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  مقدمه

"اخالق در اقتصاد"معموالً بحث 
بيشتر از نگاه توصيه اخالقي محض يـا دينـي در مواجهـه بـا      1

اقتصاد سنجيده شده و به همين سبب محجور و غيرعملـي خوانـده مـي    هاي موجود در واقعيت

تاكنون بيشتر مباحثات در اين زمينه هم، نظـري يـا انتزاعـي محـض بـوده و غيرواقعـي و       . شود

خوشبختانه در سالهاي اخير در عرصه جهاني اقتصـاد ضـمن تغييـر    . آيدغيركاربردي به نظر مي

بيشتر شده و هم اكنـون انديشـه و تفكـر     2ا اقتصاد اخالقينوع نگاه، توجه به اخالق در اقتصاد ي

  .جمعي بزرگان اقتصاد بر الزام مالحظات اخالقي در علم اقتصاد است

كامل معموالً به حالتي اطالق مي گردد كـه فروشـندگان و خريـداران، بـي     در اقتصاد، رقابت

چنـين بـازاري قيمـت و    براساس آموزه هـاي اقتصـاد متعـارف در    . نهايت و كاالها همگن باشند

اما مواردي وجود دارد كه با وجـود شـرايط   . كيفيت محصول در بهترين نقطه به تعادل مي رسد

نتـايج فـوق حاصـل نمـي     ) فروشندگان و خريداران بي نهايت و كاالها همگن(بازار رقابت كامل 

بـازار رقابـت    وعالوه بر آن راه حل هاي متعارف  اقتصادي نيز نمي تواند منجـر بـه نتـايج   . گردد

  . كامل گردد

در عاملين اقتصـادي   3اين مقاله ضمن بررسي يكي از اين موارد، بينش اخالق منفعت بنيان

اخـالق منفعـت   . را به عنوان يكي از ابزارهاي مهم وتأثير گذار در حل بحران موجـود مـي دانـد   

گران اقتصادي در بنيان در حقيقت اين نكته مهم را بيان مي كند كه عدم رعايت اخالق در كنش

ايـن  . ابتدا منجر به كاهش منفعت يا مطلوبيت بلند مدت خود آنها و سـپس جامعـه مـي گـردد    

بينش بر افزايش تعداد عاملين اقتصادي اخالق مدار و متعاقب آن افزايش سطح بهينگـي توليـد   

 . يا مصرف تأكيد دارد

 4)انتخاب معكـوس ( زينيآنچه در اين مقاله بررسي مي گردد، نشان مي دهد كه چگونه كژگ

در توليدكنندگان و به طور مشخص توليدكنندگان مركبات شمال كشور به صـورت يـك قاعـده    

عمومي در آمده است و در پـي آن سـبب كـاهش منفعـت بلندمـدت و نقطـه بهينـه اجتمـاعي         

از طرفـي تنهـا راه ممكـن نيـز، بـاور و      . وهمچنين كاهش كيفيت محصوالت توليدي شده است

يد كنندگان به اخالق منفعت بنيان خواهد بود كـه سـبب سـالمت و اعتمـاد و نهايتـاً      بينش تول

از اين رو باتوجه به اينكه علم اقتصاد ماشـيني متشـكل   . افزايش منفعت خود و جامعه مي گردد

                                                                                                               
1. Ethics in Economics  
2. Ethical economics  
3. Utilitarian Ethics  
4. Adverse Selection  
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از تعداد زيادي ابزار است كه هر كدام نقش خود را ايفا مي كنند، در اين ميان اخـالق نيـز مـي    

نظر پوزيتيويست ها به عنوان يكي از ابزارهاي مهم و تأثير گذار به كار گرفته شده  برخالف تواند

يك نظريـه اخالقـي   در نهايت مي توان گفت كه  .و كاستي هاي اقتصاد مهندسي را بهبود بخشد

شود، مي توانـد يـك    بر منفعت، در صورتي كه به شكل يك نظام اعتقادي اخالقي نهادينه مبتني

آورد را حداقل به طور كلـي مـورد پشـتيباني     كمل كه منافع عملي را فراهم ميساختار نهادي م

  .قرار دهد

  

  روش پژوهش. 1

روش تحقيق از لحاظ نوع آن بنيادي و از لحـاظ گـردآوري اطالعـات، توصـيفي و پيمايشـي بـا       

-اي و مشاهدات تاريخي مـي طور اطالعات كتابخانهاستناد به تئوري ها و مباحث نظري و همين

است ضمن اينكه بر تأثير متغيـر هـاي مـورد     از نظر روش پژوهشي ذكر اين نكته ضروري. باشد

  . اشاره اصرار داريم در عين حال تأثير ساير متغيرها بر اين پديده را نيز انكار نمي كنيم

  

  هاتحليل و يافته. 2

منفعـت او   در اين بخش نشان خواهيم داد كه عدم رعايت اخالق در توليد كننده سـبب كـاهش  

براي ايـن منظـور مـوردي واقعـي را بررسـي      . با احتساب واحد زمان خواهد شد) در بلند مدت(

خواهيم كرد  كه در حال حاضر نيز وجود داشته و در دسـترس بـراي همگـان بـراي پـژوهش و      

ما با بررسي تاريخي و توصيفي اين پديـده بـا اسـتناد بـه مطالعـه و اثبـات       . تحقيق بيشتر است

راجع ذي صالح ثابت خواهيم كرد كه چگونه عدم رعايت اخالق در توليد كننـده سـبب   نظري م

  .كاهش منفعت او خواهد شد

اين پديده شامل ورود يك ناهنجاري اجتماعي باتوجه به يك باور غلـط در جامعـه باغـداران    

مركبات شمال كشور است كه سبب  تخريب و زدودن باور درسـت و اخالقـي و در نهايـت عـدم     

  . ايت اخالق و متعاقب آن كاهش منفعت آنان گرديدرع

جامعه مورد بررسي و مطالعه ما، توليـد كننـدگان مركبـات منطقـه شـمال كشـور مشخصـاً        

شهرستان رامسر مي باشد و موضوع بررسي نيز عدم رعايت اخـالق در ايـن جامعـه و همچنـين     

در مورد اين پديـده و تـأثير آن    قبل از اينكه به تفضيل. تأثير آن بر منفعت حاصل از توليد است

  .بپردازيم ضروري به نظر مي رسد ابتدا به طور خالصه  و ساده موضوع را بيان كنيم
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باغداران به طور سنتي در فصل برداشت، مركبـات را جمـع آوري و بـه انبارهـاي نگهـداري      

قل مركبـات  از آنجايي كه اكثر بوميان منطقه در روستاها و حتي شهرها حـدا . منتقل مي كردند

دارا بودند، بنـابراين يـك سيسـتم توزيـع بـراي انتقـال       ) الاقل در حياط باغچه(مصرفي خود را 

بـه ايـن   . محصوالت به ساير نقاط كشور امري ضروري بود كه از عهده خود  باغداران بر نمي آمد

ن پروسـه  اي. سبب واسطه ها كار خريد از باغداران، انتقال و فروش محصوالت را به عهده داشتند

ابتدا شامل برداشت توسط باغداران و گذاشتن مركبات در داخل جعبه هاي چـوبي و انتقـال بـه    

سپس توسط واسطه ها يا توزيع كنندگان از باغدار خريداري و بـا همـان   . انبارهاي نگهداري بود

ه يـا  به شهرهاي مقصد انتقال مي يافت و در آنجا به مصرف كننده انتقال يافتـ  بندي اوليه بسته

  . شده و سپس به مصرف كننده فروخته مي شد 1)سورت(ابتدا مرتب 

هجري شمسي، دولت تصميم به ايجاد ميادين جهت تسهيل در امـور توزيـع    1360در دهه 

روش توزيـع تغييـر   ) امانـت فروشـي محصـوالت   (بدين منظور با ايجاد ميـادين تـره بـار    . گرفت

بازار مي بايست محصوالت خود را به ميـادين مـذكور   پيداكرده و باغداران براي ارائه محصول به 

كسـاني كـه عهـده دار    . مي بردند تا در آنجا توسط امانت فروشان در معرض فـروش قـرار گيـرد   

توزيع در گذشته بودند مانند گذشته به باغدار مراجعه نكرده ومستقيماً از انبارها خريداري نمـي  

ايـن تغييـر در پروسـه    . ي ها خريداري مـي كردنـد  كردند بلكه به ميادين رجوع و از امانت فروش

از طرفـي عرضـه محصـوالت و    . توزيع سبب شد تا امانت فروشان سكاندار ايـن مجموعـه باشـند   

امانـت فروشـان بـراي عرضـه بيشـتر      . تجمع آنها در يك مكان سبب ايجاد فضاي رقابتي گرديد

يكـي از آن گزينـه   . كار گرفتندمحصول در فضاي رقابتي و سبقت از رقيبان همه گزينه ها را به 

ها نشان دادن كيفيت محصول بود؛ به اين ترتيب كه هر كسي در صدد بود كه كيفيت محصـول  

براي اين منظور از يك روش نادرست و غير اخالقي بهره جستند كـه در  . خود را بهتر نشان دهد

، )كيلـويي  20الـي   12(يعني در اليه زيرين جعبـه  . گويندمي "روبار زدن"اصطالح رايج به آن 

مركبات ريز و نامرغوب و در اليه وسط مركبات متوسط و در روي جعبه از مركبـات بـا كيفيـت    

استفاده كردند؛ به طوري كه در نگاه اول مركبات با كيفيت به نظر مـي رسـد و كسـي كـه ايـن      

ايـن  . پندارد مورد را تجربه نكرده باشد، محصوالت روي جعبه و اليه زيرين را تقريبا همانند مي

در ابتداي امر باغداران . روش نادرست و غير اخالقي به مرور زمان تبديل به يك قاعده بازي شد

و اين كـار را  . كردندبا توجه به باورهاي اخالقي و فرهنگي خود در مقابل اين مساله مقاومت مي

اما چون تنها مكان فروش و اجتماع خريداران در ميـادين بـود   . تقلب و غير اخالقي مي دانستند

                                                                                                               
1  . Sorting  ���� � ��� 	�
��� 
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و خود نيز قادر به صدور و انتقال آن نبودند به ناچار بايد محصول خود را در آن مكان عرضه مي 

رفتـه  . ان مـي شـد  شـ مقاومت آنها سبب عدم فروش يا فروش با قيمت پايين محصـوالت . كردند

رفته افراد بيشتري اين قاعده را قبول كردند و عرصه براي توليد كنندگاني كه اخـالق را رعايـت   

مي كردند تنگ تر مي شد و بعد از مدتي رويه غيراخالقي مزبور تبديل بـه يـك رفتـار عمـومي     

بـه قاعـده    1از آن طرف، خريداران و مصرف كنندگان نيز با توجه به تكراري بـودن بـازي  . گرديد

آگاه شدند و واكنش آنها نسبت به اين عمل با طي مراحل بسيار پيچيده و چند بعدي نهايتاً بـه  

  .كاهش شديد قيمت مركبات منجر گرديده و متعاقب آن سبب كاهش منفعت توليد كننده شد

آنچه كه گفته شد بيان ساده مراحل پيچيده و تحليلي است كـه شـرح مفصـل آن بـا ذكـر       

  . و اثبات نظري در ادامه گفته خواهد شدجزئيات 

  

  برداشت محصول و هزينه هاي  مربوط به آن قبل از ورود پديده غير اخالقي. 3

براي اينكه بتوانيم كاهش منفعت توليد كنندگان را نشان دهيم بايد هزينه هاي متعلقـه قبـل از   

  .ز نشان دهيمورود پديده غيراخالقي و همچنين هزينه هاي متعلقه پس از آن را ني

پروسه برداشت محصول تا فروش به واسطه ها، شامل برداشـت از درخـت و بسـته بنـدي و     

بنابراين كـل هزينـه متعلقـه بـراي     . انتقال به انبارهاي نگهداري و سپس فروش به واسطه ها بود

  :عبارت است از) T(باغدار 

D+B+S+E+N=T                )1(  

  كه در آن؛ 

D : هزينه هاي داشت  

B : هزينه هاي برداشت  

S : هزينه هاي بسته بندي  

E : هزينه هاي انتقال و  

N :هزينه هاي نگهداري است .  

  :حاصله عبارت است از) I(نشان دهيم، سود  Fاگر فروش محصوالت را با 

F-T= I                    )2(  

هزينـه  (اما با تغيير پروسه توزيع، توليد كنندگان مركبات، مجبور بـه تقبـل هزينـه ديگـري     

است؛ به عبارتي مركبات ريز و نامرغوب در » روبار زدن«نيز شدند كه آن شامل سورت و ) فريب

                                                                                                               
1. Repeated games  
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كيلويي و متوسط در اليه مياني و در سـطح جعبـه، مركبـات     20الي  12اليه زيرين جعبه هاي 

عـدم  . انجام اين عمل هزينه مضاعفي را براي باغداران به همـراه داشـت  . كيفيت بوددرشت و با 

انجام روبار زدن مطمئناً با توجه به قاعده نادرست وغيـر اخالقـي موجـود زيـان هنگفتـي را بـه       

امـا انجـام   . بنابراين علي رغم ميل باطني مي بايست به انجام آن تن در مي دادنـد . همراه داشت

بنـابراين، اگـر هزينـه    . قيمت باالتري به دنبال داشت تا هزينه ها را پوشش دهـد هزينه مضاعف 

  :نشان دهيم خواهيم داشت   Zروبار زدن را در پروسه جديد با 

T+Z )هزينه فريب (  

= t  هزينه كل در پروسه جديد 

F-t=I' سود يا منفعت كل در پروسه جديد  

ساله را تحليل كنـيم بايـد داليـل منطقـي و     اما قبل از اينكه بخواهيم هزينه و منفعت اين م

تئوريكي تغيير رويكرد را تشريح و با استناد به مباحث نظري موجود در اقتصاد آن را  مستدل و 

  .اثبات نمائيم

چرا يك عمل غيراخالقي، با توجـه بـه رويكـرد اقتصـادي، جـايگزين يـك قاعـده درسـت و         

قي يا ديني يا فرهنگي كـه مـي توانـد بنيـان     پذيرفته شده مي شود؟ چرا يك باور دروني و اخال

  يك اقتصاد پويا و قدرتمند باشد دچار تزلزل مي گردد؟ 

  :هايي كه ما مي توانيم براي سؤاالت فوق بر شماريم عبارتند ازداليل و پاسخ

  

   2و عقالنيت دورانديش 1عدم بينش اقتصادي) الف

منفعـت و عقالنيـت در كسـب     عدم بينش اقتصادي عبارت است از عـدم نگـرش بلندمـدت بـه    

عامل اقتصادي با بهره گيري از بينش نادرست يـا جبـر ناشـي از رقابـت نادرسـت بـازار       . منفعت

منفعت كوتاه مدت خود را در نظر مي گيرد و منفعت خود را در طـول سـاليان زنـدگي و شـايد     

ـات بـه  طور مشخص، در مثال فوق توليد به. بسي دورتر در نظر ندارد منفعـت خـود در    كننده مركب

نگرد و به اصطالح نمي داند كه بازي بين او و خريدار تكراري است و ايـن تعامـل   طول سالهاي توليد نمي

  .پندارداي و يكسويه ميرا تك مرحله

                                                                                                               
1. Economic Insight  
2. Sequential rationality  
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براي تبيين بحث فوق ابتدا بايد ثابت كنيم كه چگونه وجود بازيهاي تكراري سبب همكـاري  

منظور ابتدا به توضيح هال واريـان در بازيهـاي تكـراري رجـوع و     به اين . بين بازيكنان مي گردد

  .استناد مي كنيم

در چهارچوب تحليل واريان، اگر بازي به طور مـداوم توسـط بازيكنـان تكـرار شـود در ايـن       

اگـر بـازيكن ديگـر انتخـاب     . وجود خواهد آمدحالت امكان استراتژي جديدي براي هر بازيكن به

. ي را ترك كند، شما نيز مي توانيد در مرحله بعد بازي را تـرك كنيـد  كرد كه در يك مرحله باز

در يك بازي تكراري، هر بازيكن اين . از اين رو رقيب شما مي تواند به خاطر رفتار بد تنبيه شود

فرصت را دارد كه وجهه اي را براي همكاري كسب كند و بنابراين بازيكن ديگر را ترغيب به اين 

باشد بازي به دفعات خيلي زياد تكرار بشود، آنوقت شما يـك راه بـراي تـأثير     اگر قرار. كار بكند

اگر او همكاري ممكن را اين بار رد كند، شما مي توانيـد همكـاري   . گذاري بر رفتار رقيب داريد

تا زماني كه هر دو طرف نسبت به پرداخت آتي توجه مي كنند، تهديد عـدم  . بار بعد را رد كنيد

ممكن است به اندازه اي باشد كه مردم را متقاعد كند كـه اسـتراتژي كـاراي     همكاري در آينده

  .پارتو را بازي كنند

بنابراين مي توانيم بگوييم شناخت اينكه بازي تكراري است مي تواند عامل اقتصـادي را بـه   

مركبات به درك صـحيح  همكاري يا عدم تخلف يا عدم تقلب سوق دهد يعني اگر توليد كنندگان 

و منفعـت بلنـد مـدت خـود را در      اي تكراري در مورد فروش محصوالت خويش نائل مي آمدنـد بازيه

توالي اين بازيها مي ديدند الجرم به رعايت اخالق در توليد يا عدم تقلـب در نـوع بسـته بنـدي     

  .محصوالت تن مي دادند

  

  نقش بازيهاي تكراري در مساله خوشنامي) ب

اول اينكه انسان اقتصادي را عاملي . اند ه بر دوگونه عمل كرد انديشه تاكنون  اقتصاددانان در خلق

مـي كنـد و سـايرين، اعـم از ديگـر       ببينند كه به تنهايي و مستقل، تابع هدف خود را مـاكزيمم  

امـا رهيافـت دوم   . شوند مي صورت قيد بر اين بهينه يابي وارد عامالن يا عوامل اقتصادي، صرفاً به

طـور  و در نيمـه دوم قـرن بيسـتم بـه    ) مثـل مـدل كورنـو   (مطرح بود كه در اواخر قرن نوزدهم 

اتخـاذ اسـتراتژي و     ، تصـميم گيـري،   ، رهيافتي است كه طـي آن  گسترده مورد توجه قرار گرفت

از نظر اين رويكرد، هسـته مركـزي نظريـه    . رفتار عامل اقتصادي را در تعامل با ديگران مي داند

هاي مختلف برخورد، رقابت، همكاري، نوع دوسـتي، و     گونهاست كه در  "تعامل"پردازي، مسأله 
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شـناخته شـده    1"هـا  نظريـه بـازي  " اين نظرگاه در نيم قرن اخير با نام عمومي . يابد مي تجلي ... 

، عبارت است از تعامل دو يا چند سـويه  "بازي"توضيح اينكه از نظر اقتصاددانان منظور از . است

  . بين عامالن اقتصادي

هـاي حـال و     مي توانند رفتار شوند  مي وي در يك فضاي پويا، عالئمي كه اآلن ارسال به هر ر

ــازيگران را متــأثر ســازند  ــم   مــي اقتصــاددانان مســأله خوشــنا. آينــده ب ــين عالئ را در تعامــل ب

به طـور معمـول در تعـامالت انسـاني     . كنند مي انگيزشي و تبعات آتي آنها مطرح ) هاي  سيگنال(

ود دارد كه طرف مورد معامله، بـيش از آنچـه هسـت خـود را و يـا متـاع خـود را        اين امكان وج

اين مشكالت را بـا اعمـال   ). كژمنشي(و يا پايبند به تعهد خود نماند ) مشكل كژگزيني(بنماياند 

مـي   از طريق نظامات اجتماعي، سياسي يـا حقـوقي   ) تنبيه و تشويق بيروني(هاي بيروني    انگيزه

اما همان طور كه قبال نيز اشاره شد اقتصاددانان در تعامالت تكـراري در افـق    .توان برطرف كرد

اينجاسـت كـه    مي  نكته اصلي در مسأله خوشنا. بلندمدت راه هايي دروني براي حل مشكل دارند

در صـداقت كـه چـه بسـا بـراي وي در        مي دست آوردن خوشنادر تعامالت تكراري، فرد براي به

ست آوردن اطمينان و بازار سـاير بـازيگران آشـناي فعلـي و ناآشـناي آتـي،       دادامه تعامالت و به

بسيار ارزشمند بوده و منافع متعددي را همراه خواهد داشت، اين انگيزه را دارد كـه در مراحـل   

همان نقشي مشابه نقـش تهديـد بـه     مي  به عبارت ديگر خوشنا. اوليه بازي، صادق و متعهد باشد

، با اين تفاوت كه هميشه تنبيه براي تنبيه كننـده و تنبيـه شـونده هزينـه     مي كند تنبيه را ايفا 

بدين ترتيب افراد منافع بلندمدت همكاري و صداقت را بـه منـافع كوتـاه مـدت حاصـل از      . دارد

و معـامالت پيـدا    2مي دهند و لذا عنصري براي خود تضميني در معاهدات فريب و دغل، ترجيح 

  .مي شود 

لي مقاله، شناخت بازيهاي تكراري و ابعاد و نتايج آن در كنشگر سـبب  طبق چهارچوب تحلي

بنابراين با اطمينان مي تـوانيم ادعـا كنـيم    . ايجاد انگيزه تعامل و رعايت وجوه اخالق خواهد شد

عنوان يك قاعـده  در توليد كنندگان وتبديل آن به) كژگزيني و كژمنشي(كه عدم رعايت اخالق 

عدم بينش اقتصادي و شناخت ابعاد و نتايج بازي اكثريت كنشگران يـا  عمومي و هنجار، نشانگر 

  . عاملين اقتصادي است

  

  

                                                                                                               
1. Game theory  
2. Self- Enforcing Agreements  
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  ) اصل تعادل كيفيت(غلبه اكثريت بر اقليت ) ج

اگر بينش اقتصـادي و متعاقـب آن رعايـت اخـالق در اقتصـاد فقـط در عـده قليلـي از عـامالن          

اقتصادي باشد بنا به اصل انتخاب معكوس زيان اقليتي كـه متعهـد بـه رعايـت اخـالق هسـتند       

دوچندان خواهد شد و در نهايت يا آنها را از دايره توليد خارج يا مجبور به عـدم رعايـت اخـالق    

از طرفـي اگـر عـدم رعايـت اخـالق در اكثريـت كنشـگران        . دايره توليد خواهد كردبراي بقا در 

اقتصادي به صورت قاعده درآيد، كنترل و جلوگيري آن از طـرف قـانون غيـر ممكـن يـا بسـيار       

  . هزينه بر است

براي تبيين بحث فوق نيز به استناد به بحث نظري بايد دو مورد را بـه اثبـات برسـانيم؛ اول،    

  . ه اكثريت كنشگران بي اخالق بر اقليت اخالق مدار و دوم، مساله انتخاب معكوسمساله غلب

  

  تعادل كيفيت  .4

مي خواهيم ببينـيم  . مدلي را در نظر مي گيريم كه كيفيت به وسيله توليد كنندگان تعيين شود

ده كه چطور تعادل كيفيت در اين مدل ساده بازار تعيين مي شود؛ فرض كنيم دو نوع توليد كنن

مصرف كننـدگان  . كاال وجود دارد و هر مصرف كننده مي خواهد فقط يك كاال را خريداري كند

و امكـان  . دالر ارزش گذاري كرده اند 8دالر و كاال با كيفيت پايين را  14كاال با كيفيت عالي را 

  .ها از كيفيت كاال باخبر شدندارد كه در فروشگاه

ليد كننده كاالي با كيفيت و بعضي توليد كننـده بـا   فرض كنيد بعضي از توليد كنندگان، تو

همچنين در نظر بگيريد كه براي هردو توليد كننده هزينه توليد هـر كـاال   . كيفيت پايين هستند

چه انتظاري داريـم كـه تعـادل كيفيـت كاالهـاي      . دالر باشد و بازار رقابت كامل نيز باشد 5/11

  توليد شده چه باشد؟

نندگان كيفيت كاالهاي قابـل دسـترس در بـازار را بـه وسـيله      فرض مي كنيم كه مصرف ك

باشـد آنگـاه    qاگر سهم كـاالي بـا كيفيـت بـاال     . متوسط كيفيت فروخته شده ارزيابي مي كنند

  .بپردازند P=14q+8(1-q) مصرف كنندگان مايل هستند كه براي يك كاال 

  :سه حالت قابل مشاهده است

در ايـن حالـت مصـرف كننـدگان     . اول اينكه، فقط توليد كنندگان كيفيت پايين توليد كنند

دالر اسـت،   5/11ولـي هزينـه آن   . دالر براي يك كاالي متوسـط بپردازنـد   8مايل هستند فقط 

  . بنابراين فروشي وجود نخواهد داشت
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وليـد كننـدگان مـي    دوم اينكه، فقط توليد كنندگان كيفيت باال توليد كنند در اين حالـت ت 

مصرف كنندگان مايل بـه  . دالر پايين بياورند 5/11توانند رقابت كنند و قيمت را تا هزينه نهايي 

  . شوندبنابراين آنها با مازاد مصرف كننده مواجه مي. دالر هستند 14پرداخت 

 5/11كند كـه قيمـت   در اين حالت رقابت تضمين مي. سوم اينكه، هر دو كيفيت توليد شود

دالر را  5/11بنابراين، كيفيت متوسـط حـداقل ارزش بـراي مصـرف كننـدگان برابـر       . الر باشدد

  :اين بدين معني است كه بايد داشته باشيم. خواهد داشت
                                                                       14q + 8(1-q) ≥ 11/5  

بـدين معنـي اسـت كـه اگـر         q= 7/12صادق است  كه در اين نامساوي  qكمترين مقدار 

دالر مـي   5/11 از توليد كنندگان با كيفيت باال باشند مصرف كنندگان حاضر به پرداخـت  12/7

  . باشند

بنابراين مي توانيم با استناد به بحث فوق بگوييم در صـورتي كـه اكثريـت توليـد كننـدگان      

د نيز يا از دايره توليد بـه سـبب ضـرر و زيـان     متعهد به رعايت اخالق نباشند الجرم اقليت متعه

ناچار ماننـد ديگـران اخـالق را در توليـد لحـاظ      ناشي از توليد خارج شده يا براي ادامه توليد به

  . كنندنمي

فرض كنيد هر توليد كننده بتواند كيفيت كااليي را كـه  . حال مي توانيم كمي مدل را تغيير دهيم

دالر بـراي   11دالر براي كاالي با كيفيـت بـاال و    5/11ينه اي معادل توليد مي كند انتخاب كند و هز

  در اين حالت چه اتفاقي خواهد افتاد؟. كيفيت پايين داشته باشد

 q >1باشـد     qفرض كنيم نسبتي از توليدكنندگĤنكه كاالي با كيفيت باال انتخاب مي كنند

رقابتي را بـاور داشـته باشـد و اعتقـاد     اگر شرايط . ، يكي از توليد كنندگان را در نظر بگيريم0>

داشته باشد كه تأثير قابل اغماض بر قيمت و مقدار بازار دارد، آن وقت هميشه مـي خواهـد كـه    

از آنجا كه به فرض توليد كننده سـهم كـوچكي از بـازار را    . فقط كاال با كيفيت پايين توليد كند

و ترجيح مي دهـد محصـول پرسـودتر توليـد     دارد، تأثيرش را بر بازار ناديده مي گيرد و از اين ر

  . كند

. هر توليد كننده به اين طريق استدالل مي كند و فقط كاال با كيفيت پايين توليد مي شـود 

دالر بپردازنـد،   8اما مصرف كنندگان فقط مايل هستند براي هـر كـاال بـا كيفيـت پـايين فقـط       

بـه  . ادل، توليد صفر كاال با هر كيفيتي استيا به عبارت بهتر تنها تع. بنابراين تعادلي وجود ندارد

  . عبارتي امكان توليد محصول با كيفيت پايين، بازار را براي كيفيت خوب كاال ناكارا كرده است
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دالر قيمـت   5/11تـا كمتـر از    11حال اگر كاالي با كيفيت پايين را مصرف كنندگان بـين  

و توليد كنندگان با كيفيت باال يـا از  . شدگذاري كنند، فقط كاالي با كيفيت پايين توليد خواهد 

  .دايره توليد خارج يا مجبور به توليد كاال با كيفيت پايين خواهند بود

همه آنچه در مثال باال ذكر كرديم مي بايست در مورد توليد كننـدگان مركبـات نيـز صـدق     

سـبب پـايين    نمايد كه چگونه تقلب در بسته بندي، بازار را براي كاالي خوب خراب مي كنـد و 

  .آمدن قيمت و كاهش منفعت توليدكنندگان مي شود

  

  عدم تقارن اطالعات و انتخاب معكوس يا كژ گزيني    . 5

انتخاب معكوس به حالتي گفته مي شود كه اقالم با كيفيت پايين، اقـالم بـا كيفيـت بـاال را بـه      

در حقيقـت خريـداران   . خاطر هزينه باالي كسب اطالعات در مورد كيفيت كـاال پـس مـي زنـد    

انتخاب بدون تورش و نااريبي از كاالها به دست نمي آورنـد و در نتيجـه يـك انتخـاب معكـوس      

مساله انتخاب معكوس مي تواند آنقدر جدي باشد كه بازار را كامالً خراب كنـد و  . خواهند داشت

  . از بين ببرد

فرض كنيد خريدار با توجه به نامتناهي بودن بازي براي خريـد رجـوع مـي كنـد و مـا سـه       

  :مرحله از خريد خريدار را در نظر مي گيريم

منظور از خريدار، در اين مثال، خريداري است كه بـه عنـوان واسـطه بـين توليـد كننـده و       

مصرف كننده به صورت عمده خريد مي كند و امكان بررسي بيشتر براي تعيين كيفيت كاال بـه  

  . علت نوع بسته بندي و تعداد زياد وجود ندارد و يا هزينه بر است

ول پـس از خريـد متوجـه مـي شـود كـه مركبـات        در نظر بگيريد خريدار فوق در مرحلـه ا 

خريداري شده با توجه به تقلب صورت گرفته شده روي جعبه بسته بنـدي و زيـر جعبـه بسـته     

بندي همخواني ندارد و مثالً در روي بار مركبات درشـت و بـا كيفيـت و در اليـه وسـط و اليـه       

با ايـن ذهنيـت بـراي خريـد      زيرين مركبات متوسط و با كيفيت معمولي وجود دارد، بنابراين او

  .دالر ارزش گذاري مي كند   Aهاي بعدي

دالر خريـد را انجـام مـي دهـد و پـس از خريـد         Aگذاري در مرحله دوم با توجه به ارزش

متوجه مي شود اليه سطحي مركبات درشت اليه دوم و وسط مركبات متوسـط و در اليـه سـوم    

گـذاري  ناً او استراتژي خود را تغيير داده و ارزشمطمئ. مركبات نامرغوب و بسيار ريز وجود دارد

  . گذاري خواهد كرددالر ارزش  A – (b)قبلي را تغيير خواهد داد  و 
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خريد بعدي را انجام خواهـد داد و مجـدداً     A – (b)گذاري در مرحله سوم با توجه به ارزش

يـه سـطحي مركبـات    گذاري او اشتباه بوده اسـت و در ال پس از خريد متوجه مي شود كه ارزش

بنـابراين او بـاز   . درشت و با كيفيت و در اليه وسط و زيرين كالً نامرغوب و بسيار ريز بوده اسـت 

-را برخواهـد گزيـد و از ارزش     A – (b+c)گذاري خود را تغيير خواهـد داد و اسـتراتژي   ارزش

سط مشاهدات خـود  در مراحل بعدي او متو را كسر خواهد كرد و   (b+c)دالر    Aگذاري اوليه 

  . را در نظر نمي گيرد بلكه بدترين حالت موجود را انتخاب مي كند

  =3/[A+A- (b) + A- (B+C)]متوسط مشاهدات 

  =A- ( b+c) بدترين حالت مشاهده شده در سه مرحله  

گذاري خريداران با توجه به تقلب صـورت گرفتـه در   با توجه به اصل انتخاب معكوس، ارزش

  . وقف و قيمت محصوالت به طور كلي كمتر از حد معمول تعيين خواهد شدبدترين حالت مت

  

  عدم پشتيباني از طرف قانون  . 6

نكته بعدي كه بايد به آن اشاره كنيم اين است كه مواردي در اقتصاد وجود دارد كـه يـا قـانوني    

نشـده اسـت تـا    براي آن تعريف نشده و يا اينكه پديده اي نوظهور بوده و قبال مانند آن مشاهده 

موارد قانوني براي آن تعريف شود و يا اينكه ورود موارد قانوني در آن غير ممكن يا بسيار هزينـه  

تـر  اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه نقش و اهميت ورود اخالق در اقتصاد را روشن. بر است

  .تر مي كندو محكم

  

  در توليد ) كژگزيني(يراخالقيكننده بر اثر ورود پديده غپروسه كاهش نفع توليد . 7

به تفصيل در مورد چگونگي ورود پديده غير اخالقي در توليد سخن گفتيم و با استناد به بحـث  

هاي نظري پذيرفته شده ثابت نموديم كه بر اساس اصل تعادل كيفيـت توسـط توليـد كننـده و     

  .انتخاب معكوس توسط خريدار منفعت توليد كننده كاهش پيدا مي كند

ه فريب شامل سرت، بسته بندي مجدد و روبار زدن بسته بندي مركبات است؛ بنـابراين  هزين

  :سود جديد شامل

(F- (T+Z) = I'                   )3(  

  :از آنظرف در بازي تك مرحله اي افزايش قيمت بر اثر ظاهر سازي و فريب شامل

F+ (e) - (T+Z) = I'+ (e)                )4(  
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و اصل انتخاب معكوس قيمتها با افت شـديدي  ) نامتناهي(ه تكراري بودن بازي اما با توجه ب

مواجه خواهد شد و در مراحل بعدي قيمت كاال نسبت به قبل از ورود پديـده غيـر اخالقـي نيـز     

  .كمتر خواهد شد

بنابراين نه تنها در مراحل بعدي قيمتها افزايش نمي يابد بلكه كاهش شديدتري نسـبت بـه   

  .د داشتگذشته خواه

F+ (-e) - (T+Z) = I'+ (-e)                 )5(  

  :بنابراين

  :احتماال e+و افزايش قيمت ) z(در بازي يك مرحله اي به دليل افزايش هزينه فريب 

                            I ≤ I'   
ناشـي از انتخـاب   (و كـاهش قيمـت   ) z(اما در بازي نامتناهي به دليل افزايش هزينه فريـب  

  :اe–) معكوس

I  ≥ I'   
  :حال اگر ارزش فعلي و آتي بازي چند مرحله اي را باهم مقايسه كنيم

....)]( I')1[()]( I')1[(] I'[ 2
+−+++−++++ erere         )6(  

....)1()1[()1( 32
+++++++ IrIrIrI            )7(  

 I'>I         چون 

     بنابراين

....)1()1[()1(
32

+++++++ IrIrIrI
>           )8(  

....)]( I')1[()]( I')1[(] I'[
2

+−+++−++++ erere     
مي توانيم با اطمينان بگوييم در بلند مدت منفعت توليد كننده با عدم رعايت اخالق باتوجه 

به تكراري بودن بازي و چند مرحله اي بودن  و افزايش هزينه هـاي فريـب و همچنـين كـاهش     

) عقالنيـت دورانـديش  (اين مـورد   قيمت در اثر انتخاب معكوس كاهش مي يابد و شناخت او در

  . مي تواند او را به رعايت اخالق تشويق كند

  

  نتيجه گيري  جمع بندي و 

در اين مقاله با استفاده از ادبيات بينش اقتصادي، نظريه تعادل كيفيت، نظريه بازيهاي تكـراري،  

مساله خوشنامي و همچنين نظريه اطالعات ناقص و انتخاب معكوس ثابت نمـوديم كـه چگونـه    

در ابتـدا عـدم   . عدم رعايت اخالق در توليدكننده سبب كاهش منفعت بلند مدت او خواهد شـد 
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دي درمورد بازيهاي تكراري و خوشنامي اكثريت توليد كننـده هـاي مركبـات سـبب     بينش اقصا

شد و با توجه بـه  ) روبار زدن(ورود  پديده غيراخالقي و كژمنشي فريب مصرف كننده يا خريدار 

نظريه تعادل كيفيت به ساير توليدكنندگان اخالق مـدار سـرايت نمـود و بـازار بـراي كـاالي بـا        

د و نهايتاً با توجه به استراتژي خريداران بر اساس نظريـه اطالعـات نـاقص و    كيفيت را ناكارا نمو

انتخاب معكوس منجر به كاهش قيمت مركبات گرديد و در بلند مدت منفعـت توليـد كننـده را    

  .كاهش داد

در كنشـگران يـا عـاملين    ) اخالق منفعـت بنيـان  (در خاتمه باور و بينش معطوف به منفعت 

-ين روش ها براي الزام مالحظات اخالقي در اقتصاد و افزايش منفعت مياقتصادي، يكي از بهتر

باشد و در اين راستا، كليه كنش هاي عاملين اقتصادي بر مبنـاي مالحظـات اخالقـي بـا آمـوزه      

  . هاي اقتصاد اسالمي همخواني دارد
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