ندارد، بلکه با عواملی مرتبط است که به برخی از 
آن ها اشاره شد. لذا از انديس کشور در اين روابط استفاده نشده است. برای به دست آوردن 
نیز تشکیل ماتريسی شبیه ماتريس  استفاده شده و الزمه آن   HK از همان روش  احتماالت 
اين  به دست آوردن  برای  است.  بوده  کشورها  همه  صادراتی  کاالهای  برای  ستانده  ـ  داده 
احتماالت بايد عملکرد همه کشورهای نمونه در تولید همه کاالهای مورد بررسی مشخص 
يک  از  بزرگ تر   RCA با  صادرکنندگان  تعداد  کاالها  تک تک  برای  اول  سپس،  و  شود 
مشخص شود و دوم تعداد کشورهايی تعیین شود که هم کاالی i و هم کاالی j را صادر 
تولید  فضای  در   j به شرط صادرات   i احتمال صادرات  دو،  اين  نسبت  از  آنگاه  می کنند، 

کشور مشخص می شود.
کاال  دو  که  است  مفهوم  بدان  باشد  با يک  برابر   tji ,,ϕ برای  آمده  بدست  مقدار  اگر   
کاماًل همگن هستند و اگر صفر باشد بدين مفهوم است که دو کاال کامال غیر همگن هستند. 
اما اگر بین صفر و يک باشد و بسته به نزديکی به هرکدام می توانند حدوداً همگن يا غیر 
همگن باشند. بنابراين، مسیر کاالی i يا همان میزان نزديکی کاالی i به ساير کاالها بوسیله 

رابطه )8( به دست می آيد:

∑= j tjitipath ,,, ϕ  )8

با  j که در حال صدور  به کاالی  از يک دارد(  RCA کوچک تر  i )که  هرقدر کاالی 
آينده  در  نیز  کاال  اين  اين که  احتمال  آنگاه  باشد  نزديک  است،  يک  از  بزرگ تر   RCA

اين فرصت  اين صورت  غیر  است. در  زياد  از يک صادر شود،  بزرگ تر   RCA با  نزديک 
که  ساخته شده  و  صنعتی  کااليی  گروه های  نزديکی  میزان   )2( جدول  شد.  نخواهد  فراهم 
در اقتصاد ايران RCA کمتر از يک دارند يعنی )کدهای 61- کاالهای چرمی و لباس های 
و...،  ورقه های الستیکی  تیوب ها،  )تايرها، چسب ها،  انواع کاالهای الستیکی  خزدار، 62- 
و  پارچه   -65 کاغذی،  محصوالت  و  مقوا  کاغذ،   -64 مبلمان(،  )به جز  صنايع چوبی   -63
منسوجات، 66- محصوالت معدنی غیرفلزی، 67- آهن و فوالد، 68- محصوالت غیرآهن 
)نقره، مس، نیکل، آلومینیوم، سرب، روی، قلع و کاالهای مشابه متفرقه(، 69- محصوالت 
فلزی )ترکیبی از فلزات، کانتینرهای فلزی برای حمل ونقل يا انبارداری، محصوالت سیمی، 
انواع میخ ها و پیچ ها و نظاير آن، ابزارآالت برای استفاده دستی يا ماشینی، ابزارآالت خانگی، 
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انواع بُرنده ها( بررسی شده را نسبت به گروه های کااليی در حال صادرات نشان می دهد.
سطر اول نشان می دهد ايران که صادرکننده نفت است صرفاً 25 درصد مسیر را طی کرده 
با RCA بزرگ تر از يک تولید و صادر کند.  تا بتواند کاالی چرمی و لباس خزدار را نیز 
در حال حاضر RCA کاالهای چرمی کوچک تر از يک است اما صادرات گاز با شاخص 
نداشته  خزدار  لباس  و  چرم  کاالی  صادرات  با  ارتباطی  هیچ  تقريباً  درصد  شش  نزديکی 
است. صادرات میوه و سبزی، 40 درصد مسیر را برای صادرات کاالی چرمی فراهم کرده 
نیروی  )مانند سرمايه،  میوه و سبزی دخیل اند  تولید و صادرات  يعنی عواملی که در  است. 
لباس های  و  چرم  کاالی  برای  را  مسیر  درصد   40 غیره(  و  زمین  نهادها،  تکنولوژی،  کار، 
خزدار آماده کرده و می توانند در تولید اين کاال نیز به کار گرفته شوند. اين نزديکی از انواع 
کودها، ترکیبات شیمیايی،  مواد پالستیک و مواد معدنی خام به ترتیب برابر است با 34، 15، 
23 و 44 درصد. اما نکته اينجا است که هیچ کدام حداقل 50 درصد مسیر را برای کاالهای 

چرم و لباس خزدار آماده نکرده اند.
بقیه سطرها نیز به همین صورت قابل تفسیر و بررسی اند. با يک نگاه اجمالی به اين دسته 
از کاالهای صنعتی که معموالً ارزش افزوده بااليی نیز در تولید يک کشور دارند و می توانند 
اکثر آن ها هنوز  فراهم کنند،  اقتصاد  برای  نیز  را  مالیات ها  مانند  درآمدهای جانبی ديگری 

حداقل 50 درصد مسیر را هم برای کسب RCA باال به دست نیاورده اند. 

  1≤RCA  جدول 2ـ میزان نزدیکی کاالهای صنعتی  با 
در اقتصاد ایران 1≥RCA نسبت به کاالهای با 

شرح کاالها 
میوه و گازنفت)کد کاالها(

سبزی
انواع 
کودها

انواع ترکیبات 
شیمیایی

مواد 
پالستیک

مواد خام 
معدنی

610/250/060/40/340/150/230/44

620/140/130/160/250/150/400/11

630/170/120/350/310/130/230/38

640/180/140/350/380/240/430/34

650/200/110/300/260/160/260/27

660/180/090/330/280/260/280/42
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شرح کاالها 
میوه و گازنفت)کد کاالها(

سبزی
انواع 
کودها

انواع ترکیبات 
شیمیایی

مواد 
پالستیک

مواد خام 
معدنی

670/270/100/310/330/290/350/52

680/200/270/260/240/240/270/41

690/320/050/290/300/300/420/39

مأخذ: محاسبات تحقیق

بازار بین المللی شده  است را  اما جدول )2( فاصله تک تک کاالها از کااليی که وارد 
اندازه می گیرد و مشخص نمی کند که باالخره در حالت کلی و در نظر گرفتن میزان نزديکی 
با  يک کاال به تمام کاالهای صادراتی کدام يک نزديک ترين کاال برای صادرات بیشتر و 
RCA بزرگ تر از يک در آينده است. يعنی بین کاالهای با کد 61 تا 69 کدام يک نسبت 

به هفت کاالی با RCA بزرگ تر از يک نزديک تر هستند. همچنین، مشخص نمی کند که 
کدام يک از فعالیت های تولیدی در اقتصاد ايران عملکرد )فروش خارجی( بااليی دارند. به 
همین منظور، برای اندازه گیری میزان فاصله کاالی i از کاالی k که در حال حاضر صادر 

می شود  و RCA بزرگ تر از يک نیز دارد مدل HK از مالک زير استفاده می کند:

∑
∑

=
k tki

k tkctki
tci

x
density

,,

,,,,
,,  ϕ

ϕ  )9

در حقیقت، رابطه )9( میزان چگالی1 فضای تولید را اندازه می گیرد. اگر بنگاه ها به دنبال 
متحول ساختن و بهبود فعالیت اقتصادی شان باشند بايد جايگاه عملکرد فعلِی تولیدِی آن ها 
با جايگاه کااليی که می خواهند در آينده نزديک آن را تولید و صادر کنند، مشخص شود. 
برخالف شاخص نزديکی که بدون توجه به کشورها )c( اندازه گرفته می شد، اين شاخص 
 RCA های بیشتری دارند که x از کشوری به کشوری ديگر متفاوت است. برخی کشورها
بود  به عدد يک خواهد  نزديک  مقدار شاخص چگالی  لذا  است،  از يک  بزرگ تر  آن ها 
نمی توانند  لذا  ندارند  بزرگی   RCA تولید و صادرات کاالها   و برخی کشورها چندان در 
معیار  اين  به طورکلی،  می کند.  میل  به صفر  عدد شاخص  و  دهند  نشان  هم  بااليی  چگالی 

1. Density.
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قسمت های  در  يا  دارد  قرار  تولید  فضای  متراکم  قسمت  در   i کاالی  که  می کند  مشخص 
به  نزديک  و  متراکم  قسمت  در  اگر  است.  گرفته  قرار  تولید  فضای  تراکم  کم  و  حاشیه 
را صادر   j کاالی  که  که کشوری  است  مفهوم  بدان  باشد  داشته  قرار  کاالهای صادراتی  
اتفاق  اين  اين صورت  غیر  در  کرد،  خواهد  صادر  نیز  را   i کاالی  زياد  احتمال  به  می کند 
نخواهد افتاد. همچنین، مشخص می کند که اين کاال به تناسب تولید، فروش مربوطه را نیز 
داشته است. جدول )3( کاالها را به لحاظ نزديکی به کاالهای در حال صادرات طبقه بندی 

می کند.

جدول 3ـ محاسبه شاخص تراکم )چگالی( فضای تولید در اقتصاد ایران

کد 
نام کاالکاال

شاخص 
تراکم 
)چگالی(

کد 
نام کاالکاال

شاخص 
تراکم 
)چگالی(

0/11چوب و چوب پنبه0/1524مواد شیمیايی از نفت و..52

0/11انواع لباس0/1484فلزات غیرآهنی68

0/11قند و شکر و عسل0/1406کک، زغال و مواد مشابه32

گوشت و فرآورده های 0/1301خمیر کاغذ و مواد مشابه25
0/11گوشتی

سايرمحصوالت و مواد 59
0/10دانه های روغنی0/1322شیمیايی

روغن ها و چربی های 43
0/10نوشیدنی ها0/1211نباتی

0/10قهوه، چای و ساير0/1207شیالت03

کانی های فلزی و 28
0/10کفش0/1285ضايعات

0/10چرم، صنايع چرمی )پوشاک(0/1261آهن و فوالد67

0/10نخ و منسوجات0/1265رنگرزی و صنايع وابسته53

0/10چرم و پوست )غیرپوشاک(0/1221ابزارآالت86

0/10انواع کاالهای الستیکی0/1262ماشین آالت )به جز برقی(71

0/09دخانیات0/1212روغن ها و چربی ها41
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کد 
نام کاالکاال

شاخص 
تراکم 
)چگالی(

کد 
نام کاالکاال

شاخص 
تراکم 
)چگالی(

0/09کاالهای خوراکی حیوانات0/1208محصوالت شیمیايی طبی54

محصوالت لبنی و 02
0/09وسائط حمل ونقل0/1273تخم مرغ

پارچه و ضايعات آن 26
0/09صنايع چوبی به جز مبلمان0/1263به جز پشم

0/09حیوانات زنده0/1100مواد بهداشتی و عطرها55

مواد خام )نباتی و 29
0/09صنايع متفرقه0/1189حیوانی(

کاغذ، مقوا و محصوالت 64
0/09کائوچوی خام0/1123مشابه

0/09مبلمان و قطعات0/1182ماشین آالت برقی72

محصوالت بهداشتی و 0/1181غالت و صنايع وابسته04
0/08شوينده

0/06کیف و چمدان0/1183محصوالت فلزی69

0/11صنايع معدنی غیرفلزی66

مأخذ: محاسبات تحقیق.

جدول )3(، دو کاربرد اساسی در اين مطالعه دارد. در کاربرد اول، نشان می دهد با توجه 
نسبی  مزيت  آينده می توانند کسب  ايران کدام کاالها در  اقتصاد  به جهت گیری صادراتی 
کرده و طبق اصول اقتصادی صادر شوند. کاربرد دوم و مهم تر آن که مشخص می کند که 
کدام فعالیت تولیدی، عملکرد باالتری در اقتصاد ايران دارد و براساس میزان تولید و ظرفیت 
اقتصادی که برای پرداخت مالیات دارد، انتظار می رود مالیات باالتری را هم پرداخت کند.

تولید  ايجاد شده در فضای  تولیدی  براساس ظرفیت  نتايج جدول )3( و صرفاً  براساس 
اقتصاد و بدون توجه به مقررات و سیاست های مربوط به معافیت های مالیاتی،  گروه هايی که 
در کدهای 52، 68، 32، 25، 59 و الی آخر فعالیت می کنند به ترتیب بايد بیشترين پرداخت 
مالیاتی را به سیستم مالیاتی داشته باشند. يعنی صنف هايی که در موادشیمیايی حاصل از نفت 
و خام و محصوالت پتروشیمی )کد 52( فعالیت می کنند بايد باالترين پرداختی مالیاتی را 
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در اقتصاد و در بین مشاغل فعال در فعالیت های تولیدی )نه خدماتی( داشته باشند. بعد از اين 
صنف، مشاغل فعال در فلزات غیرآهنی )کد 68( بايد پرداختی مالیاتی بااليی داشته باشند. 
بعد از آن، فعالیت های انرژی های فسیلی حاصل از معادن )کد 32(، بعد از آن گروه تولیدی 
کاغذ، مقوا و فعالیت های مشابه، سپس گروه های فعال در محصوالت شیمیايی و کاالهای 

مشابه )کد 59(، بعد از آن گروه فعال در روغن ها و چربی ها با کد 43 و الی آخر.
مشاغل  حوزه  در  فعال  گروه های  مالیاتی  پرداخت  میزان  بحث  به  شدن  وارد  از  قبل 
تولیدی به تناسب فعالیت های اقتصادی آن ها ذکر اين نکته ضروری است که برای تحلیل 
فروش  قیمت  متغیر  دو  بايد  اقتصاد  تولیدی  فضای  در  تولیدی  فعالیت  هر  جايگاه  دقیق تر 
محصوالت و میزان تغییر بهره وری نیز در هريک از اين فعالیت های تولیدی بررسی تا يک 
به عنوان يکی  بهره وری  باشد، زيرا تحوالت  انجام شده  اين زمینه  رتبه بندی کامل تری در 
از مهم ترين عوامل اساسی در تغییر ترکیب فعالیت های اقتصادی، نقش ايفا می کند که در 
مباحث تئوريک نیز از تحلیل های نظری برخی اقتصاددانان1 برای اين منظور استفاده شد.

نیز برای واردکردن شاخص بهره وری از همان شاخصی استفاده می شود  در اين بخش 
داده  نشان   tiody ,Pr با  که  شاخص  اين  کرده اند.  ارائه  رادريک2  و  هوانگ  هاسمن،  که 
که  است   i کاالی  تولیدکننده  کشورهای  همه  سرانه   GDP وزنی  میانگین  همان  می شود 
از سهم نسبی صادرات کاالی i در کل صادرات کشور c )درصورت کسر( و سهم نسبی 
استفاده  وزن  به عنوان  کسر(  مخرج  )در  کشور ها  مجموع  صادرات  در   i کاالی  صادرات 
به صورت  اين محاسبه  برای   i RCA کاالی  از همان شاخص  به عبارت دقیق تر،  يا  می کند. 

رابطه )10( بهره می گیرد:
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در رابطه )10( GDP سرانه ای که براساس شاخص برابری قدرت خريد )PPP( محاسبه 

1. دانی رادريک )2013(؛ ص 35.
2. Hausmann, Ricardo, and Jason Hwang, and Dani Rodrik (2005); pp.7-8.
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شده است، برای تمام کشورها استفاده می شود. درواقع، در اين شاخص، GDP سرانه به عنوان 
  i معیاری ضمنی برای انعکاس بهره وری در نظر گرفته می شود. روشن است که اگر کاالی
که در بازارهای خارجی به فروش می رسد، سهم ناچیزی در سبد صادراتی کشورها داشته 
باشد از سطح بهره وری پايین تری نیز برخوردار بوده و از تحول چندانی در سطح فعالیت های 
بر حجم  مثبتی  اثر  باال  بهره وری  اين بحث فرض می شود  نويد نمی دهد )زيرا در  اقتصادی 
 GDP صادرات کشور دارد( و برعکس اگر سهم بااليی در صادرات داشته باشد و در يک
سرانه بزرگی نیز ضرب شود بهره وری بااليی را نشان خواهد داد. همچنین، بهره وری تولید 

کاالی i برای همه کشورها يکسان درنظر گرفته می شود. 
برای اندازه گیری میزان »پیچیدگی و پیشرفته بودن روند صادراتی1« از شاخص ديگری 
tcExpy استفاده می شود. روشن است هر چه يک کاال بهره وری تولیدی بااليی داشته  , به نام
باشد از پیچیدگی متناسبی نیز برخوردار خواهد بود. برای محاسبه اين دو شاخص و جهت 
دقیق تر شدن محاسبات، به تبعیت از هاسمن و کلینگر )2006(  از داده های 147 کشور جهان 

)به شرح ضمیمه 1 اين تحقیق( استفاده شده است که کاالی i را صادر می کردند:

∑ ∑ 















×=
i

ti

i
tic

tic
tc ody

X
X

Expy ,
,,

,,
, Pr  )11

حال، نکته بسیار مهم درباره اين شاخص آن است که اگر کاالهايی که در حال حاضر 
تولید  فضای  در  که  کاالهايی  آنگاه  باشند،  برخوردار  بااليی  پیچیدگی  از  می شوند  صادر 
يک اقتصاد قرار دارند نیز خود را به سمت اين کاالها حرکت خواهند داد؛ و اگر برعکس، 
کاالهای صادراتی فعلی يک سری کاالهای خام و اولیه باشند آنگاه انتظار می رود در فضای 
تولید کشور، کاالهايی که به سمت صادر شدن حرکت بکنند نیز همان گروه های ديگری 
از کاالهای خام، معدنی و در حالت کلی، اولیه باشند. يعنی کاالهايی صادر خواهند شد که 
در يک سطح فناوری بوده و آن هم اغلب کاالهايی هستند که سطح فناوری پايینی دارند.

»میزان  و  »بهره وری«  »چگالی«،  شاخص های  کاربردی  به صورت   ،)1( نمودار  در 

1. Export Sophistication.
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تا   )9( روابط  از  استفاده  با  ايران،  اقتصاد  تولیدی  فضای  برای  کاالی صادراتی«  پیچیدگی 
روی  چگالی  شاخص  معکوس  لگاريتم  که  به گونه ای  است؛  شده  ترسیم  و  محاسبه   )11(
محور  است.  داده شده   نشان  عمودی  محور  روی  ديگر  دو شاخص  تفاضل  و  افقی  محور 
پیچیدگی  از  باشد،  داشته    )Prody( باالتری  بهره وری  کاال  هرچه  می دهد  نشان  عمودی 
)مبدأ  صفر  سمت  به  بايد  دو  اين  تفاضل  بنابراين،  است.  برخوردار  نیز  باالتری    )Expy(
مختصات( میل کند. محور افقی هم نشان می دهد هرچه چگالی يک کاال بزرگ باشد )مثاًل 
کرد.  خواهد  میل  مختصات(  مبدأ  سمت  )به  يک  عدد  سمت  به  آن  معکوس  آنگاه   )0/9
روی اين نمودار کاالهايی که در حال حاضر صادر می شوند چگالی آن ها روی عدد يک 
و يا پايین تر است که جهت جلوگیری از ازدحام در نمودار نشان داده نشده اند. حال هرقدر 
ساير کاالها که با نمادهای مختلف مشخص شده اند به لحاظ چگالی ارقامی اختیار کنند که 
مفهوم  بدان  مبدأ مختصات حرکت کنند  به سمت   و  به عدد يک  نزديک  معکوس آن ها 
خواهد بود که کشور می تواند عالوه بر صادرات هفت گروه کااليی با RCA بزرگ تر از 
يک، اين کاالها را نیز صادر کند و بر عکس هرچه از عدد يک فاصله داشته باشند کشور 
به اين زودی ها نمی تواند صادرکننده بامزيت نسبی باال برای آن ها باشد. به عبارت دقیق تر، 
به سمت  نیز  تراکم  اين  و  باشد  متراکم تر  و  داشته  کمتری  پراکندگی  تولید،  فضای  هرچه 
تولید  برای  بااليی  فناوری  از يک سطح  است که کشور  مفهوم  بدان  باشد  مبدأ مختصات 
همه کاالها استفاده می کند و برعکس اگر پراکندگی وجود داشته باشد، بدان مفهوم است 
بیشتری  فروش  فقط کاالهايی شانس  و  بوده  واگرا  تولید کاالها کاماًل  فناوری  که سطوح 
دارند که فناوری بااليی داشته و يا فناوری شان به فناوری کاالهايی نزديک باشد که در حال 
حاضر صادر می شوند. همچنین، کلیات نمودار نشان می دهد تراکم کاالها در فاصله رقم 2 
تا 2/5 است و فقط تعداد کمی از کاالها در فاصله 1 تا 1/5 و يا حتی تا 2 قرار گرفته اند. 
بايد  آن،  بر  افزون  است.  افتاده  اتفاق  تولید  در فضای  »پراکندگی«  »تراکم«،   به جای  يعنی 

مشخص شود که اين کاالها چه کاالهايی هستند. 
در نمودار )1(، نماد O يا دايره نشان دهنده گروه کااليی مواد خام با کد 2، نماد + نشانگر 
■ نشانگر گروه کااليی روغن های گیاهی و  با کد 6، نماد  گروه کااليی کاالهای صنعتی 
صنايع وابسته با کد 4، نماد ∆ نشانگر گروه کااليی مواد غذايی و احشام با کد 0 )صفر(، نماد 
◊ گروه کااليی مواد و سوخت های معدنی با کد 3، نماد – نشانگر گروه کااليی ماشین آالت 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 122 

و وسايل حمل و نقل با کد 7، نماد × نشان دهنده گروه کااليی محصوالت شیمیايی و صنايع 
وابسته با کد 5  و در نهايت نماد  نشان دهنده گروه کااليی ساير کاالهای ساخته شده با 

کد 8 است.

 

منبع: محاسبات تحقیق.

نمودار 1ـ میزان نزدیکی فضای تولیدی کاالها در اقتصاد ایران به کاالهای در حال 
صادرات با RCA بزرگ تر از یک

نمودار )1( نشان می دهد هرچه کاالها به سمت مبدأ يا همان عدد يک و حتی کمتر از 
آن حرکت کنند، بدان مفهوم است که در آينده می توانند با مزيت اقتصادی باالتری فروش 
داشته باشند. ولی همان گونه که نمادها نشان می دهند بخش قابل توجهی از کاالها در ناحیه 
به سمت مبدأ مختصات در  از آن ها  نمودار متراکم هستند و فقط تعداد کمی  شمال شرقی 
بايد تراکم  از نظر ساختاری  اقتصاد متحول شده  حال حرکت هستند. يعنی، اصوالً در يک 
کاالها در نزديکی مبدأ مختصات باشد و حاشیه ها کاالهای پراکنده را شامل شوند که در 
اقتصاد ايران کاماًل برعکس است. تراکم کاالها از منطقه نشانگر تحول ساختاری، يعنی مبدأ 
مختصات دور است و در عوض پراکندگی در اين ناحیه مشاهده می شود. به طور مشخص تر،  
اين بدان مفهوم است که بنگاه هايی که کاالهای مربوط به گروه 2 )با نماد )O( (، را تولید 
می کنند به سادگی که کاالهای مربوط به گروه 3 )◊(يا 5 )×( را تولید می کنند، نمی توانند 
افزوده  ارزش  با  تولید کاالهای  تراکم فضای  يعنی  تولید و صادر کنند.  را  کاالهای ديگر 
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باال و پیچیده در منطقه ای است که با فضای مناسب برای فروش بیشتر يا صادرات )منطقه 
نزديک به مبدأ مختصات( فاصله دارد. بسیاری از کاالهای صنعتی و پیچیده که با کدهای 
بهره وری و  از  بسیاری داشته و  با مزيت، فاصله  با صادرات  نشان داده شده اند هنوز  2 و 7 
به صنايع شیمیايی و  مربوط  نشده اند. در عوض دو دسته کاالی  برخوردار  پیچیدگی الزم 
پتروشیمی و همچنین مواد معدنی و خام که با کدهای 3 و 5  نشان داده می شوند پا به پای 

هفت گروه کااليی که مزيت نسبی در صادرات داشتند، فروش داشته اند. 
 ،Density الزم به ذکر است از ارقام به دست آمده در اين بخش برای شاخص هايی مانند

Expy و Prody در مدل اقتصادسنجی و در تحلیل های رگرسیونی استفاده خواهد شد.

2ـ2. تغییر در فضای تولید و میزان ناکارآیی جمع آوری مالیات در حوزه مشاغل 
منتخب1 

در بخش فوق، فضای تولید در اقتصاد ايران با استفاده از شاخص های برگرفته از توان تولیدی 
داخلی آن ها مانند شاخص Density )چگالی تولید(،  شاخص Prody )سطح بهره وری( و 
و  پیچیدگی  )سطح   Expy شاخص  مانند  بین الملل  اقتصاد  در  مشاغل  حضور  شاخص های 
همچنین قیمت کاالی تولیدی( بررسی شد. با توجه به اين که برخی از اين شاخص ها )مانند 
متغیرهای  توضیح دهنده  متغیرهای  به عنوان  اقتصادسنجی  مدل های  در  چگالی(   شاخص  
مانند  کسانی  کارهای  در  نیز  نظری شان  مبانی  و  ر فته اند  به کار  اقتصادی  رشد  مانند  مهمی 
است  شده  ارائه   )2013( ديگران  و  کادوچنیکف  همچنین  و   )2016( ديگران  و  فرارينی 
از  مالیاتی  درآمدهای  بر  شاخص ها  اين  اثرات  می شود  سعی  نیز  تحقیق  از  قسمت  اين  در 

زيربخش های مشاغل در اقتصاد ايران آزموده شود.
از اين رو، در ادامه، نسبت درآمد مالیاتی 13 گروه از 52 گروه فعال در حوزه مشاغل 
آمارهای  در  آن ها  به  مربوط  تولیدات  افزوده  ارزش  که  مشاغل(  کل  درصد   25 )حدود 
رسمی کشور موجود بوده و آمارهای مالیاتی شان نیز به طور جداگانه ثبت می شود؛ بر روی 
شاخص های  بین  تفاضل  مشاغل،  از  هرکدام  افزوده  ارزش  مانند  توضیح دهنده  متغیرهای 

مالیاتی همه مشاغل  و  افزوده  ارزش  به  مربوط  داده های  به  رفته است که دسترسی  به کار  دلیل  اين  به  منتخب  1. واژه 
نیاز دسترسی داشته  معتبر و مورد  به اطالعات  میزان که  تا هر  بنابراين، محقق  نبود.  به صورت تفکیک شده، ممکن 

زيربخش مورد نظر را وارد تحلیل کرده است.
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مشاغل  زيربخش های  اکثر  برای  قبل  بخش  در  که   Density شاخص  و   Prody و   Expy

به دست آمده اند برازش خواهد شد. 
به  مشاغل  از  هرکدام  افزوده  ارزش  اثر  موجود،  نظری  مبانی  به  توجه  با  می رود  انتظار 
 Density بر مالیات پرداختی آن ها مثبت و اثر Prody و Expy همراه تفاضل شاخص های
با توجه به توضیحاتی که فرارينی و ديگران )2016( مطرح می کنند، منفی و يا مثبت باشد. 
به گونه ای که اثر مثبت شاخص چگالی از کانال سرمايه انسانی و افزايش مهارت های افراد 
مشغول در آن حرفه بر ساير متغیرها اتفاق می افتد و اثر منفی آن نیز از کانال شکست تولید 
و ادامه نیافتن آن به دلیل عدم دستیابی مستمر به فناوری تولید آن رخ خواهد داد. تفاضل  دو 
نیز اشاره به باالبودن بهره وری بیشتر کاالهای تولیدی در مقايسه   Prody Expy و  شاخص 
را درون  GDP سرانه هر کشور  Prody  که  قیمت های فروش آن ها است زيرا شاخص  با 
خود دارد شاخصی برای سطح بهره وری و Expy نیز در عین نشان دادن سطح پیچیدگی، 
در  نیز  را  ارزش کاالی صادراتی  زيرا  می شود،  تعبیر  نیز  فروش  قیمت های  برای  شاخصی 

خود دارد1. 
در حقیقت، دلیل وارد شدن اين نوع متغیرها در معادالت رگرسیونی همان منطقی است 
که فرارينی و ديگران )2016( مطرح کرده اند، به اعتقاد ايشان: »مالک ما برای اندازه گیری 
چگالی تولید )تحوالت فضای تولید(، بر داده های جريان تجارت خارجی، استوار خواهد 
بود، زيرا محققان نشان می دهند تخصص در تجارت به طور تنگاتنگی با گستره ظرفیت های 
اقتصاد هر کشوری همراه خواهد بود. تخصص کشور نیز به نوبه خود به جايگاه فضای تولید 
در آن کشور ارتباط پیدا می کند که بخش های اقتصادی و تولیدی را برحسب الگوی مزيت 
نسبی توصیف می کند... هر اندازه که بخش های تولیدی در فضای تولید به همديگر نزديک 
باشند، ساختار تولیدشان نیز مشابه بوده و ساختار کلی آن مشخص می شود. بنابراين، چگالی 
بخش ها در فضای تولید نشانگر میزان مطابقت آن با ساختار تولیدی هر اقتصاد خواهد بود. 
تولید است.« همان گونه که  میزان تحوالت ساختار  از  نشانه ای  فقط  پس، تجارت خارجی 
مالحظه می شود علت تأکید بر بخش تجارت خارجی نه به خاطر اهمیت خود اين بخش و 
مسیری  يافتن  بلکه  توسعه صادرات(،  و  واردات  )مانند جايگزينی  تجاری  استراتژی های  يا 

1. -هاسمن و کلینگر)2006(. صص 5-2.
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مناسب برای نشان دادن میزان تغییر در ساختار تولید هر اقتصادی در طول زمان است که اين 
روش مقبولیت بین المللی نیز يافته است.

تولید  متغیر  دو  واردکردن  جهت  نیز  روش شناسی  به لحاظ  فوق،  توضیحات  بر  عالوه 
بايد  متغیرهای وابسته آن ها خیلی جزئی هستند و  اقتصاد در معادالتی که  بازبودن  سرانه و 
متغیرهای توضیح دهنده آن ها نیز تا حد امکان مقیاس کالن نداشته باشند از اين شاخص های 
برای  که  است   1 تصادفی  مرزی  مدل  بر  مبتنی  نیز  برآورد  روش  است.  شده  استفاده  خرد 
سال های 1385-1390 و برای 13 مقطع برآورد شده و  نتايج آن در جدول )4( خالصه شده 

1. اين مدل ها به طور گسترده ای در  تحلیل متغیرهايی مانند تولید، هزينه، درآمد، سود و نظاير آن استفاده می شوند. اما 
  )Battese, G., and T. Coelli. (1995)( يا همان مدل بتیس و کولی BC95 در تحقیق حاضر، به طور مشخص از مدل
است،  تصادفی(  جزء  همان  )يا  مدل  ناکارآيی  جزء  در  ناهمسانی  واريانس  لحاظ  با  آن   1992 نسخه  بسط يافته  که 
استفاده شده که چارچوب مدل آن ها در ادامه تشريح می شود. بتیس و کولی )1995( مسأله اصلی خود را اين گونه 
تصادفی  مرزی  مدل های  درخصوص  که  نظری  مدل های  از  بسیاری  مقاله شان  نگارش  زمان  تا  که  می کنند  تعريف 
همزمان  به صورت  را  تصادفی(   و  معین  )بخش های  ناکارآيی  و  اصلی  معادله  دو  هر  نمی توانستند  می شدند،  منتشر 
را  )تصادفی(  ناکارآيی  بخش  می زدند سپس  تخمین  را  معین(  )بخش  اصلی  مدل  اول  دلیل،  به همین  بزنند؛  تخمین 
پیش بینی می کردند و سپس اين سری زمانی را روی متغیرهای ديگر برازش می کردند. اما اين نوع تخمین ممکن بود 
اريب هايی را در پارامترهای برآورد شده هر دو بخش به وجود بیاورد. به همین خاطر، اين محققان می کوشند مدلی 
ارائه دهند که ضمن اين که محدوديت ذکرشده را رفع می کند، جزء ناکارآيی را نیز در طول زمان متغیر نشان می دهد. 

مدل بتیس و کولی )1995( به صورت زير تصريح می شود:
)exp( itititit UVxY −+= β

که در آن Yit نشانگر تولید در t امین دوره زمانی )t=1, 2,..., T( برای i امین بنگاه )i=1, 2,..., N( است. همچنین، فرض 
می شود T دوره زمانی وجود دارد که مشاهدات همه T دوره حداقل برای يک بنگاه از N بنگاه وجود دارد. به عبارت 
باشند. در مدل فوق، محققان فرض  اين مدل داشته  را در  T مشاهده  تمام  بنگاه   N ندارد که همه   ديگر، ضرورتی 
ناکارآيی  توضیح دهنده  متغیرهای  هستند.   δ نامشخص  و ضرايب   Zit توضیح دهنده  متغیرهای  از  تابعی   Uit می کنند 
با اين  باشد.  ناکارآيی، تصادفی  اثرات شان در معادله  نیز وارد شوند به شرطی که  می توانند در مدل تصادفی مرزی 

توضیح، معادله جزء ناکارآيی به صورت زير تصريح می شود:
ititit WzU += δ

که در آن Wit متغیر تصادفی که دارای توزيع بريده شده نرمال با میانگین صفر و واريانس σ2 است به گونه ای که  در آن 
. فروض مذکور تضمین کننده اين نکته است که Uit دارای  δitit zW −≥ −δitz يعنی  نقطه بريدگی برابر است با 
),( باشد. در حقیقت، با ورود Zit در جزء ناکارآيی مدل،  2σδitzN توزيع نرمال بريده )کوتاه( شده با گشتاورهای 
فرض واريانس ناهمسانی مشاهده شده در مقاطع نیز در مدل لحاظ می شود. بعد از اين تصريح، کارآيی فنی درآمد 

مالیاتی برای i امین کشور در t امین مشاهده عبارت خواهد بود از:

)exp()exp( itititit WzUTE −−=−= δ

پیش بینی کارآيی فنی، با در نظر گرفتن فروض مدل، بر پايه مقدار انتظاری شرطی آن خواهد بود.
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است1. در جدول )Lvalt ،)4 بیانگر لگاريتم ارزش افزوده هر گروه از فعالیت اقتصادی به 
کل ارزش افزوده مشاغل در هر سال،  Ldensity لگاريتم چگالی تولید برای فعالیت مورد 
نیز ضريب   Lgini نهايت  در  و   Prody و   Expy تفاضل دو شاخص  نشان دهنده   Lep نظر، 
به  بر مشاغل  مالیات  نسبت  لگاريتم  نیز  وابسته  متغیر  توزيع درآمد می باشند.  نحوه  يا  جینی 
تصريح  شدن  بهتر  نیز جهت  دولت  نفتی  درآمدهای  مانند  ديگری  متغیرهای  است.   GDP

مدل به متغیرهای توضیح دهنده اضافه شدند ولی به دلیل عدم معنا داری ضرايب در تصريح 
و  نظری  مبانی  براساس  برآوردشده  مدل  است  ذکر  به  الزم  شدند.  حذف  مدل  از  نهايی 

شاخصه های  کاربردی مدل های ِهلر2، لیتهلد3 و غورا4 تصريح شده است5.

1. تمام آزمون های مربوط به پیش و پس از تخمین و نیز خروجی مربوط به برآورد خود معادله براساس برنامه آماده 
عالقه مند(  خوانندگان  )يا  مجله  سردبیر  درخواست  صورت  در  و  است  موجود  محققان  نزد   ،Stata محیط  در  شده 
می تواند در اختیار ايشان قرار گیرد. بديهی است ساير ضمايم مهم در قسمت مربوطه در سامانه مجله الحاق شده است.
2. Heller P. S.(1975); pp. 430-434.
3. Leuthold, Jane H. (1991); pp.3-5.
4. Ghura, Dhaneshwar. (1998); pp.7-8.

به تولید ناخالص داخلی در هر کشور تابعی از  ارائه شده توسط اين محققان، فرض می شود نسبت مالیات  5. در مدل 
بردار پايه های مالیاتی و نسبت مالیات به تولید ناخالص مطلوب آن کشور است:

))(,( *

Y
TBf

Y
T
=

 نیز نشان دهنده مالیات به تولید مطلوب 
*









Y
T که درآن B نشان دهنده پايه های مالیاتی )يا ترکیب بخش های اقتصادی( و 

هر دولت است. همچنین فرض می شود که تابع مطلوبیت هر دولت نیز عبارت از رابطه زير باشد:

),,,(
+±++

∆−= RDGTYUU

که در آن Y-T نشان دهنده درآمد قابل تصرف، G مخارج دولت، ΔD تغییر در بدهی های دولت يا خالص بدهی های 
دولت و R ساير درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی اند. عالمت مورد انتظار برای هرکدام نیز بر سطح مطلوبیت 

دولت، در باالی آن ها نشان داده شده است.
قید بودجه دولت هم عبارت است از:

GRDT =+∆+

با جای گذاری قید بودجه در تابع مطلوبیت و حداکثر سازی آن نسبت به G و T نسبت درآمد مالیاتی مطلوب برای دولت 
به صورت زير قابل تصريح خواهد بود:

))/1(),/(),/(()/( * YYRYDfYT ∆=

با جايگذاری اين عبارت در رابطه  ))(,( *

Y
TBf

Y
T
= ، معادله نهايی مالیات به تولید عبارت خواهد بود از:

),...)/(),/(),/(,)/1(,)/(),/((
? ++−−±

∆= YSerYIndYAGRYYRYDf
Y
T

که درآن متغیرهايی مانند Ind ،AGR و غیره جايگزين B يا همان پايه های مالیاتی خواهند شد و با جايگزين شدن اين 
رابطه با رابطه رگرسیونی مربوط به تابع مرزی تصادفی، برآورد ضرايب صورت گرفته است.
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جدول 4ـ ضرایب برآوردی مدل مرزی تصادفی برای مالیات دریافتی از 
زیربخش های منتخب مشاغل در اقتصاد ایران

نام متغیرضریب

0/4
عرض از مبدأ)0/09(

0/34 ***

)0/000(
Lvalut

-1/68 **

)0/05(
Ldensity

3/35 ***

)0/000(
Lep

-1/2 ***

)0/000(
Lgini

Inefficiensy equation

0/56 ***

)0/000(uσ

0/31 **

)0/05(vσ

1/85 ***

)0/000(
λ

0/000
-24/14Prob & Loglikelihhod

             *** و ** = معنی داری در سطح يک درصد و پنج درصد.

اقتصادی و  افزوده هر فعالیت  همان گونه که جدول )4( نشان می دهد، دو متغیر ارزش 
تفاضل شاخص های بهره وری و قیمت )به ترتیب Lvalut و Lep( دارای اثر مثبت و معنی دار 
اقتصادی هستند و متغیر چگالی  از هر فعالیت  بر درآمد مالیاتی  انتظار تئوريک  با  و مطابق 
انباشت  بر  تولید  شکست  همان  يا  منفی  جنبه  غلبه  نشانگر  که  است  منفی  اثر  دارای  تولید 

 در حقیقت اين مدل کلی، به همراه مباحثی که در خصوص مدل های مرزی تصادفی بیان شد مبانی نظری و مدل سازی 
مربوط به قسمتی از بررسی تجربی اين مقاله را توضیح می دهند که به تناسب متغیر وابسته )نسبت مالیات مشاغل به 

تولید ناخالص داخلی(، متغیرهای مستقل نیز بعد از تصريح های متعدد به صورت جدول )4( انتخاب شده اند.
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معنادار  و  منفی  تأثیر  نیز  درآمد  توزيع  متغیر  است.  اقتصادی  فعالیت  هر  در  انسانی  سرمايه 
بر درآمد اين بخش داشته است. در خصوص عالمت اين متغیر، آلسینا و رادريک1 بر اين 
باورند که با افزايش نابرابری درآمدی، نارضايتی عمومی ايجاد شده و حمايت کمتری از 

طرف افراد جامعه از برنامه های درآمدی و هزينه ای دولت خواهد شد.
درپايان، به عنوان يک متغیر تجربی معنا داری بخش تصادفِی مدل نیز نشان از وجود جزء 

ناکارآيی در جمع آوری درآمدهای مالیاتی از اين بخش اقتصاد است.
در ادامه، جهت تکمیل تر شدن بررسی، با استفاده از جزء کارآيی مدل مرزی تصادفی، 
بخش های  از  هريک  مالیاتی  شکاف  و  تالش   ،)) )exp()exp( itititit WzUTE −−=−= δ يعنی،)

مورد بررسی نیز برآورد شده اند که نتايج آن در جدول )5( خالصه شده است.

 جدول 5ـ متوسط تالش مالیاتی مشاغل منتخب در اقتصاد ایران 
در دوره 1390-1385

تالش مالیاتینام فعالیت اقتصادی

0/83صنايع غذايی
0/81پوشاک

0/56صنايع چوبی )به جز مبلمان(
0/56صنايع شیمیايی
0/67صنايع پالستیک

0/25ماشین آالت )محصوالت فلزی ساخته شده(
0/74ماشین آالت دفتری
0/75ماشین آالت برقی

0/85لوازم خانگی )صوتی و تصويری(
0/63وسايل نقلیه و موتوری

0/58مبلمان
0/38سبزی و میوه

0/16گوشت

منبع: تلخیص شده از خروجی نرم افزار.

1. -Alesina and Rodrik.(1994); p.481.
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فعالیت هايی که حجم  نشان می دهد،  به دست آمده در جدول )5(   نتايج  همان گونه که 
قابل توجهی از فضای تولید اقتصاد را به خود اختصاص داده اند، در پرداخت مالیات بر مشاغل 
نسبت به فعالیت هايی که حجم چندان زيادی از تولید را به خود اختصاص نداده اند عملکرد 
نقلیه و موتوری، صنايع  ماشین آالت ساخته شده، وسايل  نمونه،  به عنوان  نداشته اند.  مطلوبی 
شیمیايی و پتروشیمی و صنايع الستیک و پالستیک علی رغم اختصاص حجم قابل توجهی 
از فضای تولید به خود حدود نیمی از مالیات های متعلقه را پرداخت کرده اند. اين شکاف 
از  فعال  واحدهای  آن ها  سايه  در  که  باشد  معافیت هايی  يا  فرار  از  ناشی  می تواند  مالیاتی 
پرداخت مالیات اجتناب کرده اند. واحدهای فعال در صنايع چوبی نیز از اين قاعده مستثنی 
واسطه های  )مانند  زيربخش های کشاورزی  در  فعال  مشاغل  و  واسطه ها  نبوده اند. همچنین، 
میوه و سبزی و فعاالن عرضه و توزيع گوشت( علی رغم اين که ساختار فضای تولید ايران 
باالترين حجم را به اين نوع فعالیت ها اختصاص داده )به ويژه میوه و سبزی(، کمترين اصابت 
مالیاتی را داشته اند. هرچند براساس قانون مالیات ها در ايران فعالیت های کشاورزی مشمول 
محسوب  مشاغلی  از  بخش،  اين  در  واسطه  مشاغل  ولی  هستند  گسترده ای  معافیت های 
می شوند که به سختی قابل مالیات ستانی اند. در مقابل، برخی مشاغل مانند گروه های فعال در 

صنايع غذايی و پوشاک نسبت به ساير گروه ها پرداخت مالیاتی باالتری داشته اند.
در حالت کلی، اين گروه ها فقط 25 درصد از کل مشاغل در اقتصاد ايران را تشکیل 
می دهند که داده های رسمی جهت برآورد و محاسبات تالش مالیاتی درباره آن ها وجود 
دارد. اما بخش گسترده ای از مشاغل در اقتصاد ايران وجود دارد که اگر داده های مورد 
نیاز درباره همه آن ها وجود می داشت بهتر قابل نمايش بود که چرا برآورد متوسط تالش 
مالیاتی در حوزه مالیات بر درآمد )که مشاغل نیز جزئی از آن است( از 16 درصد فراتر 

نرفته است. 

جمع بندی و مالحظات

همان گونه که گريفیت و وال1 نیز اشاره کرده اند، در ادبیات اقتصادی، مفهوم تغییر ساختاری، 
اغلب با تغییر اندازه نسبی بخش های آن اقتصاد توضیح داده می شود. اين اندازه می تواند با 

1. Griffiths, A., and S. Wall.(2011); p.2.
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تغییر فضای تولیدی هر بخش و يا نهاده های به کاررفته در آن مانند سرمايه و نیروی کار و يا 
ساير مالک ها نشان داده شود. پس به طور مشخص دو مسأله جداگانه و البته مؤثر بر هم در 
اين بحث وجود دارد: اول اين که با استفاده از شاخص های معینی نشان داده شود که فضای 
تولید در يک اقتصاد عمدتاً توسط چه کاالها يا صنايعی اشغال شده و جهت حرکت آن ها 
بر ساير متغیرهای کالن  اين مقیاس ها چگونه  تغییرات  ثانیاً سطح و  به کدام سمت است و 

اقتصادی، به ويژه انواع مهم آن ها مانند متغیرهای مالیه عمومی، تأثیر می گذارد. 
تمام بخش های قبلی اين مطالعه، طوری سازماندهی شدند که حتی االمکان به دو سؤال 
فوق پاسخ روشنی بدهند. در پاسخ به سؤال اول مشخص شد که بخش تولیدات صنعتی در 
اقتصاد ايران براساس آنچه که در تحلیل های فضای تولید به دست آمد عمدتاً متعلق به صنايع 
وابسته به نفت، شیمیايی و پتروشیمی است. براساس نتايج شاخص ها و ماتريس احتماالت، 
محصوالت شیمیايی به عمل آمده از نفت )با چگالی 0/15(، فلزات آهنی )با چگالی 0/14(، 
)با چگالی 0/13(،  شیمیايی  ساير محصوالت  )با چگالی0/14(،  مشابه  مواد  و  زغال  کک، 
کانی های فلزی )با چگالی 0/12( و ساير محصوالت براساس مقدار چگالی، باالترين سهم 
فضای تولید اقتصاد ايران را از آن خود کرده اند. نتايج فوق اشاره به يک واقعیت ديگری نیز 
دارند و آن اين که گسترش صنعت و فعالیت های اقتصادی در اقتصاد ايران از يک پیوستگی 
و در طول هم قرارگرفتن فناوری تولید حرکت نکرده و يک فضای گسسته و غیر متراکم 
به عنوان  آن  از   )2006( کلینگر  و  هاسمن  که  پیوستگی  همان  يعنی  است.  کرده  ايجاد  را 

»نزديکی« فناوری کاالهای تولیدی ياد کرده اند.
در  اقتصادسنجی  تحلیل های  براساس،  نیز  مشاغل  اين گونه  به  مربوط  مالیاتی  درآمدهای 
جدول های )4( و )5( نشان می دهند که تناسب چندانی بین آنچه به عنوان سهم در فضای فعالیت 
و تولید اقتصاد دارند و آنچه مالیات می پردازند، وجود ندارد. به عبارت دقیق تر، تغییرات ساختاری 
هرچند ُکند و جزئی در بخش تولیدات صنعتی ايران اتفاق افتاده و صنعِت مبتنی بر ظرفیت های 
اقتصادی تشکیل شده است، اما ارتباط معنا دار مالی بین دولت و اين فعالیت های اقتصادی برقرار 
نشده است. اگرچه صنايعی نیز وجود دارند که سهم زيادی در فضای تولید اقتصاد ايران ندارند 
ولی پرداختی مالیاتی آن ها نسبت به گروه قبلی بهتر است. برای مثال، واحدهای فعال در حوزه 

صنايع غذايی و پوشاک نسبت به گروه های قبلی پرداختی مالیات بهتری داشتند. 
در حقیقت، چگالی تولید در فضای تولید اقتصاد ايران به گونه ای است که اثر منفی بر 
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درآمدهای مالیاتی دارد يعنی براساس مباحث نظری، انباشت سرمايه انسانی و فناوری باال در 
زيربخش های مختلِف بخش مشاغل اتفاق نیفتاده و عمدتاً اثر منفی شکست تولید براثر مثبت 
اقتصاد  مالیه عمومی  و  واقعی  متغیرهای  و  غلبه کرده  باال  فناوری  و  انسانی  انباشت سرمايه 

)مالیات ها( از اين کانال تحت تأثیر مثبت قرار نگرفته است. 
از اين رو، برقراری ارتباط مالی بین صنايع مذکور و دولت، نیازمند پويايی و »نزديکی« 
شبکه تولید در اقتصاد ايران از يک سو و شناسايی دقیق و زنجیروار تمام فعاالن در اين صنايع 
برنامه واقع بینانه درباره مواردی  فراهم ساختن يک  تولید و توزيع و همچنین  در بخش های 
مانند مشوق های مالیاتی و میزان مفید بودن آن ها در مقايسه با درآمدهای ازدست رفته دولت 

از سوی ديگر است. 
در حقیقت در اين مقاله، تغییر در فضای تولید براساس شاخص های ارزش افزوده تولید، 
تغییر  نیز چاره ای جز  مالیاتی  نظام  است  بهره وری سنجیده شدند. روشن  و  قیمت  چگالی، 
ساختار خود متناسب با تغییرات اين شاخص ها ندارد. اگر تغییرات اين شاخص ها به گونه ای 
باشد که راه را برای افزايش درآمدهای مالیاتی دولت هموار کند، آنگاه دولت می تواند در 
اين راستا گام بردارد، درغیر اين صورت نمی تواند چشم بسته نرخ ها را افزايش داده يا پايه 
مالیاتی خود را بسط دهد. در حوزه ارزش افزوده و چگالی تولید، يک ابزار بسیار قدرتمند 
تولید و توزيع کاالهای تولیدی  بر همه مراحل   VAT نظام  و آزمون شده، گسترش صحیح 
است. به ويژه کاالهايی که از چگالی بااليی در فضای تولید اقتصاد ايران برخوردارند بايد 
زير چتر نظام VAT قرار بگیرند و صنايعی که چگالی چندانی ندارند با کاهش فشار مالیاتی 
مواجه شوند. برنامه ای که در نظام مالیاتی کره جنوبی1 اتفاق افتاده است می تواند به لحاظ 

شکلی )و تا حدودی محتوايی( راهنمايی برای اين سیاست گذاری باشد. 
عملکرد  بر  قیمت  و  بهره وری  شاخص های  )تفاضل(  اثرگذاری  قبل،  بحث  بر  افزون 
مالیاتی  نظام  بر  اشاراتی  نیز  اثرگذاری  نوع  اين  نشد.  رد  مقاله  اين  در  نیز  مشاغل  مالیاتی 
به ويژه در حوزه مالیات بر درآمد مشاغل و شرکت ها با خود به همراه دارد. به وضوح، اگر 
نظام مالیاتی به دنبال اعطای هر نوع مشوق مالیاتی در حوزه مشاغل باشد، شاخص بهره وری 
آن مهم ترين راهنما برای اين سیاستگذاری است زيرا فقط از مسیر افزايش بهره وری است 

1. Jun, Joosung.(2009); pp. 23-25.
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که در نهايت درآمدهای مالیاتی افزايش خواهد يافت؛ از اين رو، برخورد مالیاتی با مشاغل 
نتیجه ای جز هدررفت منابع مالی دولت نخواهد  و صنايع بدون توجه به شاخص بهره وری 

داشت. 
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پیوست

 جدول 1ـ شاخص مزیت نسبی آشکار شده عملکرد صادرات ایران 
و کشورهای منتخب )متوسط سال های 2011-2007(

دو رقم اول 
امریکاآلمانترکیهونزوئالایرانشرح زیر گروه کاالییکد کاال

5/525/570/370/110/58نفت و محصوالت نفتی33

1/9400/070/30/32گاز طبیعی34

1/860/0014/20/341/2میوه و سبزی05

1/820/330/360/491/03انواع کودهای شیمیايی56

1/240/130/2411/57مواد و ترکیبات شیمیايی51

1/0050/0060/831/211/38مواد پالستیک )نه کاالها(58

1/0010/055/10/750/94مواد معدنی خام27

0/60/0091/730/691/26صنايع معدنی غیرفلزی66

0/5900/751/520/59محصوالت لبنی و تخم مرغ02

چرم، صنايع چرمی و لباس های 61
0/580/051/040/560/55چرمی

0/570/0020/490/830/79مواد خام ـ نباتی و حیوانی29

0/570/110/931/060/68فلزات غیرآهنی68

روغن ها و چربی های نباتی و حیوانی 43
0/5403/651/060/65ـ فرآوری شده

0/520/240/811/10/36قهوه، چای، کاکائو و صنايع وابسته07

0/460/0014/710/630/57نخ  و منسوجات65

0/4500/230/972/25روغن ها و چربی های  فرآوری نشده41

0/4301/040/530/48قند و شکر و عسل06

0/390/310/580/451/12کانی ها و ضايعات فلزی28

0/340/040/341/721/65ساير محصوالت و مواد شیمیايی59
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دو رقم اول 
امریکاآلمانترکیهونزوئالایرانشرح زیر گروه کاالییکد کاال

محصوالت شیمیايی خام از نفت 52
0/320/291/220/692/21و گاز

0/300/383/470/960/50آهن و فوالد67

0/290/0030/031/10/66حیوانات زنده00

0/2701/520/632/12غالت و صنايع وابسته04

0/230/0050/981/051/21صنايع متفرقه89

0/1900/520/560/12کفش85

0/190/020/460/240/56شیالت03

0/190/0031/061/891/39رنگ و صنايع وابسته53

مواد بهداشتی، عطرها و صنايع 55
0/180/021/211/331/21وابسته

0/160/130/040/392/45چرم و پوست)غیر پوشاک(21

0/140/022/151/70/92محصوالت فلزی69

انواع محصوالت بهداشتی و 81
0/130/0013/21/410/55پاک کننده

0/0901/170/442/69الیاف و ضايعات آن )بجز پشم(26

0/050/0060/591/471/23ماشین آالت)بجز ماشین آالت برقی(71

محصوالت شیمیايی پزشکی و 54
0/040/010/161/641/01داروخانه ای

انواع کاالهای الستیکی)تايرها، 62
0/0390/022/211/230/83چسب ها، تیوب ها و...(

0/03300/41/021/44گوشت و فرآورده های گوشتی01

0/03000/110/681/68کاالهای خوراکی حیوانات08

0/0290/0041/432/160/98وسائط حمل ونقل73

0/0280/010/360/23/06دخانیات12

0/0270/011/090/830/6صنايع چوبی)بجز مبلمان(63

0/02704/290/550/14انواع لباس84
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دو رقم اول 
امریکاآلمانترکیهونزوئالایرانشرح زیر گروه کاالییکد کاال

0/0270/040/320/750/56نوشیدنی ها11

0/0240/0030/70/91ماشین آالت برقی72

0/02100/10/711/55کائوچوی خام23

0/0140/0031/461/090/57مبلمان و قطعات آن82

0/01400/070/392/41خمیر کاغذ و کاغذ باطله25

0/0130/0011/121/641/03کاغذ، مقوا و محصوالت وابسته64

کاالهای مسافرتی)انواع کیف و 83
0/0100/470/320/22چمدان(

0/010/30/0050/041/28زغال سنگ، کک و مواد مشابه32

0/0090/0030/131/361/60ابزارآالت علمی86

0/0070/010/30/073/25دانه های روغنی22

0/00400/090/681/21چوب و چوب پنبه24

تعداد گروه های کااليی با مزيت 
)RCA≥1(71212128نسبی آشکار

 RCA≥0.5 تعداد گروه های کااليی با
141303844از کل 52 گروه کااليی

. Cometrade منبع: محاسبات محقق براساس داده های بانک اطالعاتی
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خالصه
برای  اقتصادی  ارزش  تولید  عامل  مهم ترين  تجاری،  عالمت  به  مشتری  اعتماد  و  وفاداری 
عالمت،  از  غیرمجاز  استفاده  يا  و  عالمت  شبیه سازی  صورت  در  و  است  تجاری  عالمت 
عالمت  از  استفاده کننده  عايد  عالمت،  صاحب  توسط  انجام شده  هزينه های  از  ناشی  سود 
نقض  احراز  معیارهای  تطبیقی  بررسی  پژوهش،   اين  هدف  مهم ترين  شد.  خواهد  مجعول 
براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی  امريکا  متحده  اياالت  و  ايران  عالئم تجاری در حقوق 
و خصوصیات عالئم تجاری است. به اين منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیون های 
بین المللی در قالب کتاب، مقاالت و گزارش ها به عمل آمده و رويه قضايی در زمینه خسارات 
وارده به مالکیت فکری مطالعه شده است. همچنین، براساس نتايج، برای احراز شباهت میان 
دو عالمت، بر سه عنصر اصلی عالمت يعنی، آوای عالمت، معنا، نمود و رقیق سازی عالمت 
تکیه می کنند. افزون بر آن، در مقايسه با حقوق اياالت متحده امريکا در حقوق ايران تعريف 
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جامعی از نقض ارائه نشده و از مصاديق آن نیز ذکری به میان نیامده است. همچنین، تفکیک 
میان افعالی همچون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده و عالئمی که به غیر 
از حس بینايی قابل درک باشند، قابل ثبت نیست. اگرچه نتايج نشان داد رويه قضايی جاری 
خصوصیات  نیز  و  مدنی  مسئولیت  عام  ضوابط  براساس  را  نقض  احراز  معیار های  می تواند 
از طريق  ابهام  ايجاد کند و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید  عالئم تجاری 

ايجاد شائبه وحدت منبع تولید يا وابستگی میان منشأ عالئم است.

K15 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

هويتی  بايد  کند،  برقرار  تجاری  رابطه  مصرف کننده  با  بتواند  شرکتی  اين که  از  قبل 
که  شده  بنا  فرض  اين  بر  اقتصادی  رقابت  کند.  ايجاد  خود  خدمات  و  محصوالت  برای 
مصرف کننده بتواند محصوالت ارائه شده را شناسايی و متمايز کند و اگر محصولی قابلیت 
تمايز يافتن نداشته باشد، رقابت بسیار مشکل خواهد شد. بنابراين، تجار بخش قابل توجهی 
از منابع خود را صرف کسب حسن شهرت و شناسايی محصوالت خود می کنند1. همچنین، 
شرکت ها به دنبال افزايش سهم خود در بازارهای تجاری بوده و خدمات و کاالهايشان را 
با کیفیت بهتری عرضه می کنند. عالئم تجاری برای شرکت ها همانند يک شناسنامه عمل 
نظر  مورد  خدمات  يا  و  کاال  رقابت  قابلیت  و  تمايز  بهتر،  شناخت  ايجاد  موجب  و  کرده 
می شود2و3. در حقیقت علیرغم تفاوت فرم و شکل عالئم تجاری از جمله نام، نماد، برند و 
يا لوگو، تمام انواع عالئم، هدفی يکسان را دنبال می کنند، و آن معرفی منشأ تولید کاال ويا 
خدمات متضمن عالمت تجاری است. لذا عالوه بر آن که اين عالئم به عنوان مالی ارزشمند 
در دست صاحب آن ها شناخته می شوند، برای مشتريان منفعتی  نیز دارند؛ زيرا اين امکان را 
برای مشتری فراهم می سازند که از میان انبوه کاال های موجود در بازار، با توجه به پیام هايی 
محصوالت  شده،  ياد  عالمت  از  ايشان  ذهنی  سوابق  و  می شود  درک  عالمت  توسط  که 
اطمینان  با سهولت،  را  اين کار  تولیدکنندگان آن ها را شناسايی کنند و  مطلوب خويش و 
به  نسبت  را  مشتريان  نگرش  و  می تواند عالقه  تجاری  دهند. عالمت  انجام  بیشتر  و سرعت 
کاالی موضوع عالمت  بیان کند و اين عالئم بايد برای اطمینان از استفاده انحصاری ثبت 
به  از مهم ترين  مؤلفه هايی است که  به عالمت تجاری  شوند4. همچنین، وفاداری و اعتماد 
تولید ارزش اقتصادی برای عالمت تجاری منجر می شود. از همین رو، نتايج نشان داده است 
که تمام عوامل مؤثر در افزايش رضايت و اعتماد، در جهت افزايش ارزش عالمت تجاری 
نیز مؤثرند5. اين گونه عالئم، به طور غیرمستقیم ضمانتی اند برای کیفیت کاال و مصرف کننده 

1. باقری و همکاران. )1390(؛ صص 102-85 و 409-439.
2. Keller et al. (2006); p 740-759.

3. نادی و همکارن )1389(؛ صص 55-79.
4. کرم زاده و همکارن )1388(؛ صص 110-119.

5. Chen et al. (2008).
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انتظار دارد از کاال يا خدمات همراه با عالمت تجاری، کیفیت استانداردی را دريافت کند. 
به شرکت ها  متعلق  دارايی و سرمايه غیرمادی  باارزش  از عناصر  اين عالئم يکی  همچنین، 
هستند1. بنابراين، تعدی به اين شیء ارزشمند، به معنای محروم کردن شخص صاحب عالمت 
از منافع منتظری است که از عالمت عايد وی می شود. اثر تعدی به اين مال در دو بُعد ظاهر 
می شود. اول( با فرض استفاده شخص ديگر از عالمت مذکور که هزينه های زيادی جهت 
صاحب  به جای  مذکور  منافع  است،  گرفته  صورت  آن  برای  اعتبار  ايجاد  و  آن  شناساندن 
جهت  در  هزينه ای  ناقض  شخص  اين که  بدون  شد،  خواهد  ناقض  شخص  عايد  عالمت، 
کنترل کیفیت کاال و يا تبلیغات کاال و عالمت صورت دهد. دوم( با توجه به اين که اصوالً 
کیفیت مال به لحاظ عدم کنترل توسط شخص ناقض در مرحله تولید افت می کند، رغبت 
اشخاص به خريداری چنین اموالی به دلیل سابقه ذهنی ايشان تقلیل يافته و نهايتاً اعتماد ايجاد 
شده به عالمت تجاری و درنهايت صاحب اصلي آن نیز از بین می رود و اين امر نیز به معنای 
ضرر صاحب عالمت خواهد بود. در صورت شبیه سازی عالمت و يا استفاده غیرمجاز از آن، 
سود ناشی از فعالیت ها و هزينه های انجام شده توسط صاحب عالمت، عايد شبیه ساز، جاعل 
و يا استفاده کننده از عالمت مجعول و بالتبع تضرر صاحب عالمت خواهد شد2. با توجه به 
تثبیت مالکیت عالئم تجاری، احراز مسئولیت به واسطه نقض عالمت، از طريق تطبیق ارکان 
فعل  ارتباط  به واسطه  همچنین،  است.  ممکن  تجاری،  عالمت  ناقض  فعل  بر  مسئولیت  عام 
ناقض با ايجاد شبهه در مصرف کننده، عوامل مؤثر در ابهام و يا خطای مصرف کننده مبنی 
به صاحب عالمت  به معنای عامل ورود ضرر  تولید کاال توسط صاحب عالمت اصیل،  بر 
است که در قالب کسر اعتبار عالمت و يا جاری شدن منافع به سمت شخص ناقض شکل 
می گیرد. با توجه به مفروضات اشاره شده، اين  پرسش مطرح می شود که در حقوق ايران 
و اياالت متحده چه افعالی موجب ايجاد مسئولیت نقض عالمت تجاری می شوند و عناصر 
احراز  با فرض  احراز مسئولیت مدنی نقض عالمت تجاری چیست. همچنین،  الزمه جهت 
قانون  کاستی های  و  جبران خواهند شد  مسئولیت، چگونه خسارات حاصله  ايجاد  و  نقض 

1. باقری و همکاران. )1390(؛ صص 102-85 و 409-439.
2. کريمی )1389(؛ صص  208-100. شمس )1392(؛ صص 255-211. اصالنی )1382(؛ صص 280-250. میرحسینی 

)1390(؛ صص 530-624.
Banner (2012).
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ايران در زمینه جبران خساراتی از اين دست چیست. با توجه به مطالب ارائه شده مهم ترين 
هدف اين پژوهش،  بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض عالئم تجاری در حقوق ايران و 
اياالت متحده امريکا براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و خصوصیات عالئم تجاری است.

1. معیارهای نقض عالمت تجاری

هرگونه عالمت يا ترکیبی از عالئم که بتواند کاالها يا خدمات را از يکديگر متمايز گرداند 
و  تصويری  عناصر  اعداد،  حروف،  به ويژه  عالئمی  چنین  می آيد.  به شمار  تجاری  عالمت 
به عنوان عالئم  ثبت  برای  شرايط الزم  اين عالئم  از  ترکیبی  هرگونه  و  رنگ ها  از  ترکیبی 
بر سه عنصر اصلی عالمت  برای احراز شباهت میان دو عالمت،  تجاری را دارد1. محققان 
يعنی، آوای عالمت، معنا و نمود عالمت تکیه می کنند2. درجه شباهتی که برای ايجاد ابهام 
در مشتری ضرورت دارد، بسته به تفاوت های موجود میان کاال و خدماتی است که طرفین 
يابد،  افزايش  میان کاالهای موضوع عالمت  تفاوت  اين رو، هرچه درجه  از  ارائه می کنند، 
فرآيند احراز شباهت میان عالمات، پیچیدگی کمتری خواهد داشت و در اين مورد عکس 
قضیه نیز صادق است. به منظور تعیین احتمال ايجاد ابهام توسط  عالئم تجاری، بايد کلیت 
آن ها را بررسی کرده و بررسی مؤلفه ها و اجزای شان بدون لحاظ ساير عناصر، خطای در 
رخ  عالمت  همان  کلیت  در  عالمت  يک  تجاری  تصوير  داشت.  پی خواهد  در  را  ارزيابی 
دلیل،  از تصوير کلی عالمت.به همین  در حالتی جدا  عناصرمنفرد، آن هم  در  نه  می دهد، 
بايد بررسی  اين عناصر را در کلیت هر عالمت  جهت احراز وجود شباهت میان عالمات، 
شود3. به طور علمی اين فرآيند در فرض ادعای نقض، توسط کارشناس قابل بررسی است. 
احتمال  ديگر،  به عبارت  يا  و  است  »غالب«  تجاری  از عالمت  قسمت  آيا يک  اين که  البته 
اثرگذاری بیشتر را بر مشتری دارد نیز بايد درنظر گرفته شود. بنابراين، در جايی که عالمت 
است(،  عام  يا  توصیفی  که  واژه ای  )مثاًل  است  گذاشته  اشتراک  به  را  ضعیف  مؤلفه  يک 
احتمال اين که مشتری اين مؤلفه ضعیف را به عنوان يک نشانگر مبدا تلقی کرده و دچار ابهام 

1. TRIPS Agreement (1971); Section 2, Article 15. 
2. Banner (2012); p. 3-24.
3. Giant Food, Inc. v. Nation’s Food Service (1983).
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انتزاعی  به طور  میان عالمات  مشابهت  عنصر  رو،  همین  از  بود1.  اندک خواهد  بسیار  شود، 
بررسی نمی شود؛ بلکه بايد اين شباهت را از نگاه مشتری عادی احراز کرد. به منظور احراز 
در  و  است  شده  ارائه  سه گانه  معیاری  امريکا  حقوق  در  عالمات  مشاهده  در  مشتری  ابهام 
شباهت  احراز  می شود  گفته  و  تعريف شده  آن  و ضوابط  نیز حدود  قضايی  رسیدگی های 
میان عالمات تجاری و حصول احتمال ايجاد ابهام در مشتری، مستلزم  حصول شباهت در 
عناصر سه گانه عالمت يعنی، آوا يا تلفظ عالمت، معنای برآمده از عالمت  و نمود يا ظاهر 

عالمت و يا ترکیبی از آن ها است2. 

1ـ1. مشابهت در آوای عالمت های ناقض واصیل
با وجود عدم تطابق کامل حروف تشکیل دهنده دو عالمت، ممکن است آوای آن ها، تشابهی 
عرفی با هم داشته باشند، به نحوی که موجب اشتباه در مشتری و ايجاد تصور وحدت عالمات 
شود. اين حالت ناشی از اصوات برآمده به هنگام تلفظ عالمات است. از همین رو، دادگاهی 
در ايران، در مقام رسیدگی به اعتراض صاحب عالمت تجاری رگال3 به ثبت عالمت تجاری 
خواهان  تجاری  عالمت  اول  حرف  تلفظ  عالوه  »....به  است:  کرده  استدالل  چنین  لگال4 
خوانده  اظهارنامه  ابطال  به  حکم  استناد،  بدان  و  دارد...«  باهم  فراوانی  مشابهت  خوانده  و 
صادر شده است. همچنین، عبارات »محیا« و »مهیا«، صرف نظر از تفاوت معنايی، ازآنجا که 
تلفظ و آوای برآمده از آن ها به لحاظ مرسوم نبودن اعراب گذاری در رسم الخط فارسی، 
احتمال تلفظ مشابه را در مشتری عادی و بالتبع ابهام در منبع تولید کاالهای موضوع عالمات 
تقويت می کند، مشابه تلقی شده اند5. از آنجا که اشتباه مورد نظر، حالتی است که در مشتری 
بايد واکنش مشتريان نوعی را در مقابل  ادعای مشابهت  به  رخ می کند، در مقام رسیدگی 
اخیر  دادنامه  برداشت که در  اين  داد.  قرار  بررسی  از عالمت مورد  برآمده  شنیدن اصوات 
به چشم می خورد، مورد تأيید مقنن در مواد 31 ،32، 40 و 41 قانون جديد قرار دارد. در 
اورکین6  و  اورکو  کلمات  تلفظ  در  مشابهت  ادعای  درخصوص  دادگاهی  متحده،  اياالت 

1. Banner (2012); p 2-16.
2. Banner. (2012); p 3-24.
3. Regal.
4. Legal.

5. میرحسینی )1390(؛ صص 624-530. پور نوری )1383(؛ صص 108-170.
6. Peeples v. Orkin Exterminating Co. (1983).
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چنین استدالل کرده است که: »تفاوت موجود در سیالب دوم عالمات، اين احتمال را که 
لذا عالمات مشابه  بین می برد.  از  را  اول معطوف شود  به قسمت  با دقت در شنیدار، توجه 
تلقی نمی گردند«. مشابه همین حکم در رأی هیأت عمومی شعب حقوقی ديوانعالی کشور 
درخصوص شباهت بین عالمت ثبت فا )FA( توسط شرکت هنکل و عالمت ثبت شده فافا 
توسط احمد پهلوان و شرکا ارائه شد. بنابراين، شباهت میان عالمات  تجاری درصورتی که 

موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود، مانعی ندارد1.

1ـ2. مشابهت در معنای عالمت های ناقض و اصیل
دو طرح ممکن است در ظاهر با هم متفاوت باشند با اين وجود هر دو تصور ذهنی مشابهی 
را در مشتری ايجاد کنند. دلیل چنین تصور واحدی ممکن است ارائه معنا و يا داللت ضمنی 
تفاوت های  بر  ذهنی،  تصورات  اين  شباهت  جايی که  تا  باشد؛  عالمت  دو  سوی  از  واحد 
مربوط به نمود عالمت غلبه کنند، در چنین حالتی نیز ممکن است در مشتری ابهام به وجود 
آيد. در حقوق ايران نمونه ای از اين چنین دعوايی مشاهده نشده است. به نظر می رسد تشابه 
معنايی جزو مواردی نباشد که رويه قضايی به عنوان شباهت مؤثر در نظر بگیرد هرچند بند 
»هـ« ماده 32 قانون با تأکید بر عنصر گمراه کنندگی  امکان تفسیر قانون برای تسری تشابه 
ا فراهم می کند، اما در حقوق اياالت متحده، دعاوی متعددی در  معنايی به موارد نقض ر 
اين زمینه مطرح شده است. در رويه قضايی کشور موصوف، داللت های تضمنی و يا معانی 
معکوس چنانچه معنای عالمت اصلی را به ذهن مشتری تداعی کنند، موجب احتمال ايجاد 

ابهام  در مشتری تلقی می شود. 
کاماًل  دوعالمت  معنای  ابهام،  تولید  جهت  نیست  نیازی  امريکايی  دادگاه های  نظر  از 
توان  است  ممکن  نیز  باشد  متفاوت  اگر  حتی  معانی  اين  شود.  تلقی  مشابه  يا  و  همسان 
وابسته سازی و يا ايجاد يک معنای مساوی را به طريقی که يک منبع مشترک را به نمايش 
بگذارند، داشته باشد. مثاًل عباراتی همانند »باالشهری« در مقابل »پايین شهری«2، و يا »بانوی 
شهر« در مقابل »دختر شهر«3 از همین رو صرف توان وابسته سازی عالمت ثانی به منبع اصیل 

1. دعوی هنکل و احمد پهلوان و شرکا )1375(.
2. Downtowner Corp. v. Uptowner Inns, Inc. (1996).
3. Seligman & Latz, Inc. v. Merit Mercantile Corp. (1984).
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تولید  واحتمال ايجاد ابهام در حقوق اياالت متحده نقض عالمت تجاری تلقی می شود.

1ـ3. تقابل حروف و تصاویر
بیننده همان تصوير را ايجاد کند که از عالمت اصیل در  ممکن است که کلمه ای در ذهن 
ابهام انگیز برآمده از  بايد چنین فرض کرد که معنای  ذهن وی نقش می بندد. در اين حالت 
عالمت اول احتمال اشتباه مشتری را در بردارد . مسأله اين است که آيا احتمال دارد ارائه و 
نمايش تصوير  به اين منجر شود که معادل لغتی چیزی را به ياد بیاوريم و يا برعکس. اصوالً 
اين حاالت در پی تداعی معانی و انطباق کلمه  با تصوير در ذهن مشتری رخ می دهد. مثاًل با 
ذکر کلمه سیمرغ به عنوان عالمت تجاری، تصوير ثبت شده به عنوان عالمت که تصوير پرنده 
امری  نه  است  موضوعی  امری  مسأله،  اين  می شود،  تداعی  ذهن  در  است،  سیمرغ  افسانه ای 
حکمی. چنین اختالفی در دادگاه های ايران به چشم نمی خورد اما در حقوق اياالت متحده در 
دعوی پگاسوس و موبايل اويل پترولیوم1، دادگاه با استداللی منطقی به نقض عالمت تجاری 
مبتنی بر تصوير متعلق به خواهان، توسط کلمه اتخاذ شده توسط خوانده رأی داد. دادگاه چنین 
افسانه ای(،  بالدار  »پگاسوس« )اسب  از عبارت  استفاده  معانی،  به واسطه تداعی  حکم داد که 
موجب نقض عالمت تجاری با نقش اسب بالدار خواهد شد. استدالل دادگاه چنین بود که: »در 
حقوق ما پذيرفته شده است که عبارات و نمود های تصويری برآمده از عبارات، اثر مشابهی در 
ايجاد ابهام در مشتری دارند. از همین رو بنابر قاعده عقلی می توان چنین برداشت کرد که اگر 
عبارتی بتواند به طور کامل طرحی را به نمايش گذارد، احتمال ايجاد ابهام در مشتری وجود 
خواهد داشت. حتی اگر طرح به تصوير کشیده شده عبارات ديگری را نیز به نمايش گذاشته 
باشد  بسته  عبارات  معانی  و  دستوری  نکات  به  آنچه  از  بیشتر  موضوع،  است،  گفتنی  باشد«. 
به درک عمومی مشتری از عبارت و تصوير کلی عالمت تجاری بستگی دارد که در ذهن 
مشتری نقش می بندد. در حقوق ايران، بنابر بندهای »هـ« و »و« ماده )32( قانون ثبت اختراعات ، 

طرحهاي صنعتي و عالئم تجاري، چنین برداشتی موجه به نظر می رسد.

1ـ4. تقابل کلمات فارسی با کلمات بیگانه
از عبارات فارسی عالمت، همان عبارات  به جای استفاده کامل  ناقض  ممکن است شخص 

1. Mobil Oil Corp. V. Pegasus Petroleum Corp. (1987).
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میان معنای عالمت  با رويت عالمت وتطابق  به نحوی که  بیان کند.  انگلیسی  با حروف  را 
و داللت های ذهنی آن وحدت منبع عالئم را در ذهن مجسم کند. سؤال اصلی اينجا است 
با چنین  تلقی کرد؟ موضوع  به عنوان نقض عالمت تجاری  که آيا چنین حالتی را می توان 
تجاری  عالمت  مالک  که  شرح  اين  به  است؛  شده  مطرح  تهران  دادگاه های  در  تشابهی 
»بوف« که برای عرضه تولیدات خود عبارت مذکور را به ثبت رسانده بود. اقدام به طرح 
مرتکب  بوف«   »پیزا  انگلیسی  عبارت  از  استفاده  با  متهم  بود  مدعی شده  و  شکايتی کرده 
جعل عالمت تجاری شده است. دادگاه بدوی با اين استدالل که شاکی صرفاً از کلمه بوف 
با کلمه بوف پیتزا به  به زبان فارسی می تواند استفاده انحصاری نمايد، و آن عالمت ظاهراً 
زبان انگلیسی مورد استفاده متهم به حدی شباهت ندارد تا موجب اشتباه مصرف کننده شود 
متهم صادر  برائت  بر  رأی  مبنا  بر همین  و  نمی شود  تلقی  تجاری  از مصاديق جعل عالمت 
صرفاً  وگرچه  است،  يافته  اصدار  سابق  قانون  حکومت  زمان  در  رأی  گرچه  است.  کرده 
شبیه ساز از مسئولیت کیفری مبری شده است، اصوالً در چنین حاالتی، ذهن انسان، معانی 
و يا داللت های آن عبارات را ترجمه می کند و با توجه به گسترش اشخاص مسلط به زبان 
سابق  قانون  ايرادهای  می رسد  به نظر  دارد.  مشتری وجود  در  ابهام  احتمال وجود  انگلیسی، 
در قانون جديد مرتفع شده است. مقنن در ماده32 قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و 
عالئم تجاري، در بند »هـ« عالمت را قابل ثبت نمی داند اگر »عین يا به طرز گمراه کننده اي 
شبیه يا ترجمه يک عالمت يا نام تجاري باشد که براي همان کاالها يا خدمات مشابه متعلق 
براساس معیارهای  ايران معروف است .« واضح است درچنین حالتی  به مؤسسه ديگري در 
سه گانه اشاره شده احتمال گمراهی مشتری وجود دارد. از همین رو مقنن در بند »ب« ماده 

42 حق طرح دعوی علیه شبیه ساز را برای صاحب عالمت محفوظ می داند.
اثر خاص  باورند که وصف جهانی تجارت  اين  بر  اياالت متحده، دادگاه ها  در حقوق 
دارند،  وجود  کثرت  به  زبانه  چند  حتی  و  زبانه  دو  اشخاص  می گذارد.  جای  به  را  خود 
از   حداقلی  صاحب  که  دارند  وجود  زيادی  اشخاص  جهانی،  توجه  مراکز  در  خصوصاً 
در داللت ها  اين وجود، چنین شباهتی، آن چنان که  با  عبارات خارجی هستند.  با  آشنايی 
نیز معنای عالمت  بايد در مقابل عدم شباهت ها در نمود عالمت، آوای آن و  وجود دارد، 
مترادف  کلمات  از  متناقض،  کلمات  نیست  الزم  معتقدند  امريکا  دادگاه های  شود.  مقايسه 
انتزاع شده باشند تا ابهام انگیز و مشابه تلقی شوند. عالوه بر اين، ضابطه ای که برای بررسی 
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يک کلمه بیگانه در مقابل يک کلمه انگلیسی به کار می رود درخصوص همسانی آن ها از 
معیاری که برای بررسی دو کلمه انگلیسی به کار می رود دقیق تر نیست1. در اياالت متحده 
اين تحقیق انجام شده است که جامعه مرتبط با قضیه خريداران عادی امريکايی هستند که 
عالوه بر زبان انگلیسی به يک زبان خارجی ديگر نیز تسلط دارند، اگر يکی از عبارات از 
يکی از زبان های مرده و يا کم رواج و مبهم باشد، شباهت در معنا احتماالً اهمیت کمتری 
خواهد داشت. عبارات خارجی در بعضی از دعاوی به راحتی فهمیده می شوند و يا ترجمه 
می شوند و بعضی از توصیفات زبان خارجی آن چنان متداول هستند که مردم، بدون ترجمه، 
اين  وقتی  امريکا،  متحده  اياالت  در  می پذيرند2.  هست،  که  همان طور  را  آن ها  راحتی  به 
به  امريکايی عالمت خارجی را ترجمه کند و آن را  ندارد که يک مشتری  احتمال وجود 

همان صورت بپذيرد، در اين صورت دکترين همسانی خارجی اعمال نمی شود3.

1ـ5. تقابل اجزاعالمت ناقض و عالمت اصیل
ممکن است دو عالمت، علیرغم فزونی و کاستی در طراحی، و يا جايگزينی های صورت 
ممکن  همچنین،  باشند.  مشابه  ظاهر  در  انگیزی  ابهام  طرز  به  و حروف،  عبارات  در  گرفته 
است دسته ای از اوصاف غیر کالمی، تمام نمود و تصوير تجاری يک عالمت را تحت تأثیر 
طرح بندی،  اندازه،  بر  تأکید ها  کلمات،  جايگذاری  کیفیت  خارجی،  فضاهای  دهند.  قرار 
رنگ، استیل، نوع لوگو و نیز نمودار آن ها و شکل حروف چینی، استفاده از نوشتار مشابه و 
يا تقلید کلی از طرح عالمت اصیل، برغم تفاوت در اجزا از اين جمله اند. در دعوايی که 
در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران مطرح شده بود، خواهان، شرکت »فابرکستل«، صاحب 
عالمت تجاری با تصوير اسب سوار که عالمت تجاری مذکور را در ايران به ثبت رسانده 
عالمت  دو  میان  شباهتی  که  داد  پاسخ  دفاعاً  خوانده  بود،  شده  نقضی  چنین  مدعی  است، 
وجود ندارد، لیکن دادگاه با اعتقاد بر اين که جزئی از عالمت خواهان توسط خوانده تقلید 
به  حکم  می شود،  عادی  مصرف کننده  اشتباه  موجب  امر  اين  و  است،  شده  مشابه سازی  و 
يا  و  غالب  اوصاف  عالمات،  میان  مقايسه  در  کرد4.  صادر  ناقض  عالمت  اظهارنامه  ابطال 

1. In Re Sarkli (1983).
2. Cont’l Nut Co. v. Le Cordon Bleu (1974).  In Re Tia Maria (2012).
3. Gan. (2009).

4. میرحسینی )1390(؛ صص 624-530. پورنوری )1383(؛ صص 108-170.
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ايجاد  احتمال  اصوالً  و  دارند  بیشتری  ارزش  و  بار  اجزا،  ساير  به  نسبت  عالمات،  برجسته 
باشند. اوصاف غالب يک  افزايش می يابد که اجزای غالب عالمت يکسان  ابهام در جائی 
عالمت، از اين لحاظ اهمیت دارند که موجب جلب توجه مشتری به سوی عالمت می شود، 
از همین رو احتمال بیشتری در به خاطرسپردن عالمت و شناسايی منبع کاال توسط آن عالمت 
ايجاد می کند1. بعضاً گفته می شود که اولین قسمت يک عالمت تجاری، خصوصاً اگر واجد 
وصف تمايز باشد، احتمال بیشتری دارد که چشم را به سمت خود جلب کند و تصويری 
را در نقش خريدار حک کند2. معموالً قسمت غالب عالمت، آن قسمتی است که قدرت 
است.  يا مکتسب  و  است  ذاتی  قدرتی که  اشاره می کند.  منبع  به قدرت  يا  و  دارد  بیشتری 
يا  اندکی در زمینه منبع دارند و  اجزای توصیفی عالمت و عام عالمت، قدرت نشان دادن 
اصاًل اين قدرت را ندارند. از اين رو، معموالً اهمیت کمتری در تحلیل به آن ها داده می شود. 
با اين وجود، حتی يک مؤلفه توصیفی از عالمت ممکن است که در صورت استفاده به يک 
روش برجسته واجد ارزشی واال گردد. و در زمینه ايجاد ابهام نقش داشته باشد. کسی که در 
پی اثبات تسلط و نفوذ يک عبارت توصیفی است تکلیف سنگین تری برای اثبات به دوش 
است  اين  مسأله  تلفظ کرد،  را  نمی توان آن طرح ها  واجد طرح که  برای عالئم  می کشد3. 
که شباهت موجود میان آن ها را بايد براساس شباهت های بصری مورد بررسی قرار داد در 
صورت فقدان بررسی واکنش مشتری، تصمیم در اين زمینه حتی ذهنی تر از معمول خواهد 
بود4، در دعوايی که در شعبه سوم دادگاه عمومی تهران مطرح شده بود، خواهان مدعی بود 
که خوانده عالمت تجاری وی را که تصوير زرافه است، تقلید کرده است، و خوانده دفاعاً 
ادعا می نمود که تصوير به کاررفته، تصوير )آهو( بوده و هیچ شباهتی به طرح عالمت تجاری 
با  استدالل که  بدين  ياد شده،  تقابل طرح های  با  تجديدنظر  دادگاه  ندارد،  )زرافه(  خوانده 
با آهو، جز از ناحیه صورت ندارد و  انتخابی تجديدنظر خواه که مشابهتی  مالحظه تصوير 
کاماًل شبیه زرافه است، که قباًل توسط تجديد نظرخوانده به ثبت رسیده است، حکم دادگاه 

بدوی مبنی بر ابطال اظهارنامه متضمن تصوير ناقض را تأيید کرده است5.

1. Forum Corp. of N. Am. v. Forum, Ltd. (1950).
2. Palm Bay v. Veuve Clicquot (2005).
3. Mr. Travel, Inc. v. V.I.P. Travel Serv (2006).
4. Franklin Mint Corp. v. Master Mfg. Co. (1980).

5. پورنوری )1383(؛ صص  170-108. میرحسینی )1390(؛ صص 530-624.
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در مقايسه عالمات تجاری واجد طرح، سطح در گیری ذهنی اجتماع مرتبط و يا واکنش 
نگاه داری يک  به  او  تمايل طبیعی  نیز  و  انسانی  احتمال خطای حافظه  به همراه  بايد  آن ها 
در  خصوصاً  کرد1.  لحاظ  را  واحد  تجاری  عالمت های  طرح  نیز  و  طرح ها  از  کلی  تصور 
عالئمی که صرفاً مبتنی بر طرح کامل هستند، روند به يادآوری شخص مصرف کننده، اغلب 
غیرواضح، مبهم و نامعلوم است2. طرح های معمولی و پیش پا افتاده کمتر در خاطرات تثبیت 
می شوند؛ از اين رو، ضعیف تر تلقی شده و مستحق حمايت کمتری هستند. اشکال معمولی 
متفاوت  به طور  که  آن ها  همانند  و  کمان  بیضی،  مربع،  مثلث،  دايره،  چون  هم  متفاوت  و 
به عنوان عالمت و يا جزئی از آن ها انتخاب می شوند و در سطح متنوعی از محصوالت به کار 
می روند، حقی که در آن ها ايجاد می شود محدود به همان حق است و نمی تواند ثبت های 
ديگری را منع کنند که مشابه اند ولی طرح متفاوتی را برگزيده اند. زيرا اين گونه طرح ها در 
قالب اشکال عام قرار می گیرند3. ترکیبات ساختگی و يا ذاتاً بی معنا از حروف نیز نسبت به 
با ترکیبات  بیشتری دارد که  ابتدائی سخت تر در حافظه جای می گیرند، و احتمال  حروف 
ديگر از حروف تعارض يابند. عالئم واجد حروف اغلب مختصر شده کلماتی هستند که به 
اين قصد نوشته می شوند که جرقه ای در ذهن مشتری ايجاد کنند، عالئم تجاری را که به طرز 
دقیق و با استیل باال از حروف استفاده کرده اند را نیز به عنوان عالمت تجاری و مبتنی بر طرح 
می شناسند4. از اين رو، استفاده از يک ظاهر که در عالمت تجاری اصیل وجود دارد، ممکن 

است نقض عالمت تلقی شود.

2. ضرورت احراز غلبه شباهت ها بر وجوه افتراق دو عالمت

در مقايسه عالمات تجاری ناقض و اصیل، شباهت های اولیه معموالً بر تفاوت های پیرامونی 
غلبه کرده و توجه مشتری را به سمت خود جلب می کنند. خصوصاً در جايی که عالمات 
تجاری عالماتی ذاتاً قوی باشند، از آن جهت که موضوع اختالف، عالمات قراردادی و يا 
خیالی است، نظر مشتريان بیشتر به شباهت های میان دو عالمت جلب می شود تا تفاوت های 

1. Envirotech Corp. v. Solaron Corp. (1981).
2. Freedom Fed. Sav. & Loan Ass’n v. Heritage Fed. (1981).
3. Banner (2012); p. 2-17.
4. Textron, Inc. v. Maquinas Agricolas. (1982).
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واجد  کاالها  دارد  احتمال  کنند.  تشويق  خريد  برای  را  اشخاص  و  آن ها1.  میان  موجود 
با  میان عالمتی  مشابهت موجود  است  باشند. همچنین، ممکن  مشابه  يا  و  يکسان  بسته بندی 
عالمت ديگر، موجب به يادآوری مبهم عالمت ديگر شود. درحالی که اين احتمال نیز وجود 
قرار گیرد. همچنین محتمل است  اغماض  میان آن عالمات مورد  تفاوت موجود  دارد که 
مشتری متوجه تفاوت های موجود نشود و يا به طور طبیعی در پی کشف اين تفاوت ها نباشد 
خصوصاً وقتی محصول به يک شکل بسته بندی شده و ظاهر يکسانی داشته باشند2. حتی اگر 
خريداران احتمالی، دريابند که دو عالمت و طرح با هم متفاوتند، باز هم ممکن است تصور 
کنند اين شباهت ها در طراحی، داللت بر وجود يک ارتباط میان دو منبع دارد. و از همین رو 

دچار ابهام و اشتباه شوند3.
مشتری  اگر  و  است  داشته  نیز وجود  تفاوت هايی  »دوعالمت،  میان  ادعا که  اين  اصوالً 
دقت بیشتری داشت، می توانست میان کاالهای موضوع دو عالمت تمیز قائل شود« منطقی 
به نظر نمی رسد. حتی اگر با بررسی دقیق تر می توانستیم میان دو کاال تمیز قائل شويم، اين امر 
برای رفع ابهام اولیه کافی به نظر نمی رسید4. در جايی که مشتری مورد انتظار به طور نوعی 
آوای عالمت را می شنود و فرصت اندکی برای ديدن محصول و يا مواد تشکیل دهنده آن را 
دارد، تفاوت های موجود در نمود عالمت ها، اثر مجزا کننده خود را از دست می دهند5. البته 
شباهت عالمت تجاری درصورتی که موجب اشتباه مصرف کنندگان عادی نشود مانعی ندارد 
با توجه به بند »هـ« ماده )32( قانون ثبت عالئم مصوب 86  منطقی به نظر  که اين برداشت 
می رسد و در زمان حکومت قانون سابق نیز چنین برداشتی در دعوی هنکل و احمد پهلوان6 
صورت پذيرفته است. بديهی است که اعمال اين قاعده و ضرورت احراز غلبه شباهت های 
میان دو عالمت بر تفاوت ها موجود، توسط دادگاه، تالش شخص ناقض عمدی را نیز که 
تفاوت هايی عمدی و جزئی را که به منظور دستاويز قراردادن، به هنگام طرح دعوی نقض 
عالمت، خنثی می کند. در نقض عالمت تجاری، شبیه سازی دقیق اجزا، متعارف نیست. از 

1. Edison Bros. Stores, Inc. v. Cosmair, Inc. (1987).
2. Beer Nuts Inc. v. Clover Club Foods Co. (1986).
3. Zaichkowsky. (2006). p 23.
4. Chevron Chem. Co. v. Voluntary Purchasing Grps. (1981).
5. Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp (1984).

6. دعوی هنکل با احمد پهلوان و شرکا )1375(.
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باورند که بهترين نوع شبیه سازی میان عالمات بر اين قاعده استوار  همین رو، اغلب بر اين 
است که به اندازه مورد نیاز نقاط شباهت با عالمت اصلی به همراه وجوهی ممیزه، به بهترين 
وجه ترکیب شوند تا ضمن ايجاد شبهه در مشتری، دادگاه ها را  نیز در احراز نقض به اشتباه 

وادار نمايند1.
در فضای ديجیتالی، دادگاه های اياالت متحده انعطاف بیشتری در اين زمینه نشان داده اند 
و معیار گمراهی را که موجب از دست رفتن منافع اولیه می شود به جای معیار سنتی به کار 
گرفته اند2. در مواردی که آدرس اينترنتی وجود دارد، دادگاه ها به سطح مندرج در آدرس ها 
به سطح دوم از  که مشابه است توجه زيادی نمی کنند )مثاًل .com ،.net و غیره( و معموالً 
نام دامنه توجه می کنند تا تشخیص دهند که آيا اين عالمات همسان و يا به طرز ابهام آمیزی 
مشابه اند يا خیر3. با توجه به قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری مصوب 
1386، در خصوص  تجاوز به عالئم تجاری از طريق به کارگیری آن ها توسط نام های دامنه 
تعاريف مربوطه دقیقاً مشخص شود و  اينترنتی، الزم است مقررات جديد تصويب شده و 
اين  تا  قرار گیرد  پذيرش  مورد  دامنه  نام های  و  تجاری  مورد عالئم  در  بین المللی  مقررات 

نقصان برطرف شود. 
عالمات تجاری را بايد در کلیت خود بررسی کرد. يعنی همان حالتی که مشتريان با آن 
نبايد تشريح  را  يا اوصاف آن ها  عالمت مواجه می شوند. عناصر اختصاصی آن عالمات و 
کرد و به اجزای ريز تقسیم نمود. در عوض، بايد به تصوير کلی آن نگاه کرد4. اين احتمال 
تغییرات  يا  و  کند  درک  را  عالمت  يک  خاص  جزئیات  عادی  شخص  که  است  ضعیف 
اوصاف خاص  دارد  احتمال  درحالی که،  نمايد.  حس  را  عالمات  در  آمده  عمل  به  جزئی 
قالب شباهت دو  در  ناتوانی،  اثر کلی چنین  است  اين رو ممکن  از  باشند،  متفاوت  عالمت 
غیرمشابه  نمودی  به صورت  اوصاف عالمت  در  موجود  به رغم شباهت های  يا  و  عالمت، 
را ارائه دهد5. ديوان عالی کشور ايالت متحده بیان کرده است، تصور تجاری يک عالمت 
تجاری، از کلیت آن عالمت حاصل می شود و نه از عناصر آن عالمت که به طور مجزا و 

1. Boston Athletic Ass’n v. Sullivan (1989).
2. صادقی و همکاران. )1386(. 129-103

3. Coca-Cola Co. v. Snow Crest (2004).  Daimlerchrysler v. The Net (2004).
4. Gen. Mills, Inc. v. Kellogg Co. (1987).
5. Marker International V. Debruler (1986).
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آيا  کنند  بررسی  که  است  مناسب  دادگاه ها  برای  وجود  اين  با  باشد.  شده  بررسی  به دقت 
بايد  را  بودن  غالب  معیار  خیر.  يا  است  تجاری  عالمت  غالب  جز  شده  شبیه سازی  قسمت 
به عبارت  تولید توصیف کرد.  مبدأ  نمايش  يعنی  به کارکرد اصلی عالمت تجاری  با توجه 
ديگر اگر مؤلفه کپی برداری شده با وجود با ادغام با عالمت جديد، ذهن مشتری را به منبع 
تولید عالمت اصیل رهنمون سازد بايد چنین مؤلفه ای را واجد قدرت و نسبت به اجزا ديگر 
غالب دانست. در حقوق اياالت متحده، قاعده ممنوعیت تجزيه عالمت به منظور جلوگیری 
از ارزش گذاری بیش از حد به هريک از اجزا عالمت وضع شده است. از اين رو، در جايی 
که در دو عالمت، يک جزء ضعیف به اشتراک گذاشته می شود، به نظر می رسد که تأکید 
ننمايد  منبعی خاص رهنمون  به  را  آنجا که مشتری  از  نقض،  ادعای  و  عام  اوصاف  اين  بر 
يک  به عنوان  را  ضعیف  مؤلفه  يک  مشتری  اين که  احتمال  ديگر  به عبارت  نیست.  درست 

نمايانگر مبدا شناسايی کنند، بسیار بعید است1.
بررسی  کرد،  بررسی  انسانی  اندام  تشريح  طريق  به  نبايد  را  تجاری  عالئم  هرچند 
شباهت های موجود میان آن ها به طور منفرد و بدون لحاظ ساير قسمت ها وشرايط ديگر نیز 
صحیح نیست. در بسیاری مواقع، بررسی برچسب های حاوی عالمت تجاری ملحق به کاال 
به فروشگاه، برچسب های حاوی عالمت را مشاهده  با مراجعه  ضروری است. زيرا مشتری 
به منبع تولید معین نمی کند، و اغلب  ايجاد وابستگی  بر  می کند2. چنین حالتی، ذاتاً داللت 
دارای اثرات فیزيولوژيک اندک است و احتمال کمی وجود دارد که مورد توجه قرارگرفته 
ارزش  که  اضافی  کلمات  توسط  تجاری  عالمت  است  ممکن  شود.  سپرده  خاطر  به  يا  و 
کمتری دارند، احاطه شده باشند و از همین رو موجب نقض به معنای خاص خود نمی گردد3. 
در رويه دادگاه های ايران تحلیل يادشده براساس اصول عام مورد پذيرش قرار گرفته و در 
رأی شماره 74/80 مورخ 80/6/17 صادره از سوی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران به چشم 
می خورد. در رأی صادره در مقام بررسی شباهت های موجود میان عالئم »به يک« و »به يک 
سفیدر« دادگاه رسیدگی کننده در قسمت دوم استدالل خويش به ترکیب و کلیت عالمت 
تجاری اشاره و اعالم می دارد به واسطه تفاوت در معنا و تلفظ، ترکیب عالمت دوم موجب 

1. Banner (2012); p. 2-17.
2. Henri’s Food Prods. V. Kraft (1983).
3. Frehling V. Int’l Select Grp (1999).
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به حداقل رساندن تفاوت شده است. دادگاه تجديدنظر نیز، ارجاع اين موضوع به کارشناسی 
را به لحاظ بداهت در عدم تشابه، منتفی دانسته است1.

3. کیفیت عطف نقض به اجزای اصلی عالمت اصیل

ممکن است عالمت تجاری ترکیبی از کلمه و طرح باشد، در چنین حالتی آنچه نظر مشتری 
با توجه به اين که  را در بادی امر به خود جلب می کند، کلمات موجود در طرح می باشد. 
مفهوم و شمايل کلمه نیز از اجزای آن تلقی می شوند، تفاوت در طرح با استفاده از کلمات 
به کلمه،  پیچیدگی طرح نسبت  به لحاظ  ابهام مشتری شود.  نیز ممکن است موجب  مشابه 
بايد سهم کلمات در عالمت را غالب تلقی کرد؛ از اين رو، چنانچه دو عالمت واجد کلمه ای 
حاالتی  چنین  در  نیست.  منتفی  ابهام  ايجاد  احتمال  باشند،  متفاوت  کامال  طرح  و  همسان 
از عالمت جهت  برآمده  تجاری کلی  به کلیت عالمت و تصوير  علیه  است مدعی  ممکن 
اثبات عدم تشابه استناد کند. ولی نظر به اثر قوی کلمه امکان ايجاد ابهام در مشتری فراوان 
است. واضح است در چنین حالتی کلمه ثبت شده نیز جزيی از عالمت محسوب می شود. در 
دعوايی که در اياالت متحده طرح شده است و خوانده از عبارت تینکر، به همراه طرح يک 
المپ استفاده کرده بود و مدعی بود کلیت طرح وحتی فونت عبارات دو عالمت  متفاوت 
طرح  با  مشابه  کلمه  ثبت  مشتری،  در  ابهام  ايجاد  در  کلمه  قوت  بر  تکیه  با  دادگاه  است، 
متفاوت را صحیح ندانسته است2. در خصوص عالماتی که از ترکیب حروف و طرح تشکیل 
می شوند قاعده خاصی وجود ندارد که آيا حروف يا طرح بر ديگری غلبه دارند3. حروف 
فرم داده شده، واجد منظر و نمود شفاهی و بصری هستند و هردو اين اوصاف را بايد در متن 
هر عالمت مورد ارزيابی قرار داد. چنین عالئمی در محدوده ای میان عالئم مبتنی بر صرف 
طرح، که نمی توان آن ها را تلفظ کرد و عالئم مبتنی بر کلمه که به راحتی می توان آن ها را 
تلفظ کرد قرار دارند. وقتی چنین عالئمی به نحوی واجد فرم ارائه می شود که  اصوالً قابل 
اصلی عالمت  نقطه  اين حالت  در  نمی دهند،  ارائه  را  معنای خاصی  هیچ  يا  و  نیستند  تلفظ 

1. پورنوری )1383(؛ صص 170-108. میرحسینی )1390(؛ صص 530-624.
2. CBS V. Morrow (1983).
3. In Re Electrolyte Labs (1995); p. 4-39.
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جهت مقايسه همان نمود عالمت خواهد بود1. در مورد مشابه در رأی صادر به شماره 811  
مورخ 1388/9/28 از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران دادرس حکم به ابطال عالمتی به عنوان 
»فاراب شیر« را داد که مشابه عالمت مشهور به ثبت رسیده پیشین »فاراب« بود. اين رأی پس 
از درخواست تجديد نظر خواهی خوانده در شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران مورخ 

1389/4/22 به شماره دادنامه 465 مورد تأيید قرار گرفت2.

4. بررسی تطبیقی شبیه سازی اجزای متعارف عالمت اصیل

زمانی که کلیت يک عالمت در عالمت ديگری گنجانده و به بازار راه می يابد احتمال ايجاد 
ابهام در مشتری وجود دارد. احتمال ايجاد ابهام مخصوصاً در جايی افزايش می يابد که بخش 
مشترک در هر دو عالمت، واجد اثر متمايز کننده مکتسب و آن قسمت اضافی در عالمت 
داخل شده، تقريباً کمرنگ و نامرئی و يا توصیفی و يا عام باشد. در چنین مواردی عالمت 
داخل کننده، واجد استعداد در نگهداری تصوير تجاری اولیه خود در ديگری خواهد بود. 
قسمت اضافی در بهترين حالت، از اطالعاتی بهره می برد که از خود کاال ارسال می شود و نه 
از منبع تولید آن. در حقوق ايران چنین وضعی نه به عنوان نوع خاص از نقض، بلکه به عنوان 
اياالت  درحقوق  است3.  گرفته  قرار  قضايی  احکام  موضوع  مشتری  در  ابهام  تولید  عامل 
متحده بنا به استدالل فوق نقض عالمت خواهان، يعنی اوگتی توسط عالمت بل اوگتی4، و 
نیز نقض عالمت اينداکتو، توسط عالمت اينداکتوماتیک محرز شده است5. افزودن کلمات 
معمولی و نامحسوس توسط شخص ناقض، خصوصاً به عالمات مشهور، ممکن است ابهام 
از عالمت  مشتقی  ناقض،  به شخص  متعلق  مشتريان که عالمت  به  امر  اين  دادن  نشان  با  را 
اغلب،  استفاده کننده اصلی مرتبط است، تشديد کند6.  به  به طريقی ديگر  يا  اصلی است و 
اسم  يا  و  کنیه  يا  لقب  واجد  عالمت  يک  از  کسی  که  می شود  حادث  جائی  در  تعارض 
خاص ثبت شده به عنوان عالمت استفاده می کند و ديگری همان لقب يا اسم ثبت شده را 

1. Restatement (1995); p. 4-39.
2. دعوی فاراب شیر و فاراب )1388(.

3. میرحسینی )1390(؛ صص 624-530. پورنوری )1383(؛ صص 108-170.
4. Frehling v. Int’l Select Grp. (1983).
5. Induct-O-Matic v. Inductotherm (1984).
6. Am. Express v. Am. Express Limousine (1991).
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با يک نام معین اضافه شده به آن استفاده می کند. بعضاً مشاهده شده که در چنین مواردی 
دادگاه ها با اعالم اين امر که شباهت در حدی نیست که موجب اشتباه مشتری شود، دعوی 
اين  به  اياالت متحده مراجع قضايی نسبت  اما در حقوق  خواهان را مردود اعالم کرده اند. 
امر واکنش های دقیق نشان می دهند. دادگاه ها به عنوان يک امر موضوعی چنین نظر داده اند 
لقب  يک  به  مبدل  را  آن  و  می کند  خالصه  را  کامل  نام  يک  متناوب  به طور  مشتری  که 
می سازد. اين عادت مشتری در استفاده از قسمت غالب عالمت ممکن است منجر به ايجاد 
ابهام وی به هنگام مقايسه میان عالمات گردد. در حقوق اياالت متحده عالمت ثاير، ناقض 
عالمت تام ثاير1 و عالمت »گوچی« ناقض عالمت »پاولوگوچی«2 و عالمت »آرپل«، ناقض 
عالمت »آدريان آرپل«  تلقی گرديد3. در حقوق ايران نیز براساس بنده ماده )32( قانون ثبت 
عالئم و نشان های تجاری مصوب سال 1386، در صورت احراز عنصر گمراه کنندگی، چنین 

استداللی صحیح به نظر می رسد.
اما در حالتی که عالمات مورد نظر هر دو يک نام معین )خصوصاً يک اسم عام( را به 
اسامی  و  القاب،  است.  اندک  ابهام  ايجاد  احتمال  می دهند،  ارائه  متفاوت  لقب های  همراه 
خاص، عالمات را متمايز می سازند، يعنی همان کاری که مردم همه روزه انجام می دهند. از 
همین رو در حقوق اياالت متحده، میان عالمت »هلن کورتیس« و »هلن کارو«، »ماری کور« 
و »ماری کای« هیچ تعارضی يافت نگرديد4و5. استدالل مراجع قضايی چنین است که اضافه 
صورت يافته، قید توصیف کننده عالمت ثانوی نیست بلکه حالتی تشديد کننده ابهام در منبع 

موجود و توهم وحدت منبع است. در حقوق ايران دعوايی در زمینه موضوع يافت نشد.
نوع ديگری از ايجاد شائبه وجود منبع مشترک تولید ممکن است حادث شود. به هنگام 
و  بکارگرفتن عالمتی جديد  متنوع،  تولید کاالهای موجود در طبقات کااليی  توسعه خط 
اشاره به ارتباط و وابستگی آن به عالمت اصیل، بطور متناوب، منجر به کسب اعتبار برای 
عالئم تثبیت شده می شود. اين تکنیک در تجارت امری مقبول وشناخته شده است. مشتری 
با ديدن عالمت جديد، احساس می کند که هر دو عالمت از يک منبع ناشی شده اند. چنین 

1. In Re Sawyer of Napa (1983).
2. Gucci v. Gucci Shops (1988).
3. Seligman & Latz v. Merit Mercantile (1984).
4. Helene Curtis Indus v. Carew Prods (1960).
5. Mary Kay Cosmetics v. Société Anonyme Laboratoire (1981).
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ابهامی در جايی افزايش می يابد که صاحب عالمت، يک سری از عالمات مرتبط با هم را 
اين تصور را ايجاد  نیز به ثبت رسانده باشد. در چنین حالتی، عالمت تجاری ثانی، معموالً 
اين  نمونه  می باشد.  اصیل  عالمات  سری  همان  از  ديگر  يکی  هم  جديد  عالمت  می کند، 
نوع نقص عالمت تجاری در دادگاه های امريکا مطرح شده است. دادگاه امريکايی، ايجاد 
شائبه وحدت منبع تولید را به عنوان ابزار نقض عالمت تجاری »اپل«، توسط عالمت تجاری 
»پاين اپل« تلقی کرد. دادگاه چنین استدالل کرد که يکی از آثار احتمالی استفاده از چنین 
پیشوندی، اين است که مشتری ممکن است تصور کند کیت های کامپیوتری موضوع عالمت 

اخیر، توسط شخص صاحب لیسانس و يا توسط شرکت های فرعی اپل تولید شده اند1.
با توجه به اين که ذهن انسان، توان مقايسه و تطبیق اطالعات قديم با موضوعات جديد 
را دارد، ونیز اين که احتمال خطای در جزئیات اطالعات سابق ذهنی، موجود است، ممکن 
در  را  اصیل  تجاری  تصوير عالمت  همان  چنانچه  عناصر يک عالمت،  وارونه سازی  است 
ذهن مشتری ايجاد کند، منجر به تولید ابهام شود. هرچند ممکن است با صرف دقتی هرچند 
توسط  که  معامالتی  در  لیکن  شود،  شناسايی  عالمت  دو  میان  موجود  تفاوت های  اندک، 
مشتری عادی صورت می گیرد، صرف چنین دقتی انتظار نمی رود. از اين رو است که دادگاه 
تجديد نظر تهران طی دادنامه 630 مورخ 82/4/24 اعالم کرده است: »...تشخیص تفاوت دو 
عالمت نیازمند دقت است، حال آن که اکثر مردم اين دقت را ندارند و با همان تشابه ظاهری 
با  مقايسه  در  ابهام در جايی که عالمت  ايجاد  احتمال  البته  را خريداری می کنند...«2.  کاال 
عالمت اصلی، ضعیف تر است، کمتر خواهد بود. بنابراين، در حقوق اياالت متحده عبارت 

»سیلکی تاچ«، وارونه عبارت »تاچ او سیلک«، تشخیص داده نشد3.
تلقی  متعارف  بايستی عالمتی غیر  را  بر رنگ  مبتنی  به ذکر است عالمت تجاری  الزم 
کرد. اما در جايی که حداقل يک رنگ به طور منحصر توانايی توصیف منبع تولید کاال يا 
خدمات را داشته باشد، کارکرد چنین رنگی همانند عالمت تجاری خواهد بود. گرچه در 
حقوق ايران استفاده از رنگ به طور منحصر، به عنوان عالمت تجاری مرسوم نیست، اما اخیراً 
در بازار جهانی استفاده از اين نشانگر قوی به عنوان عالمت تجاری رو به گسترش است، با 

1. Apple Computer v. Formula International (1984).
2. میرحسینی )1390(؛ صص 624-530. پورنوری )1383(؛ صص 108-170.

3. In Re Akzona (1983).
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اين وجود به طور سنتی حمايت از رنگ ها به عنوان عالمت تجاری از طريق ثبت شکل بوده 
توافق  اين موضوع در  قرار دارد.  پايینی  ايجاد تمايز در آن ها در سطح  است. چون قدرت 
ارائه کرده است  از عالمت تجاری  تعريفی موسع  بیان شده است و در ماده 15-1  تريپس 
و هرگونه نشانگری از جمله ترکیب رنگ ها را که قادر به ايجاد تمايز میان منبع کاال باشد 
به عنوان عالمت قابل ثبت دانسته است1و2. در اياالت متحده امريکا، نظر ديوان عالی کشور بر 
اين است که  صاحب عالمت تجاری بايد نشان دهد که رنگ استفاده شده به عنوان عالمت 
تجاری، يک تمايز اساسی را نسبت به ساير عالئم کسب کرده است و اين رنگ نشانگر منبع 
به  تولید کاالهای موضوع رنگ خود می باشد 4،3و5. در قانون ثبت عالئم و اختراعات صرفاً 
قابل رويت بودن نشان اشاره شده است که در برگیرنده رنگ نیز هست. لیکن رويه قضايی 
به طور صريح تاکنون فرصت پاسخ به اين مسأله را نیافته است. با اين وجود به نظر می رسد 
که در صورت وجود ترکیبی خاص از رنگ های پايه، و وجود قدرت تمايز اينگونه نشانگر 
نشانگری موجب  باشد و نقض چنین  را داشته  ثبت  قابلیت  از عالمت  مؤلفه ای  به عنوان  نیز 
عالمت  در  ثبت  بر  مبتنی  نظام  به  توجه  با  است  ذکر  به  الزم  گردد.  ناقض  برای  مسئولیت 
تجاری درايران، چنانچه استفاده از رنگ خاص يک عالمت ثبت شده به همراه ساير عناصر 
عالمت موجب ايجاد ابهام در مشتری شود، وقوع نقض محتمل خواهد بود. مانع کارکردی 
بودن قانون النهام به طور خاصی بیان می کند هیچ عالمتی که توسط آن کاالهای متقاضی را 
می توان از کاالی ديگران متمايز ساخت، بر مبنای ماهیت آن نمی توان از ثبت ممنوع دانست 

مگر اين که حاوی نشانی باشد که حاوی عنصر کارکردی باشد6.

5. رقیق سازی )تضعیف اثر(

فراوانی  اهمیت  و  گسترش  گذشته  به  نسبت  تجاری  عالئم  بر  حاکم  حقوقی  نظام  امروزه 
کسب کرده است و در اين راستا در بازارهای رقابتی کنونی در سطح جهان کارکردهای 

1. TRIPS Agreement (1971); Section 2, Article 15-1.
2. Mealem et al. (2010); p. 116-122.
3. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. (1995). 
4. Vita. (2013); p 964-977.
5. 15 United State Constitution § 1127.
6. 15 United State Constitution § 1052(e)(5).
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نظام حقوقی بر عالئم تجاری به وسیله ای برای گسترش رقابت سالم، تضمین ارتقای کیفیت 
کاالها و خدمات و همچنین تضمین حقوق مصرف کنندگان تبديل شده است. نقض عالئم 
به زمانی  به عنوان دکترين رقیق سازی شناخته می شود و مربوط  تجاری در مفهوم نوين آن 
می باشد که شخص ثالت مبادرت به استفاده از عالمت مشهور يا عالمت مشابه بر روی کاال 
اين که  باشد بدون  نداشته  به کار گرفته شده شباهتی  با عالمت مشهور  نمايد که  و خدماتی 
منجر  مفهوم  اين  در  نقض حق  اين که  لزوم  بدون  يا  و  باشد  داشته  رقابت  آن  با  باشد  الزم 
توان و قدرت عالمت  امريکايی، کاهش  به سردرگمی مصرف کنند شود1. در زبان مقنن 
منابع وکاالها  با ساير  میان کاال وخدمات موضوع عالمت  تمیز  ايجاد  و  معرفی  مشهور در 
عالمت  صاحب  میان  رقابت  وجود  عدم  يا  وجود  حالتی  چنین  در  بود.  خواهد  وخدمات 
اشتباه  ايجاد  طريق  به  مشتری  در  ابهام  عدم حصول  يا  ونیز حصول  مقابل  و طرف  مشهور 
در مشتری يا فريب او، اهمیت خود را در زمینه احراز وقوع فعل زيان بار از دست می دهد. 
از اين رو، فعل متضمن تضعیف اثر عالمت مشهور، با فعل متضمن نقض از لحاظ محل اثر 
درحالی که  است  مشتری  در  ابهام  ايجاد  احتمال  ناقض،  فعل  اثر  زيرا  بود؛  متفاوت خواهد 
تضعیف اثر عالمت حتی در حالتی که احتمال وجود ابهام در مشتری موجود نیست، ممکن 

است حاصل شود2.
در حقوق ايران، دکترين رقیق سازی اولین بار به صورت ضمنی در ماده )32( قانون ثبت 
اختراعات و طرح های صنعتی مصوب 1386 به رسمیت شناخته شده که مقرر داشته است 
متأسفانه  باشد...«.  شده  معرف  و  ثبت  مشابه  برای خدمات  قباًل  )عالمت(  آن  شبیه  يا  »عین 
قانونگذار در اين بند از عبارت،عالمت معروف3 استفاده کرده است و اين سؤال را مطرح 
حقوقی  نظام های  بعضی  چیست.  مشهور4  عالمت  با  معروف  عالمت  بین  فرق  که  می کند 
مانند فرانسه فرقی بین دو عبارت نمی دانند ولی در اکثر نظام های حقوقی بین عالمت مشهور 
و عالمت معروف تفاوت قائل می شوند و گستره دکترين رقیق سازی را فقط شامل عالئم 
مشهور می دانند5. با اين حال عالوه بر بیان نامطلوب قانونگذار که نتیجه ترجمه ناقص بند )3( 

1. حبیبا و همکاران )1390(؛ صص 94-75. حبیبا و همکاران )1392(؛ صص 15-35.
2. Starbucks Corp V. Wolf’s Borough Coffee (2009).
3. Well Known Mark.
4. Famous Mark.

5. حبیبا و همکاران )1392(؛ صص 75-94.
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بر خدمات  ناظر  به عالئم معروف  تريپس است1،گستره آن محدود  ماده )14( موافقت نامه 
بنابراين، اصالح  بر کاالها خودداری کرده است؛  ناظر  از عالئم مشهور  از حمايت  شده و 
متن بند »و« ماده )32( توسط قانونگذار به واژه مشهور ضروری است تا از اين طريق خود را 

با تئوری بین المللی حاکم بر تمايز اين دو همگام سازد2. 
در حقوق ايران در ارتباط با اين موضوع می توان به دعوی شرکت تعاونی چند منظوره 
اعتماد يزد  علیه شرکت آبیک  اشاره کرد که خواهان ابطال گواهی ثبت عالمت کلمات 
»الکترود اعتماد«  به فارسی و انگلیسی شد. در نهايت دادگاه تجديد نظر، رأی دادگاه بدوی 
ثبت  گواهی  ابطال  به  رأی   90/5/15 مورخ   500579 شماره  دادنامه  طي  و  نموده  تأيید  را 
عالمت کرد. حقوق حمايت از عالئم تجاری، براساس ثبت عالمت در اکثر کشورها اعطا 
می شود و محدود به مدت زمان ويژه ای می باشد. در ايران براساس بند »د« ماده )40( قانون 
ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری، مدت اعتبار ثبت عالمت 10 سال بوده و 
برای دوره های متوالی ده ساله قابل تمديد است. با توجه به عدم شناسايی حقوق منع رقابت 
فکری  مالکیت  قوانین  تحت  که  عالئمی  از  حمايت  جهت  داخلی،  قوانین  در  غیرمنصفانه 

حمايت نمی شود از همان دعوای مسئولیت مدنی بايد استفاده کرد3. 
قوانین ايران درخصوص منع رقابت غیرمنصفانه بسیار محدود است، حوزه های محدودی 
نیز  چهارم  برنامه  قانون  و  شده  ممنوع  الکترونیکی  تجارت  قانون  در  غیرمنصفانه  رقابت  از 
صرفاً از اظهارات گمراه کننده حمايت کرده است. بنابراين، به نظر می رسد در ايران بايد از 

قواعد حقوق مسئولیت مدنی برای حمايت در رقابت غیرمنصفانه استفاده کرد4.

6. راه کارهای ارتقای نظام اجرا در سیستم حقوق عالئم تجاری ایران

باشند  داشته  بسیار  تأثیر  تجارت  امر  در  می توانند  که  مواردی  به  ايران  تجاری  فضای  در 
توجه الزم نمی شود و با توجه به اثرات غیرمستقیم، ارزش خريدار، ارزش خريد، اعتماد و 
برند و  يا  امر مديريت عالمت تجاری  به عالمت تجاری، الزم است مسئوالن در  وفاداری 

1. TRIPS Agreement (1971); Section 2, Article 14-3.
2. حبیبا و همکاران )1392(؛ صص 17-35.

3. باقری و همکاران )1390(؛ صص 85-102..
4. باقری و همکاران )1390(؛ صص 85-102.
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ارتباطات بازاريابی نیز اين عوامل و تأثیرات را مورد عنايت قرار دهند1. با توجه به اين که در 
قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالئم تجاری، عالمت تجاری شامل  ماده )30( 
ايران، عالئمی که به غیر  هر عالمت قابل رؤيت می باشد، لذا می توان گفت بر طبق قانون 
باشند، غیرقابل ثبت اند. درحالی که هم اکنون در مقررات  بینايی قابل درک  از طريق حس 
اغلب کشورهای اتحاديه اروپا، اياالت متحده و ديگر کشورها، عالئم صوتی از قبیل صدا 
قانون ثبت  و جمالت آهنگین، مورد پذيرش واقع شده است. گفتنی است طبق ماده يک 
عالئم و اختراعات مصوب 1310/4/1 امکان ثبت هر نوع عالمت تجاری از جمله عالمت 
از هر قسم عبارت  قانون،عالمت تجارتی عبارت  اين  به موجب  صوتی وجود داشت؛ زيرا 
آن«  غیر  »و  کلمه  درج  نداشت.  حصری  حالت  آن،  در  مذکور  موارد  و  بود  شده  شناخته 
بیانگر تمثیلی بودن موارد معنونه در اين ماده بود. جای بسی تعجب است که در عصر  نیز 
به  قانون سابق،  از وضع  قرن  ربع  از گذشت سه  بعد  پیشرفت علم،  و  فناوری  و  تکنولوژی 
نیازهای عصر  پاسخگوی  و  بوده  بی بهره  نیز  قانون  از آن  باشیم که  پرداخته  مقرراتی  وضع 
انواع عالمت که  ديگر  پذيرش  برای  تمهیدات الزم  امروزه  اين که  نباشد. خصوصاً  حاضر 
به عمل آمده است.  قابل درک می باشند،  بینايی و شنوايی(  از  )غیر  انسان  با ديگر حواس 
به طور مثال به ثبت عالمت تجاری »بوی چمن تازه زده شده« برای توپ تنیس توسط اداره 
مالکیت صنعتی انگلستان که در سطح اتحاديه اروپا پذيرفته شده است، می توان اشاره کرد 
و به طور قطع و يقین می توان گفت پیشرفت علم و تکنولوژی، امکانات الزم جهت طراحی 
و پذيرش عالئم تجاری را که با ديگر حواس انسان قابل درک باشد در اختیار بشريت قرار 
خواهد داد. علی ايحال با عنايت به اين که اقسام مذکور،به عنوان عالمت تجاری در ايران قابل 

شناسايی نیستند، نقض آن ها نیز فاقد ضمانت اجرا به نظر می رسد2. 
همچنین با توجه به همگانی شدن استفاده از اينترنت توجه به استفاده از عالئم تجاری در 
اينترنت بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خصوصیت اينترنت جهانی بودن آن و ويژگی 
همه  در  همزمان  اينترنت  بودن  دسترس  دلیل  به  است.  آن  بودن  سرزمینی  تجاری  عالمت 
جای دنیا و استفاده از اين قبیل عالئم روی اينترنت ممکن است حقوق شخص ثالت را در 
آن سوی مرزها به چالش کشیده شود در عین حال استفاده از عالمت روی اينترنت را نبايد 

1. نادی و همکاران )1389(؛ صص 55-70.
2. اصالنی و همکاران )1386(؛ صص 21-33.
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به دلیل وجود يک حق معارض در يک کشور ويژه ممنوع دانست و ممنوعیت استفاده از 
عالمت را بايد محدود به فرضی کرد که استفاده اينترنتی آن، در کشوری که عالمت را به 
رسمیت می شناسد، اثر تجاری داشته باشد و نبايد به کارگیری آن را در همه کشورهای دنیا 
ممنوع کرد. دارنده حق بر عالمت نیز اگر بخواهد اقدام به مقابله به چنین استعمالی نمايد، 
بايد حکم دادگاه را تحصیل کند. چنین حکمی به صورت کلی به کارگیری عالمت را در 
سايت مورد نظر ممنوع می کند. برای مقابله با اين اثر جهانی احکام دادگاه ها، قضات بايد 
ابتکاری عمل را به دست گیرند و راه حل هايی ارائه دهند و در احکام صادره اعمال کنند 

که اثر حق را به کشور شناسنده حق محدود کند1.

جمع بندی و مالحظات

با توجه به مراتب فوق و بررسی مواد )31( و )32( بند های »الف« و »ب« ماده )40( و ماده 
اختراعات، طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري مصوب سال 86، مشخص  ثبت  قانون    )41(
از  ولی  شناخته  مسئول  را  ديگری  به  متعلق  تجاری  ناقض عالمت  مقنن  شخص  که  است 
بیان مصاديق نقض خودداری کرده است و کشف نقض را براساس عنصر گمراه کنندگی 
ابهام، به دادگاه ها واگذار کرده است که شیوه ای همانند شیوه به کار رفته  و احتمال ايجاد 
در ماده )1( قانون مسئولیت مدنی است. در حقوق اياالت متحده، در قانون النهام نیز به بیان 
منبع  شائبه وحدت  ايجاد  را  تجاری  نقض عالمت  معیار  و  شده  پرداخته  نقض  موارد  کلی 
تولید عالمت ناقض و عالمت اصیل تلقی کرده است و تعیین مصاديق و معیارهای نقض، 
به رويه قضايی احاله شده است که در مقاله حاضر به طور مختصر رويه قضايی کشور ياد 
شده نیز بررسی شد تا ضوابط منطقی در جهت احراز فعل ناقض از آن استخراج شود. نتايج 
ايران تعريف  اياالت متحده امريکا در حقوق  با حقوق  بررسی ها نشان می دهد، در مقايسه 
در  همچنین،  است.  نیامده  به عمل  ذکری  نیز  آن  مصاديق  از  و  نشده  ارائه  نقض  از  جامعی 
حقوق ايران تفکیک میان شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده و عالئمی 
که به غیر از طريق حس بینايی قابل درک باشند، قابل ثبت نیستند. درحالی که هم اکنون در 
از  اياالت متحده و ديگر کشورها، عالئم صوتی  اروپا،  اتحاديه  اغلب کشورهای  مقررات 

1. اصالنی و همکاران )1386(؛ صص 21-33.
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قبیل صدا و جمالت آهنگین، پذيرفته شده است. اگرچه براساس نتايج، رويه قضايی جاری 
قادر است معیار های احراز نقض را براساس ضوابط عام مسئولیت مدنی و نیز خصوصیات 
تولید  منع  هردو کشور  مقررات  در  مستتر  می رسد ضابطه  به نظر  کند.  ايجاد  تجاری  عالئم 
ابهام از طريق ايجاد شائبه وحدت منبع تولید يا وابستگی میان منشأ عالئم است. از اين رو، 
منجر  تجاری  نقض عالمت  به  هردو کشور  مقنن  نظر  از  مقاله حاضر  در  مندرج  شیوه های 
در  نظر  اختالف  مندرج شده  معیار های  از  استفاده  با  متحده  اياالت  قضايی  رويه  و  می شود 

زمینه کیفیت احراز نقض را به حداقل رسانده است. 

پیشنهادها
با توجه به ماده )62( قانون جديد، معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت 
اختراعات،  ثبت  قانون  به  نسبت  می پیوندد،  يا  پیوسته  آن ها  به  ايران  اسالمی  جمهوری 
نامرئی  يا  بنابراين، ثبت هرنوع عالمت مرئی  طرح های صنعتی و عالئم تجاری تقدم دارد. 
پذيرفته شده در معاهدات بین المللی مورد قبول ايران، بايد طبق قانون ايران قابل ثبت دانست. 
در اين مقاله بخشی از تغییرات مثبت قانون جديد مصوب 1386 و اشکاالت آن به اختصار 
شود.  برطرف  زودی  به  آيین نامه جديد  و  قانون  در  موجود  اشکاالت  است  امید  شد.  بیان 
مطالعات  به  توجه  با  و  ايران  معنوی  مالکیت  سیستم حقوق  در  اجرا  نظام  ارتقای  منظور  به 
تطبیقی، راهکارهای اجرايی زير می تواند در کارآيی بیشتر نظام حل وفصل اختالفات راجع 

به نقض عالئم تجاری نقش  مؤثری داشته باشد:
کل . 1 اداره  در  مستقر  متخصص  قضات  تصدی  به  تخصصی  دادگاه های  تشکیل 

جرائم  با  مبارزه  و  پیشگیری  برای  دولتی  مستقل  سازمان  ايجاد  و  صنعتی  مالکیت 
نقض حقوق مالکیت معنوی  .

تبادل اطالعات میان سازمان های درگیر با مبارزه با نقض حقوق عالئم تجاری در . 2
سطح ملی و سازمان های منطقه ای و بین المللی ذيربط.

در . 3 دادگستری  رسمی  کارشناسان  آموزش  و  متخصص  آموزش وکالی  و  تربیت 
رابطه با عالئم تجاری. اجرای طرح پاداش در اين حوزه و افزايش آگاهی مردم و 

سازمان های درگیر با مبارزه با نقض حقوق عالئم تجاری.
نقض . 4 حوزه  در  مجازات ها  متناسب کردن  و  سوء استفاده  و  نقض  مصاديق  تعیین 
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عالئم تجاری و تشديد مجازات در فرضی که نقض حقوق عالئم تجاری به صورت 
سازمان يافته و گروهی صورت می گیرد .

تعريف ذينفع تعیین تکلیف درخصوص قابل گذشت بودن يا نبودن جرايم به نحوی . 5
که موجب سوء استفاده قرار نگیرد .

و . 6 نحو صريح  به  تجاری  نقض حقوق عالئم  به جرم در حوزه  جرم انگاری شروع 
روشن و اعمال بازرسی های مستمر و موردی و پرکردن خألهايی که در مقررات 

گمرکی برای جلوگیری از نقض حقوق عالئم تجاری وجود دارد .
ملی، . 7 همايش های  برگزاری  طريق  از  پلیس،  و  مامورين گمرک  قضات،  آموزش 

منطقه ای و بین المللی و کارگاه های آموزشی.
ارتباط تنگاتنگ با صنعت و دانشگاه و بهره برداری از ظرفیت آن ها در امر پیگیری . 8

و مبارزه با جرائم نقض حقوق مربوط به عالئم تجاری .
مؤسسات شده . 9 برای  به يک مشکل جدی  تبديل  آن ها  از  تقلید  افزايش عالئم،  با 

بسیار  تجاری  عالئم  بازيابی  و  جستجو  نرم افزارهای  ساخت  جهت  اين  از  است، 
ضروری است. 

بازارهای . 10 در  جامعه  فرهنگ  دادن  قرار  مدنظر  با  تجاری  عالئم  ارزش گذاری 
خدماتی، صنعتی و بازرگانی.

بررسی و ثبت عالئم تجاری به قوه مجريه و يا وزارتخانه های مرتبط با آن واگذار . 11
شود. 

قانون جديد برای توسعه ملی مناسب نیست و بايد دست نهادهای دولتی برای اجرای . 12
سرمايه گذاران  منافع  از  حمايت  ضمن  تا  باشد  باز  توسعه  برنامه های  و  سیاست ها 
خارجی، سیاست مقتضی را برای تأمین منابع بنگاه ها و مصرف کنندگان داخلی نیز 

اجرا کنند.
پیش بینی حقوق و ضوابط ثبت عالئم غیرسنتی مانند عالئم سه بعدی و دارای رنگ . 13

و بوی ويژه مطابق معاهده بین المللی.
14 . )32( ماده  »و«  بند  در  قیدشده  غیرمشابه  کاالهای  درخصوص  معروف  عالئم  از 

شناسايی  مورد  تشخیص  معیارهای  تعريف  با  مشهور  و عالئم  آيد  به عمل  حمايت 
قرار گرفته و از صدمه به تمايزدهنگی و شهرت آن جلوگیری شود.
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 بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین پایدار 
با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی

 محمدرضا توکلی دهاقانی*
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زنجیره تأمین پایدار / عملکرد زیست محیطی / عملکرد مالی

چکیده
با عملکرد  پايدار  تأمین  بین مؤلفه های زنجیره  تبیین رابطه  هدف پژوهش حاضر شناسايی و 
البرز  زيست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کودهای شیمیايی در استان 
ـ  توصیفی  داده ها،  منظر روش گردآوری  از  و  کاربردی  نظر هدف،  از  پژوهش  اين  است. 
پیمايشی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری اش را تمام مديران شرکت های تولید کننده 
استانداردی  پرسشنامه  توسط  داده ها  می دهد.  تشکیل  البرز  استان  در  شیمیايی  کودهای 
گردآمده است که روايی آن توسط معیار روايی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق انجام و تأيید 
شده است. پايايی پرسشنامه ها نیز با آزمون آلفای کرونباخ و ضريب پايايی ترکیبی تعیین شده 
و داده های جمع آوری شده نیز با روش معادله يابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار 

*. دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی، گرايش مالی، گروه مديريت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
mr.tavakoli110@gmail.com شهر قدس، تهران، ايران. 

**. استاديار گروه مديريت مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس، تهران، ايران
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نشان  پژوهش  اين  فرضیات  آزمون  از  نتايج حاصل  است.  تحلیل شده  و  تجزيه   Smart PLS

می دهد میان مؤلفه های زنجیره تأمین پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود 
دارد. همچنین، بین مؤلفه های تدارکات پايدار و طراحی پايدار زنجیره تأمین پايدار و عملکرد 
مالی نیز ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین مؤلفه های توزيع پايدار و بهبود سرمايه گذاری 

زنجیره تأمین پايدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری مشاهده نشد.

 



بعرتی رفب ه بمد م یعیس زنیمعه ایممد پای فر با امییع  زیسس مرم ی و امییع  ماتی 173

مقدمه

رقابت جهانی در محیطی که دائم در تغییر است باعث شده سازمان ها اهمیت انعطاف پذيری 
را درک کنند و واکنش های سنجیده و به موقعی از خود نشان دهند. امروزه سازمان ها برای 
بقای خود نیاز به جهانی شدن و حضور در اين عرصه بزرگ دارند، حتی اگر بخواهند در 
سطح ملی و يا منطقه ای نیز حضور داشته باشند بايد جهانی بیانديشند. حال آن که جهانی شدن 
از علم  بهره گیری  به  نیاز  به دست آمده  ارزش های  دنیا و حفظ  مناسب در  و کسب جايگاه 
روز دنیا و الگوهای صحیح مديريتی همچون زنجیره تأمین دارد. در سال های اخیر در دنیا 
پیچیدگی و عدم قطعیت محیط،  تأمین شده است.1  به مديريت زنجیره  بسیار زيادی  توجه 
از ويژگی هايی است که بنگاه های کسب وکار با آن روبه رو هستند. اين عدم قطعیت، تأثیر 
عمیقی بر فعالیت های شرکت ها، به ويژه زنجیره تأمین و عملکرد مالی آن ها دارد2. مديريت 
بیست و يکم  قرن  در  سازمانی  بهبود  برای  تولید  نظريه های  از  يکی  به عنوان  تأمین  زنجیره 
اهمیت زيادی يافته و برای انسجام و يکپارچه سازی تأمین کنندگان و مشتريان با هدف بهبود 

پاسخگويی و انعطاف پذيری سازمان های تولیدی بررسی شده است3.
پايداری در زنجیره تأمین به عنوان بحثی جديد و بسیار تأثیرگذار چندی است که توجه 
لحاظ کردن  امروزه  است  معطوف ساخته  به خود  را  تأمین  زنجیره  مديريت  محققان حوزه 
مفهوم پايداری در طراحی شبکه زنجیره تأمین، با توجه به اثرات رو به رشد جمعیت جهانی 
و در نتیجه آن افزايش فعالیت های انسانی، به موضوع مهمی برای سازمان ها، دولت ها ومردم 
به ويژه دوستداران محیط زيست تبديل شده است4. در ادبیات زنجیره تأمین، مفاهیم مديريت 
زنجیره تأمین پايدار و مديريت زنجیره تأمین سبز معموالً به جای يکديگر به کار می روند، اين 

دو مفهوم کمی با يکديگر فرق دارند.
مديريت زنجیره تأمین پايدار در برگیرنده ابعاد اقتصادی، پايداری اجتماعی و زيست محیطی 
است. بنابراين، مفهوم مديريت زنجیره تأمین پايدار وسیع تر از مديريت زنجیره  تأمین سبز بوده 

و مديريت زنجیره تأمین سبز بخشی از مديريت زنجیره تأمین پايدار است.

1. Zhu, Q. et al. (2008).
2. الفت و مزروعی نصرآبادی )1393(.

3.  Gunasekaran et al. (2004).
4. قاسمی و همکاران )1392(.
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طی چند سال اخیر ظهور فناوری های نوين و ايجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی، 
لزوم توجه به مديريت زنجیره تأمین پايدار را بیش از پیش ضروری ساخته است، به طوری که 
سازمان های مختلف برای ايجاد، حفظ موقعیت و جايگاه رقابتی خود، ناگزير به استفاده از 

تئوری های مديريت زنجیره تأمین پايدارند1.
در  را  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بعد  سه  پايدار  تأمین  زنجیره  اين که  به  توجه  با 
برمی گیرد، می توان گفت اين زنجیره بر عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی شرکت ها 
مؤثر است. فعالیت های اقتصادی اعم از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از يک 
سو از منابع طبیعی استفاده کرده و به آن ها وابسته اند و از سوی ديگر، ماهیت فرآيند آن ها 
به گونه ای است که به طور بالقوه محیط زيست را آلوده می کنند. بنابراين، چنانچه به پیامدها 
و مسائل زيست محیطی انجام اين گونه فعالیت ها توجه نشود، بايد هزينه های کالنی برای رفع 

خسارت و ضايعات ناشی از عدم توجه به اين موضوع خود داشته باشند2.
با  تعامل  در  افراد  و  سازمان  محیط  سالمت  گرو  در  سازمان  يک  سالمت  و  موفقیت 
سازمان بوده و همچنین سالمت افراد و محیط زيست، منوط به اين است که سازمان سالمی 
داشته باشیم، اما متأسفانه امروزه با بی توجهی  به مسائل زيست محیطی، شاهد آلودگی هايی 
هستیم که به آلودگی محیط زيست منجر شده، باعث بیماری و ضعف انسان ها می شود و در 
نهايت منجر به يک دور باطل می شود که فقط انتقال دهنده آلودگی از محیط به سازمان، از 
سازمان به محیط زيست، از سازمان به فرد، از سازمان به سازمان ديگر و... می شود و مشخص 
نیست که چه تأثیراتی بر عملکرد خود سازمان و همچنین چه صدماتی برای آيندگان دارد3. 
داشتن  با  آن  سیاست های  دقیق  اجرای  که  است  مفهومی  پايدار،  تأمین  زنجیره  مديريت 
بهبود عملکرد زيست محیطی صنايع  اقتصادی می تواند در  ابعاد زيست محیطی، اجتماعی و 
مختلف و همچنین عملکرد مالی سازمان ها نقش پررنگی داشته باشد. از اين رو، اين پژوهش 
در نظر دارد تا ارتباط بین مديريت زنجیره تأمین پايدار با عملکرد زيست محیطی و عملکرد 
که  سؤالی  اساسی ترين  راستا،  اين  در  و  دهد  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  را  سازمان  مالی 
طرح می شود اين است که آيا بین مديريت زنجیره تأمین پايدار و عملکرد زيست محیطی و 

1. امینی فر و اعرابی )1394(.
2. Trowbridge (2003).
3. Burma, Z. A. (2014).
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عملکرد مالی در شرکت های تولیدی کود شیمیايی ارتباط معناداری وجود دارد؟
امروزه يکی از اصلی ترين مباحث در مديريت زنجیره تأمین، تصمیم گیری درباره تأمین 
اهمیت  تولیدی  برای سازمان های  پروسه خريد  يعنی خريد است.  برای سازمان،  اولیه  مواد 
فرايند  اين  به  غیرحرفه ای  ديد  با يک  و  نشود  ويژه  توجه  فرايند  اين  به  اگر  و  دارد  زيادی 
پرداخته شود، فرصت هاي صرفه جويی ناديده گرفته می شود و به  زيان هاي مالی قابل توجهی 
تبديل می شود1. مديريت زنجیره تأمین پايدار عبارت است از پیشرفت و توسعه اي که مطابق 
به خطر  نیاز خود  نیاز فعلی سازمان است بدون آن که توانايی نسل بعدي را براي رفع  رفع 
بیندازد. از اين رو، سازمان ها بايد برای توسعه و ارزيابی سازمان خود از شاخص های پايداری 
استفاده کنند که شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیطی بوده و به پايداری سیستم 

ختم می شود2. 
شرکت هايی که در فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدات صنعتی و کشاورزی مشغولند، 
از يک سو از منابع طبیعی استفاده کرده و به آن ها وابسته اند و از سوی ديگر، ماهیت فرآيند 
به  بنابراين، چنانچه  آلوده می کنند.  را  بالقوه محیط زيست  به طور  است که  به گونه ای  آن ها 
پیامدها و مسائل زيست محیطی انجام اين گونه فعالیت ها توجه نشود، بايد هزينه های کالنی 
برای رفع خسارت و ضايعات ناشی از عدم توجه به اين موضوع خود داشته باشند3. از طرف 
ديگر، با توجه به مسائل اقتصادی پیش روی سازمان ها، تنها توجه به مسائل زيست محیطی 
همزمان  مايلند  زمینه  اين  در  سازمان ها  نمی رسد.  نظر  به  کافی  سازمان  اهداف  پیشبرد  در 
اين رو،  از  بپردازند.  پايدار  توسعه  بحث  در  زيست محیطی  و  اقتصادی  شاخص های  به 
مديريت زنجیره تأمین پايدار در بین مديران سازمان ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
آلودگی  که  شرکت هايی اند  جمله  از  شیمیايی  کودهای  تولیدکننده  شرکت های  است4. 
محیط زيست را تشديد می کنند، بنابراين، در اين شرکت ها بايد برنامه هايی تدوين شود که 
از بروز آلودگی های بیشتر جلوگیری کرده و از طرفی هزينه های زيادی را برای شرکت در 
برنداشته باشد. از اين رو، مديريت زنجیره تأمین پايدار از جمله عواملی است که هم به جنبه 

1. Mendoza, A. and Ventura, J.A. (2012).
2. غضنفری و فتح اله )1385(.

3. Trowbridge (2003).
4. امین دوست و همکاران )2012(.
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اقتصادی و هم به جنبه زيست محیطی می پردازد. بنابراين، در اين پژوهش تأثیرات مديريت 
زنجیره تأمین پايدار  بر عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده 
کودهای شیمیايی بررسی خواهد شد تا گامی در جهت بهبود مسائل زيست محیطی برداشته 

شود. از اين رو، می توان گفت پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت دارد.
بر اين اساس، فرضیه های زير طراحی می شوند:

بین تدارکات پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 1
بین توزيع پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 2
بین طراحی پايدار و عملکردزيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 3
بین بهبود سرمايه گذاری و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 4
بین تدارکات پايدار و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 5
بین توزيع پايدار و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 6
بین طراحی پايدار و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 7
بین بهبود سرمايه گذاری و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 8

1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1ـ1. مدیریت زنجیره تأمین پایدار
با مالحظات پايداری به يک مسأله کلیدی در سال های اخیر تبديل  عملیات زنجیره تأمین 
شده است. درحالی که تفاسیر مختلفی از پايداری وجود دارد، يک مفهوم اساسی میان تمام 
تفاسیر به چشم می خورد و آن هم رويکرد سه گانه پايداری يعنی اقتصادی، محیط زيستی و 
اجتماعی است. با اين ديدگاه در زنجیره تأمین پايدار، معیارهای زيست محیطی، اجتماعی و 
اخالقی بايد توسط اعضای زنجیره تأمین رعايت گردند. به منظور برآوردن فشارهای بیرونی 
و تقاضاهای گروه های ذی نفعان و تطبیق با قوانین محیط زيست، سازمان ها بايد برای ارتقای 

عملکرد پايداری سازمان شان بکوشند1. 
کمینه سازی  برای  راهبردی  کسب وکار  فعالیت های  به صورت  پايداری  مديريت 
از  شرکتی  ارزش  بیشینه سازی  اجتماعی،  و  اقتصادی  محیطی،  پايداری  ريسک های 

1. Seuring and Muller (2008) & Elkington (1997).
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که  نشان کردند  همکاران2 خاطر  و  ديازگاريدو  می شود1.  تعريف  دار  سهام  ارزش  جمله 
شرکت ها  که  دارد  تولیدی  واحدهای  اهداف  به  اشاره   SSCM در  رقابتی  اولويت های 
رقابتی  مزيت  تقويت  و  فعالیت  برای  اثبات شده  قابلیت های  به  دستیابی  رقابت،  به  قادر  را 
شرکت می کند. لینگ و تی سنگ معتقدند انعطاف پذيری دينامیک در عملیات يک الزمه 
رقابتی برای شرکت ها در SSCM است. کار دين ـ بامن و بوتا گنزالس3 خاطر نشان کردند 
رويکرد  يک  بلکه  محدود کننده  عامل  يک  نه تنها  تأمین،  زنجیره  مديريت  پايدار  توسعه 
برای بهبود عملکرد است. اين بر قدرت رقابتی شرکت و سازمان دهی زنجیره تأمین آن اثر 
اطالعات  روش های  ترکیب  است،  توسعه يافته   SSCM مفهوم  و  چارچوب  اگرچه  دارد. 
ناقص و روابط درونی موجود موجب اختالف در فرايند تصمیم گیری در سطوح صنعتی 
بر  عملیات کسب وکار  اثر  ارزيابی  و  پايش  شامل  تصمیم گیری  اين  و  می شود  و شرکتی 

محیط زيست و جامعه است4. 
تحلیلی بر تعاريف پیشنهادی برای مديريت زنجیره تأمین پايدار نشان می دهد که هر سه بُعد 
پايداری به طور شفافی مدنظر قرار گرفته اند. البته تمام تعاريف هر سه بُعد را در نظر نگرفته اند 
و برخی محققان فقط به بُعد اجتماعی پرداخته اند. برخی محققان نیز به ترکیب ويژگی های 
به مرور برخی تعاريف  پايداری تأکید کرده اند که در جدول زير  زيست محیط و اجتماعی 

زنجیره تأمین پايدار پرداخته می شود:

جدول 1ـ تعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار

منبعتعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار

و  زيست محیطی  اجتماعی،  اهداف  به  دستیابی  و  شفافیت  و  استراتژيک  يکپارچه سازی 
اقتصادی در هماهنگی نظام مند فرآيندهای کسب وکار کلیدی بین سازمانی به منظور بهبود 

عملکرد اقتصادی بلندمدت خود شرکت و زنجیره تأمین.

کارتر و راجرز 
5)2008(

1.  Teo et al. (2013) & Wang et al. (2016)
2.  Diazargidou et al.(2011)
3.  Car Dean-Bamen and Buta Gonzalez (2014)
4.  Brandenburg et al. (2014)
5. Carter & Rogers (2008)
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منبعتعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار

مديريت جريان های مواد، اطالعات و سرمايه همچون همکاری میان سازمان ها در طول 
زنجیره تأمین ضمن توجه به اهداف سه بعد توسعه پايدار يعنی اقتصادی، زيست محیطی و 

اجتماعی که برگرفته از سوی مشتريان و نیازمندی های ذينفعان می باشند.

سرينگ و مولر 
1)2008(

مجموعه سیاست های مديريت زنجیره تأمین که شامل اقدامات و روابط شکل گرفته در 
پاسخ به دغدغه های مرتبط با محیط طبیعی و مسايل اجتماعی با توجه به طراحی، دستیابی، 

تولید، توزيع، استفاده، مجدد و انهدام محصوالت و خدمات بنگاه می شود.

هاک2 و 
سرينگ )2009(

کرده  همکاری  تأمینش  زنجیره  شرکای  با  استراتژيکی  به طور  تولید کننده  که  درجه ای 
پايداری  به منظور تحقق  بیرون سازمانی اش را  به طور همکارانه ای فرايندهای داخل و  و 

مديريت می نمايد.

ولف )2011(3

توسعه مفهوم سنتی مديريت زنجیره تأمین با اضافه نمودن ويژگی های زيست محیطی و 
اجتماعی/ اخالقی

ويتستراک و 
توبرگ )2012(4

1ـ2. عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی
اهداف  بعضی  پیشرفت  برای  که  است  فعالیت هايی  مجموعه  شرکت،  اجتماعی  مسئولیت 

اجتماعی که فراتر از اهداف مالی هستند، انجام می شود5. 
مسئولیت  توسعه  اجتماعی،  اقتصادی،  يکپارچه سازی  به  بايد  داوطلبانه  شرکت ها 
شهروندی )هم از نظر اقتصادی و اجتماعی( و مسائل زيست محیطی در فعالیت ها و روابط 
خود با ذينفعان )کارکنان، مشتريان، تأمین کنندگان، مقامات محلی، سازمان های غیردولتی، 
محیط زيست گسترده تر و...( توجه کنند. به عبارت ديگر، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

ايده جامع و چند بعدی از عملکرد است که به سادگی اقتصادی و مالی نیست6.
می باشد.  زيست محیطی  عملکرد  شرکت  اجتماعی  مسئولیت های  مهم ترين  از  يکی 
با  سازگار  و  همگام  که  عملیات شرکت  مجموعه  از  است  عبارت  زيست محیطی  عملکرد 
توسط  تعیین شده  مقیاس های  و  معیارها  طريق  از  عمدتا  عملکرد  اين  و  بوده  محیط زيست 

1. Seuring & Muller (2009).
2. Haake And Seuring (2009).
3.Wolf (2011).
4. Wittstruck & Teuteberg (2012).
5. Harjoto (2011).
6. Hirigoyen (2015)
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از  اندازه گیری می شود. بسیاری  بین المللی  نهادها و آژانس های مربوطه، اعم از کشوری و 
سازمان ها در جستجوی راه هايی برای درک، تشخیص و بهبود عملکرد زيست محیطی خود 
می باشند. اين هدف می تواند توسط مديريت مطلوب آن دسته از فعالیت ها، محصوالت و 

خدماتی که پیامد بارزی روی محیط زيست دارند، به دست آيد1.
مديريتی  فرآيند  استاندارد، يک  اين  موضوع   :2)EPE( زيست محیطی  عملکرد  ارزيابی 
داخلی و ابزار طراحی شده برای فراهم سازی اطالعات قابل اطمینان و قابل تصديق براساس 
در  تا چگونگی عملکرد زيست محیطی يک سازمان  است  مديريت  برای  اطالعات جاری 
رعايت معیارهای تعیین شده از طرف مديريت سازمان را مشخص کند. يک سازمان با يک 
سیستم مديريت زيست محیطی بايستی عملکرد زيست محیطی خود را در مقايسه با خط مشی، 
زيست محیطی اش  عملکرد  معیارهای  ساير  و  زيست محیطی  خرد  اهداف  و  کالن  اهداف 
ارزيابی کند. وقتی يک سازمان دارای سیستم مديريت زيست محیطی نباشد EPE می تواند 

سازمان را در موارد زير ياری کند:
شناسايی جنبه های زيست محیطی. ●
تعیین جنبه هايی که نقش بارز ايفا می کند. ●
تعیین معیارهايی برای عملکرد زيست محیطی. ●
ارزيابی عملکرد زيست محیطی سازمان در مقايسه  با اين  معیارها3. ●

عملکرد  وضعیت  ارزيابی  برای  سازمان  مديريت  به  زيست محیطی  ممیزی های  و   EPE

زيست محیطی خود و فرآيند جاری جمع آوری و ارزيابی داده ها و شناسايی حوزه هايی که 
به بهبود نیاز دارند کمک می کند. EPE اطالعات برای انجام يک ارزيابی عملکرد جاری و 
نیز فرآيندی برای ارائه روند در طول زمان می باشد. در مقابل ممیزی های زيست محیطی به 

صورت دوره ای برای تصديق انطباق با الزامات تعريف شده انجام می شود.
 EPE مثال هايی از ساير ابزارهايی که مديريت می تواند برای تهیه اطالعات اضافی برای
استفاده کند شامل بازنگری های زيست محیطی و ارزيابی چرخه حیات )LCA(4 است. هنگامی 

1. Medarevic (2012).
2. Environmental Performance Evaluation.
3. Pipatprapa et al (2016).
4. Life Cycle Assesment.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 180 

که  EPE بر تشريح عملکرد زيست محیطی سازمان تمرکز می کند،  LCA فنی برای ارزيابی 
جنبه های زيست محیطی و پیامدهای بالقوه مرتبط با محصوالت و سیستم های خدماتی است1.

بوده  مالی  ادبیات  حوزه  در  مطرح  موضوعات  جمله  از  همواره  مالی  عملکرد  موضوع 
است و موجب نگرانی اصلی دست اندرکاران کسب وکار در همه نوع سازمانی نیز است؛ 
است.  آن  بقاي  موجب  سرانجام   و  داشته  سازمانی  سالمت  بر  داللت  مالی  عملکرد  زيرا 
عملکرد باال منعکس کننده  اثربخشی و کارايی باالي مديريت در استفاده از منابع شرکت 

است و اين به نوبه خود در سطح وسیع به اقتصاد کشور کمک می کند2.
تنها  نشده و  انجام  با موضوع پژوهش حاضر  تاکنون پژوهش مرتبطی  در داخل کشور 
به صورت پراکنده درباره برخی متغیرهای موجود، پژوهش هايی صورت گرفته است. ولی 
در خارج از کشور پژوهش هايی که مرتبط با موضوع پژوهش باشند انجام شده که می توان 

به موارد زير اشاره کرد: 
اسفهبدی و همکاران3 در اين زمینه پژوهشی مشترکی روی 128 شرکت ايرانی و چینی 
پايدار در دو  تأمین  نشان می دهد کاربرد مديريت زنجیره  نتايج پژوهش آنان  انجام دادند. 
بازار ايران و چین باعث بهبود عملکرد زيست محیطی شده که اين بهبود در بازارهای چین 
نشان  پژوهش  اين  يافته های  نمی شود.  منجر  هزينه  بهبود عملکرد  به  لزوماً  ولی  است  بیشتر 
پايین ترين  در  وسیع  به صورت  را  پايدار  تأمین  زنجیره  مديريت  طرح  بايد  بازارها  می دهد 
سطوح مالی شرکت ها انجام دهند تا عملکرد مالی و زيست محیطی خود را به بهترين شکل 
زنجیره  مديريت  در  »تصمیم گیری  عنوان  با  پژوهشی  پاگل4  و  وو  همچنین  بخشند.  بهبود 
تأمین پايدار« انجام دادند. ايشان در پژوهش خود به ضرورت حفاظت از محیط زيست در 
تأمین  زنجیره  مديريت  استقرار  در  مديران  داشتند  بیان  و  تأکید کرده  فعالیت های سازمانی 
به  مطالعه  اين  در  آن ها  ندارند.  خاص  توجه  زيست محیطی  مسأله  به  شرکت ها  در  پايدار 
بررسی سودآوری کوتاه مدت و پايداری محیط زيست در شرايط عدم اطمینان پرداختند و 
مدلی را در اين زمینه ارائه دادند که بین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین پايداری 

محیط زيست تعادل ايجاد می کند. 

1. Chithambaranathan et al. (2015).
2. Almajali et al. (2012).
3. Esfahbodi et al. (2016).
4. Wu, Pagell (2011).
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دادند.  انجام  پايدار  تأمین  زنجیره  زمینه  در  را  پژوهشی  نیز   )2011( همکاران  و  کلوز 
مقاله آنان يک چارچوب کلی برای تعريف ابعاد پايداری و شاخص های آن ارائه می دهد. 
ايشان در اين مقاله نقش زنجیره تأمین پايدار را در بهبود عملکرد زيست محیطی و همچنین 
عملکرد اجتماعی شرکت ها بررسی کرده و نشان دادند کاربرد مديريت زنجیره تأمین پايدار 
مزيت  کسب  و  مطالعه  مورد  شرکت های  اجتماعی  و  زيست محیطی  عملکرد  بهبود  باعث 

رقابتی می شود.
براساس مطالعات انجام شده مشاهده می شود شرکت هايی که در فعالیت های اقتصادی 
استفاده  طبیعی  منابع  از  يک سو  از  هستند،  مشغول  کشاورزی  و  صنعتی  تولیدات  از  اعم 
می کنند و به آن ها وابسته اند و از سوی ديگر، ماهیت فرآيندشان به گونه ای است که به طور 
زيست  محیطی  مسائل  و  پیامدها  به  چنانچه  بنابراين،  می کنند.  آلوده  را  محیط زيست  بالقوه 
برای رفع خسارت و ضايعات  بايد هزينه های کالنی  نشود،  توجه  فعالیت ها  اين  گونه  انجام 
کودهای  تولیدکننده  شرکت های  باشند1.  داشته  خود  موضوع  اين  به   توجه  عدم  از  ناشی 
شیمیايی از جمله شرکت هايی هستند که آلودگی محیط زيست را تشديد می کنند، لذا در 
بیشتر جلوگیری  شده  آلودگی های  بروز  از  که  تدوين شود  برنامه هايی  بايد  اين شرکت ها 
و از طرفی هزينه های زيادی را برای شرکت در برنداشته باشد. از اين رو، مديريت زنجیره 
زيست محیطی  جنبه  به  هم  و  اقتصادی  جنبه  به  هم  که  است  عواملی  از جمله  پايدار  تأمین 
بر  پايدار  تأمین  زنجیره  مديريت  تأثیرات  است  شده  سعی  پژوهش  اين  در  لذا  می پردازد. 
عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کودهای شیمیايی بررسی 

و تأکید شود تا گامی در جهت بهبود مسائل زيست محیطی برداشته شود.

2. روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر دارای يک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته است. زنجیره تأمین پايدار به عنوان 
متغیر مستقل و عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته عمل می کنند. 
اقتباس شده است  اسفهبدی و همکاران )2016(  از مطالعات  مدل مفهومی پژوهش حاضر 

که به صورت شکل )1( نمايش داده می شود.

1. تراوبريج )2003(.
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برگرفته از پژوهش اسفهبدی و همکاران )2016(.

شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی ـ پیمايشی 
بوده و با توجه به اين که رابطه بین متغیرها را بررسی می کند، از نوع همبستگی محسوب می شود. 
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام مديران شرکت های تولید کننده کودهای شیمیايی 
جدول  از  استفاده  با  موردنظر  آماری  نمونه  و  می دهند  تشکیل  نفر(   122( البرز  استان  در 
مورگان 93 نفر تعیین شده و پرسشنامه ها به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بین اعضای 
نمونه توزيع شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که پرسشنامه مورد نیاز برای 
سنجش عملکرد زيست محیطی و زنجیره تأمین پايدار و مؤلفه های آن از پرسشنامه اسفهبدی 
و  لی  استاندارد  پرسشنامه  از  نیز  مالی  عملکرد  سنجش  برای  و  شده  استفاده  همکاران1  و 

همکاران2 استفاده شده است.
پايايی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضريب پايايی ترکیبی تعیین 
شد. هم میزان آلفا و هم میزان ضريب پايايی ترکیبی برای همه متغیرها بیشتر از 0/7 بود، لذا با 
اطمینان می توان گفت ابزار تحقیق از پايايی الزم برخوردار است و مقادير آن در جدول )2( 

آورده شده است.

1.  Esfahbodi et al.  (2016)
2.  Li et al. (2006)



بعرتی رفب ه بمد م یعیس زنیمعه ایممد پای فر با امییع  زیسس مرم ی و امییع  ماتی 183

جدول 2ـ پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ

عالمتمتغیرهای مکنون
اختصاری

تعداد
سؤال ها

ضریب آلفای
کرونباخ

)Alpha>0.7(

ضریب پایایی
ترکیبی

)CR>0.7(

60/8690/874 سؤالSPتدارکات پايدار

60/7250/741 سؤالSDISTتوزيع پايدار

60/9160/934 سؤالSDطراحی پايدار

30/9090/943 سؤالIRبهبود سرمايه گذاری

50/8300/847 سؤالEPعملکرد زيست محیطی

50/9230/942 سؤالCPعملکرد مالی

روايی پرسشنامه ها توسط معیار روايی همگرا بررسی شود که مختص مدل سازی معادالت 
 AVE1 از معیار  به طور مشخص برای ارزيابی روايی همگرا  اين مرحله  ساختاری است. در 
)میانگین واريانس استخراج شده( استفاده شد که نتايج اين معیار برای متغیرهای پژوهش در 

جدول )3( نشان داده شده است.

جدول 3ـ نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق

میانگین واریانس استخراجی )AVE>0.5(عالمت اختصاریمتغیرهای مکنون

SP0/866تدارکات پايدار

SDIST0/730توزيع پايدار

SD0/706طراحی پايدار

IR0/846بهبود سرمايه گذاری

EP0/784عملکرد زيست محیطی

CP0/767عملکرد مالی

1. Average Variance Extracted
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مالک برای سطح قبولی AVE، مقدار 0/5 است1. همان گونه که از جدول باال مشخص 
است، تمام مقادير AVE مربوط به سازه ها از 0/5 بیشتر بوده و اين مطلب مؤيد اين است که 

روايی همگرايی پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.

3. یافته های پژوهش

معادالت ساختاری  معادله يابی  از روش های  داده های گردآوری شده  تحلیل  و  برای تجزيه 
استفاده شد. برای اين منظور از نرم افزار Smart PLS برای تحلیل های آماری استفاده شد. 

متغیرهاي   بین  خطي  روابط  بررسي  براي  آماري  مدلي  ساختاري،  معادالت  مدل يابی 
مکنون )مشاهده نشده( و متغیرهاي آشکار )مشاهده شده( است. به عبارت ديگر، مدل يابی 
عاملي  )تحلیل  اندازه گیری  مدل  که  است  قدرتمندی  آماري  تکنیک  ساختاري  معادالت  
همزمان  آماري  آزمون  يک  با  را  مسیر(  تحلیل  يا  )رگرسیون  مدل  ساختاري  و  تأيیدي( 
ترکیب می کند. از طريق اين فنون پژوهشگران می توانند ساختارهاي فرضي )مدل ها( را رد 
يا انطباق آن ها را با داده ها تأيید کنند. نرم افزار مورد استفاده در اين پژوهش براي اين تحلیل 

Smart PLS است.

و  دارند  متغیر  چندين  که  می کند  تحلیل  را  ساختاري  معادالت  مدل های  نرم افزار  اين 
اثرات مستقیم، غیرمستقیم و تعاملي را دربرمی گیرند2.

 t معنا دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان مي دهد. اگر مقدار ،t ارزش PLS در نرم افزار
بیشتر از 1/96 باشد، يعني اثر مثبت بوده و معنا دار است. اگر بین 1/96+ تا 1/96- باشد، اثر 
معنا دار نیست و اگر کوچک تر از 1/96- باشد، يعني اثر منفي  ولي معنا دار است. همچنین، 
ضرايب مسیر اگر باالي 0/60 باشد، به اين معنا است که ارتباطي قوي میان دو متغیر وجود 
دارد، اگر بین 0/3 تا 0/6 باشند، ارتباط متوسط و اگر زير 0/3 باشند، ارتباط ضعیفی وجود 

دارد.3 
با توجه به نمودارهای )1( و )2( می توان فرضیه های پژوهش را تحلیل کرد:

1. هالند )1999(.
2. Bagozzi & Fornell (1982).
3. Chin (2003).
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نمودار 1ـ مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی

t نمودار 2ـ مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری نتایج آزمون
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در مورد فرضیه اول، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
)ضريب مسیر( بین دو متغیر )تدارکات پايدار و عملکرد زيست محیطی( β =0/202 است و 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیزt =3/557 بوده )بیشتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان دهنده معناداری اين رابطه بوده و فرضیه اول تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه دوم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
و  است   β  =0/307 زيست محیطی(  عملکرد  و  پايدار  )توزيع  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =5/341 بوده )بیشتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان می دهد اين رابطه معنادار است و لذا فرضیه دوم تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه سوم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
و  بوده   β  =0/111 زيست محیطی(  عملکرد  و  پايدار  )طراحی  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =2/133 است )بیشتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان می دهد اين رابطه معنادار بوده و لذا فرضیه سوم تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه چهارم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
  β  =0/514 زيست محیطی(  عملکرد  و  سرمايه گذاری  )بهبود  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
است و ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =10/582 بوده )بیشتر از قدرمطلق 

1/96( که نشان می دهد اين رابطه معنادار بوده و لذا فرضیه چهارم تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه پنجم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
β است و ضريب  پايدار و عملکرد مالی( 0/382=  بین دو متغیر )تدارکات  )ضريب مسیر( 
معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =4/096 بوده )بیشتر از قدرمطلق 1/96( که نشان 

می دهد اين رابطه معنادار بوده و فرضیه پنجم تأيید می شود.
در مورد فرضیه ششم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
و ضريب  است   β  = مالی( 0/051-  عملکرد  و  پايدار  )توزيع  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
معناداری )آماره  تی( بین اين دو متغیر نیز t =0/952 بوده )کمتر از قدرمطلق 1/96( که نشان 

می دهد اين رابطه معنادار نیست و فرضیه ششم تأيید نخواهد شد.
در مورد فرضیه هفتم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
ضريب  و  بوده   β  =0/256 مالی(  عملکرد  و  پايدار  )طراحی  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
معناداری )آماره  تی( بین اين دو متغیر نیز t =2/804 است )بیشتر از قدرمطلق 1/96( که نشان 
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می دهد اين رابطه معنادار بوده و فرضیه هفتم تأيید می شود.
در مورد فرضیه هفتم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
و  بوده   β  =-0/010 مالی(  عملکرد  و  سرمايه گذاری  )بهبود  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =0/142 است )کمتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان می دهد اين رابطه معنادار نیست و فرضیه هشتم تأيید نمی شود.
جدول )4( به اختصار تحلیل فرضیه های پژوهش را نشان می دهد:

جدول 4ـ خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

عالمتروابط علی بین متغیرهای پژوهشفرضیه
اختصاری

ضریب
)β(مسیر

معناداری
)T-Valu(نتایچ

تأيیدSP---EP0/2023/557.تدارکات پايدار ←   عملکرد زيست محیطیاول

تأيیدSDIST--EP0/3075/341توزيع پايدار   ←   عملکرد زيست محیطیدوم

تأيیدSD---EP0/1112/133طراحی پايدار  ←  عملکرد زيست محیطیسوم

تأيیدIR---EP0/51410/582بهبود سرمايه گذاری ← عملکرد زيست محیطیچهارم

تأيیدSP--- CP0/3824/096تدارکات پايدار ← عملکرد مالیپنجم

ردSDIST--CP-0/0510/952توزيع پايدار ← عملکرد مالیششم

تأيیدSD---CP0/2562/804طراحی پايدار ←  عملکرد مالیهفتم

ردIR---CP-0/0100/142بهبود سرمايه گذاری ← عملکرد مالیهشتم

دو مدل آزمون   PLS در مدل های  بايد گفت  پژوهشی  يافته های  به  توجه  با  نهايت  در 
که  درونی2  مدل  و  است  سنجش  يا  اندازه گیری  مدل  ارز  هم  که  بیرونی1  مدل  می شود: 
مشابه مدل ساختاری در مدل ها نرم افزاری ديگر است. برای اندازه گیری برازش مدل بیرونی 
میانگین  مقدار  شد.  استفاده   R2 از  ساختاری  مدل  برازندگی  برای  و  اشتراک  میانگین  از 
اشتراک3 نشانگر درصدی از تغییرات شاخص ها است که توسط سازه متناظر توجیه میانگین 

1. Outer Model.
2. Inner Model.
3. Communality.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 188 

اشتراک می شود و پژوهشگران سطح قابل قبول برای اشتراک آماری را بیشتر از 0/5 ذکر 
کرده اند1. 

همان طور که در جدول )5( مشاهده می شود، اشتراک آماری که برازندگی مدل را نشان 
می دهد بیشتر از 0/5 است. مقدار R2 که نشانگر توانايی مدل در توصیف سازه است، نیز در 
اين جدول آمده است که براساس نتايج آن، مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. 

جدول 5ـ میزان میانگین اشتراک و R2 متغیرهای تحقیق

R2میانگین اشتراکعالمت اختصاریمتغیرهای مکنون

SP0/8660/000تدارکات پايدار

SDIST0/7300/000توزيع پايدار

SD0/7060/000طراحی پايدار

IR0/8460/000بهبود سرمايه گذاری

EP0/7840/557عملکرد زيست محیطی

CP0/7670/303عملکرد مالی

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار GOF استفاده می شود که سه مقدار 0/01، 0/25 
و 0/36 به عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوی برایGOF  معرفی شده است. اين معیار از 

طريق فرمول زير محاسبه می شود:
2RiescommunalitGOF ×=  

2RiescommunalitGOF از میانگین مقادير اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست می آيد. جدول  ×=

)6( نتايج برازش کلی مدل را نشان می دهد:

جدول 6ـ نتایج برازش مدل کلی

2RiescommunalitGOF ×=2RiescommunalitGOF ×=GOF

0/7830/4300/580

1. Li et al. (2008).
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مدل  مناسب  بسیار  برازش  میزان 0/580،  به   GOF برای  به دست آمده  مقدار  به  توجه  با 
کلی تأيید می شود.

جمع بندی و مالحظات

زيست محیطی  عملکرد  و  پايدار  تأمین  زنجیره  بین  رابطه  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
انجام شده است.  البرز  و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کود شیمیايی در استان 
پايدار  تأمین  زنجیره  مؤلفه های  بین  رابطه  فرضیه  دارد که چهار  فرضیه  پژوهش هشت  اين 
پايدار  تأمین  زنجیره  مؤلفه های  بین  ارتباط  ديگه  چهارتای  و  زيست محیطی  عملکرد  با  را 
نشان  پژوهش  فرضیه های  آزمون  از  حاصل  نتايج  می سنجد.  شرکت ها  مالی  عملکرد  با  را 
داد که بین مؤلفه های زنجیره تأمین پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود 
تولید کننده  شرکت های  زيست محیطی  عملکرد  بهبود  به  پايدار  تأمین  زنجیره  يعنی  دارد. 
پايدار در  تأمین  البرز منجر می شود. درواقع، شیوه های زنجیره  کودهای شیمیايی در استان 
از  ناشی  از آلودگی های  و  تولیدات مضر محیط زيستی ختم شده  به کاهش  اين شرکت ها 

تولیدات می کاهد.
از ديگر نتايج اين پژوهش اين بود که بین مؤلفه های تدارکات پايدار و طراحی پايدار 
بهبود  به  مؤلفه ها  اين  و  دارد  وجود  معناداری  ارتباط  مالی  عملکرد  و  پايدار  تأمین  زنجیره 
عملکرد مالی شرکت های تولیدکننده کودهای شیمیايی در استان البرز منجر می شود، ولی 
مالی  عملکرد  و  پايدار  تأمین  زنجیره  سرمايه گذاری  بهبود  و  پايدار  توزيع  مؤلفه های  بین 
که  داد  ارتباط  موضوع  اين  به  می توان  را  مورد  اين  است.  نشده  مشاهده  معناداری  ارتباط 
بنابراين،  می شود،  استفاده  کشور  داخل  در  که  است  محدودی  مدت  پايدار  تأمین  زنجیره 
ممکن است تأمین تجهیزات و موادی که سازگار با محیط زيست باشد از نظر هزينه ای برای 

شرکت ها خیلی مقرون به صرفه نباشد و لذا اين ارتباط تأيید نشد. 

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اين که زنجیره تأمین پايدار منجر به بهبود عملکرد زيست محیطی و تا حدودی . 1

عملکرد مالی شرکت ها می شود، می توان به شرکت های تولیدی پیشنهاد کرد زنجیره 
به  با توجه  قرار دهند.  تأمین سنتی شرکت های خود  پايدار را جايگزين زنجیره  تأمین 
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محدوديت منابع در دسترس در کشور، زنجیره تأمین پايدار يکی از گزينه های مناسب 
برای  مالی  و  زيستی  عملکرد  بهبود  و  منابع  از  بهتر  و  بیشتر  هرچه  بهره برداری  برای 

شرکت ها است.
طوالنی مدت . 2 سوددهی  جهت  مناسب  ابزار  يک  پايدار  تأمین  زنجیره  همچنین، 

پیشنهاد  لذا  دارد،  دنبال  به  سازمان ها  برای  را  بلندمدت  در  مالی  عملکرد  بهبود  و 
برای  مناسب  ايران،  زيرساخت های  مانند  در حال توسعه  کشورهای  در  می شود 
استقرار و به کارگیری زنجیره تأمین پايدار برای شرکت های تولیدی در نظر گرفته 
شود. با اين کار هم در استفاده از منابع صرفه جويی می شود و هم محافظت از منابع 

طبیعی و زيستی افزايش می يابد.
همچنین، امروزه با توجه افزايش تمايل مصرف کنندگان و تولید کنندگان به استفاده . 3

با  می شود  پیشنهاد  شرکت ها  مديران  به  محیط زيست،  با  سازگارتر  محصوالت  از 
افزايش توان رقابتی خود  پايدار، ضمن  اجرايی کردن  سازوکارهای زنجیره تأمین 

در بازار، عملکرد مالی و زيست محیطی خود را نیز بهبود بخشند.
به . 4 منجر  تولیدی  شرکت های  در  پايدار  تأمین  زنجیره  استقرار  اين که  به  توجه  با 

کاهش هزينه سالمت و ايمنی و کاهش هزينه های استخدام و گردش نیروی کار 
به دلیل انبارداری و حمل و نقل ايمن و شرايط بهتر کاری و همچنین افزايش انگیزه 
و بهره وری و کاهش غیبت زنجیره تأمین به دلیل کاهش هزينه های نیروی کار و 
شرايط بهتر کاری را شامل می شود، به تمام شرکت های تولیدی و ديگر شرکت ها 

پیشنهاد می شود از زنجیره تأمین پايدار استفاده کنند.
و . 5 )مالی  سازمان  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره  پايداری  مثبت  تأثیرات  به  توجه  با 

فعالیت های سازمانی  تولیدی،  پیشنهاد می شود مديران شرکت های  زيست محیطی( 
و برنامه های خود را به گونه ای طراحی کنند تا تسهیالت الزم برای ايجاد و اجرای 
پايداری در سطح سازمان ها به وجود آمده و تمام اعضای زنجیره تأمین ترغیب شده 

و با اجرای اين فرايند از فوايد مالی و زيست محیطی حاصل از آن بهره مند شوند.
و . 6 مشتريان  تأمین کنندگان،  با  بهینه  روابط  گسترش  و  مشارکت  ايجاد  که  آنجا  از 

و  تعهد  مديران  است  بنابراين الزم  نیست،  آسانی  کار  تأمین  زنجیره  اعضای  ساير 
اعتماد  جلب  همچنین  باشند.  داشته  قرارداد  عقد  و  کار  انجام  برای  بیشتری  التزام 
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پايدار،  قراردادهای  داشتن  الزمه  زيرا  شود،  انجام  بیشتری  دقت  با  بايد  نیز  اعضا 
وجود حس اطمینان و اعتماد اعضای زنجیره نسبت به هم است.

با توجه به رقابتی بودن فعالیت های تولیدی، به مديران شرکت های تولیدی پیشنهاد . 7
می شود با انتخاب رويه ها و سیاست های مناسب بستر الزم در راستای پايدارسازی 
زنجیره تأمین فراهم کرده تا به اين طريق عالوه بر کاهش اثرات زيست محیطی و 
به  برای شرکت خود  نیز  افزايش ارزش و مزيت رقابتی را  افزايش عملکرد مالی، 

ارمغان آورند.
با توجه به پايین بودن سهم تأمین کنندگان در همکاری های زيست محیطی از قبیل . 8

با  ارائه پیشنهاد و تجربیات و کمک به استقرار فرايندهای زيست محیطی، می توان 
ايجاد الزام برای حضور مؤثر تأمین کنندگان در راستای همکاری های زيست محیطی، 

آن ها را ترغیب کرد.

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
در زمینه پژوهش حاضر به تحقیقات بعدی پیشنهاد می شود:

ارائه مدلی جهت انتخاب تأمین کننده پايدار با رويکرد تصمیم گیری چند معیاره؛. 1
ارزيابی ريسک زنجیره تأمین پايدار در شرکت های تولیدی؛. 2
بررسی و تحلیل رابطه زنجیره تأمین سبز با عملکرد سازمان؛. 3
شناسايی و رتبه بندی شاخص های ارزيابی عملکرد تأمین کنندگان پايدار؛. 4
طراحی رويکردی تلفیقی از الگوی ساختاری تفسیری و تکنیک های تصمیم گیری . 5

چندمعیاره فازی برای انتخاب و رتبه بندی بهترين تأمین کننده پايدار.
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حمايت از تولیدکنندگان داخلی« مصوب سال 1386 است. از آنجا که تاکنون تصويب نامه 
مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی ايران قرار نگرفته، اين مطالعه، تحلیل تطبیقی 
تصويب نامه ايران با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت را هدف خود قرار داد تا 
از اين طريق، کاستی های تصويب نامه ايران در زمینه احراز دامپینگ در مقايسه با سند مزبور، 
بنابراين، سؤال اصلی و مشخص پژوهش پیش رو، آن است که تصويب نامه  شناسايی شود. 
فوق الذکر به عنوان مهم ترين سند قانونی کشور، در مقايسه با موافقت نامه ضددامپینگ سازمان 
جهانی تجارت، به طور دقیق چه نواقص و کاستی هايی در زمینه احراز دامپینگ دارد و راهکار 
پرداخته  دامپینگ  احراز  ارکان  بررسی  به  ابتدا  مقاله  اين  در  اين رو،  از  چیست؟  آن ها  رفع 
در  داخلی  مقرره  مهم  بحث، خألهای  مبنايی  و  مفاهیم کلیدی  با  آشنايی  از  و پس  می شود 
قابلیت  عدم  يا  صادراتی  قیمت  اختفاء  تجارت،  معمولی  جريان  احراز  همچون  زمینه هايی 
اطمینان به آن، مقايسه بر مبنای قیمت موجود در کشور مبدأ، ارزيابی اثر واردات کشورهای 
مختلف به طور يکجا، شرايط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان و معیار مقايسه قیمت ها از 
نظر مقدار فروش، به طور جداگانه تبیین می شوند و از اين طريق، مقاله حاضر نشان می دهد 
که مقررات ايران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل 

رفع آن ها اصالح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب است.

K21, L11, L12 :JEL طبقه بندی

 



ایمیی بع ناتتی ها  موعرفر فیعفن  ر  دقم ف عفز اممس شینیااا 197

مقدمه

دامپینگ از جمله اقداماتی است که اصل رقابت پذيری در روابط تجاری بین المللی را دچار 
آسیب کرده و می تواند به ايراد خسارت به صنايع کشور واردکننده منجر شود1. برخی مؤلفان، 
اقدام مزبور را در زمره اقدامات غیرمنصفانه تجاری آورده اند2 اما در عین حال اين نکته که آيا 
از موضوعات مشمول حقوق رقابت  يا  قرار می گیرد و  قلمرو حقوق رقابت  اقدام مزبور در 
غیرمنصفانه محسوب می شود، موضوعی است که از حوصله مقاله حاضر خارج بوده و خود 
به موضوعات غیرقابل کتماني  با توجه  برای بحث و تحلیل می طلبد. هرچند  مجال مستقلی 
همچون قاچاق کاال، ضعف دسترسی به دانش فنی و هزينه باالی تولید در کشور، نمي توان 
مشکالت صنايع داخلي را تنها با وضع مقررات حمايتي در برابر دامپینگ حل کرد، تأثیرات 
اقتصادي داخلي و کاهش  بنگاه هاي  بازاري  از جمله کاهش قدرت  پديده  اين  نوع مخرب 
اشتغال،  افزايش  مانند  دامپینگ  ضد  اقدامات  آثار  اهمیت  همچنین  و  داخلي  افزوده  ارزش 
مقرراتي که  است.  داده  زمینه سوق  اين  در  مقرراتي  به سمت تصويب  را  دولتمردان کشور 
اهمیت شان ــ مخصوصاً در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت ــ در زمینه هايي همچون 
تحلیل های  در  انديشمندان  ابتدا  در  مي شود3.  احساس  بیش تر  ماشین آالت  و  فلزي  تولیدات 
حقوقی ـ اقتصادی خود بیش تر به بررسی نفس پديده دامپینگ می پرداختند و فرصت کمتری 
تهیه  که  آنجا  از  درواقع،  می کردند.  لحاظ  ضددامپینگ  سیاست های  به  پرداختن  برای  را 
کاالهای مورد نیاز با قیمت کمتر امری مطلوب می نمود، ضرورت وجود قوانین ضددامپینگ 
احساس نمی شد، اما به تدريج افزايش تفکرات برخاسته از مکاتب حمايتی اقتصادی4 در اين 
زمینه به درک اين ضرورت انجامید5 و همان طور که برخي گفته اند امروزه توجه دولت ها از 
بحث ضرورت وجود اين قوانین فراتر رفته6 و به اثربخشي و سازگاري قوانین ملي با مقررات 

1. شیروی )1389(؛ 108.
Chang .2 )2008(، 1. شیروی )1389(، 108.

3. براي ديدن بحث تفصیلي ر.ک. به: شهیکي تاش و شهیکي تاش )1390(؛  صص 12، 14-15.
4. Protectionism.
5. Reitzes (1993); p.745.

کانادا  مسئوالن  که  قانونی  بازمی گردد.  میالدی   1904 سال  به  ضددامپینگ  مدون  قانون  اولین  است  ذکر  به  الزم   .6
 Barral (2003), 1؛ Finger(1992), 123؛ منصفانه وضع کردند.  قیمت  با  مغاير  برای واردات  براساس آن عوارضی 
Sykes & Cooper (1998), 14 ؛Raju(2004),1. البته پیش از آن نیز در برخی قوانین اشاراتی به اين مقوله شده بود. 

اين در حالی است که در ايران حتی قوانین کلی مربوط به حقوق رقابت نیز قدمت چندانی ندارند.
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ضد قیمت شکني سازمان جهانی تجارت معطوف شده است1. با اين حال در تطبیق تصويب نامه 
ايران در مورد پیش بینی تدابیر و اقدام های حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمايت از 
تولیدکنندگان داخلی مصوب 1386/5/16 )از اين پس: تصويب نامه( با موافقت نامه اجراي ماده 
)6( موافقت نامه  عمومي تعرفه و تجارت 1994 معروف به »موافقت نامه ضد دامپینگ«2 )از اين 
پس: موافقت نامه( به نکاتي برمي خوريم که مي توان آن ها را در زمره خألهاي مقرره داخلي در 
زمینه هاي مختلفي از جمله احراز دامپینگ مطرح کرد. اين مقاله می کوشد خألهاي فوق الذکر 
را تبیین کند؛ امری که جای خالی  آن در میان پژوهش های حقوقی ايران، احساس می شود. 
الزم به ذکر است موافقت نامه مورد بررسي، خود نیز با انتقادات زيادي روبه رو است3. اما با 
توجه به شباهت زياد تصويب نامه با موافقت نامه و همچنین اهمیت بین المللي اين سند، پرداختن 
به نقايص مزبور، زمینه بهبود موضع گیری مقررات داخلی و آشنايی هرچه بیش تر با مقررات 
مربوطه سازمان جهانی تجارت را فراهم می آورد؛ سازماني که جمهوري اسالمي ايران سال ها 
ابتدا به تبیین ارکان احراز دامپینگ و سپس به  به دنبال پیوستن به آن است. در اين نوشتار، 
بررسي خألهای مقررات ايران در مقايسه با مقررات سازمان جهانی تجارت در اين خصوص، 
پرداخته مي شود و ضمن بیان نکات قابل توجه موافقت نامه، به تشريح راهکارهاي موجود در آن 

به منظور اقتباس و بهبود موضع گیری مقررات ايران پرداخته خواهد شد. 
موافقت نامه  مقررات  تجارت،  آزادي  اصل  به  توجه  با  که  است  توجه  شايسته  امر  اين 
که  وارداتی  بر  تمرکز  ضمن  بلکه  نپرداخته  دامپینگ  انواع  تمام  با  مقابله  به  زمینه  اين  در 
به صورت غیرمنصفانه صورت می گیرند4، منحصراً آن دسته اقداماتی ممنوع شده است که به 
اضرار تولیدکنندگان داخلي منجر مي شود و مقابله با آن ها را از طريق وضع عوارض مجاز 
مانند  بین الملل  تجارت  حوزه  اقتصاددانان  برخي  نظريات  به  توجه  با  اساساً  است5.  دانسته 
شرايط  در  اين که  مگر  است  مطلوب  واردات،  بهاي  آوردن  پايین  به علت  دامپینگ،  واينر6 

خاصی مخرب بوده و يا احیاناً به کاهش عرضه منجر شود7.

1. دژم خوی و مرادپور )1383(؛ 648.
2. Anti-Dumping Agreement.

3. براي ديدن برخي از مهم ترين انتقادات وارده ر.ک. به: شهیکي تاش و شهیکي تاش )1390(، 5. شیروي و جعفري 
هرندی)1389(؛ 34.

4. Hartigan & Vandenbussche (2013); 107.
5. عاقلي کهنه شهري و ديگران )1386(؛ 12.

6. Viner.
7. Lloyd (2009), 5.
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در حقوق ايران به موجب قسمت آخر بند )20( ماده نخست قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و اصالحی 1393/4/11 
با مواردی مقابله کرد که موجب سلطه اقتصادی بیگانه بر  بايد  )از اين پس: ق.ا.س.ا. 44( 
کشور می شود. همچنین بند »د« ماده )45( قانون فوق الذکر، صراحتاً قیمت گذاری تهاجمی 
مستندات،  اين  بر  عالوه  می دارد.  اعالم  ممنوع  را  آن  و  دانسته  رقابت  مخل  اعمال  از  را 
بر  مبنی  کشور  سیاست گذاران  اراده  از  وضوح  به  نیز  مقاله  اين  بررسی  مورد  تصويب نامه 
احراز  حاضر،  مقاله  موضوع  که  آنجا  از  است  بديهی  دارد.  حکايت  پديده  اين  با  مقابله 
)قیمت گذاری  اخیر الذکر  قانون   )45( ماده  »د«  بند  مقررات  به  پرداختن  از  است،  دامپینگ 
تهاجمی در سطح داخلی( اجتناب کرده و صرفاً بر موضوع قیمت گذاری تهاجمی بین المللی 

)دامپینگ( تمرکز خواهد شد.

1. ارکان احراز دامپینگ 

بند »الف« ماده نخست تصويب نامه ايران در ارتباط با چگونگی احراز دامپینگ مقرر می دارد: 
»در صورتی می توان گفت يک کاال با قیمتی کمتر از ارزش عادی خود وارد جريان تجارت 

کشور شده است که قیمت اين کاال هنگامی که از يک کشور به ايران صادر می شود:
1. در جريان معمولی تجارت کمتر از قیمت قابل مقايسه برای کاالی مشابهی باشد که 

برای مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته می شود.
2. در صورت عدم وجود چنین قیمت داخلی، کمتر از باالترين قیمت قابل مقايسه برای 
يا  باشد،  تجارت  معمولی  در جريان  ثالث  هر کشور  به  مشابه جهت صدور  کاالی 
کمتر از هزينه تولید اين کاال در کشور مبدأ به اضافه مبلغ معقولی برای هزينه های 

اداری، فروش و مخارج عمومی و همچنین سود باشد«.

ابتدا چهار رکن اساسی آن را بررسی کرد. عناصری  بايد  به طورکلی برای احراز دامپینگ 
به  مشابه  به صورت  تقريباً  تجارت  جهانی  سازمان  موافقت نامه  و  ايران  تصويب نامه  در  که 
چشم می خورد. بندهای »الف«، »د« و »و« ماده نخست تصويب نامه در توضیح همین عناصر 

مقرراتی را دربردارند.
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1. محصول مشابه1: محصول مشابه به تعبیری محصول رقیب و دارای قابلیت جايگزينی 
با کاالی وارداتی است و اين تعبیر نوع خاصی از رابطه بین اين دو محصول را بیان 
می کند که يکی همان محصول وارد شده است و ديگری محصول تولید داخلی2. 
با  است  محصولی  مشابه  محصول  نیز  تصويب نامه  نخست  ماده  »و«  بند  موجب  به 
خصوصیات و ترکیب مشابه و يا جانشین )کاربرد مشابه( محصول مورد بررسی. اين 
در حالی است که موافقت نامه با اتخاذ رويکردی متفاوت در بند 2.6 محصول مشابه 
را محصولی می داند که از همه جهت کاماًل با محصول مورد بررسی يکسان باشد و 
تنها در صورت فقدان چنین محصولی است که کاالی ديگری که از همه جهت مشابه 
نیست اما خصوصیات بسیار مشابهی با محصول مورد بررسی دارد را محصول مشابه 
می داند. همچنان که مالحظه می شود تعريف مذکور در موافقت نامه درباره محصول 
مشابه در مقايسه با الفاظ مورد استفاده در بند »و« ماده نخست تصويب نامه متفاوت 
است. اين نکته شايان ذکر است که در برخی مقررات نظام حقوقی ايران3 بین کاالی 
مثل و کاالی مشابه تفکیک شده است، درحالی که بند مزبور از تصويب نامه کاالی 
مثل را تصريح نکرده است. در عین حال، به قیاس اولويت می توان گفت اگر کاالی 
مشابه داخلی مورد حمايت مقررات ضددامپینگ قرار می گیرد بايد کاالی مثل نیز به 
طريق اولی مورد حمايت واقع شود. به هرحال صرف نظر از اختالف موصوف، آنچه 
اهمیت دارد آن است که وجود کاالی مشابه )يا احیاناً يکسان( در کشور واردکننده 

يکی از ارکان اساسی احراز دامپینگ قلمداد می شود. 
معامله ای  قیمت  به  معمول  به طور  صادراتی  قیمت  تشخیص  برای  صادراتی4:  قیمت   .2
که در آن تولیدکننده خارجی محصول را به واردکننده کشور موردنظر می فروشد، 

1. Like Product.
2. WTO (2015A).

3. الزم به ذکر است که بر خالف رويکرد موافقت نامه، به موجب برخی مقررات ايران بايد میان کاالی مثل و کاالی 
امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و  ماده 10 آيین نامه  قانون  به: ماده 15  مثال ر.ک.  )برای  قائل شد  تفاوت  مشابه 
اجرايی اين قانون مصوب 1391/12/6(. از مطالعه مقررات پیش گفته اين گونه استنباط می شود که کاالی مثل کااليی 
است که از همه جهت با کاالی وارد شده يکسان است، در حالی که کاالی مشابه اگرچه از همه جهات همانند کاالی 

وارداتی نیست اما از جهاتی از قبیل کاربرد يا ترکیب شباهت هايی با کاالی مزبور دارد.
4. Export Price.
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استنباط  اين گونه  نیز  ماده يک تصويب نامه  »الف«  بند  به  با توجه  مراجعه می کنند1. 
می شود که قیمت صادراتی، قیمت کاال در زمانی است که از يک کشور به ايران 
صادر می شود؛ برای مثال اگر تولیدکننده »الف« در کشور صادرکننده اقالمی را به 
تولیدکننده  توسط  مقررشده  قیمت  بفروشد،  واردکننده  کشور  در  »ب«  واردکننده 
»الف« برای واردکننده »ب« را قیمت صادراتی گويند. اهمیت قیمت صادراتی، در 

مقايسه با ارزش عادی به منظور تعیین حاشیه قیمت شکنی جلوه می کند.
»الف« ماده نخست تصويب نامه ارزش  بند  به قسمت نخست  با توجه  3. ارزش عادی2: 
عادی قیمت قابل مقايسه کاالی مشابهی است که در جريان معمولی تجارت برای 
مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته می شود. برخی اوقات چنین قیمتی در 
کشور صادرکننده وجود ندارد. در اين حالت، مبانی ديگری که در قسمت دوم بند 
مزبور ذکر شده اند درنظر گرفته خواهد شد. موافقت نامه ضددامپینگ نیز در بند 2.1 
ارزش عادی را بهای قابل مقايسه در جريان معمول تجارت برای محصول مشابهی 
می داند که قرار است در کشور صادرکننده مصرف شود. بند 2.2 موافقت نامه مزبور 
قبیل  از  فرعی  مالک های  برخی  خاص  شرايط  در  که  دارد  اشاره  نکته  اين  به  نیز 
قیمت صادراتی به کشور ثالث و برخی هزينه ها می تواند مبنای تعیین ارزش عادی 

قرار گیرد.
4. مقايسه منصفانه3 بین قیمت صادراتی و ارزش عادی: مقايسه قیمت صادراتی و ارزش 
عادی يکی از مقدماتی ترين اقدامات مرجع رسیدگی کننده است که به آثار مهمی 
برای  رسیدگی  روند  در  اساساً  و  می شود  منجر  قیمت شکنی  حاشیه  تعیین  جمله  از 
که  است  حدی  تا  مقايسه  اين  اهمیت  دارد.  زيادی  اهمیت  ذينفع  طرف های  تمام 
اين  بودن  منصفانه  لزوم  بر  تأکید  در  تصويب نامه  نخست  ماده  »د«  بند  آخر  قسمت 
مقايسه مقرر می دارد: »... به منظور مقايسه منصفانه در موارد لزوم، تعديل مقتضی در 
بر  بند توجه مرجع رسیدگی کننده را عالوه  اين  انجام شود«. همچنین  بايد  قیمت ها 
شرايط فروش و تحويل، مالیات ها و مقدار، به طور کلی به ساير شرايطی که بر قابلیت 

1. WTO (2015A).
2. Normal Value.
3. Fair Comparison.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 202 

مقايسه مؤثر است نیز جلب کرده است. باوجود اين، مصاديق برخی مالحظات که 
به طور  داخلی  مقرره  در  است  شده  قید  موافقت نامه  در  منصفانه  مقايسه  منظور  به 
با  است  ممکن  مصاديق  ساير  به  تصريح  عدم  اين  نمی شود.  ديده  مشخص  و  دقیق 
توجه به قید عبارت »ساير شرايط موثر« در تصويب نامه و همچنین کلی بودن معنای 
»شرايط فروش و تحويل« خالی از ايراد به نظر برسد. با اين حال، توجه به اين نکته 
اقدامات  بر کاهش شمار  موافقت نامه،  در  بیش تر  مثال های  ذکر  است که  ضروری 
و تصمیم گیری های شخصی و خودسرانه مرجع رسیدگی کننده که ممکن است بر 
که  مصاديق  اين  از  برخی  دارد.  مستقیم  تأثیر  گیرند  صورت  مقررات  نص  خالف 
می توانند به منظور توضیح بیش تر عبارات کلی تصويب نامه و حتی افزون بر آن ها 
مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: سطح يکسان تجارت، ويژگی های فیزيکی کاال 
و هزينه و سود حاصله بین واردات و بازفروش در فرض فقدان، اختفاء يا غیرقابل 

اطمینان بودن قیمت صادراتی.

در ارتباط با سطح يکسان تجارت توضیح اين نکته ضروری است که اصوالً قیمت صادراتی 
و ارزش عادی قیمت های خالص موجود در بازارند4 و از اين رو بند )4( ماده )2( موافقت نامه 
به دنبال اين است که اين مقايسه به طور معمول در مرحله کارخانه ای و پیش از افزوده شدن 
هزينه های ديگر که در افزايش قیمت کاال مؤثرند، صورت گیرد. به عبارت ساده، تالش بر 
اين است که قیمت صادراتی و ارزش عادی کاال بالفاصله پس از تولید در کارخانه مدنظر 
قرار گیرند و از احتساب هزينه هايی مانند هزينه حمل و حتی گاهی اوقات هزينه بسته بندی 
کاال پرهیز شود. اين مالحظه، منصفانه بودن مقايسه را از اين جهت تضمین می کند که مرجع 
رسیدگی کننده را بر نفس روند تولید متمرکز می کند. به عبارتی ديگر مرجع رسیدگی کننده 
با رعايت اين مقرره به دنبال مقايسه هزينه های جانبی مانند حمل کاال نخواهد بود و صرفاً به 
تولید توجه دارد. اهمیت اين امر به ويژه از توجه به اين مسأله آشکار می شود که هزينه های 
جانبی ممکن است در کشور صادرکننده و واردکننده به موجب شرايط و يا نوع حمايت ها 
متفاوت باشد و در نتیجه مقايسه بین اين دو بها از دقت کافی برخوردار نگردد. ويژگی های 
فیزيکی کاال نیز از مالحظات مهم به منظور مقايسه منصفانه محسوب می شوند. صرف توجه 

4. Willing (1998), 59; Vermulst (2005), 46.



ایمیی بع ناتتی ها  موعرفر فیعفن  ر  دقم ف عفز اممس شینیااا 203

يا  و  ابعاد  مرغوبیت،  مثال  به عنوان  اگر  که  می رساند  را  ويژگی ها  اين  اهمیت  نکته  اين  به 
لذا  نباشد.  يکسان  نیز  آن ها  بهای  طبیعی  به طور  است  ممکن  باشند  متفاوت  کاالها  رنگ 
در  و  قیمت  در  مؤثر  فیزيکی  با شناخت خصوصیات  مرجع رسیدگی کننده  است  ضروری 
نظر گرفتن آن ها در مرحله مقايسه، منصفانه بودن شان را تضمین کند. نکته مهم اين است 
که تصويب نامه با عدم تصريح خود به اين مصاديق امکان ناديده انگاشتن آن ها و يا برخورد 
اين، مصداق سومی که ذکر  بر  فراهم می آورد. عالوه  را  پرونده های مختلف  سلیقه ای در 
شد )هزينه و سود حاصله بین واردات و بازفروش در فرض فقدان، اختفاء يا غیرقابل اطمینان 
بودن قیمت صادراتی( مبتنی بر فرضی است که اساساً در تصويب نامه نیامده و بديهی است 
عدم تصريح به اين مورد در مقايسه با دو مصداق قبلی انتقاد جدی تری را نسبت به اين مقرره 

وارد می سازد که به دلیل مفصل بودن بحث در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.
مالحظه ای که در مقام بررسی ارکان فوق الذکر بايد در نظر داشت آن است که مقررات 
موجود صرفاً برای مقابله با دامپینگ مخرب پیش بینی شده و جنبه استثنايی دارند. از همین رو، 
در احراز دامپینگ بايد به دو موضوع توجه داشت: نخست اين که لطمه يا احتمال ورود آن 
به صنعت داخلی وجود داشته باشد و دوم آن که لطمه وارده در نتیجه دامپینگ باشد1 و نه 
امر ديگر. به عبارت ديگر، موافقت نامه مورد بررسی به عنوان يک اصل نفس ورود لطمه به 
صنعت داخلی را نشانه مخرب بودن دامپینگ می داند. با وجود اين، در جايی که مسئوالن 
به  اقدام  نیز می توانند  احتمال ورود خسارت وجود دارد  کشورها تشخیص دهند که صرفاً 
مقابله با آن کنند؛ البته بايد توجه داشت که موافقت نامه معیارهايی همچون قريب الوقوع و 
قابل پیش بینی بودن احتمال ورود خسارت را مقرر کرده تا نتوان بر مبنای گمانه زنی اقدام به 
وضع عوارض ضددامپینگ کرد. همچنین، در احراز ورود لطمه بايد اين امر را مد نظر قرار 
مرجع رسیدگی  به گمراهی  منجر  نبايد  داخلی  به صنعت  عوامل آسیب زننده  ساير  داد که 
صنعت  بر  آن ها  از  هريک  تأثیر  میزان  تعیین  و  مختلف  عوامل  شناسايی  با  بايد  بلکه  شود 
داخلی رابطه سببیت میان کاالهای دامپ شده و لطمه وارده را در نهايت دقت مشخص کرد. 
اکنون که بحث و بررسی ارکان احراز دامپینگ به سرانجام رسید، پیش از ورود به موضوع 
است  که صرف نظر  توجه  شايسته  نکته   اين  موافقت نامه،  با  مقايسه  در  تصويب نامه  خألهای 

1. Vandenbussche & Zanardi (2008); 97. 
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از چگونگی احراز، آنچه در اين قسمت می تواند به عنوان منشأ اختالف نظری جدی مطرح 
شود، مرجع احراز دامپینگ است. توضیح آن که ماده )62 ( ق.ا.س.ا. 44 شورای رقابت را 
تنها مرجع رسیدگی به رويه های ضد رقابتی می داند درحالی که تصويب نامه در ماده )2( خود 
کارگروهی متشکل از نمايندگان صالح وزارتخانه های بازرگانی، امور خارجه، صنايع و معادن، 
جهاد کشاورزی، تعاون و گمرک جمهوری اسالمی ايران، اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 
و خسارت  يارانه  قیمت شکنی،  وجود  تشخیص  و  رسیدگی  عهده دار  را  تعاون  اتاق  و  ايران 
ناشی از آن ها و تعیین اقدام های الزم تلقی می کند. به نظر می رسد آنچه که در ق.ا.س.ا. 44 در 
اين زمینه بیان شده مربوط به قیمت گذاری تهاجمی توسط بنگاه های داخلی بوده و مقررات 
تصويب نامه نیز راجع به قیمت گذاری تهاجمی فرامرزی است. يکی از قراينی که تفسیر مزبور 
را تقويت می کند اين واقعیت است که ضمانت اجراهای ماده )61(  ق.ا.س.ا.44 هیچ اشاره ای 
از ضمانت اجراهای مهم  ندارد؛ درحالی که يکی  به وضع عوارض گمرکی و ضددامپینگ 
شناخته شده برای مقابله با دامپینگ مبالغ و عوارضی است که در تصويب نامه به آن اشاره شده 
است. بنابراين، من حیث المجموع می توان گفت هريک از اقدامات غیرقانونی فوق الذکر حسب 
مورد با توجه به داخلی يا خارجی بودن، مرجع رسیدگی کننده خاص خود را دارد. افزون بر 
اين، تصور ملغی شدن تصويب نامه با وضع ق.ا.س.ا.44 يک پنداشت غیرقابل دفاع خواهد بود 
زيرا تصويب نامه دارای مقررات مشروح و مفصل در زمینه مقابله با دامپینگ است، درحالی که 
ق.ا.س.ا.44 تنها در يک بند به صورت بسیار موجز موضوع قیمت گذاری تهاجمی را مطرح 
کرده و اساساً سخنی ارکان پیش گفته به میان نیاورده است. طبیعتاً منطقی نیست که قانونگذار 

حکیم، پس از وضع مقررات تفصیلی متوسل به اجمال و ابهام شده باشد. 

2. خألهای تصویب نامه در مقایسه با موافقت نامه درباره احراز دامپینگ

سازمان  موافقت نامه  با  مقايسه  در  ايران  تصويب نامه  خألهای  پژوهش،  از  قسمت  اين  در 
جهانی تجارت مورد بحث و تحلیل واقع می شود تا زمینه برای درک نقاط ضعف مقررات 
موافقت نامه  در  که  است  موضوعاتی  می آيد  قسمت  اين  در  که  مطالبی  شود.  فراهم  ايران 
لحاظ شده است اما تصويب نامه آن ها را مسکوت گذاشته و يا موضع گیری متفاوت و قابل 

نقدی ارائه کرده است. 
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1ـ2. احراز جریان معمولی تجارت 
گفت  می توان  که  حالت هايی  از  يکی  تصويب نامه،  نخست  ماده  »الف«  بند   1 شق  به  نظر 
که  است  تجارت شده، وضعیتی  وارد جريان  عادی خود  ارزش  از  قیمتی کمتر  با  کااليی 
از  کمتر  تجارت،  معمولی  جريان  در  می شود،  صادر  ايران  به  که  هنگامی  کاال  آن  قیمت 
قیمت قابل مقايسه برای کاالهای مشابهی باشد که برای مصرف در کشور صادرکننده در 
نظر گرفته می شود. گرچه موافقت نامه ضددامپینگ و تصويب نامه، تعريف واضحی از جريان 
معمولی تجارت ارائه نکرده اند، موافقت نامه مقرره ای را در خود جای داده تا بتواند از آن 
طريق تا حد امکان به مرجع رسیدگی کمک کند تا معمولی بودن يا نبودن جريان تجارت 
را تشخیص دهند. طبق مالک شق 2.2.1 موافقت نامه، درصورتی که مرجع رسیدگی کننده 
به  يا فروش آن  بازار داخلی کشور صادرکننده  تشخیص دهد که فروش کاالی مشابه در 
کشور ثالث در مدتی طوالنی با حجمی زياد، زير قیمت هزينه های )ثابت و متغیر( تولید به 
عالوه هزينه های اداری، فروش و مخارج عمومی صورت گرفته و وجه حاصل از آن برای 
معمولی  در جريان  را  آن ها  می توانند  نیست،  کافی  متعارف  مدتی  در  هزينه ها  تمام  جبران 

تجارت ندانسته و در روند تعیین ارزش عادی ترتیب اثر ندهند. 
معمولی  برای  مالکی  نمی تواند  زيرقیمتی«  »فروش  هر  می شود،  مشاهده  همان طورکه 
راستا  اين  در  ويژگی  سه  موافقت نامه  متن  طبق  بلکه  شود  قلمداد  تجارت  جريان  ندانستن 

ضروری بوده و می توان توجه مرجع رسیدگی کننده را به آن جلب کرد: 
چهارم  )پاورقی  باشد  گرفته  صورت  طوالنی  مدتی  در  مذکور  زيرقیمت  فروش   .1

موافقت نامه ضددامپینگ(.
2. فروش زير قیمت مذکور با حجم زيادی صورت گرفته باشد )پاورقی پنجم موافقت نامه 

ضددامپینگ(.
3. فروش زير قیمت مذکور بايد به گونه ای باشد که وجه حاصل از آن برای جبران تمام 

هزينه ها در مدتی متعارف کافی نباشد.

آنچه در اين مرحله بايد به آن اشاره کرد اين است که داليل مختلفی می تواند منشأ معمولی 
شناخته نشدن جريان تجارت شوند. با اين حال، مالک مذکور از اين حیث که به شايع ترين 
نهايت  در  است  ذکر  به  دارد. الزم  بااليی  اهمیت  می پردازد،  داليل  مجموعه  اين  از  مورد 
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اين  تصويب نامه  در  موجود  خأل  بود.  خواهد  رسیدگی کننده  مرجع  با  تشخیص  اختیار  امر 
جريان  احراز  جهت  معیارهايی  رسیدگی کننده  مرجع  برای  موافقت نامه  که  است  مطلب 
از يک سو دست مرجع  با سکوت خود  ايران  اما تصويب نامه  ارائه کرده  معمولی تجارت 
رسیدگی کننده را برای تصمیمات بسیار سختگیرانه باز گذاشته و از سوی ديگر اين امکان 

را فراهم آورده که مواردی را که بايد مشمول ممنوعیت تلقی شوند، ممنوع قلمداد نکنند.

2ـ2. اختفاء قیمت صادراتی یا عدم قابلیت اطمینان به آن
از ضمانت  فرار  برای  دارد  دامپینگ  انجام  به  تمايل  بنگاهی که  است  اوقات ممکن  گاهی 
اجراهای قانونی قیمت صادراتی را در قرارداد منعقده صراحتاً درج نکرده و يا در قرارداد 
مبلغی غیرواقعی ذکر کند. به عنوان مثال، بنگاه مزبور ممکن است کاالهای مورد نظر خود را 
به يک واردکننده مشخص در ايران بفروشد که يا وابستگی حقوقی به شرکت صادرکننده 
دارد )مثاًل شعبه ايرانی بنگاه صادرکننده است( و يا اين که جهت عدم افشای قیمت صادراتی 
يا ذکر قیمت غیرواقعی با بنگاه مزبور تبانی کرده است. در چنین شرايطی اصوالً قانون گذار 
بیانديشد. تصويب نامه  تدابیری  واقع،  اظهار خالف  يا  پنهانی  اين تخلف  بايد جهت کشف 
ايران در اين زمینه ساکت بوده و اساساً چنین فرضی را مطمح نظر قرار نداده است. اين در 
حالی است که اين امر می تواند باعث ترغیب شرکت های خارجی به پنهان کاری و مخفی 

کردن قیمت صادراتی خود و نیز تبانی با طرف واردکننده شود.
را  رسیدگی کننده  مرجع  و  نداشته  دور  نظر  از  را  خطری  چنین  موافقت نامه  مقابل،  در 
قادر می سازد که به طرق مقتضی اقدام به کشف قیمت صادراتی کرده و قیمت مکشوفه را 
مالک تصمیم گیری خود قرار دهد. متعاقب همین اختیار اعطايی بود که دپارتمان تجارت 
)کره(1  استیل  استینلس   / امريکا  متحده  اياالت  پرونده  تحقیقات  در  امريکا  متحده  اياالت 
قیمت صادراتی اخذ شده توسط POSCO )صادرکننده( از واردکننده وابسته به خود يعنی 

POSAM را ناديده گرفته و در مقابل، خود به تعیین قیمت صادراتی پرداخت2.

از جمله مالک هايی که بند )3( ماده )2( موافقت نامه برای کشف قیمت صادراتی واقعی 

1. United States — Anti-Dumping measures on Stainless Steel Plate in Coils and Stainless Steel Sheet and 
Strip from Korea (DISPUTE DS179).

2. WTO (2015B); 37
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به  واردکننده  توسط  قرارداد  موضوع  کاالهای  بازفروش  قیمت  بررسی  است  کرده  مقرر 
شخص ثالث مستقل است. بايد توجه داشت قیمت بازفروش، اگرچه خود، قیمت صادراتی 
قیمت  ديگر،  به عبارت  می آيد1.  به حساب  آن  تعیین  عطف  نقطه  اما  نیست  شده  تعیین 
بازفروش توسط واردکننده به شخص ثالث اين حقیقت را نشان می دهد که قیمت صادراتی 
فی مابین  منعقده  قرارداد  متن  در  هرچند  است،  پايین تر  هم  بازفروش  قیمت  از  واقعی حتی 
صادرکننده و واردکننده، قیمت صادراتی به صورت مزورانه و صوری باالتر ذکر شده و يا 

اساساً قیمتی ذکر نشده باشد.
بديهی است بند مزبور تصريح می کند که در فرض فقدان قیمت بازفروش يا عدم امکان 
برای کشف  متعارف مشابه  از هر روش  کشف آن، مرجع رسیدگی کننده مختار است که 
قیمت صادراتی واقعی استفاده کند. برخی نويسندگان2 مالحظه اسنادي مانند پیش فاکتور، 
قرائن کشف  مزورانه( جزء  تنظیم  عدم  )در صورت  را  و...  اسنادي  اعتبار  تجاري،  فاکتور 

قیمت واقعی معرفی کرده اند.
البته الزم به ذکر است که بند »ب« ماده نخست تصويب نامه مقرره مشابهی را در ارتباط 
اقتصادهای غیربازار چنانچه  »... در  بازار3 در نظر گرفته و مقرر می دارد:  اقتصادهای غیر  با 
قیمت های داخلی، غیرواقعی تشخیص داده شوند، می توان قیمت آن کاال را حداقل در يکی 
يا هر مبنای معقول ديگری مالک تعیین ارزش  بازارهای جهانی و  بازارهای منطقه ای،  از 
عادی قرار داد«. روشن است با توجه به قسمت دوم بند مزبور، اين مقرره در ارتباط با ارزش 
تصويب نامه  در  مزبور،  خأل  رفع  جهت  می رسد،  به نظر  صادراتی.  قیمت  نه  می باشد  عادی 
قیمت  »چنانچه  اضافه شود که  مزبور،  مقرره   )1( ماده  بند »ج«  انتهای  به  است  بهتر  ايرانی، 
فیمابین صادرکننده و  قرارداد  يا در  اختفاء واقع شده  به هر طريقی مورد  صادراتی واقعی، 
اين   )2( ماده  در  مذکور  کارگروه  باشد،  شده  درج  مزّورانه  به صورت  داخلی  واردکننده 
بازفروش کاال توسط  قیمت  به وسیله مالحظه  از جمله  از هر طريقی  تصويب نامه می تواند 
قرارداد  اعالمی  مندرجات  جايگزين  را  صادراتی  واقعی  قیمت  ايران،  بازار  در  واردکننده 

صادرکننده کرده و مالک تصمیم گیری قرار دهد«.

1. Vermulst (2005); 16.
2. شیروي و جعفري هرندي )1389(؛ 39.

3. Non-Market Economies.
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قیمت  اختفاء  از  دامپینگ، صرفاً  مرتکب  بنگاه های  که  است  توجه  شايان  نیز  نکته  اين 
از  نیز  گاهی  بلکه  نمی کنند  استفاده  ضددامپینگ  مقررات  از  فرار  برای  واقعی،  صادراتی 
فريب کارانه،  بهره می برند. طفره  برای مقصود خود  فريب کارانه1  به طفره  تاکتیک موسوم 
فراگیری  ذيل،  طريق  دو  میان،  اين  از  که  شود  واقع  است  ممکن  مختلفی  روش های  از 
بیشتری دارند: گاهی اوقات، محصول موضوع دامپینگ که حساسیت مراجع ضددامپینگ 
را برانگیخته است به جای آن که به صورت مونتاژشده وارد کشور مقصد شود، به صورت 
قطعات وارد کشور مزبور شده و در داخل بازار هدف، مونتاژ شده و عرضه می شود. روش 
به خود  نیز آن است که مبدأ صادرات مورد نظر، که توجه مقامات ضددامپینگ را  ديگر 
هدف  بازار  وارد  ثالثی  کشور  از  نظر،  مورد  کاالی  همان  و  می يابد  تغییر  کرده،  معطوف 
طفره  موضوع  به  اشاره ای  اساساً  تجارت،  جهانی  سازمان  موافقت نامه  مقررات  می شود. 
طرق  اروپا،  اتحاديه  شورای   384/96 آيین نامه   )13( ماده  درحالی که  نکرده،  فريب کارانه 
مختلفی از طفره فريب کارانه را پوشش داده و از اين طريق، ضمانت اجراهای ضددامپینگ 
به  نسبت  مطلوب تری  وضعیت  لحاظ،  اين  از  و  داده2  گسترش  نیز  فريب کارانه  طفره  به  را 
با  مقابله  جهت  تجارت  جهانی  سازمان  چارچوب  در  که  تالش هايی  و  دارد  موافقت نامه 
طفره فريب کارانه انجام شده، منتج به نتیجه ای نشده است3. تبصره )2( ماده )7( تصويب نامه 
»چنانچـه  است:  نموده  مقرر  و  نداشته  دور  نظر  از  را  فريب کارانه  طفره  موضوع  نیز  ايران 
تشخیص داده شود که برای خنثی کردن يا تضعیف اثر اقدام های نهايی ضدقیمت شکنی يا 
جبرانی )ضد يارانه ای(، واردات کاالهای مشمول اين اقدام ها از طريق کشور ثالث صورت 
و  صادرات  مقررات  قانون  اجرايی  آيین نامه   )1( ماده  کمیسیون  عضو  وزيران  می گیرد،  
واردات می توانند اين اقدام را به نحو مقتضی جهت مقابله با طفره از اقدام های اتخاذ شده 
به کشور ثالث نیز تسری دهند«. اگرچه طفره فريب کارانه، غالباً در شرايطی مطرح می شود 
که قباًل محصولی، موضوع دامپینگ واقع شده و مشمول ضمانت اجراهای ضددامپینگ قرار 
گرفته و سپس، بنگاه مرتکب دامپینگ، برای فرار از ضمانت اجراهای مزبور، اقدام به طفره 
فريب کارانه نموده، اما به نظر می رسد به داللت وحدت مالک، می توان طفره فريب کارانه 

1.  Circumvention of anti-dumping measures.
2.  Olsson (1999), 13-15.

3. شیروی و جعفری هرندی )1389(، 53.
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را شامل وضعیتی نیز دانست که تاکتیک مزبور، از همان بدو امر و قبل از اين که عوارض 
ضددامپینگ نسبت به کااليی وضع شود، مورد استفاده بنگاه مرتکب دامپینگ قرار گرفته 

است. 
در نقد مقررات تصويب نامه ايران در خصوص طفره فريب کارانه، بايد توجه داشت که 
مفاد تبصره )2( ماده )7( تصويب نامه، صرفاً يک نوع از طفره فريب کارانه )استفاده از کشور 
ثالث( را مطمح نظر خود قرار داده و ساير انواع آن از جمله استفاده از روش مونتاژ در داخل 
بازار هدف را مغفول گذارده است. پیشنهادی که می توان برای رفع اين نقیصه، طرح کرد 
آن است که تبصره )2( ماده )7( تصويب نامه، به نحو ذيل اصالح شود: »چنانچـه تشخیص 
يا جبرانی  نهايی ضدقیمت شکنی  اقدام های  اثر  يا تضعیف  برای خنثی کردن  داده شود که 
فريب کارانه ای  مزبور، هر گونه طفره  اقدامات  اولیه  إعماِل  از  يا جلوگیری  يارانه ای(  )ضد 
در دستور کار صادرکننده قرار گرفته از جمله اين که واردات کاالهای مشمول اين اقدام ها 
انجام شده و يا توسط ورود قطعات و مونتاژ کاالی نهايی در داخل  از طريق کشور ثالث 
پذيرفته  صورت  ايران،  ضددامپینگ  مقررات  از  فرار  به  اقدام  ديگری،  طريق  هر  يا  ايران 
است، وزيران عضو کمیسیون ماده )1( آيین نامه اجرايی قانون مقررات صادرات و واردات 
نحو  به  مزبور،  فريب کارانه  اقدامات  به  را  قانون  اين  در  مقرر  ضمانت اجراهای  می توانند 

مقتضی تسّری داده و با آن برخورد نمايند«.

2ـ3. مقایسه بر مبنای قیمت موجود در کشور مبدأ
گاهی اوقات پیش می آيد که در روند احراز دامپینگ، نه تنها کشور صادرکننده کاال بلکه 
کشور مبدأ آن نیز مطرح باشد. برای درک بهتر موضوع فرضی را در نظر بگیريم که کاالها 
در کشور »الف« تولید می شوند و سپس توسط همان کشور به ايران صادر می شوند. در اين 
فرض کشور »الف« هم کشور مبدأ و هم کشور صادرکننده به ايران محسوب می شود. اما 
ممکن است فروضی پیش آيد که کشور مبدأ و کشور صادرکننده به ايران متفاوت باشد. به 
نظر می رسد نويسندگان تصويب نامه در جايی که مقايسه قیمت ها صورت می گیرد اساساً به 
اين فرض توجهی نشان نداده اند و صرفاً به هزينه های موجود در اين کشور به عنوان مبنايی 

برای مقايسه با قیمت صادراتی به ايران اشاره کرده اند. 
اشاره  مورد  کشورها  نبودن  يا  بودن  مبدأ  معیار  ابتدا  که  است  ضروری  مرحله  اين  در 
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قرار گیرد. به طور معمول کشور مبدأ کشوری محسوب می شود که آخرين فرايند يا تغییر 
اساسی1 بر کاال در آنجا انجام می شود2 يا خصوصیت اساسی3 کاال در اين کشور به آن اعطا 
مبدأ  کشوری  باشند،  داشته  نقش  کاال  تولید  روند  در  کشور  چند  اگر  بنابراين،  می شود4. 
خواهد بود که آخرين تغییر اساسی کاال در آنجا انجام شده باشد و يا خصوصیت اساسی 
کاال در آنجا بدان اعطا شده باشد. به عبارت ديگر، بر اين اساس، اگر کشور واسطه آخرين 
شناسايی  مبدأ  کشور  به عنوان  کشور  آن  کند  ايجاد  نظر  مورد  کاالی  در  را  اساسی  تغییر 
می شود و اتصاف مبدأ برای کشوری که به عنوان مثال مراحل ابتدايی و کم اهمیت تر تولید 
بررسی  و  از جريان تحلیل  مزبور  منتفی می گردد و کشور  انجام شده است،  کاال در آنجا 

احراز دامپینگ خارج می شود )نمودار 1(. 

 نمودار 1ـ کشور »ب« مبدأ تلقی می شود و کشور »الف« 
در تحلیل احراز دامپینگ لحاظ نمی شود

از اين رو، اگر کشور واسطه به عنوان مثال کااليی از کشور مبدأ بخرد و سپس بدون انجام 
هرگونه تغییر در آن کاال، خود آن را به کشوری ديگری صادر کند و يا فرضاً تغییری در 
آن کاال انجام دهد که اساسی محسوب نشود و سپس آن را صادر کند، بايد میان کشور مبدأ 
بر  اين فروض عالوه  به عبارت ديگر، در  قائل شد.  تفاوت  يا صادرکننده،  و کشور واسطه 
کشور مبدأ، کشور ديگری تحت عنوان کشور واسطه يا صادرکننده وجود دارد )نمودار 2(.

1. ماده )25( آيین نامه اجرايی قانون امور گمرکی: »وقتی دو يا چند کشور در تولید کاال دخالت دارند )يعنی کااليی 
که تماماً در يک کشور تولید نشده(، مبدأ آن کاال براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ ضابطه تغییر  اساسی ضابطه ای است که براساس آن کشور مبدأ کاال تعیین می شود، کشوری که در آن آخرين 
عملیات اساسی پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوی که اين عملیات اساسی موجب پیدايش صفت و خاصیت اصلی 

کاالی نهايی می گردد«.
2. Vermulst (2005); 43.
3. Essential Character.

4. احمدی )1387(؛ 252.
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نمودار 2ـ کشور »ب« صادرکننده و کشور »الف« کشور مبدأ قلمداد می شود

حال اين پرسش پیش می آيد که در صورت وقوع دامپینگ در چنین فرضی )شکل 2(، 
با چه قیمتی مقايسه شود: قیمت موجود در کشور  بايد  به مقصد دامپینگ  قیمت صادراتی 
موضوع  اين  شد  گفته  همان طورکه  دارد؟  وجود  صادرکننده  کشور  در  که  قیمتی  يا  مبدأ 
بر  اين وضعیت،  موافقت نامه،  موجب  به  اما  نگرفته  قرار  توجه  مورد  اساساً  تصويب نامه  در 
مبنای مقايسه قیمت ها مؤثر است. به ديگر سخن، به موجب مقررات موافقت نامه اگر حالتی 
پنجم  بند  مقررات  باشد،  مطرح  مبدأ  هم کشور  و  هم کشور صادرکننده  که  آيد  به وجود 
ماده )2( موافقت نامه، مراعی خواهد بود. اين بند مقرر می دارد: »در مواردی که محصوالت 
واردکننده  به کشور  واسطه  از کشوری  بلکه  نمی شوند  وارد  مبدأ  از کشور  مستقیم  به طور 
صادر می شوند معموالً قیمت فروش محصوالت از کشور صادرکننده به کشور واردکننده، 
برای مثال  قابل مقايسه موجود در کشور صادرکننده مقايسه می شود. هرچند اگر  با قیمت 
محصوالت از طريق کشور صادرکننده صرفاً انتقال داده می شوند يا اين گونه محصوالت در 
برای آن کاالها  مقايسه ای  قابل  قیمت  در آن کشور  يا  نمی شوند  تولید  کشور صادرکننده 
وجود نداشته باشد، می توان مقايسه را با قیمت موجود در کشور مبدأ انجام داد«. از سويی 
توجه  بیش ترين  می رسد،  نظر  به  تصويب نامه  نخست  ماده  »الف«  بند  به  توجه  با  و  ديگر 
نويسندگان آن به کشور صادرکننده معطوف شده است و صرفاً در انتهای شق دوم اين بند 
از کشور مبدأ نام برده می شود که بديهی است اين اشاره نه در بحث مقايسه بر مبنای قیمت 
موجود در اين کشور بلکه بر مبنای مقايسه با هزينه های موجود در آن کشور است. امری 

که در بند دو ماده دوم موافقت نامه نیز به همین شکل وجود دارد.
گفت  بايد  سند  دو  اين  در  موجود  مربوطه  مقررات  مقايسه  مقام  در  صورت،  هر  در 
موافقت نامه،   )2( ماده   )5( بند  ابتدايی  تعابیر  همچون  به عباراتی  تصويب نامه  تصريح  عدم 
که پیش از اين ذکر شد، با توجه به بند »الف« ماده نخست تصويب نامه که سخن از کشور 
صادرکننده دارد، فاقد ايراد به نظر می رسد. با اين حال، همان طورکه گفته شد، در مقررات 
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ايران فقدان مقرره مشابه قسمت نهايی بند )5( ماده )2( موافقت نامه، که امکان مقايسه قیمت 
مثال  با دو  ارتباط  فراهم می آورد، حداقل در  را  مبدأ  قیمت موجود در کشور  با  صادراتی 

انتهايی مذکور در بند )5( ماده )2( موافقت نامه، قابل انتقاد به نظر می رسد. 
توضیح آن که به موجب مثال نخست اين قسمت از بند مزبور، محصوالت از طريق کشور 
صادرکننده صرفاً انتقال داده می شوند و از آنجا که بازار کشور واسطه اساساً مصرف کننده 
آن نوع کاالها نیست، وجود ارزش عادی در کشور مزبور منتفی بوده و ارتباطی میان کاالها 
قیمت  با  صادراتی  قیمت  مقايسه  برای  قابل توجیهی  مبنای  تا  ندارد  وجود  واسطه  کشور  و 
موجود در کشور صادرکننده ايجاد شود. در همین راستا، ذکر اين نکته ضروری است که 
از قیمت موجود در کشور مبدأ  گرچه عبارات بند »الف« ماده نخست تصويب نامه صريحاً 
قیمت موجود در کشور  تفسیر شود که  به گونه ای  را دارد که  قابلیت  اين  اما  نمی کند،  ياد 
مبدأ، مبنای مقايسه مرجع رسیدگی کننده در اين فرض قرار گیرد. قسمتی از بند مزبور مقرر 
می دارد: »... قیمت اين کاال هنگامی که از يک کشور به ايران صادر می شود: 1. در جريان 
معمولی تجارت، کمتر از قیمت قابل مقايسه برای کاالی مشابهی باشد که برای مصرف در 
کشور صادرکننده در نظر گرفته می شود«. از آنجايی که در مثال مورد بحث، کشور مبدأ، 
کشور صادرکننده بوده و کشوری که کاالها صرفاً از آن انتقال داده می شوند چنین وصفی 
ندارد، بايد قیمت موجود در کشور مبدأ درنظر گرفته شود. بنابراين، با اين تفسیر و از اين 
نظر، انتقادی متوجه اين قسمت از تصويب نامه نیست. با اين حال، وضعیت درمورد مثال های 
دوم و سوم متفاوت بوده و عدم اشاره تصويب نامه به قیمت موجود در کشور مبدأ در ارتباط 

با آن ها قابل نقد است.
در مثال دوم که اساساً تولیدی در کشور صادر کننده وجود ندارد تا بتوان مقايسه را بر 
مبنای قیمت آن انجام داد1 توجه به اين نکته ضروری است که قیمت موجود در کشور مبدأ 
)مالک اصلی احراز دامپینگ( نسبت به ساير قیمت ها مانند قیمت صادراتی به ساير کشورها 
)مالک فرعی احراز دامپینگ(، از مزيتی نسبی به منظور مقايسه با قیمت صادراتی به کشور 

1. علت عدم امکان مقايسه با قیمت موجود در کشور واسطه در اين فرض آن است که در کشور مزبور اساساً ارزش 
عادی کاال که معموالً قیمت خالص )بالفاصله پس از تولید در کارخانه( می باشد وجود ندارد. بديهی است در چنین 
فرضی به ناچار بايستی قیمت خالص موجود در کشور مبدأ را مبنای مقايسه قرار داد زيرا تولید در کارخانه های کشور 

مزبور انجام شده است.
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با قید چنین فرضی امکان  نیز  واردکننده برخوردار است و از اين رو بهتر بود تصويب نامه 
مقايسه قیمت صادراتی به ايران با قیمت موجود در کشور مبدأ را از بین نمی برد و بالفاصله 
از مالک اصلی صرف نظر نکرده و متوسل به مالک فرعی نمی گرديد. به عبارت ديگر، در 
حال حاضر به موجب تصويب نامه، در چنین فروضی همان مبانی مذکور در بند »الف« ماده 
نخست تصويب نامه به منظور مقايسه قیمت ها مد نظر قرار خواهد گرفت و به قیمت موجود 

در کشور مبدأ اعتنايی نمی شود. 
اما نکته ای که تفاوتی مهم تر میان مقررات تصويب نامه و موافقت نامه را نمايان می سازد 
در  تصويب نامه  موجب  به  می شود.  آشکار  موافقت نامه  از  بند  اين  سوم  مثال  به  توجه  از 
مقايسه  قابل  قیمت  باالترين  صادرکننده،  کشور  در  مقايسه  قابل  قیمت  وجود  عدم  فرض 
برای کاالی مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جريان معمولی تجارت يا هزينه تولید 
کاال در کشور مبدأ به اضافه مبلغ معقولی برای هزينه های اداری، فروش، مخارج عمومی و 
همچنین سود مبنای مقايسه قرار می گیرد و به قیمت قابل مقايسه موجود در کشور مبدأ توجه 
نمی شود؛ اين در حالی است که به موجب موافقت نامه در صورت فقدان قیمت قابل مقايسه 
در کشور صادرکننده در فرضی که کشور مبدأ هم مطرح باشد، می توان قیمت موجود در 

کشور مبدأ را مبنای مقايسه قرار داد. 
اصالح  تصويب نامه  در  موجود  مقررات  درصورتی که  می شود،  مشاهده  همان طورکه 
مقايسه  مبنای  صادرکننده  کشور  در  موجود  قیمت  ابتدا  دوم،  مثال  وقوع  فرض  در  نشود، 
مقايسه که  مبانی  به ساير  ماده نخست  به شرايط موجود در  توجه  با  قرار می گیرد و سپس 
مالک های فرعی هستند توجه می شود و در فرض وقوع مثال سوم نیز مرجع رسیدگی کننده 
در ابتدا به طور مستقیم قیمت های صادراتی به کشور های ثالث يا هزينه ها )مالک های فرعی( 
بنابراين، به موجب تصويب نامه در هیچ يک از اين فروض، قیمت  را مد نظر قرار می دهد. 
موجود در کشور مبدأ مورد توجه نخواهد بود. واضح است که حذف مبنای مهم و دقیقی 
جريان  تنظیم  دنبال  به  که  نیست  مقرره ای  شأن  در  مبدأ  کشور  در  موجود  قیمت  همچون 
با لزوم جامع نگری مقنن منافات  واردات به کشوری در حال توسعه همچون ايران است و 
به طور مستقیم مرجع  مثال سوم و حالتی که مقررات موجود  با  ارتباط  در  دارد؛ مخصوصاً 
رسیدگی کننده را متوجه قیمت های صادراتی به ساير کشورها يا هزينه ها می کند رجوع به 
به  اين احتمال  نتیجه  ثانويه می دهد و در  به معیارهای  اولیه و دقیق جای خود را  معیارهای 
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وجود می آمد که کشورهای دامپ کننده به کشورهای ثالث با آگاهی از اين خأل به طرزی 
زيرکانه از آن استفاده کرده و از زير بار تحمل حاشیه قیمت شکنی بیش تر فرار کنند. تفصیل 
و توضیح اين مطلب در بحث معیار مقايسه قیمت ها از نظر مقدار فروش )برابری يا کفايت؟( 
نظر  مد  ترتیب  مبحث،  اين  مطالب  روشن تر کردن  منظور  به   ،)3( نمودار  شد.  خواهد  ذکر 
قرار گرفتن مبانی مقايسه با قیمت صادراتی را در تصويب نامه و موافقت نامه به تفکیک نشان 

می دهد. 

 نمودار 3ـ تفاوت ترتیب لحاظ مبانی مقایسه با قیمت صادراتی 
در تصویب نامه و موافقت نامه

برای رفع ايراد مذکور در تصويب نامه، به نظر می رسد راه حل مطلوب آن است که عبارات 
ذيل، به انتهای شق )1( بند »الف« ماده )1( تصويب نامه، افزوده شود: »چنانچه محصوالت، 
کشور  در  محصوالت  اين گونه  يا  می شوند  داده  انتقال  صرفاً  صادرکننده  کشور  طريق  از 
آن کاالها وجود  برای  مقايسه ای  قابل  قیمت  آن کشور  در  يا  نمی شوند  تولید  صادرکننده 
نداشته باشد، می توان مقايسه را با قیمت موجود در کشور مبدأ )کشور محل ايجاد آخرين 

تغییر يا خصوصیت اساسی در کاال( انجام داد«.

2ـ4. ارزیابی اثر واردات کشورهای مختلف به طور یکجا
پیش  که  می دانیم  برمی آيد،  نیز  موافقت نامه   )3( و   )2( مواد  تدوين  نحوه  از  همان طورکه 
واردات  تشخیص  بر  عالوه  بايد  ضددامپینگ  اقدامات  انجام  با  ارتباط  در  تصمیم گیری  از 
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زيرقیمت، طی فرآيندی مستقل1، خسارت ناشی از آن را نیز درنظر گرفت2. از طرف ديگر، 
گاهی ممکن است واردات زير قیمت از جانب کشورهای مختلف انجام شود. حال فرضی 
را در نظر آوريد که واردات از کشورهای مختلف به تنهايی به خسارت مذکور در مقررات 
ضددامپینگ منجر نمی شود بلکه مجموع اين واردات زير قیمت است که به تولیدکنندگان 
داخلی لطمه می زند. حقیقت مطلب آن است که تصويب نامه به چنین فرضی اشاره نکرده 
استناد  با  و  خوش بینانه  تفسیری  در  بتوان  شايد  اين،  وجود  با  نمی دهد.  به دست  حکمی  و 
نکته  اين  و همچنین  است  داخلی  تولیدکنندگان  از  همان حمايت  به روح تصويب نامه که 
می شود  مقابله  آن،  منشأ  از  فارغ  دامپینگ،  از  ناشی  خسارت  نفس  با  تصويب نامه  در  که 
مرجع  برای  يکجا  به طور  را  مختلف  کشورهای  از  قیمت  زير  واردات  اثر  ارزيابی  امکان 
رسیدگی کننده مفروض دانست، اما به نظر می رسد حتی با پذيرش اين نظر نیز تصويب نامه 
حسن نیت،  با  صادرکنندگاِن  منافع  نگرفتن  نظر  در  همچنین  و  بالبیان  عقاب  قبح  باب  از 
با تولیدکنندگان  انتقاد واقع شود. به عبارت ديگر، فراهم ساختن زمینه برخورد  دوباره مورد 
و صادرکنندگان خارجی و يا واردکنندگانی که به تنهايی به صنعت داخلی کشور خسارت 
به غیر مجاز بودن آن عمل، حمايتی بی ضابطه است که حتی  قبلی  نمی زنند بدون تصريح 
با دلسرد کردن آن ها نسبت به تجارت با کشور در نهايت به ضرر صنعت داخلی  می تواند 

تمام شود.
در راستای همین مالحظات و همچنین افزايش امکان حمايت از تولیدکنندگان داخلی 
اين فرض توجه داشته  به  بند )3( ماده )3(  است که برخالف تصويب نامه، موافقت نامه در 
و در جهت ضابطه مندکردن مقررات مربوط به آن شرايطی را نیز ذکر کرده است. به نظر 
می رسد فقدان اين گونه مقررات در تصويب نامه با هدف حمايت حداکثری از تولیدکنندگان 
داخلی همخوانی ندارد. از بند مزبور چنین برمی آيد که توجه جداگانه به واردات صورت 
گرفته از کشورهای مختلف اصل بوده و اين گونه ارزيابی که متوجه مجموع واردات يک 
افزايش  را  خسارت  احراز  احتمال  که  جهت  اين  از  است  مختلف  کشورهای  از  محصول 

1. اينطور استدالل می شود که استقالل احراز دامپینگ و احراز خسارت از يکديگر به منظور اجتناب از اين تصور اشتباه 
 ..600 )2010( Moore & Fox است که احراز دامپینگ لزوماً به معنای وجود خسارت است

2. Kohler & Moore (1998); 66. Finger & Fung (1994) 209. Moore & Zanardi (2009) 470.
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شروط  وجود  صورت  در  صرفاً  است،  داخلی  تولیدکنندگان  نفع  به  نتیجه  در  و  می دهد1 
چنین  ضرورت  توجیه کننده  که  شروطی  بود؛  خواهد  ممکن  استثنائی  به صورت  و  مذکور 
از جدی ترين  يکی  مهم  موضوع  اين  مسکوت گذاشتن  به هرحال،  است.  ارزيابی  از  نوعی 
خألهای مقررات ايران بوده و باعث می شود برخی رفتارهای دسته جمعی موجب دامپینگ 
به اين بهانه که تک تک رفتارهای شکل دهنده اين رفتار دسته جمعی قابلیت برخورد  صرفاً 
قانونی نداشته اند عماًل به حال خود رها شده و مجاز تلقی شوند. راه حل پیشنهادی برای رفع 
خأل مزبور، اضافه شدن يک تبصره )تبصره 3( به ماده )7( تصويب نامه و استفاده از مقررات 

بند )3( ماده )3( موافقت نامه به عنوان متن تبصره مزبور می باشد.

2ـ5. شرایط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان 
به منظور احراز وقوع دامپینگ، اين امکان به تولیدکنندگان داخلی داده می شود که با اثبات 
ورود لطمه يا خطر جدی وقوع آن و همچنین رابطه علّیت میان واردات زير قیمت و وقوع 
خسارت2، اعمال ضمانت اجراهای موجود در ارتباط با دامپینگ را از مرجع رسیدگی کننده 
است.  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمايت  اساساً  نیز  تصويب نامه  مقررات  مبنای  کنند.  تقاضا 
اما اين حمايت تا چه اندازه قابل توسعه است؟ همان طورکه می دانیم اقدامات ضددامپینگ 
برای مقابله با آن دسته از رويه های تجاری وضع می شوند که مزايای غیرمنصفانه ای را برای 
صادرکنندگان ايجاد می کنند3 و از اين رو نبايد خود، به ابزاری برای ايجاد مزايای غیرمنصفانه 
به  تصويب نامه  مانند  اگر  حتی  شوند4،  تبديل  داخلی  صنعت  فعاالن  از  اندکی  بخش  برای 
منظور حمايت از تولیدکنندگان داخلی وضع شده باشند. لذا، اين پرسش پیش می آيد که 
می توان  معدود  تولیدکننده  چند  يا  يک  به  آن  ورود  احتمال  يا  لطمه  ورود  صرف  به  آيا 
بند  کرد؟  اعمال  صادرکننده  بنگاه های  به  نسبت  را  تصويب نامه  در  مقرر  ضمانت اجراهای 
مشابه  تولیدشان  که  می داند  داخلی  تولیدکنندگان  را  اشخاصی  تصويب نامه   )1( ماده  »ز« 
محصول خارجی است. همان طورکه مشاهده می شود اين بند صرفاً به ارائه يک کلیت بسنده 
نپرداخته  رسیدگی  شروع  برای  الزم  داخلی  تولیدکنندگان  تعداد  به  کّمی  نظر  از  و  کرده 

.152 )2006( Gupta & Panagariya  به نقل از )1996( Prusa & Hansen .1
2. صادقی (1384)، 19.

3. Krishna (1998), 9.
4. McDaniel (2010), 745.
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است. اين در حالی است که براساس بند )1( ماده )4( موافقت نامه، منظور از صنعت داخلی 
مورد حمايت، آن دسته از تولیدکنندگان داخلی هستند که تمام يا الاقل بخش عمده ای از 
اين  به  توجه  از  همان طورکه  داده اند.  اختصاص  به خود  را  مشابه  داخلی محصوالت  تولید 
داخلی  تولیدکنندگان  با کمیت  ارتباط  در  تصويب نامه که  برخالف  می شود،  بند مشخص 
متقاضی رسیدگی مقرره ای را در بر ندارد، موافقت نامه تمام يا آن دسته از تولیدکنندگانی 
که تولیدکننده بخش عمده ای از محصوالت مشابه اند را در تقاضای رسیدگی محق می داند. 
اهمیت اين تفاوت در شروع تحقیقات و همچنین تصمیم گیری درخصوص خسارت جلوه گر 
متقاضی  تولیدکننده  نیست  نیازی  مقررات تصويب نامه  به موجب  به عبارت ديگر،  می شود. 
شروع رسیدگی تمام يا بخش عمده ای از محصوالت مشابه را تولید کند، بلکه حتی يک يا 
چند تولیدکننده معدود هم می توانند چنین تقاضايی را تقديم مرجع رسیدگی کننده کنند تا 
تحقیقات شروع شود. درحالی که، طبق بند )4( ماده )5( موافقت نامه، اوالً بايد تولیدکنندگان 
تولید  از درخواست رسیدگی، پشتیبانی می کنند حداقل 25 درصد کل  داخلی که صريحاً 
ثانیاً  شد؛  نخواهد  آغاز  تحقیقی  هیچ  واال  باشند  داشته  اختیار  در  را  داخلی  مشابه  محصول 
پس از آغاز تحقیقات، سهم موافقان درخواست رسیدگی از تولید، بیش از سهم مخالفان 
تصويب نامه  وضعیت  بهبود  برای  مطلوب  گزينه  می رسد  به نظر  باشد.  مزبور  درخواست 
اضافه شود:  )1( تصويب نامه،  ماده  »ز«  بند  انتهای  به  اين باره آن است که عبارت ذيل،  در 
 25 الاقل  درخواست کننده،  داخلی  تولیدکنندگان  که  می افتد  جريان  به  زمانی  »رسیدگی، 
از شروع  باشند. هم چنین پس  داشته  اختیار  در  را  داخلی  مشابه  تولید محصول  درصد کل 
رسیدگی و تحقیق، درخواست مزبور، بايستی با موافقت اکثر تولیدکنندگان داخلی مواجه 

شود تا منتج به نتیجه گردد«.

2ـ6. معیار مقایسه قیمت ها از نظر مقدار فروش )برابری یا کفایت؟(
تصويب نامه يکی از ويژگی های قیمت قابل مقايسه را برابری از نظر شرايط مربوط به مقدار 
می داند. بند »د« ماده نخست تصويب نامه مقرر می دارد قیمت ها از نظر مقدار بايد در شرايط 
مبنای  که  صادرکننده  کشور  داخلی  بازار  فروش های  مقدار  که  معنا  اين  به  باشند.  برابری 
برابر قرار  به کشور واردکننده در شرايط  با مقدار فروش ها  بايد  تعیین ارزش عادی هستند 
نبودن  برابر  صورت  در  اساساً  و  داد  انجام  دو  اين  میان  منصفانه  مقايسه ای  بتوان  تا  گیرند 
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فروش های  حجم  اگر  مثال  برای  اين رو  از  نیست.  مقايسه  قابل  موجود  قیمت های  مقدار، 
به موجب  اساساً  باشد،  کمتر  واردکننده  کشور  به  فروش   از  صادرکننده  کشور  در  داخلی 
تصويب نامه، قیمت فروش های داخلی در کشور صادرکننده را نمی توان قیمت قابل مقايسه 

خواند، زيرا از نظر مقدار با فروش های صورت گرفته به کشور واردکننده برابر نیستند. 
در  آنچه  بلکه  نمی کند؛  مطرح  را  برابری  معیار  موافقت نامه  که  است  حالی  در  اين 
مقررات موافقت نامه در اين راستا مشاهده می شود معیاری است که به موجب آن می توان 
کافی  مناسب،  مقايسه  برای  صادرکننده  کشور  در  داخلی  فروش های  مقدار  داد  تشخیص 
است يا نه. به موجب اين معیار، اگر اين گونه فروش ها پنج درصد يا بیش  تر از فروش های 
کاالی تحت بررسی به کشور واردکننده را تشکیل دهند چنین فرض می شود که فروش های 
کاالی مشابهی که برای مصرف در بازار داخلی کشور صادرکننده صورت گرفته اند برای 
میزانی کمتر  اين، حتی اگر مشخص شود  بر  بود. عالوه  تعیین ارزش عادی کافی خواهند 
بود.  خواهد  پذيرش  قابل  نیز  مقدار  همان  می کند،  کفايت  مناسب  مقايسه  برای  نیز  اين  از 
اين نکته مشخص می شود که اگر مقدار فروش های داخلی  به  از توجه  اين مطلب  اهمیت 
تشخیص  برای  رسیدگی  مرجع  موافقت نامه  موجب  به  نباشد،  کافی  منصفانه  مقايسه  برای 
حاشیه قیمت شکنی بايد به قیمت قابل مقايسه ای توجه کند که برای صدور کاالی مشابه به 
يک کشور ثالث مناسب در نظر گرفته شده است، نه قیمت فروش های انجام شده در بازار 
داخلی کشور صادرکننده. مثال های موجود در جدول ذيل به روشن تر شدن تفاوت مقررات 

تصويب نامه و موافقت نامه در اين زمینه کمک می کند:

مقدار فروش به مقررات
کشور واردکننده

مقدار فروش در 
کشور صادرکننده

قیمت قابل مقایسه در 
کشور صادرکننده

اقدام مرجع 
رسیدگی کننده

رجوع به مالک های وجود ندارد90،000 تن کاال100،000 تن کاالتصويب نامه
فرعی مقايسه

استفاده از مالک اصلی وجود دارد5،000 تن کاال100،000 تن کاالموافقت نامه
مقايسه

مقدار  کفايت  به  نسبت  بیش تری  مقدار، سخت گیری  در  برابری  معیار  می رسد  نظر  به 
کشور  در  داخلی  قیمت  رسیدگی کننده،  مرجع  که  مواردی  تعداد  از  امر  اين  دربردارد. 
قرار می دهد کاسته  قیمت شکنی  تعیین حاشیه  مبنای  را  مقايسه(  اصلی  صادرکننده )مالک 
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و به موارد رجوع به قیمت های قابل مقايسه برای کاالی مشابه جهت صدور به کشورهای 
ثالث يا هزينه ها )مالک های فرعی مقايسه( می افزايد. از آنجاکه ممکن است نتیجه مقايسه 
نوع  اين  باشد،  متفاوت  اصلی  مالک  مبنای  بر  مقايسه  نتیجه  با  فرعی  مالک های  مبنای  بر 
 )1( ماده  »د«  بند  پیشنهاد می شود  لحاظ،  به همین  نیست1.  برخوردار  از دقت کامل  مقايسه 
تصويب نامه، به نحو ذيل اصالح شود: »د- قیمت قابل مقايسه: قیمت ها از نظر شرايط فروش 
در  است،  مؤثر  قیمت،  مقايسه  قابلیت  بر  که  شرايطی  ديگر  و  مقدار  مالیات ها،  تحويل،  و 
وضعیتی قرار داشته باشند که برای يک مقايسه متناسب، کفايت نمايد. از اين رو، به منظور 

مقايسه منصفانه، در موارد لزوم، تعديل مقتضی در قیمت ها بايد انجام شود«. 

جمع بندی و مالحظات

محصوالت  روی  به  کشورها  تجاری  دروازه های  گشايش  و  جهانی شدن  فرآيند  پی  در 
در  بین کشورها سعی  تجارت  آزادسازی  با  تجارت  از يک سو، سازمان جهانی  يکديگر، 
افزايش فعالیت های اقتصادی دارد و از سوی ديگر، با تصويب پاره ای مقررات از هرگونه 
مقرره  مهم ترين  نیز  ايران  در  می کند.  جلوگیری  مخرب  دامپینگ  جمله  از  ناسالم  رقابت 
و  جبرانی  حفاظتی،  اقدام های  و  تدابیر  پیش بینی  درباره  تصويب نامه  زمینه  اين  در  قانونی 
ضددامپینگ برای حمايت از تولیدکنندگان داخلی است؛ تصويب نامه ای که به نظر می رسد 
از بعضی جهات ــ از جمله معیارهای احراز دامپینگ ــ کمبودهايی دارد. شايان ذکر است 
امکان تبیین و تحلیل کلیه کاستی های تصويب نامه مزبور در قالب يک نوشتار وجود نداشته 
و بنابراين، پژوهش حاضر صرفاً بر موضوع احراز دامپینگ تمرکز کرده و با مطالعه تطبیقی 
تصويب نامه فوق الذکر و موافقت نامه ضددامپینگ سازمان جهانی تجارت سعی در شناسايی 
و بررسی کاستی های موجود در زمینه مذکور داشته و راه حل هايی ارائه داده است. سکوت 

1. البته بايد گفت به طورکلی رويکرد موافقت نامه در تعیین مبانی مقايسه از جمله مبنای نخست که متوجه تفاوت قیمت 
در کشور صادرکننده و کشور واردکننده می باشد، مورد انتقاد برخی نويسندگان قرار گرفته است. به عبارت ديگر، به 
نظر منتقدان مزبور، اين امر که تفاوت قیمت صادراتی و ارزش عادی همیشه نشانگر انگیزه های تهاجمی صادرکننده 
 Lee (2014), 466; Roitinger (2002), 8; Satapathy (2006), نیست از نظر نويسندگان موافقت نامه مغفول مانده است
انگیزه  به  اشاره ای  موافقت نامه،  متن  اساساً  زيرا  است  تأمل  محل  مزبور،  انتقادات  بودن  وارد  حال،  عین  در   .264
صادرکنندگان  تنبیه  نه  و  است  داخلی  از صنعت  حمايت  هم  ضددامپینگ  مقررات  هدف  و  نداشته  صادرکنندگان 

دارای سوء نیت.
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مقررات ايران در زمینه برخی معیارها، از جمله احراز جريان معمولی تجارت و عدم پیش بینی 
برخی اقدامات تهاجمی مهم از قبیل اختفای قیمت صادراتی توسط بنگاه مرتکب دامپینگ 
و نیز فقدان توجه به تقدم و تأخر رتبی بین معیار های احراز دامپینگ، باعث شده از يک سو 
از سوی ديگر روزنه ای  و  باشد  نداشته  را  توقع  ايران کارآمدی و مطلوبیت مورد  مقررات 
برای نفوذ بنگاه های خارجی مهاجم باز نمايد. همچنین، عدم بذل توجه کافی در زمینه معیار 
مقايسه قیمت ها، موجب شده است در مواردی، معیارهای اساسی احراز دامپینگ در حقوق 
متقاضیان  کمیت  خصوص  در  تکلیف  تعیین  در  مسامحه  نیز  و  شود  اعمال  غیرقابل  ايران 
رسیدگی به دامپینگ، سبب ابهاماتی در احراز ذينفع واقعی برای اعمال ضمانت اجراها شده 
ايران در اين خصوص و  به نظر می رسد اصالح مقررات  به آنچه ذکر شد،  با توجه  است. 
اجتناب ناپذير  باشند، يک ضرورت  برخوردار  باالتری  استانداردهای  از  که  قواعدی  وضع 
بوده و استفاده از تجربیات نظام های حقوقی پیشرو در زمینه مقابله با دامپینگ، می تواند به 
اثربخشی هرچه بهتر مقررات ايران در اين زمینه کمک کرده و به ويژه سازگاری با مقررات 
سازمان جهانی تجارت در اين خصوص، می تواند زمینه را برای الحاق ايران به سازمان مزبور 

فراهم سازد.
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چکیده
در نظام قانونی ايران، به موجب قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرايی مربوطه، چه 
هنگام انتخاب متعاقد و چه در مقام ارزيابی کیفی و تهیه لیست بلند و کوتاه مقررات متعددی 

ناظر بر ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی وجود دارد. 
در وضعیت فعلی که ايران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی است،  بايد درخصوص 
به  ايران  الحاق  صورت  در  زيرا  شود،  مداقه  دولتی  خريد  و  گاتس  گات،  موافقت نامه های 
سازمان مذکور، حسب مقررات سازمان تجارت جهانی و نیز رويه های عملی در مراجع حل 

اختالف بین المللی، هرگونه رفتار تبعیض آمیزی برای کشورهای عضو منع شده است. 
اهداف  بر  ناظر  عمدتاً  که  شده  شناسائی  استثنائاتی  دولتی  خريد  موافقت نامه   حسب 
حاکمیتی است، درحالی که در نظام قانونی ايران، صرف نظر از اين که هدف از خريد چیست، 
نیز  و  بازرگانی  امر  متولی  دستگاه های  نتیجه،  در  و  شده  توجه  خريد  متقاضی  به دستگاه 

*. استاديار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايران 
Rahilhosseiny@gmail.com                                                                    
Baqerzade_hamid@yahoo.com **. دکترای حقوق خصوصی، مدرس دانشگاه و وکیل پايه يک دادگستری 

 راحله سید مرتضی حسینی، نويسنده مسئول.
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دستگاه های غیرحاکمیتی، مشمول مقررات مناقصات شده اند.
 به همین منظور و با تأکید بر رويه الحاق کشور چین، هرچند در کوتاه مدت و به منظور 
اهداف توسعه ای امکان موقت عدم اجرای برخی از تعهدات وجود دارد، ولی الزم است يا 
مناقصات  برگزاری  قانون  در  اصالحاتی  يا  و  نشود  ملحق  دولتی  موافقت نامه خريد  به  ايران 

انجام گیرد که الحاق ايران به موافقت نامه مذکور زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شود.

K2, M14, F13, H41 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

دارد،  قرار  به آن  الحاق  نیز در مسیر  ايران  به سازمان تجارت جهانی که  پیوستن  منظور  به 
بايد  است.  خدمات  و  کاال  تأمین  در  ملي  ظرفیت های  شناسايی  مهم،  موضوعات  از  يکی 
اندازه که عضويت در سازمان تجارت جهاني می تواند زمینه ساز  به همان  توجه داشت که 
رشد اقتصادي و تأمین رفاه برای کشور شود، می تواند مشکالت اساسی ای نیز برای اقتصاد 
کشور ايجاد کند. يکی از مهم ترين توصیه های سیاستی در بررسی روند الحاق چین، ويتنام، 
اوکراين و روسیه به سازمان تجارت جهانی، اعمال اصل عدم تبعیض خصوصاً در بُعد اصل 
به  ناچار  خود  الحاق  فرآيند  در  چین  است1.  داخلی  مقررات  و  قوانین  تطبیق  و  ملی  رفتار 
حذف موارد تبعیض آمیز و اعمال عدم تبعیض در مقررات داخلی اش گرديد، به نحوی که 
از مهم ترين موضوعات مورد بحث در مذاکرات میان چین و اياالت متحده امريکا و اتحاديه 
داخلی  مقررات  و  قوانین  تطبیق  کاری،  گروه  گزارش  و  چندجانبه  مذاکرات  در  و  اروپا 
بود2.  اين کشور  ارزيابی رژيم تجاری حاکم در  و  مقررات و اصول سازمان  با  اين کشور 
بايد ضمن شناسايی  الحاق  فرآيند  نیز در  ايران  الزام عملی، دولت  به عنوان يک  نتیجه،  در 
اهداف، اصول و مقررات سازمان تجارت جهانی، در راستای تطبیق مقررات داخلی خود با 

اين اصول و قواعد گام بردارد.
 از مهم ترين اهداف سازمان تجارت جهاني که در زمره اصول اساسي سازمان نیز قرار 
دارد، رفع تبعیض در مراودات تجاری است. اين اصل در مقدمه موافقت نامه تأسیس سازمان 
تجارت جهاني تصريح شده و در ديگر موافقت نامه های مهم سازمان از جمله موافقت نامه 
خدمات  تجارت  عمومي  موافقت نامه  و   1947 مصوب  )گات(  تجارت  و  تعرفه  عمومي 
)گاتس( مصوب 1995 )که منظور نظر نوشتار حاضر است( نیز مورد تأکید واقع شده است.

اصل عدم تبعیض در مقررات سازمان تجارت جهانی در قالب اصل رفتار ملی و اصل 

1. رحیمی و مبارک )1388(؛ 18.
2. Bhattasali & Martin (2004); pp.24-29.

تجاری  مقررات  در  اصل  دو  اين  تدريجی  ورود  برای  را  اضافی  تعهدات  الحاق خود  پروتکل  در  دولت چین 
خود پذيرفته است. تعهد به حذف رويه های مربوط به قیمت گذاری دوگانه و حذف تدريجی بیشتر محدوديت های 
پیش روی فعالیت های وارداتی، صادراتی و تجاری بنگاه های خارجی در يک دوره سه ساله را می توان مهم ترين اين 
تعهدات اضافی دانست. به موجب اين تعهدات تمام بنگاه ها حتی آن هايی که در چین سرمايه گذاری نکرده يا به ثبت 
 http://www.bashgah.net/fa/ از:  برگرفته  خواهند گرفت.   قرار  چین  بنگاه های  مشابه  رفتاری  مشمول  نرسیده اند، 

content/print_version/20773
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مطالعه  ملي  رفتار  تعبیر  به  تبعیض  عدم  اصل  نوشتار،  اين  در  که  است  کامله الوداد  دولت 
و  کاال  خارجي  و  داخلي  عرضه کنندگان  و  تأمین کنندگان  میان  که  معنا  اين  به  می شود؛ 
اتباع داخلی در  به  نبايد تبعیضي اعمال شود در غیر اين صورت1 وضع قوانینی که  خدمات 

اين حوزه اولويت دهد نقض اصل رفتار ملی تلقی خواهد شد. 
در واقع مطابق اين اصل، هرگونه رفتار در قبال يک تولید يا محصول داخلی از سوی 
داخلی کشورهای  بازار  وارد  و محصول خارجی که  تولید  به يک  نسبت  بايد  يک دولت 
برابر  فرصت  ايجاد  ملي،  رفتار  اصل  دستاورد  مهم ترين  لذا  شود،  اتخاذ  نیز  می شود  عضو 
دولتی  خريدهای  در  مسأله  اين  است2.  وارداتي  و  داخلي  خدمات  و  کاالها  میان  رقابتي 
بر خريد کاال و خدمات  قانون حاکم  به عنوان  مناقصات  برگزاری  قانون  که در چارچوب 
دولتی صورت می پذيرد، مورد بی توجهی قرارگرفته است، زيرا بر مبنای بند »د« ماده )20( 
قانون مذکور: »در مناقصات بین المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي 
ارجحیت دارند و نحوه ترجیح مناقصه گران داخلي در اسناد مناقصه قید خواهد شد.« البته در 
ساير مقررات راجع به مناقصات از جمله ماده )15( آيین نامه اجرايی بند »ج« ماده )12( و ماده 
نیز به تشريفات و نحوه ترجیح  )10( آيین نامه اجرايی ماده )26( قانون برگزاری مناقصات 
مناقصه گران  فهرست  تهیه  نیز  و  کیفی  ارزيابی  فرآيند  در  خارجی  از  داخلی  مناقصه گران 
تصريح شده است. با اين توضیح که تشريفات مذکور در طول يکديگرند و ممکن است در 
شرايط مساوی، پیشنهاد مناقصه گر ايرانی با 60 درصد قیمت ترازشده باالتر مورد قبول واقع 
برگزاری  قانون   )2( ماده  »الف«  بند  مقنن در  اراده  برخالف  مقرره  شود. درحالی که همین 
مناقصات در خريد کاال و خدمات به کمترين قیمت متناسب است. با اين مختصر اگر توجیه 
حمايت از تولیدکنندگان داخلی در فرآيند مناقصات و نص ماده )20( همان قانون درباره 
امر  که  اين  در  واقع شود،  قبول  مورد  مناقصه گران خارجی  بر  داخلی  مناقصه گران  ترجیح 
اين عمل برخالف اصل رفتار ملی به عنوان يکی از اصول حاکم بر مناقصات است ترديدی 

نخواهد بود3.
و  قانون  اين  در  خارجی  به  داخلی  مناقصه گران  ترجیح  به  تصريح  است  مسلم  آنچه 

1. Lavers (2010); 7.
2. راشدی و سواری )1393(؛ 61.

3. باقرزاده )1392(؛ صص 158- 156.
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به منزله نقض تعهد به شفاف سازی و  آيین نامه های مربوطه عالوه بر نقض اصل رفتار ملی 
اثبات حسن نیت دولت ايران نیز می باشد. بر اين اساس، بررسی شمول اصل رفتار ملی نسبت 
به قانون مناقصات به عنوان ضرورتی مهم متبلور می شود؛ زيرا در پرتو نتیجه حاصل از آن 
مقررات  پرتو  در  آيا  که  است  مطرح  سؤال  اين  ملی،  رفتار  تعهد  حیطه  شناسايی  ضمن  و 
کرد؟  تحمیل  اين باره  در  ايران  دولت  به  الزام آور  تعهدی  می توان  جهانی  تجارت  سازمان 
شمول  قلمرو  مطالعه  ملی،  رفتار  آثار  و  جايگاه  بررسی  بر  عالوه  آن،  به  پاسخ  که  سؤالی 
می کند.  ضروری  نیز  را  دولتی  خريدهای  فرآيند  بر  حاکم  قانون  به عنوان  مناقصات  قانون 
از  يکی  )که   2012 اصالحات  با   1994 مصوب  دولتی  خريد  موافقت نامه  منظر،  اين  از 
موافقت نامه های مندرج در ضمیمه چهارم سند نهايی دور اروگوئه است که فرآيند معامالت 
دولتی را تبیین می کند( سندی مهمی است که  بايد در بررسی شمول اصل رفتار ملی نسبت 

به قانون مناقصات مورد مداقه واقع شود.
قابلیت  است،  آن  به  پاسخگويی  درصدد  حاضر  نوشتار  که  اصلی  سؤال  بدين ترتیب، 
خريد  موافقت نامه  و  گاتس  گات،  موافقت نامه های  از  هريک  در  ملی  رفتار  اصل  اعمال 
داده  پاسخ  آن  به  که  ديگری  سؤال  رابطه،  اين  در  است.  مناقصات  قانون  به  نسبت  دولتی 
در  يکسانی  نتايج  مناقصات،  قانون  به  نسبت  اصل  اين  اعمال  آيا  که  است  اين  خواهد شد 
تحمیل تعهد به رفتار ملی در پرتو هريک از موافقت نامه های فوق برجای خواهد گذاشت 

يا خیر؟

1. اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت )گات( و قابلیت 
اعمال آن نسبت به قانون مناقصات 

تعرفه و تجارت )گات(  ماده )3( موافقت نامه عمومی  اصل رفتار ملی در تجارت کاال در 
مصوب 1947 تصريح شده است. اين اصل در تجارت کاال به معنی ممنوعیت تبعیض میان 
ايجاد فضای رقابتی  محصوالت داخلی و محصوالت وارداتی مشابه است که ماحصل آن 
سالم و تمهید فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کاال است1. در گزارش هیأت رسیدگی 
US – Superfund، شمول اين اصل به کاالهای مشابه، محدود وکاالهای  گات در قضیه 

1. Kamperman (2014); 34.
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در  برابر  فرصت  ايجاد  درصورت  که  کاالهايی  يعنی  اصل خارج شد؛  از شمول  غیرمشابه 
دسترسی به بازار با هم قابل رقابت باشند1.

بر کلیه قوانین، مقررات و  ناظر  بند )4( ماده )3( گات  مبنای  بر  قلمرو تعهد رفتار ملی 
استفاده در  يا  توزيع  براي فروش، خريد، حمل ونقل،  ارائه  بر فروش داخلي،  مؤثر  الزامات 
رابطه با محصوالت وارداتي از قلمرو هريک از متعاهدين به قلمرو هر طرف ديگر می باشد. 
با  يکسان  رفتاری  خارجی،  محصوالت  قبال  در  موظفند  متعاهد  دولت های  رابطه  اين  در 

محصوالت داخلی مشابه را در پیش بگیرند.
  US—FSC مطابق گزارش رکن حل و فصل اختالف سازمان تجارت جهانی در قضیه
عبارت »تمام قوانین، مقررات و الزامات موثر« در اين بند حاکی از آن است که اصل رفتار 
ملی عالوه بر وضع مالیات، درباره وضع قوانین نیز قابل اعمال خواهد بود و نیز الزم نیست 
الزامات  لذا تمام قوانین، مقررات و  باشند،  از سوی دولت صادر شده  اين قوانین حتما  که 
انتساب به دولت، مشمول اين بند  نیز در صورت  مؤثر صادره از سوی اشخاص خصوصی 
می شود2. قلمرو تفسیر نیز  مشمول مقرراتی خواهد بود که ناظر بر بورس اوراق بهادار بوده 
و يا ضمن تعیین ضوابط کلی موضوع قانون تجارت و يا آيین نامه هايی است که در نهايت 
بخش خصوصی را مکلف به تبعیت از مقررات می کند، مضافاً اين که، هیأت رسیدگی گات 
نه تنها  ماده )3( گات  معتقدند  و رکن حل و فصل اختالف سازمان تجارت جهانی هر دو 
شامل تبعیض بالفعل است، بلکه تبعیض بالقوه را نیز در بر می گیرد3. قابلیت اعمال اصل رفتار 
و خروج  ملی  رفتار  اصل  استثناپذيری  منظر  دو  از  مناقصات  قانون  به  نسبت  در گات  ملی 

موضوع خريدهای دولتی، قابل بررسی است.

1ـ1. استثناءپذیری اصل رفتار ملی
ماده )20( موافقت نامه گات در برگیرنده استثنائاتی کلی است که نسبت به قواعد عام گات 
براي  ضروري  تدابیر  از  عبارتند  دارند،  گوناگونی  تنوع  که  استثنائات  اين  می شود.  اعمال 
گیاهان،  و  جانوران  اشخاص،  حیات  و  بهداشت  از  حفاظت  عمومي،  اخالق  از  حمايت 

1. GATT (2005); 6754.
2. Panael Report on US—FSC (Foreign Sales Corporations), (2006); § 10.376. Bilock, Howse (2015); 155.
3. Grossman , Mavroidis (2012); 45.
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ورود و صدور طال و نقره، حمايت از عالئم و حقوق مؤلفان، محصوالت ساخته شده در 
زندان، حفاظت از خزانه هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستانشناسي، حفاظت از 
منابع طبیعی تجديدناپذير، اجراي تعهدات قراردادي براي يک کاالی اساسي و محدوديت 
صدور مواد اولیه و ذخیره بین المللي محصوالت کمیاب. در اين باره نبايد هیچ ماده و عبارتی 

به گونه ای تفسیر شود که مانع اجراي اين اقدامات توسط دولت ها گردد.
اين استثنائات مشروط به رعايت شرايط مندرج در مقدمه ماده )20( هستند؛ به اين معنا 
که اين اقدامات بايد به شیوه ای اعمال شوند که به تبعیض غیرقابل توجیه میان کشورهايی با 

شرايط يکسان و نیز به محدوديت در تجارت بین الملل منجر نشوند.
بر مبنای گزارش رکن حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی، ماده )20( گات 
دربرگیرنده استثنائات محدود و مشروط است. محدود به اين معنا که اين استثنائات حصری 
استناد  که  است  آن  از  حاکی  نیز  مشروط  افزود.  آن  به  ديگری  موارد  نمی توان  و  بوده 
چون  و  بوده  آن  مقدمه  و   )20( ماده  در  مقرر  شرايط  رعايت  به  منوط  فوق  استثنائات  به 

دربرگیرنده قواعد موجد تعهد نیست، لذا بايد به تفسیر مضیق از آن اکتفاء کرد1. 
عدم رعايت الزامات برگزاری مناقصات از جمله اصل رفتار ملی در خريدهای دولتی،  
اختالف  فصل  و  حل  مرجع  و  گات  رسیدگی  هیأت  در  مختلفی  دعاوی  طرح  زمینه ساز 
سازمان تجارت جهانی شده است. در دعوای ترندهیم2 که از سوی دولت امريکا علیه دولت 
نروژ در هیأت رسیدگی گات در سال 1992 مطرح شد، دولت امريکا با اعتراض به مناقصه 
تک گزينه ای برگزار شده از سوی اداره راه های عمومی نروژ در رابطه با قرارداد تجهیزات 
نروژی  شرکت  شدن  برنده  اعالم  و  ترندهیم  شهر  اطراف  در  الکترونیکی  عوارض  ايجاد 
مناقصه گران  میان  نابرابر  رفتاری  اتخاذ  با  نروژ  دولت  عنوان کرد  مناقصه،  اين  در  ترندهیم 
داخلی و خارجی، تعهدات خود بر مبنای بند )1( ماده )2( موافقت نامه دور توکیو را نقض 
کرده است. به موجب اين بند، در رابطه با تأمین کنندگان و تولیدکنندگان خارجی،  دولت ها 
متعهد به اتخاذ رفتاری هستند که نامطلوب تر از رفتار اتخاذ شده نسبت به تأمین کنندگان و 
تولیدکنندگان داخلی نباشد3. هیأت پس از رسیدگی به داليل طرفین به اين نتیجه رسید که 

1. Power (2001); 128.
2. Trendhim.
3. GATT Panel Report, Norway – Procurement of Toll Collection Equipment for the City of Trondheim, 

GPR.DS2/R (May 13, 1992).
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دولت نروژ نتوانسته داليل قانع کننده ای برای برگزاری مناقصه به صورت غیر رقابتی و برنده 
ساختن شرکت نروژی ارائه دهد و بر اين اساس شق »هـ« از بند )15( ماده )5( موافقت نامه 
است.  کرده  نقض  را  گزينه ای  تک  مناقصات  برگزاری  شرايط  خصوص  در  توکیو  دور 
هیأت تأکید کرد بند )15( ماده )5( موافقت نامه دور توکیو در برگیرنده شرط استثنائی است 
از سوی   )5( ماده   )15( بند  مقررات  نقض  واقع،  در  شود.  تفسیر  مضیق  به صورت  بايد  لذا 
دولت نروژ به منظوراتخاذ رفتاری مطلوب تر نسبت به مناقصه گران داخلی و ترجیح آن ها به 

مناقصه گران خارجی نقض اصل رفتار ملی را به همراه خواهد داشت1. 
استثناپذير  به مراتب فوق می توان گفت اصل رفتار ملی در چارچوب گات،  با عنايت 
نبوده و استناد به استثنائات مندرج در گات به منظور توجیه نقض اصل رفتار ملی در قانون 

مناقصات، رهیافت مناسبی به نظر نمی رسد.

1ـ2. خروج موضوعی خریدهای دولتی ازشمول موافقت نامه گات
رفتارملی،  تعهد  شمول  از  دولتی  خريدهای  خروج  با  رابطه  در  گات،  مذاکرات  زمان  در 
اختالف  البته  داشت.  وجود  اجماع  اقتصادی  و  سیاسی  جهات  به  دولت ها  نمايندگان  میان 
انگلیس که  فرانسه و  از دولت ها مثل  برابر برخی  مثال در  برای  نظرهايی هم وجود داشت 
دولت ها  از  برخی  می دانستند2،  خارج  رفتارملی  اصل  شمول  از  را  دولتی  خريدهای  کلیه 
همانند کوبا تنها خواهان خروج برخی از خريدهای دولتی ازجمله خريدهای نظامی بودند3.

در نهايت براساس شق »الف« بند )8( ماده )3( گات، تمام خريدهای دولتی از شمول تعهد 
رفتار ملی خارج شده است مشروط بر آن که خريدهای دولتی به منظور فروش مجدد کاال 
يا استفاده در محصوالت ديگر جهت فروش تجاری نباشند. دلیل مستثنی ساختن خريدهای 
دولتی از اصل رفتار ملی را می توان در شناسايی نقش تدارکات دولتی در سیاست های ملی 
يک دولت از سوی سازمان تجارت جهانی دانست؛ چرا که ممکن است خريد دولتی يک 

ابزار سیاسی، اقتصادی برای توسعه سیاست ملی يک دولت باشد4.

1. The Trondheim Report, op.cit, 4.5.
2. The Lengthy Discussions Reflected in E/PC/T/C.II/PRO/PV/7. The UK and French delegations made 

proposals to this effect (see E/P/C.II/11 at p. 1 and E/P/C.II/12 , p. 1).
3. (E/P/C.II/15, p.1), in  Gene M. Grossman, Henrik Horn and Petros C. Mavroidis, (2012), 16.
4. Newcomb, Andrew, Paradell, Lluis, (2009); 151.
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بر اين اساس، اصل رفتار ملی در چارچوب گات نسبت به قانون مناقصات نسبت عموم 
 )1( ماده  »ب«  بند  موجب  به  و  مناقصات  برگزاری  قانون  در  دارد.  وجه  من  خصوص  و 
قانون1، روش مقنن روش موضوعی نیست به اين تشريح که مقنن به اين که آيا خريد برای 
ارگان هايی را مکلف  اهداف حاکمیتی الزم و ضروری است يا خیر توجه نداشته و صرفاً 
به تبعیت از قانون برگزاری مناقصات کرده است که اقدام به خريد، تولید و عرضه تجاری 
کاال می کنند؛ درحالی که از منظر گات اين استثناء تنها نسبت به قوانین، مقررات يا الزامات 
استناد  قابل  از سوی مؤسسات دولتي  و در راستای مقاصد حاکمیتی  تأمین کاال  بر  حاکم 
است2 و در همین مختصر انحراف قانون مناقصات ايران از مقررات گات قابل مشاهده است.

2. اصل رفتارملی در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات )گاتس( و قابلیت 
اعمال آن نسبت به قانون مناقصات 

بند )1( ماده )17( موافقت نامه گاتس  مصوب 1995 به اصل رفتار ملی اختصاص يافته است. 
براساس اين بند، هر دولت عضو در بخش هايی که در جدول ذکر شده است و با رعايت 
توسط  بر عرضه خدمات  مؤثر  اقدامات  همه  در خصوص  را  رفتاري  آن،  در  مقرر  شرايط 
عرضه کنندگان  و  قبال خدمات  در  فعلی اش  رفتار  از  که  کرد  خواهد  اتخاذ  ديگر  اعضای 

خدمات مشابه داخلي  خود نامطلوب تر نباشد.
بند  تعهد رفتار ملی موضوع  به  ماده؛ »هر دولت عضو مي تواند  اين  بند )2(  به موجب   
يا  خدمات  مورد  در  متخذه  رفتار  به  نسبت  متفاوت،  يا  مشابه  رسماً  رفتاري  اتخاذ  با   )1(
عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلي خود، در قبال خدمات وعرضه کنندگان خدمات اتباع 

و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  از  اعم  ايران  اسالمي  جمهوري  سه گانه  قواي  »ب-  مناقصات:  برگزاری  قانون   1 ماده   .1
بیمه  اعتباري دولتي شرکتهاي  بانکها و مؤسسات  به دولت،  وابسته  انتفاعي  مؤسسات و شرکتهاي دولتي، مؤسسات 
استفاده  کشور  کل  بودجه  از  نهادها  و  بنیادها  آن  که  مواردي  )در  غیردولتي  عمومي  نهادهاي  و  مؤسسات  دولتي، 
مي نمايند(،  مؤسسات عمومي،  بنیادها و نهادهاي انقالب اسالمي، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنین دستگاه ها 
و واحدهائي که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، اعم از اين که قانون خاص خود را داشته و 
يا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمايند نظیر وزارت جهاد کشاورزي،  شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي صنايع 
پتروشیمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران،  سازمان بنادر و کشتیراني جمهوري اسالمي ايران، سازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران و شرکتهاي تابعه آن ها 
موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت کنند.تبصره: نیروهاي مسلح،تابع مقررات وضوابط خاص 

خودبوده وازشمول اين قانون مستثني هستند.«
2. Grossman, Horn and و Mavroidis, )2012(, 43



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 234 

البته براساس بند )3(، »درصورتی که رفتار رسماً مشابه  ديگر دولت های عضو عمل نمايد.« 
يا رسماً متفاوت متخذه از سوی دولت، شرايط رقابت را به نفع خدمات يا عرضه کنندگان 
خدمات يک عضو در مقايسه با خدمات يا عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو ديگر تغییر 

دهد، به عنوان رفتار نامطلوب تر تلقي خواهد شد1.«
عمومی  تعهدات  شامل  اول  دسته  می باشد،  اصول  دسته  دو  شامل  گاتس  موافقت نامه 
است که اصول غیرقابل انعطاف بوده و عدول از اين  دست تعهدات امکانپذير نیست و اصل 
دولت کاملهًْ الوداد در اين دسته قرار دارد. دسته ديگر اصول قابل انعطافی است که از آن به 

تعهدات اختصاصی ياد می شود و اصل رفتار ملی در اين گروه قرار می گیرد2.
در اين رابطه برخی حقوقدانان معتقدند3 اگرچه ماده )17( گاتس از دولت ها می خواهد 
که خود را ملزم به اصل رفتار ملی نمايند، لیکن اجازه داده شده تا تنها موضوعات مرتبط 
با اصل رفتار ملی که دولت تمايل به حفظ آن دارد را در جدول تعهدات درج کند. بر اين 
اعمال  داخلی  تأمین کنندگان خدمات  نفع  به  را  تبعیضی  نوع  هر  می توانند  دولت ها  اساس، 
کنند4. برخی ديگر از حقوقدانان نیز معتقدند که اين مسأله به منزله تحديد اصل رفتار ملی 

نبوده و در واقع به منزله امکان رد اين اصل از سوی يک دولت است.
براساس ماده )20( گاتس، اصل رفتار ملی در زمره تعهدات خاصی است که در جدول 
برای  بنابراين، دولت ها  اين جدول جزو الينفک گاتس می باشد.  و  تعهدات درج مي شود 
اولويت بخشی به عرضه کنندگان داخلی در قوانین خود، بايد توجیه قانع کننده ای ارائه دهند 

مبنی بر اين  امر که اين قانون می تواند به عنوان استثنايی بر اصل رفتار ملی محسوب شود5.
با عنايت به مطالب فوق، قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در گاتس نسبت به قانون مناقصات در 
ادامه از چند منظر رفتار ملی، رفتار برابر و خروج موضوعی خريدهای دولتی بررسی می شود.

2ـ1. رفتار ملی
ماده )14( گاتس که شامل استثنائات کلي است به اعضا اين امکان را مي دهد که براي دفاع 

1. راشدی و سواری )1393(؛ 63.
2. صادقی، غفاری فارسانی )1390(؛ 223 .

3. Teksten (2001); 8.
4. Sykes (2000); 3.

5. گالچر )1387(؛ 302-303.
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از اخالق عمومي يا حفظ نظم عمومي، حیات يا بهداشت انسان، حیوان يا گیاه، جلوگیري 
از روش هاي متقلبانه، حفظ حريم خصوصي افراد، ايمني و اجتناب از وضع مالیات مضاعف 
تدابیري را اتخاذ کنند؛ مشروط بر اين که اعمال اين اقدامات  منجر به تبعیض میان کشورها 

نشود. 
در ماده )14( مکرر نیز تدابیر مربوط به منافع امنیتي، عرضه خدمات مربوط به تأسیسات 
هنگام  به  مربوط  اقدامات  هسته اي،  و گداختن  قابل شکافتن  مواد  به  مربوط  موارد  نظامي، 
جنگ يا ساير وضعیت هاي اضطراري و همچنین اقدامات هر يک از اعضا براي حفظ صلح 
و امنیت بین المللي طبق تعهدات متقبل شده براساس منشور ملل متحد از شمول ماده )17( 

مستثنا شده است.
توجیه،  وغیرقابل  )تبعیض خودسرانه  )20( گات  ماده  مقدمه  در  مندرج  اگرچه شرايط 
ايجاد محدوديت پنهان در مقابل تجارت بین الملل( در ماده )14( گاتس منعکس نشده، اما 
در عبارت پردازی ماده )14( از ماده )20( گات پیروی شده است. بر اين اساس، استثنائات 

مندرج در ماده )14( گاتس نیز قابل تفسیر مضیق است1.
است؛  تحديد  قابل  جنبه  دو  از  گاتس  در  ملي  رفتار  اصل  مطروحه،  استثنائات  از  فارغ 
نخست برای آن بخش از خدماتي که در جدول تعهدات کشور مورد نظر تعهد به آزادسازي 
انجام شده است. دوم براي شرايطي که به تعهدات موردنظر ضمیمه می باشد. بر اين اساس، 
اصل رفتار ملی در تأمین خدمات می تواند به بخش هايی محدود شود که در جدول تعهدات 

درج شده است2. 
بايد توجه داشت که محتوای اصل رفتار ملی عالوه بر عرضه کنندگان خدمات، ناظر به 
خود خدمات ارائه شده نیز می شود. بر طبق اين اصل دولت ها برای رقابت در عرضه خدمات 
ايجاد کنند  اتباع خارجی  به  نسبت  را  اتباع داخلی خود وضع مطلوب تری  برای  نمی توانند 
در  را  عضو  دولت های  ساير  رضايت  باشند  توانسته  الحاق  مذاکرات  زمان  در  اين که  مگر 
اين باره را به عنوان استثنائی بر اصل رفتار ملی جلب کرده و يا آن را به عنوان استثنائی بر اصل 

رفتار ملی در جدول تعهدات خاص خود )که به گاتس ضمیمه است( درج کرده باشند3. 

1. Ryan, Teksten (2001); 1-12.
2. WTO Secretariat Publication Corporate Author, World Trade Organization (2005); 4.
3. Bossche, Zdouc, Werner (2013); 441.
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در بررسی تناقض موجود در بند »د« ماده )20( قانون مناقصات ايران با اصل رفتار ملی 
در گاتس بعید به نظر می رسد که بتوان ارجحیت مناقصه گران خارجی نسبت به مناقصه گران 
داخلی را به عنوان استثنائی بر اصل رفتار ملی در جدول تعهدات خاص دولت ايران مطرح 
چنین  نمی توان  و  است1  منصفانه  رقابت  تأمین  ملی،  رفتار  اصل  از  اصلی  زيرا هدف  کرد، 
به برتری مناقصه گران داخلی در قانون مناقصات و آيین نامه های  استدالل کرد که تصريح 

مربوطه خدشه ای به رقابت منصفانه وارد نمی کند. 

2ـ2. رفتار برابر یا نامطلوب تر؟
استدالل ديگری که در توجیه تناقض قانون مناقصات ايران با اصل رفتار ملی می توان به آن 
متوسل شد، اين است که عبارت رفتار ملی در گاتس لزوما به معنی رفتار برابر نیست، بلکه 

به اين معنا است که اين رفتار نبايد نسبت به اتباع خارجی نامطلوب تر باشد. 
در اين رابطه رکن حل و فصل اختالفات سازمان تجارت جهانی به اين نکته تأکید کرده 
است که بر طبق ماده )3( گاتس، در تعهد به رفتار ملی، لزوم رفتار يکسان با کاالهای مشابه 

داخلی مدنظر نبوده و رفتار نامطلوب تر مالک است2.
بر اين اساس می توان چنین استدالل کرد که ترجیح مناقصه گران داخلی برای حمايت 
از اتباع يک کشور می تواند به منزله رفتار نامطلوب تر تلقی نشود، درحالی که در چارچوب 
در  آيا  که  می شود  مطرح  سؤال  اين  نمی شود،  تعبیر  برابر  رفتار  به  ملی  رفتار  اصل  گاتس 

چارچوب قانون برگزاری مناقصات نیز می توان از رفتار نامطلوب تر سخن گفت؟
ايجاد  مناقصات  برگزاری  از  اصلی  که هدف  داشت  توجه  بايد  سؤال  اين  به  پاسخ  در 
از  است که  و خدماتی  کلیه عرضه کنندگان کاال  برای  برابر  فرصت  و  سالم  رقابت  فضای 
صالحیت ارائه آن خدمات خاص برخوردارند، بنابراين، تأکید بر رفتار برابر با اهداف مدنظر 
در برگزاری مناقصه تطابق بیشتر داشته و به نظر می رسد دولت میزبان نبايد با اعطای امتیاز به 
بخش داخلی يا تحديد عرضه کنندگان خارجی فضای رقابت سالم و برابر را خدشه دار کرده 
و اصل رفتار ملی را نقض کند؛ زيرا بی ترديد بر مبنای اصول رقابت کسانی موفق می شوند 

1. David, Thomas (2009); 24.
2. AB (1996); Para. 21.
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که در جايگاه رقابتی بهتری قرار داشته و عملکرد مناسب تری داشته باشند1. 

2ـ3. خروج موضوعی خریدهای دولتی از شمول موافقت نامه گاتس
فارغ از مباحث مربوط به امکان يا عدم امکان استناد به استثنائات وارد بر اصل رفتار ملی، 
قابلیت اعمال اين اصل نسبت به قانون مناقصات را می توان بر مبنای شق »ب« از بند )3( ماده 

)1( موافقت نامه گاتس مدنظر قرار داد. 
به استثنای تأمین  بند، مقررات گاتس درباره تمام خدمات قابل اعمال است  مطابق اين 
اين منظر، اصل رفتار  از  قرار دارد،  انحصاری دولت  خدماتی که اجرای آن در صالحیت 
ملی در چارچوب گاتس صرفاً نسبت به مواردی خواهد بود که مشمول صالحیت انحصاری 
دولت نیست و به استناد شق »ج« همان بند، منظور از تأمین خدمات که ارائه آن در اختیار 
دولت قرار دارد، هر نوع خدماتی است که مبنای تجاری نداشته و يا در حال رقابت با يک 
يا تعداد بیشتری از تأمین کنندگان نیست و به موجب بند )1( ماده )13( گاتس، اين رهیافت 
در مورد قوانین، مقررات يا الزامات حاکم بر تأمین خدمات توسط مؤسسات دولتي جهت 
يا به عرضه خدمات براي فروش تجاري  مقاصد دولتي که به منظور فروش مجدد تجاري 

نیست، قابل اعمال نخواهد بود.
با اين وصف نیز نسبت قانون مناقصات ايران و مقررات گاتس عموم و خصوص من وجه 
خواهد بود؛ زيرا بسیاری از نهادهای انقالب اسالمی، مؤسسات تجاری دولتی و شرکت های 
دولتی و از جمله شرکت های زيرمجموعه وزارت نفت برای فعالیت های تجاری و بازرگانی 
تعريف  بنابر  مناقصات هستند درحالی که  قانون  مقررات موضوع  از  استفاده  به  ناچار  خود، 
مذکور در شق »ج« بند )3( ماده )1( موافقت نامه گاتس، موارد مذکور اصوالً از شمول شق 
»ب« همان بند خروج موضوعی دارند. با اين شرح بخش مهمی از خريدهای موضوع قانون 
ملی  رفتار  اصل  نقض  توجیه  در  و  نمی شود  گاتس خارج  موافقت نامه  از شمول  مناقصات 
در قانون مناقصات، تنها می توان به امکان ضعیف درج در جدول تعهدات خاص دولت ها 
امیدوار بود و در آينده نزديک مقررات مناقصات ايران، بايد موانع موجود را حذف کند. 
البته در خصوص موضوع بايد به تجربه قضیه فرودگاه بین المللی اينچان کره جنوبی اشاره 

1. صادقی، سلیمان زاده )1394(؛ 57 .
See also: Aggi, Nesse (2008); 9.
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کرد. در دعوای مذکور، وزارت راه و ترابری و گروه توسعه فرودگاه های جديد که تحت 
ساخت  سئول،  فرودگاه های  قانون  اجرای  راستای  در  می کرد،  عمل  وزارتخانه  اين  نظر 
فرودگاه بین المللی اينچان را به مديران فرودگاه واگذار کرد و اين رکن،  کار را به شرکت 
فرودگاهی بین المللی اينچان واگذار کرده و متعاقباً دولت امريکا ادعا کرد که موافقت نامه 
مقام فرودگاهی کره جنوبی  لذا  را دربرمی گیرد و  تدارکات دولتی کلیه اشخاص حقوقی 
نیز ملزم به رعايت الزامات موافقت نامه از جمله اصل رفتار ملی بوده است. دولت کره نیز 
در مقابل ادعا کرد که به استناد الحاقیه های کره جنوبی که به موافقت نامه تدارکات دولتی 
حل  هیأت  است.  شده  خارج  مشمول  حقوقی  اشخاص  شمول  از  مقام  اين  شده،  پیوست 
اختالف سازمان تجارت جهانی پس از برسی ادعاهای طرفین به اين نتیجه رسید که براساس 
الحاقیه دولت کره جنوبی، موافقت نامه تدارکات دولتی تنها مشمول اشخاص حقوقی دولت 
سازمان هايی  و  خاص  محلی  و  اداری  سازمان های  فرعی،  سازمان های  جمله  از  مرکزی 
می گردد که در قانون سازمان های دولتی کره جنوبی توصیف شده است و از لحاظ قانون 
کره جنوبی، مقامات فرودگاهی به منزله سازمان دولتی کره جنوبی نبوده و شخص حقوقی 

مستقلی محسوب می شود1. 

3. اصل رفتار ملی در موافقت نامه خرید دولتی و قابلیت اعمال آن نسبت 
به قانون مناقصات 

علی رغم تأکید ماده )3( گات مبنی بر ضرورت رعايت اصل رفتار ملی در خريد کاالهای 
داخلی و وارداتی، شق »الف« بند )8( اين ماده، برخی از خريدهای دولتی را تحت شرايطی 
بند )2( از  که در فوق بدان اشاره شد از شمول اين ماده خارج کرده است2. شق »ب« در 
تأمین خدماتی که اجرای  اين موافقت نامه درباره  نیز مقررات  ماده )1( موافقت نامه گاتس 
آن در صالحیت دولت قرار دارد، قابل اعمال نمی داند. همچنین به طور خاص براساس بند 
)1( ماده )13( گاتس، خريدهای دولتی با هدف غیرتجاری از شمول مقرره مربوط به اصل 

رفتار ملی خارج شده است.
در  دولتی  خريدهای  به  نسبت  شرايطی  تحت  ملی  رفتار  اصل  اين که  به  توجه  با  حال 

1. Anderson and Arrowsmith (2011); 7.
2. Roudilc (2010); 46.
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رفتار  اصل  اين که  می شود  مطرح  که  سؤالی  نیست،  اعمال  قابل  گاتس  و  چارچوب گات 
ملی در خريدهای دولتی در چارچوب کدام يک از مقررات سازمان تجارت جهانی قابل 

اعمال است؟
آن،   2012 اصالحات  و    1994 سال  در  دولتی«  خريد  »موافقت نامه  تصويب  با 
دولت های عضو  متعهد شده اند تا درخصوص وضع قوانین و مقررات و فرآيند معامالت 
اين موافقت نامه را رعايت کنند1. حسب موافقت نامه 1994،  دولتی خود شرايط مقرر در 
از سازمان های مندرج در فهرست دولت های عضو )که ضمیمه موافقت نامه است( خواسته 
در  عمومی  مناقصه  معنای  به  نه  البته  مناقصه  طريق  از  را   خود  دولتی  خريدهای  تا  شده 
خدمات  و  کاال  خريد  نظام های  آن  در  که  روشی  معنی  به  بلکه  ايران،  مصطلح  عرف 
نظام مند شده2 و در معنای مصطلح قانونی و عرفی ايران حتی مشمول خريدهای فاکتوری، 
و  داده  انجام  می شود3،  نیز  مستقیم  مذاکره  و  تک گزينه ای  روش های  براساس  معامالت 
فرصت برابر و منصفانه به خدمات و کاالهای خارجی و عرضه کنندگان آن ها اعطا شود؛ 
مقررات،  قوانین،  کلیه  درخصوص  توافقنامه  اين  موافقت نامه،   )1( ماده   )1( بند  براساس 
در  و  وخدمات(   ازکاال  )اعم  تأمینی  نوع  هر  با  مرتبط  رويه های  و  معامالتی  فرآيندهای 
چارچوب هر روش قراردادی از سوی اشخاص حقوقی مشمول اين موافقت نامه بوده ودر 
پیوست )1( قابل اعمال است. در اصالحات 2012 نیز بر انجام خريدهای دولتی از طريق 
اصالحی،  موافقت نامه   )2( ماده   )1( بند  موجب  به  به نحوی که  است  شده  تأکید  مناقصه 
به وسیله  از آن  يا بخشی  تمام  نوع تدارکات دولتی خواه  با هر  اين موافقت نامه در رابطه 

ابزارهای الکترونیکی انجام شده يا نشده باشد قابل اعمال است.
در اين رابطه بر مبنای شق »الف« بند )5( ماده )24( موافقت نامه 1994 موضوع بند )2( 
ماده )22( موافقت نامه اصالحی، هر دولت عضو می بايد تطابق قوانین و مقررات و رويه های 

اداری خود را با تعهدات مندرج در »موافقت نامه خريد« تضمین کند. 
اصل عدم تبعیض و اصل رفتار ملی از جمله اصول مندرج در اين موافقت نامه است که 
دولت های عضو ملزم به رعايت آن در سیاست گذاری ها و وضع قوانین خود بوده و درواقع 

1. Anderson and Arrowsmith (2011); 4.
2. Scott (2011); 87.

3. باقرزاده )1392(؛ 20.
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دولتی در چارچوب  قراردادن خريدهای  موافقت نامه خريد دولتی، تحت شمول  از  هدف 
به  اساس،  اين  بر  است.  کاملهًْ الوداد  دولت  و  ملی  رفتار  اصل  مبنای  بر  و  بین المللی  رقابت 
تا هرگونه  متعهدند  از دول عضو  موافقت نامه اصالحی، هريک  ماده )22(   )5( بند  موجب 
تغییر قوانین  و مقررات خود در انطباق با اين موافقت نامه و اجرای چنین قوانین و مقرراتی 

را به کمیته تدارکات دولتی مندرج در اين موافقت نامه اطالع دهند.
چه در مقدمه موافقت نامه 1996 و چه در موافقت نامه اصالحی آن در سال 2012، به اين 
مهم تأکید شده است که طرف های اين موافقت نامه اذعان می کنند قوانین، مقررات، رويه ها 
خدمات  يا  محصوالت  از  حمايت  ضمن  در  که  دولتی  تدارکات  با  مرتبط  فرآيندهای  و 
داخلی و يا تأمین کننده داخلی موجبات تبعیض میان محصوالت، خدمات و عرضه کنندگان 
خارجی در مقايسه با محصوالت، خدمات و عرضه کنندگان داخلی را فراهم می کنند، نبايد 
يا  و  ملی  رفتار  اصل  به  موافقت نامه  اين  از  مختلفی  مواد  شوند.  اجرا  يا  و  تصويب  تبیین، 
فحوای اين اصل پرداخته است. براساس بند »الف« ماده )3( اين موافقت نامه، اعمال هرگونه 
تبعیض در تأمین کاال و خدمات داخلی و خارجی ممنوع است. دولت های عضو بايد نسبت 
به خدمات و کاالهای وارداتی ساير کشورهای عضو همان رفتاری را اتخاذ کنند که نسبت 
به کاالها و خدمات داخلی اعمال می کنند. همچنین به موجب بند »ب« اين ماده، دولت های 

عضو متعهد به اتخاذ رفتاری برابر میان مناقصه گران داخلی و خارجی هستند.
به اين نکته تأکید  در ماده )8( اين موافقت نامه 1996 و ماده )4( موافقت نامه اصالحی 
شده است که در فرآيند ارزيابی تأمین کنندگان، نبايد میان تأمین کنندگان دولت های عضو با 
يکديگر و يا تأمین کنندگان يک دولت عضو با تأمین کننده داخلی تبعیض قائل شد. همچنین 
تأمین کنندگان  درخصوص  نبايد  مناقصه  در  شرکت  شرايط   ،)8( ماده  »ب«  بند  موجب  به 

خارجی نامطلوب تر از تأمین کنندگان داخلی باشد.
در برخی مواد ديگر موافقت نامه از جمله ماده )10( موافقت نامه و ماده )8( موافقت نامه  
اصالحی، در خصوص انتخاب فرآيند و ماده )11( و شق »ط« از بند )2( ماده )7( موافقت نامه 
اصالحی درباره محدوده زمانی برای شرکت در مناقصه، بر ضرورت اتخاذ رفتار برابر میان 
تأمین کنندگان داخلی و خارجی تأکید شده است. بر اين اساس، دولت های عضو در رفتار 
اتخاذ کنند که در مورد مناقصه گران  بايد همان رفتاری را  با مناقصه گران ساير دول عضو 
داخلی اعمال می کنند. عالوه بر اين، نبايد با اتخاذ شیوه های تبعیض آمیز شرايط مطلوب تری 
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از اين طريق مناقصه گران خارجی را از فرآيند  يا  برای مناقصه گران داخلی فراهم کرده و 
مناقصه حذف کنند1.

تجارت  اختالف سازمان  و فصل  امريکا در مرجع حل  از سوی دولت  در دعوايی که 
ادعا کرد دولت کره در  امريکا  جهانی در سال 2000 علیه کره جنوبی مطرح شد، دولت 
مشارکت شرکت های  و ضرورت  کاالها  کیفیت  مناقصه،  مهلت  با  مرتبط  الزامات  تحمیل 
رفتاری  موجبات  جنوبی،  کره  اينچان2  بین المللی  فرودگاه  ساخت  مناقصه  در  داخلی 
مطلوب تر نسبت به مناقصه گران داخلی در مقايسه با مناقصه گران خارجی را فراهم کرده و 

لذا، مرتکب نقض مقررات حاکم بر موافقت نامه خريد دولتی شده است3. 
به اين ترتیب، اگرچه اعمال اصل رفتار ملی در خريدهای دولتی به عنوان ضرورتی مهم 
مطرح می شود، لیکن در بررسی قابلیت اعمال اين اصل نسبت به قانون مناقصات چند مسأله 

قابل تأمل وجود دارد که در ادامه به بررسی اين موارد پرداخته خواهد شد.

3ـ1. اختیاری بودن عضویت در موافقت نامه خرید دولتی
هرچند موافقت نامه خريد دولتی در زمره چهار موافقت نامه اختیاری سازمان تجارت جهانی 
است که الحاق به آن برای اعضا جنبه اختیاری داشته و تمام دولت های عضو سازمان تجارت 
جهانی عضو اين موافقت نامه نمی باشند، لیکن برخی از صاحبنظران معتقدند افزايش تعداد 
اعضای اين موافقت نامه از 22 عضو در سال 1996 به حدود 50 عضو در سال 2017، حاکی 
از آن است که اين موافقت نامه و متن اصالحی آن نمونه سندی موفق و مدرن در رابطه با 
مذاکرات مربوط به دسترسی به بازار در چارچوب سازمان تجارت جهانی محسوب می شود. 
دولت  و  ملی  رفتار  اصل  اعمال  مناسب  شیوه  بازار،  به  دسترسی  تعهدات  رابطه،  اين  در 
نسبت  درحال توسعه  کشورهای  به  نسبت  شده  اتخاذ  متفاوت  و  خاص  تدابیر  کاملهًْ الوداد، 
موفقیت  عوامل  از  جهانی  تجارت  سازمان  موافقت نامه های  ديگر  در  متداول  شیوه های  به 
 2012 سال  در  موافقت نامه  اين  متن  در  نظر  تجديد  به منظور  توافق  حصول  و  مذاکرات 
محسوب می شود4. کشورهايی که بعد از تأسیس سازمان به آن ملحق شده اند در سند الحاق 

1. شیروی، )1385(؛ 63.
2. Inchon.
3. Panel Report, Korea – Measures Affecting Government Procurement, WT/DS163/R (June 19, 2000).
4.  Anderson , Müller (2017); 4.
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خود متعهد شدند تا مذاکرات الحاق خود به موافقت نامه خريد دولتی را در يک مدت زمان 
معین شروع کرده و به اتمام برسانند1. بايد توجه داشت در صورت الحاق به اين موافقت نامه، 
خدمات(  تأمین  در  هم  و  کاال  تأمین  در  هم   1 ماده   2 بند  موجب  )به  آن  مقررات  کلیه 
نسبت به قانون مناقصات که به تبیین فرآيندهای معامالت دولتی اختصاص يافته قابل اعمال 
ماده )22(  بندهای )4( و )5(  ماده )24( موافقت نامه و  بند )5(  »الف«  براساس شق  است و 
موافقت نامه اصالحی، دولت های پذيرفته شده يا ملحق شونده به اين موافقت نامه مکلفند قبل 
مقررات،  قوانین،  انطباق  درخصوص  آن ها،  به  نسبت  موافقت نامه  اين  شدن  الزم االجرا  از 
ضوابط اداری، فرآيندها و رويه های اجرايی دستگاه های مندرج در فهرست ضمیمه خود با 
مفاد اين موافقت نامه اطمینان حاصل کنند و در اين راستا قانون نمونه آنسیترال مصوب 2011 
به عنوان يک سند نمونه از سوی رکن تجارت بین الملل سازمان ملل ارائه شده است، لذا در 
صورت الحاق به اين موافقت نامه، اصل رفتار ملی نسبت به قانون مناقصات قابل اعمال است، 

مگر اين که براساس خود موافقت نامه اين تعهد قابل مستثنی شدن باشد.

3ـ2. استثنا پذیری اصل رفتار ملی
با عنايت به اين که ايران در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد می تواند از معافیت ها 
و رفتار ويژه مندرج در ماده )5( اين موافقت نامه نسبت به کشورهای در حال توسعه بهره مند 
بند )4( اين ماده، کشور درحال توسعه می تواند از اعمال اصل  شود. در اين رابطه براساس 
رفتار ملی نسبت به برخی اشخاص حقوقی، کاالها و خدماتی که مشمول لیست های تحت 
سازمان  به  چین  کشور  الحاق  فرآيند  در  نمونه  برای  گردند2؛  معاف  می شود،  آن  پوشش 
به  تبعیض  عدم  اصل  اعمال  با  رابطه  در  مذاکرات  دشوارترين  و  طوالنی  جهانی،  تجارت 
معنای رفتار ملی و دولت کاملهًْ الوداد بود. بر مبنای پروتکل الحاقی چین، حقوق و  تعهداتی 
نیز در اين زمینه وجود دارد. در اين رابطه دولت چین ضمن اعمال اين اصل و تطبیق قوانین 
خود با اين اصول و متقاعد نمودن کشورهايی مثل مکزيک و امريکا در اعمال اين اصل، 
حق انحصاری خود برای تجارت محصوالتی همچون غالت، توتون، انواع سوخت و مواد 
معدنی را حفظ کرد. همچنین، دولت های عضو سازمان در يک دوره زمانی 12 ساله حق 

1. فاتح )1386(؛ 27.
2. Chen, Tang (2005); 3.
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ايشان  داخلی  تولیدکنندگان  به  به آسیب  واردات محصوالت چینی  اگر  تا  داشت  خواهند 
موقت  حمايتی  و  حفاظتی  اقدامات  به  باشد  داشته  وجود  آسیبی  چنین  خطر  يا  شود  منجر 

توسل جويند1.
 2012 مصوب  دولتی  تدارکات  اصالحی  موافقت نامه   )5( ماده   )1( بند  »الف«  شق 
تحت  را  توسعه يافته  کمتر  و  در حال توسعه  کشورهای  به  نسبت  ملی  رفتار  اصل  از  عدول 
شرايط خاص پذيرفته و به موجب بند )4( ماده )5( موافقت نامه اصالحی، دولت های عضو 
از  را  موافقت نامه  اين  در  تعهدات خاص  از  برخی  اجرای   می توانند  اصالحی  موافقت نامه 
سوی دولت های در حال توسعه و کمتر توسعه يافته به تأخیر اندازند. در اين رابطه به موجب 
الحاق  مذاکرات  در  متعهدند  عضو  دولت های  اصالحی،   موافقت نامه   )5( ماده   )1( بند 
از  موافقت نامه  اين  در  مندرج  تعهدات  اجرای  درخصوص  يا  و  درحال توسعه  دولت های 

سوی اين دولت ها، مالحظات خاص کشورهای درحال توسعه را درنظر بگیرند.
عماًل  و  شود  وارد  رقابتی  فرآيند  در يک  نیست  شايسته  و  نمی تواند  معافیت  اين  البته   
فرآيند رقابتی مانند مناقصه را با تصريح بر رفتار تبعیض آمیز در قانون و آيین نامه های اجرايی 
درتأمین  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  مثال  برای  کند؛  بی محتوا  آن 
مالیات های  قانون   )104( ماده  اصالح  و  صادرات  امر  در  آن ها  تقويت  و  کشور  نیازهای 
ساختار  شکستن  بدون  حقیقت  در  که  اسالمی  شورای  1391/6/6مجلس  مصوب  مستقیم 
کرده،  وضع  بخش خصوصی  تقويت  برای  تکالیفی  مناقصه، صرفاً  تبعیض  بدون  و  رقابتی 
رهیافتی است که با مقرره موضوع شق »الف« جزء )1( ماده )4( موافقت نامه گاتس که برای 
کشورهای درحال توسعه و برای تقويت بخش خصوصی استثنائاتی قائل شده است، منطبق 

خواهد بود.
استثنائات وارد بر اين اصل از منظر استثنائات کلی وارد بر موافقت نامه نیز قابل بررسی 
اصالحی،  موافقت نامه   )3( ماده   )1( بند  و  موافقت نامه   )23( ماده   )1( بند  براساس  است. 
هیچ يک از مقررات اين موافقت نامه نبايد به گونه ای تفسیر شود که مانع از انجام اقدامات 
الزم از سوی دولت ها در راستای منافع امنیتی، تأمین تسلیحات، مهمات جنگی و يا تدارکات 
الزم برای امنیت يا دفاع ملی گشته و البته براساس بند )2( مواد فوق الذکر، اين اقدامات نبايد 

1.  Magariños, Long Yongtu, Sercovich (2002); 25-27.
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به تبعیض خودسرانه و ناعادالنه میان کشورها با شرايط مشابه ختم شود. همچنین، هیچ يک 
از مواد موافقت نامه نبايد به گونه ای تفسیر شود که مانع اتخاذ تدابیر ضروری برای حمايت از 
اخالق عمومی، زندگی و امنیت انسان، گیاهان، حیوانات يا سالمت و يا مالکیت معنوی و يا 
کاالها وخدمات مرتبط با حمايت از اشخاص معلول، نهادهای بشردوستانه و يا کار زندانیان 
شود. به اين ترتیب، به نظر می رسد در چارچوب استثنائات کلی وارد بر موافقت نامه، اصل 

رفتار ملی تنها تحت شرايط محدود و بسیار خاص قابل مستثنی شدن باشد.

جمع بندی و مالحظات

عدم  ضرورت  بر  جهانی  تجارت  سازمان  مقررات  و  بین المللی  عرف  در  ملی  رفتار  اصل 
تبعیض میان کاال و خدمات ارايه شده توسط تأمین کنندگان داخلی و خارجی تأکید دارد. 
اين اصل يکی از مؤلفه های اصل عدم تبعیض در مقررات سازمان تجارت جهانی است که 
می تواند به عنوان تعهدی الزام آور در چارچوب موافقت نامه های گات در تأمین کاال، گاتس 
بر دولت ها  تأمین خدمات و موافقت نامه خريد دولتی در خريد کاال و خدمات دولتی  در 

تحمیل شود. 
فارغ از تعهد کلیه دولت ها به اصل رفتارملی در چارچوب موافقت نامه های فوق، قابلیت 
که  وگاتس  گات  برخالف  زيرا  است؛  متفاوت  آن ها  از  هريک  درپرتو  اصل  اين  اعمال 
است  جهانی ضروری  تجارت  سازمان  به  الحاق  دولت های خواهان  برای  آن  در  عضويت 
الزام آور بردولت ها تحمیل می شود، دولت ها در  به عنوان تعهدی  از آن ها  و تعهدات ناشی 
پذيرش موافقت نامه خريد دولتی مختار بوده و می توانند با عدم الحاق به اين موافقت نامه، 

خود را از شمول تعهدات آن مصون نگه دارند.
از  گات  علی الخصوص  و  گاتس  موافقت نامه های  در  ملی  رفتار  اصل  اين،  بر  عالوه   
حساسیت بیشتری برخوردار است، زيرا گات شامل قواعدي عمومي غیر قابل مذاکره است 
اقدامات  درحالی که  هستند؛  اعمال  و  اجرا  قابل  معین(  شرايط  در  )مگر  موارد  تمام  در  که 
ملي در گاتس محسوب می شوند، در صورت شرايط  رفتار  تعهد  ناقض  تبعیض آمیزی که 
در  درج  جمله  از  گاتس   )21( و   )20( مواد  در  مندرج  استثنائات  چارچوب  در  و  خاص 
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جدول تعهدات خاص مستثنی می شوند1. البته با وجود  موضع انعطاف پذيرتر گاتس نسبت به 
اصل رفتار ملی به عنوان تعهدی خاص و قابل انعطاف در مقايسه با گات،  اين شرايط همیشه 

امکان عدم اعمال اين تعهد را فراهم نخواهد کرد. 
مناقصات  برگزاری  قانون  از جمله  ايران  مناقصات  بر  اين که مقررات حاکم  به  با توجه 
مناقصه گران داخلی  بر قواعد متعددی در خصوص ترجیح  و آيین نامه های مربوطه مشتمل 
نسبت به مناقصه گران خارجی است، اصل رفتار ملی در اين حوزه نقض شده و در راستای 
يا  و  کرد  اقدام  مربوطه  مقررات  اصالح  به  نسبت  بايد  يا  جهانی  تجارت  سازمان  به  الحاق 
به توجیه قانع کننده ای مبنی بر عدم شمول اين تعهد و يا امکان مستثنی کردن آن در پرتو 
مناقصات  قانون  شمول  گستره  به  توجه  رابطه،  اين  در  توسل جست.  فوق  موافقت نامه های 
»ج«  موجب شق  به  شد.  غافل  ازآن  نبايد  که  است  مهمی  نکته  دولتی  خريدهای  به  نسبت 
از بند )2( ماده )1( موافقت نامه گاتس برای خروج اصل رفتارملی در خدمات دولتی تنها 
خدماتی مدنظر است که مبنای تجاری نداشته و يا براساس رقابت با يک يا تعداد بیشتری 
از تأمین کنندگان نیست. در اين رابطه اگرچه اصل رفتارملی در خريدهای دولتی از شمول 
گات وگاتس خارج می شود، لیکن نمی توان تمام خريدهای دولتی را مشمول اين رهیافت 
دانست، زيرا اين اصل تنها در موارد تأمین کاال از سوی مؤسسات دولتي با اهداف حاکمیتي 
اعمال  قابل  است،  مدنظر  آن  در  تجاری  اهداف  که  خريدهايی  در  و  نیست  اعمال  قابل 
خواهد بود؛ حال آن که قانون مناقصات ايران نه تنها حاکم بر بخش دولتی و در مقام اعمال 
حاکمیت است بلکه بر بخش مهمی از بازرگانی دولتی و شبه دولتی نیز حاکم بوده و اعم 
بنابراين، درصورت شمول اصل رفتار ملی  استثناهای موضوع موافقت نامه گاتس است.  از 
به  می توان  تنها  ملی  رفتار  اصل  نقض  توجیه  در  گاتس،  و  گات  موافقت نامه های  پرتو  در 
استثنائات مرتبط با اين اصل امیدوار بود که اين موارد هم بسیارکلی بوده و در عمده موارد 

تأمین کاال وخدمات مصداق نمی يابد.
 در بررسی قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در چارچوب موافقت نامه خريد دولتی اوضاع 
در  البته  نیست.  الزامی  دولت ها  برای  موافقت نامه  اين  به  پیوستن  زيرا  است،  متفاوت  کمی 
اين رابطه نیز نمی توان از اين  مهم غافل شد که بسیاری از کشورهای متقاضی الحاق متعهد 

1. در اين رابطه استثنائات مندرج در مواد 20 و 21 گاتس قابل بحث است.
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معین  زمان  مدت  در يک  را  دولتی  موافقت نامه خريد  به  الحاق خود  مذاکرات  تا  شده اند 
شروع کرده و به اتمام برسانند. بر اين اساس، در صورت الحاق به موافقت نامه، اصل رفتار 
موانع  رفع  منظور  به  لذا  شد.  خواهد  تحمیل  ايران  دولت  به  الزام آور  تعهدی  به عنوان  ملی 
ناشی از نقض اصل رفتار ملی در قانون مناقصات در راستای الحاق ايران به سازمان تجارت 
جهانی، به نظر می رسد که بهترين راهکار اصالح  قانون برگزاری مناقصات و آيین نامه های 

مربوطه با رويکرد اصل رفتار ملی و حذف رويه های تبعیض آمیز است. 
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Abstracts

The Interaction of Good Governance and Abundance of Natural 

Resources on Total Factor Productivity in Selected Petroleum 

Exporting Countries

Abolfazl Shahabadi, Ph. D. 
Ali Moradi, M.A.        Nikta Toorani, M.A.

Total Factor Productivity / Good Governance / Abundance of Natural Resources / 

Generalized Method of Moments

Limitation of production factor caused Increase in productivity as the most important 
priority in the process of achieving economic growth and development. So that the share 
of "increased productivity" in the growth of national production of developing countries 
is more than the share of "increased Quantity inputs". But empirical evidence shows 
that most selected petroleum exporting countries due to low productivity of factors of 
production are deprived of achieving a stable and continuous economic growth. In this 
study, we tried the crossover effect of natural resources abundance and good governance 
indexs on total factor productivity in fifteen selected countries for the period 1996-2015. 
The research model using panel data and the generalized method of moments (GMM)  
was estimated. The estimation results show the crossover effect of abundance natural 
resources and all indexs of good governance on total factor productivity the in selected 
countries have had a positive and meaningful effect. 

JEL: O40, P28, P26
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Statement of Risks in Futures in Iran Mercantile Exchange

Mohammad Sadeghi, Ph.D. Student 
Hasan Badini, Ph.D.

Statement of Risks / Futures / Margins / Mercantile Exchange / Exclusion of Liability 

Clause

Recognition and execution of rules concerning the 'law of obligations' is not always a 
simple task. In fact, difficulties in understanding the nature of an obligation is some-
times a stumbling block to figure out if the contractual/civil liability is assumed or 
not. The liability stemming from the 'statement of risks' in futures is an exemplar of 
such cases whose nature is surrounded by ambiguities. The reasons behind it are as 
follows: first, the general rules of the 'law of obligations' is not necessarily applicable 
to the exchange transactions as the follow a special order and discipline. Secondly, 
formalism in exchange transaction has led to a kind of formalities which, in some 
cases, dose not serve the justice and fairness in market. Having considered the high 
risk in futures contracts, the article provides a legal analysis of the content of risk 
statements from the perspective of disclaimer/exclusion of liability clause. The arti-
cle will also examine the nature, foundation and liabilities raising from undertaking 
the content of risk statements. Eventually, despite the fact that futures bear a high risk 
and exchanges are self-regulated entities, the existence of some professional char-
acteristics in such self-regulating bodies provides a potential for thr modification 
of liabilities raising from undertaking the risk statement. That being so, the article 
argues that the acceptance of risk by customer will not provide a justified space for 
legal reasoning to neglect the particularities of futures.

JEL: K22, K12
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The Impact of Supply Chain Quality Management on  

Performance Due to Rule of Innovation

Ali Nazeri, Ph.D. 
Mehdi Nosratpur, Ph.D.     Shabnam Asakare, M.A.

SCQM / Supply Chain / Innovation / Performance

The aim of this study is to examine the relationships between SCQM practices, per-
formance and innovation. A conceptual model is developed and tested through path 
analysis using the cross-section data collected from the automotive industry in Iran. 
Using a quantitative methodology, 280 of 500 senior and executive managers in the 
automotive industry in Iran participated and completed the survey. Exploratory fac-
tor analysis (EFA) was used for data reduction of the entire sample (to purify the 
scale) and to ascertain whether the survey questions were loaded on their respective 
dimensions (this was refined and confirmed later by CFA). Besides that, the Struc-
tural Equation Modeling (SEM) was used to examine the research hypotheses and 
hypothesized model. The findings support the positive effect of the supply chain 
quality management practices on innovation  and organizational performance. In ad-
dition, the results of the analysis also suggest that innovation partially mediates the 
relationship between supply chain quality management practices and organizational 
performance. Moreover, this study makes several theoretical and empirical contribu-
tions and provides further insights on SCQM practices. Managerial implications are 
discussed, as well as several potential recommendations for future studies are iden-
tified and a conclusion is drawn. The outcomes of this research would enable man-
agers to assess the strengths and weaknesses of their organizations and thus develop 
appropriate strategies to improve their organizational performance.

JEL: L15, L16
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The Effect of Production Space Change 

on Business Income Tax in Iranian Economy

Ebrahim Rezaei, Ph.D 

Change in Production Space / International Trade / Business Income Tax / Density / 

Stochastic Frontier Model

Assessment of structural change circumstance of Iran's economic activities and its 
effects on business income tax is the major aim of present study. In literature of 
economic development, several methods have been proposed to measure structural 
changes, that among them "measuring change in production space based on interna-
tional trade indices" method has been applied in this paper. Using mentioned method 
presents that the Iranian economy's production space occupied mainly by petroleum, 
chemical and primary sector (agricultural and raw material) goods and any techno-
logical similarity (proximity) among exporting goods has not been seen. In addition, 
based on stochastic frontier model results, professions dependent into mentioned sec-
tors had pour performance in tax payment. In contrast, activities containing small 
density in production space had appropriate performance in tax payment. 

JEL: F19, O14, H25
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Trademark infringement Criterion Based on  

Common Civil Responsibility Roles and Trademarks Feature  

in Iran and United State

Farid Ahmadian Moghadam, Ph.D. 
Mirghasem Jafarzadeh, Ph.D.

Trademark Infringement / Intellectual Property / Iran, United States / Civil Responsibility

Loyalty and Trust of customers are precious from economical point of view for the 
trademark. Hence by infringement of trademark the abuser will earn profit of the 
owner. The main goal of the study is comparative evaluation of trademark refinement 
criterion between Iran and United States. For this purpose constitution, international 
convention and agreements, books, reports and literature were investigated and pro-
cess of judgment and court decisions on trademark infringement was compared in Iran 
and United States of America. Results showed criterion to confirm similarity between 
two trademarks has emphasis on appearance, sound, spelling and dilution. Researchers 
believe that by increase in similarity between trademarks the process of infringement  
criterion will be less complicated. Results showed there is no clear and complete  
criterion description in Iranian Law. Also there is no clear evidence for differentiation of  
imitation and impersonation in Iranian Law. Result showed legal procedure has great 
potential to create trademark refinement criterion base on trademark characteristic and 
liability. Also results confirms that legal process in the United States with mentioned 
trademark infringement criterion has decreased argument into minimum for quality  
infringement criterion. Finally justifications to improve trademark roles and regulations 
was recommended. 

JEL: K15
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Sustainable Supply Chain and Environmental  

and Financial Performance

MohammadReza Tavakoli, M.A. 
Shadi Shahverdiyani, Ph.D.              Hajatolah Mosapour, Ph.D.

Sustainable Supply Chain / Environmental Performance / Financial Performance

The aim of this study is to identify and explain the relationship between the com-
ponents of sustainable supply chain and environmental performance and financial 
performance of the companies producing chemical fertilizers in Alborz province. The 
present study in terms of the purpose is practical and in terms of data collection 
methods is descriptive – survey and also in terms of type is correlation. The study 
sample included all managers of companies producing chemical fertilizers in Alborz 
province. Data were collected using a standard questionnaire that its validity was 
conducted by the measure of hidden variables convergent validity and its validity 
was confirmed. The reliability of the questionnaire was determined by using com-
pound Cronbach's alpha test. Collected data was analyzed using structural equation 
model and using the Smart PLS software. Results of the examination of hypotheses 
indicate that there is a significant relationship between components of sustainable 
supply chain and environmental performance. Also there is a significant relationship 
between components of sustainable procurement and sustainable design of supply 
chain and financial performance, but there is no significant relationship between the 
components of sustainable distribution and investment improvement in sustainable 
supply chain and financial performance.
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A Reflection on Shortcomings of Iranian Provisions in  

Regard to Determination of Dumping in Comparison with WTO 

Anti-dumping Agreement

Reza Maboudi Neishabouri, Ph.D. 
Soroosh Falahati, M.A. Student 

Salma Kabir, M.A. Student

Determination of Dumping / Dumping, Predatory Pricing / Protection of Domestic 

Producers / Competition Disruption

Marketing techniques and methods of eliminating commercial competitors have attract-
ed considerable attention. One of these techniques is using predatory pricing by which 
the predator undertakings gain control over a great portion of the market and strike 
a probably heavy blow to the rivals abroad through supplying products with a lower 
price than home. In a broad classification, predatory pricing may occur domestically 
or internationally. The latter is known as dumping. The most important legal document 
in this regard in Iran is the “Regulation of Predicting Protective, Compensatory and 
Anti-Dumping Expedients and Measures for Protection of Domestic Producers” 1386 
[2007].Since the mentioned Iranian provisions have not been analyzed by Iranian law-
yers yet, the purpose of this study is the comparative review of this Regulation and the 
Anti-Dumping Agreement in order to discern the deficiencies of the Iranian Regulation 
in regard to determination of dumping. Therefore, the main and specific question of 
this paper is that what are the exact deficiencies of the aforementioned Regulation, as 
the most important legal document of Iran, in regard to determination of dumping and 
what is the solution? Thus, firstly, we will review the main elements of determination 
of dumping and after introduction of the key issues, the important deficiencies of the 
Iranian provision such as determination of the ordinary course of trade, concealment 
or untrustworthiness of the export price, comparison with regard to the price in the 
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country of origin, simultaneous evaluation of the effects of importation from different 
countries, the prerequisites of investigation in regard to the quantity of the applicants 
and the price comparison criterion with respect to quantity of sales, will be illustrated 
and consequently, this paper shows that the current provisions of Iran concerning the 
determination of dumping face serious deficiencies, the elimination of which requires 
amending the aforementioned Regulation.

JEL: K21, L11, L12
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Applicability of “ National Treatment" in WTO Regulations  

over Iranian Tendering Act

Raheleh Seyed Morteza Hosseiny, Ph.D. 
Hamid Baqerzade, Ph.D.

Iranian Tendering Act / GAT / GATS / Public Procurement Law / Foreign Tenderes

By Iranian “Tendering Act” and its directives, there are many discrepancies between 
Iranian tenderer and foreign ones in selecting and evaluating processes and preparing 
the long and short lists in Iranian legislation. 

It is an invetible necessity for Iran to look into the “GATT”, “GATS” and “Public 

Procurement Agreement” before joining WTO. Mentioned documents and current 

practical judgements which have been declared by international resolution tribunals 

have stated many regulations to isolate any kind of discriminations for member states, 

although many exclusions have been determined by the “PPA” which considering the 

“sovereign acts” of the government.

However the object of the purchase has to be considered by Iranian “Tendering 

Act”, in “PPA” regime the subject of the purchase is essential. Subsequently in Iran 

some corporations have to promulgate a tender while they are acting practically as a 

private trader. 

As the result of the research, although it is possible to suspend some of obligations 

in short term for developing aims by referring to practical process which has been taken 

by China in joining process, there are two ways in front of the Iran in long term; do not 

join to the “PPA” or apply some corrections in “Tendering Act” which may deem to 

some internal and financial developments in case of collaborating to “WTO”.

JEL: K2, M14, F13, H41


