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جایگاه کارآمدی اقتصادی در حقوق ورشکستگی
افشین

مجاهد1

 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی -مدرس دانشگاه آزاد اسالمی یزد و دانشگاه دارالعلم

چکیده
امروزه پيشرفت سریع فناوری و تغييرات محيطی وسيع ،شتاب فزایندهای به اقتصاد بخشيده و رقابت روز افزون مؤسسات،
دستيابی به سود را محدود و احتمال وقوع ورشکستگی را افزایش داده است .با توجه به رقابت های روز افزون شرکتها برای
حداکثر کردن سود و به دست آوردن سهم بازار توانایی شناسایی وضعيت شرکتها و پيش بينی بحران مالی در آنها از اهميت
باالیی برخوردار است .سرمایهگذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پيش بينی ورشکستگی شرکتها دارند ،زیرا در
صورت ورشکستگی هزینههای زیادی بر آنها تحميل میشود .یکی از راههایی که میتوان با استفاده از آن به بهرهگيری
مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و تخصيص بهتر منابع کمک کرد ،پيش بينی بحران مالی یا ورشکستگی است .فضای کالن
اقتصادی نيز فضای کسب و کار شرکتها را به شدت تحت تأثير قرار میدهد .الگوهای پيش بينی ورشکستگی یکی از ابزارهای
برآورد وضع آینده شرکتها است .وجود بحرانهای مالی )ورشکستگیها) در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است و
هزینههای اقتصادی آن نيز بسيار زیاد است .هزینههای اقتصادی هنگفت ورشکستگی ،توانایی پيش بينی و جلوگيری از وقوع
آن را از اهميتی اساسی برخوردار میسازد ،چرا که این جنبه غير منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناکتر
میسازد .توسعه فعاليتهای اقتصادی و رونق فضای کسب و کار در کشور موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و کاهش ورشکستگی
شرکتها خواهد شد .همچنين در شرایط ثبات اقتصادی اعتماد و توجه سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری در کشور
افزایش خواهد یافت .اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است ،احتمال ورشکستگی بيشتر میشود.
واژههای کلیدی :کارآمدی ،اقتصاد ،حقوق ورشکستگی ،بازسازی ،اداره تصفيه.
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مقدمه
تحليل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبيين این است که با ابزارهای علم اقتصاد و به ویژه اقتصاد خرد ،راهکارهای
حقوقی را تبيين نماید که با کمترین هزینه ،باالترین کارایی و بيشترین مطلوبيت را ایجاد نماید .برای وجود اقتصادی پویا و
قدرتمند که اسباب توسعه همه جانبه جامعه را فراهم کند ،نياز به نهادها و قواعد حقوقی کارآمدی است که افراد در امنيت
کامل با حداکثر مطلوبيت به فعاليت اقتصادی بپردازند و با کمترین هزینه بيشترین نفع برای جامعه تأمين شود .هزینههای
اقتصادی باالی ورشکستگی ،توانایی پيش بينی و جلوگيری از وقوع آن را از اهميتی اساسی برخوردار میسازد( .موسی پور اصل،
 )4 ،1395اهميت مقوله ورشکستگی را میتوان از سه دیدگاه اقتصادی ،سياسی و اجتماعی مورد بررسی قرار داد .از لحاظ
دیدگاه اقتصادی ،رخداد ورشکستگی یک پدیده نامطلوب در اقتصاد میباشد .ورشکستگی هنگامی رخ میدهد که بنگاههای
اقتصادی از بازپرداخت دیون خود ناتوان گردند .با وقوع رکود اقتصادی در یک کشور شاهد هستيم که موجهای ورشکستگی در
ميان صنایع یکی پس از دیگری اتفاق میافتد .ایران نيز از این قضيه مستثنی نيست .عالوه بر آن با توجه به تحریمهای بين
المللی در صورت وقوع رکود ناشی از سيکلهای اقتصادی احتمال رخداد ورشکستگی در ميان صنایع افزوده میگردد .به دست
آوردن دانش و آگاهی نسبت به یک پدیده ابزاری است برای جلوگيری از وقوع و مقابله با نتایج نامطلوب آن .از این رو اهميت
تحقيق و پژوهش در مورد ورشکستگی و عوامل مؤثر بر آن امری غير قابل انکار است .از لحاظ دیدگاه سياسی ،دولتها با اجرای
سياستهای مالی و پولی خود سعی در جلوگيری از وقوع رکود و به راه افتادن موج های ورشکستگی دارند .در کشورهای توسعه
یافته با محاسبه ریسک ورشکستگی برای صنایع ،هميشه خود را یک گام جلوتر از رکود نگه میدارند و در صورت وقوع
ورشکستگی صنایع آماده مقابله با نتایج آن باشند .دولت آمریکا و اتحادیه اروپا با اعطای وامهای کالن به صنایع توليدی و ارائه
سياستهای حمایتی سعی در حفظ چرخه توليدی و سپری کردن شرایط رکودی دارند .از لحاظ دیدگاه دیدگاه اجتماعی ،وقوع
ورشکستگی تأثير بسيار بدی بر روی افرادی که در صنعت ورشکسته مشغول به کار هستند خواهد گذاشت .پس از ورشکستگی
عوامل توليد شغل خود را از دست میدهند که باعث به وجود آمدن تبعات ناگوار اجتماعی خواهد شد .بنابراین ورشکستگی
نهادی حقوقی ـ اقتصادی است که دنبال این واقعه ،فعاليتهای اقتصادی تاجر متوقف میشود و این امر تأثيری مستقيم در
وضعيت اقتصادی یک کشور دارد( .محمدزاده وادقانی و همکاران )569 ،1400 ،با توجه به ماهيت موضوع ،تحقيق حاضر از
لحاظ هدف ،کاربردی ،از لحاظ روش تحقيق ،به صورت نظری میباشد و روش گردآوری اطالعات کتابخانهای بوده و روش
تجزیه و تحليل و جمعبندی به صورت توصيفی خواهد بود.
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1ـ مفهوم کارآمدی اقتصادی
یکی از مهمترین محورهای مورد توجه صاحبنظران حقوق و اقتصاد و در عين حال یکی از دغذغههای اصلی اقتصاددانان،
مسئله کارآیی است .با وجود اینکه این موضوع خاستگاه اقتصادی دارد ،اما کاربرد آن در بسياری از دیگر رشتهها وسيع و
جایگاه آن در رشته حقوق و اقتصاد محوری می باشد و یکی از عناصر متمایز کننده اقتصاد از دیگر علوم و معارف خصلت
کارایی است ،اما کاربردهای فراگيرتری نسبت به اقتصاد را داراست .اگر گفته شود کارایی هسته اصلی تحليل اقتصادی حقوق را
شکل می دهد ،سخنی به گزاف بيان نگردیده است .در تحليل اقتصادی ،کارایی هم هدف و هم وسيله رسيدن به هدف است .از
این رو اهميت تبيين آن بيش از پيش آشکار میشود .با وجودی که منشاء کارایی در قالب اقتصاد خرد مطرح و تأکيد میشود،
اما کارایی و کارامدی هم جایگاه اقتصاد خردی دارد و هم سازگاری کافی با اقتصاد کالنی .به طور کلی هر فرد ،دستگاه،
سازمان ،فعاليت ،نظام و ترتيباتی که با فرض ثبات سایر چيزها به سوی بهترین و بيشترین استفاده از امکانات خود پيش برود و
تالش کند زمينه رضایتمندی کارگزاران و عوامل مربوط به ترتيبات فوق الذکر را فراهم نماید .اقداماتی را به سوی کارآیی و
کارآمدی آغاز کرده است .هرجا یک ترتيبات توانست از اتالف منابع جلوگيری کند و موقعيتهای غيرمطلوب را به سوی
افزایش رضایت بخشی و مطلوب به پيش برد ،در آنجا بحث از کارایی و کارامدی مطرح است .چون کارایی و کارامدی خود یک
هدف ارزشمند ،مطلوب و رضایت آفرین است که با بسياری از عناصر و پدیدههای مرتبط با وضعيت بهينه ،همساز بوده و در
مواردی بر آن منطبق است .کارایی زمانی د ر قالب مصرف انفرادی مطرح است و بيشتر برای خانوادهها اهميت دارد و گاهی در
توليد مورد بحث واقع می شود و با بنگاه و عرضه کننده پيوند دارد و هم با کارکرد دولتمردان سر و کار دارد و زمانی هم در کل
اجتماع مورد نظر است که با رفاه اجتماعی و توابع رفاه مربوطه ارتباط دارد .کارایی گاهی در سطح ملی است و زمانی هم در
سطح بين المللی ،گاهی هم با ساماندهی ،مدیریت ،نظارت و هدایت تشکيالتی سازمانها و دستگاهها پيوند میخورد .در نتيجه
این عنصر هم با افراد و واحدهای بخش خصوصی مربوط است و هم با کارگزاران و مدیران بخشهای دولتی و هم با تعاونیها و
مؤسسات غيردولتی و دیگر هسته های سازمانی پيوند دارد و هم دغدغه رفاه کل جامعه به آن مربوط است .به این معنا که هم
به ساختارها ،بازارها و سازمانها و هم به افراد ،خانوارها و بنگاه ها مربوط است .لذا زمانيکه مصرف کننده با توجه به امکانات و
خطر بودجه اش بهترین استفاده از منابع در دسترس را به وجود میآورد ،کارایی در مصرف تحقق یافته است( .عبدی،1391 ،
 ) 37بدیهی است وقتی کاالی خوب و مرغوب به قيمت مناسب بر اساس قواعد اقتصادی در بازار وجود دارد و مصرف کننده نيز
با آگاهی و با توجه به نيازها و مصالح شخص خود و با عنایت به محدودیت بودجهاش به انتخاب سبد مورد نظر از آن نوع کاالها
و خدمات مبادرت می ورزد به صورتی کارامد عمل نموده است .پس کارامدی در مصرف رضایت بخشی مصرف کننده را به
همراه دارد .یک پيش فرض اساسی در نظریه کارامدی به طور خاص و دیگر نظریههای اقتصادی به طور کلی مطرح است و آن
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ثبات دیگر شرایط میباشد .به عنوان مثال ،در هر نوع تحليل مربوط به کارامدی اقتصادی فرض میشود ،نوعی اوضاع عادی در
ال کاالی توليد شده دارای استاندارد قابل قبول اقتصادی است .نظام
یک قالب استاندارد در عرصههای مرتبط فراهم می باشد .مث ً
قيمت گذاری بر اساس معيارهای اقتصادی طراحی شده و حقوق و مقررات مربوط به کاالها و خدمات رعایت میشود.
دخالتهای غيرقانونی منطقی از سوی مراجع و مجامع رسمی صورت نمیگيرد و تغييرات و تحوالت اقتصادی به گونهای است
که عرضه مورد مطالعه را با خطرات و نابسامانی جدی مواجه نمی سازد .در هر صورت کارامدی مصرف ،از منظر خانوارها و با
پذیرش فرض فوق الذکر بر نوعی رضایتمندی و کسب رفاه انطباق دارد که منجر به رفاه برای توليد کننده و نهایت ًا سودآوری
بنگاه توليد می شود .اما از لحاظ فنی ،زمانی یک فرایند توليدی کارامد خوانده میشود که یکی از دو شرط مقرر در آن محقق
شود 1 :ـ نتوان با هزینه کمتر یا با کارکرد منابع کمتر ،همان ميزان محصول را به دست آورد 2ـ نتوان با همان ميزان نهاده،
محصول بيشتری توليد کرد.
2ـ افزایش کارآمدی
بحران ورشکستگی از این منظر که مستلزم مدنظر داشتن جوانب اقتصادی و مدیریتی است ،باید فراتر از مرزهای حقوق
خصوصی و حقوق ورشکستگی مدیریت شود چرا که مقررات خصوصی ورشکستگی اغلب در راستای حفظ حقوق غرما تنظيم
شده و کمتر متعرض حمایت از فعاليت تجارتی میشود( .صادقی و عباس پور )173 ،1400 ،هدف این آیين حداقل کردن
هزینههای اجتماعی ،به رسميت شناختن مذاکرات بازسازی داوطلبانه و تشویق و تسهيل استفاده از آیين غير رسمی است.
برای تضمين و افزایش کارآمدی آیين پيش بسته ورشکستگی باید چند نکته در حقوق ورشکستگی در نظر گرفته شود:
 -1حفاظت از منافع مذاکرات بازسازی داوطلبانه ،هنگامی که اکثریت بستانکاران با طرح موافق هستند.
 -2حداقل کردن زمان صرف شده برای رسيدگی به دادخواست پيش بسته ورشکستگی و تأیيد یا رد آن .در واقع بهتر
است در قانون یک بازه زمانی تعيين شود و شرایطی نيز لحاظ گردد که در صورت تشخيص دادگاه رسيدگی کننده،
مدت ،قابل تمدید باشد.
 -3اطمينان از اینکه طرح بازسازی از توافق ناشی از مذاکرات منحرف نشود.
 -4متعهد و ملزم ساختن بستانکاران مخالف در هر طبقه به پذیرش طرح با رعایت حقوق قانونی آنها.
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 -5ملزومات بازسازی کامل از جمله حفاظت الزم از اموال بنگاه اقتصادی و توقف اجرای مطالبات ،که البته در دوره ای
کوتا ه باید اجرا شود .به طور کلی اصل بر اعمال قواعد بازسازی کامل بر پيش بسته ورشکستگی است ،مگر اینکه با
هدف آیين پيش بسته ورشکستگی در تضاد باشد و سبب افزایش هزینه و زمان صرف شده گردد.
 -6وجود حق اعتراض هر ذینفع نسبت به شرایط شکلی الزم برای انجام مذاکرات مانند اطالع رسانی از زمان برگزاری
جلسات ،فرآیند مذاکرات ،تشریفات رأیگيری و در هر فرضی که امکان تضييع حق وجود دارد .تمام مواردی که بر
اساس آن میتوان به آیين اعتراض کرد باید در قانون احصا شود.
 -7اجرای آیين به طور بهينه مستلزم وحود دادگاههای کارآمد است.
3ـ ضرورت وجود نظام ورشکستگی
برای درک وجود نظام ورشکستگی و کارامدی واقعی ،ابتدا باید به این توجه کرد و حالتی را در نظر گرفت که قوانين ورشکستی
وجود نداشته باشد .اگرچه در برخی از قوانين بدهکار و بستانکار میتوانند از طریق مذاکره به توافق برسند و در حالت
ورشکستگی قرار نگيرن د ،با این وجود نتيجه این مذاکره تحت تأثير این مطلب است که اگر مذاکرات به شکست بيانجامد،
قوانين ورشکستگی اعمال می شود .در واقع قوانين ورشکستگی نتيجه مذاکرات و یا هر اقدام دیگر حقوقی را قابل پيشبينی
میکند .برای هر بستانکاری مطلوبيت دارد که مطالباتش را به ط ور کامل دریافت کند .هنگامی که بنگاه بدهکار دچار بحران
مالی میشود و خطر توقف و ورشکستگی احتمالی وی پيش می آید .طبيعی است که هر بستانکار در راستای حفظ منافع خود
اقدام به توقيف و بازداشت اموال بنگاه بدهکار کند .بدین گونه یک مسابقه بر سر جمع آوری اموال بدهکار ایجاد میشود.
هنگامی که رقابت بر سر تصاحب اموال آغاز میشود ،هر بستانکار ميزانی هزینه میکند تا بتواند مطالباتش را وصول کند.
بستانکاران متعدد هزینههای زیادی را متحمل میشوند و این هزینهها مجدد ًا خود یک هزینه اضافی هستند.
در چنين شرایطی بدهکار نيز در مقابل جمع آوری اموالش از خود دفاع میکند که این دفاع نيز دارای هزینه است و برآیند
چنين کنش و واکنشهایی کل مبلغی که بستانکاران میتوانند تخصيص یابد را کاهش میدهد)Rasmussen,2000, 4( .
اگر بستانکاران بتوانند با یکدیگر مذاکره و به توافق برسند که از وسایل جبران خسارت شخصی صرفنظر کنند و یک نظام جمع
آوری اموال را برگزینند ،هزینهها به طور قابل توجهی کاهش می یابد و مانند آن است که یک شخص در دادگاه یک دعوا اقامه
و یک هزینه صرف میشود .از سوی دیگر اموال بدهکار تجزیه نشده ،به گونهای بهينه بر اساس شرایط بنگاه و تصميم دادگاه
استفاده میشود .همه بستانکاران جمعاً به ميزانی مطالبات خود را دریافت می کنند که در صورت کارآمدی سایر اقدامات،
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ميزان متوسط دریافتی طلب بستانکاران بيش از زمانی خواهد بود که جداگانه قصد مطالبه طلب خود را داشتند و همچنين
هزینههای ا جتماعی اقدام دست جمعی بستانکاران در اقامه دعوا و جمع آوری اموال بستانکار از حالتی که به طور انفرادی اقامه
دعوا کرده و سبب ایجاد هزینه های متعدد دادرسی جذب شوند به مراتب کمتر خواهد بود .البته باید پذیرفت در عمل اقدام و
جمع آوری دسته جمعی اموال توسط بستانکاران به سختی اتفاق میافتد .فروضی که مطرح شد در صورتی است که بستانکاران
دارای اطالعات کامل بوده و کامالً به طور عقالیی رفتار کنند .به بيان دیگر این یک نتيجه عملکرد کارآمد است ،نه نتيجهای که
لزوماً واقع شود.
4ـ اهداف نظام ورشکستگی کارآمد
تحليل اقتصادی حقوق ورشکستگی در پی آن است که مشخصات یک نظام ورشکستگی بهينه را تعيين کند .به بيان دیگر،
ارائه چه تعهدی از سوی بدهکار این اطمينان را به بستانکاران می دهد که در صورت ورشکستگی بنگاه بدهکار ،ارزش اموال
بنگاه ،بيشترین ارزش مورد استفاده را داشته باشد و این مطلوبيت را برای بستانکاران ایجاد که در پروژههای فعلی
سرمایهگذاری و از خطر آن صرفنظر کنند .اهداف یک نظام ورشکستگی بر اساس نظریات تحليل اقتصادی حقوق سه مورد
است1 :ـ کارآمدی 2ـ تعادل ميان منافع افراد ذینفع 3ـ حداقل کردن هزینهها 4ـ دسترسی به اطالعات( .بنی اسدی،1390 ،
 )39یک نظام ورشکستگی باید به سمتی حرکت کند که کارآمد باشد .لذا باید در زمينه حقوق ورشکستگی قوانينی وضع کرد
که بيشترین رضایتمندی از آن حاصل شود و یک نظام کارآمد ورشکستگی را ایجاد کند .یک نظام ورشکستگی کارآمد ،عالوه
بر اینکه شرایط بيشينه کردن اموال بنگاه را فراهم میکند ،باید بتواند ميان منافع افراد ذینفع توازن و تعادل برقرار کند .تئوری
توسعه حقوق ورشکستگی نيازمند درک سه نوع کارآمدی است)Gutierrez et al, 2006, 4( :
1ـ کارآمدی پيشاپيش :متمرکز بر روی اقدام ات مدیران و سهامداران است که تصميمی بر خالف منافع بستانکاران گرفته نشود
و پيش از اینکه نشانه ای از وجود بحران مالی در بنگاه بدهکار را تشویق به انجام و اتمام تعهد کند .ظاهراً مهمترین علت اینکه
یک شرکت به جای اینکه مثالً با انتشار سهام سرمایهاش را افزایش دهد ،با استقراض این کار را میکند ،آن است که سرمایه در
گردش آینده خود را هم اکنون مورد استفاده قرار دهد .برای اینکه چنين تعهدی الزامآور باشد ،بایستی که نقض تعهد عواقبی
در پی داشته باشد( .هرت)87 ،1385 ،
2ـ کارآمدی موقت :مربوط به دوران پيش از ورود بنگاه به ورشکستگی است .هنگامی که شرکت دچار بحران مالی است .در این
وضعيت زنجيرهای از هزینهها وجود دارد که حقوق کارآمد باید از آن جلوگيری کند .مثال این مورد حالتی است که بدهکار
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دست به اقدامات گوناگونی می زند تا وقوع ورشکستگی را به تأخير اندازد .همه این عوامل موجب افزایش هزینه و در نتيجه
کاهش کارآمدی است .سرمایهگذاری های غير بهينه ،رجحان برخی بستانکاران بر بستانکاران دیگر از این قبيل است .مدیران
یک بنگاه اقتصادی برای حفظ شغل خود ورشکستگی را به تأخير میاندازند .یک نظارت ناکارآمد بر مدیران در چنين شرایطی
برای وضعيت ب نگاه خطرناک است .این وضع نتيجه یک بنگاه ناکارآمد است که مدیریت غيرمسئول و سهامداران هيچگونه
نظارتی بر آن ندارند .در حالی که در صورت پيشبينی نظارت بهينه در اساسنامه ،آنچه روی میدهد نظارت سهامداران و در
صورت عدم کارآمدی مدیریت یا سوء مدیریت ،فوراً منجر به تغيير مدیریت میشود .در این حالت نيز عالوه بر مسئوليت
مدیران متخلف ،بخشی از مسئوليت باید متوجه سهامداران باشد ،زیرا آنها در نظارت بر مدیران کوتاهی کردهاند3 .ـ کارآمدی
نهایی :استداللی محکم مبنی بر اینکه یک نظام ورشکستگی بایستی متضمن یک نتيجه نهایی کارآمد باشد وجود دارد .یعنی
بایستی ارزش کل را که قابل تقسيم ميان بدهکار و بستانکاران و احتماال سایر اشخاص ذینفع مثل کارگران می باشد حداکثر
کند .به بيان دیگر اینکه ،کدام راه کار می تواند ارزش بنگاه را به حداکثر ممکن برساند .راه کارهایی باید برگزید که منابع بنگاه
را به شکل بهينه تخصيص دهد ،و بدین شکل نسبت ستانده ها به داده ها در باالترین ميزان ممکن قرار گيرد که نتيجه آن
کارآمدی نهایی است .شرکا و افراد ذینفع در آیين توقف باید انگيره قوی داشته باشند که ارزش اموال را به حداکثر برسانند .به
گونه ای که این مسئله توزیع باالتری بين بستانکاران را سبب می شود و اثرات منفی ورشکستگی را کاهش دهد .از همين رو
قوانين ورشکستگی باید به گونه ای تنظيم شود که تالش افراد ذینفع در آیين برای بيشينه کردن ارزش اموال بنگاه ،دارای
مطلوبيت باشد .البته همانگونه که بيان شد بخشی از کارآمدی منوط به ضمانت اجرای تخلف مدیران و سهامداران و در برخی
شرایط بستانکاران است ،که این ضمانت اجراها کاالی بد محسوب و تقاضایی برای آن وجود ندارد و افراد تالش می کنند که از
آن پرهيز کنند ،در مقابل قانون ورشکستگی میتوان با در نظر گرفتن راهکارهایی ،به افراد ذینفع که در راستای اجرای قوانين
کارآمد ورشکستگی اقدام ،و نتيجه آن بيشينه کردن ارزش اموال محسوب میشود ،پاداش دهد .نمونه این امر حالتی است که
براساس قوانين ورشکستگی در صورت تقسيم دارایی بنگاه ،به سهامداران سهم قابل مالحظهای تعلق نمیگيرد ،اما برای اینکه
انگيزه آنها پيش از ورشکستگی افزایش و مانع آغاز آیين و تأ خير آن نشوند و همچنين در طی دوره آیين کارشکنی نکنند،
درصدی از ارزش بنگاه را به آنان اختصاص میدهند تا مدیریت منصوب آنها قوانين را اجرا و تمام تالش خود را برای حفظ و
بيشينه کردن ارزش بنگاه نماید.
سير نظام ورشکستگی باید به گونه ای باشد که بازده مشترک حاصل از همکاری بيش از بازده فردی عدم همکاری باشد .تفاوت
بين بازدهی مشترک ناشی از همکاری و ناشی از عدم همکاری برابر است با مازاد مبتنی بر همکاری( .کوتر و بولن،1388 ،
 )546از همين رو ميزان تفاوت ارزش بنگاه اقتصاد ی هنگامی که بستانکاران طی یک اقدام دسته جمعی عمل و بدهکار نيز
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آماده همکاری است نسبت به زمانی که اقدام فردی توسط هر یک از بستانکاران صورت گيرد .برابر ارزش بنگاه هنگام همکاری
منهای ارزش بنگاه هنگام عدم همکاری است .این اضافه ارزش بين افراد ذینفع تقسيم میشود .قواعد مربوط به وصول مطالبات
طبقات گوناگون باید برای افزایش انگيزه همکاری افرادی که دارای قدرت یا منافع کمتری در وصول مطالباتش هستند ،برای
کسب اضافه ارزش ،تغيير کند .به طور مثال هنگامی که همکاری بستانکاران بدون وثيقه در افزایش ارزش بنگاه موثر است و
همچ نين منافع بستانکاران دارای وثيقه ایجاب می کند که بستانکاران عادی نيز در آیين شرکت و همکاری کنند ،الزم است
بستانکاران دارای وثيقه از بخشی از مازاد ارزش حاصل از همکاری ،گرچه بر اساس حقوق مکتسبه متعلق به آنهاست ،گذشته
و بخشی از مازاد را به آنها منتقل کنند یا به بيان بهتر بين یکدیگر تقسيم نمایند .زیرا در غير اینصورت بستانکاران عادی
انگيزه ای برای همکاری نداشته و ارزش کسب شده برای بستانکاران با وثيقه نيز کمتر از حالت همکاری و تقسيم مازاد حاصل
از آن خواهد بود.
حقوق ورشکستگی میتواند با داشتن راهکارهایی سریع و م نظم با دسترسی ساده به آیين ورشکستگی ،وجود ضوابط شفاف،
تعيين ابزارهای مناسب ،وصول ،حفظ و بازیابی اموال ،حقوق که در راستای بيشينه کردن ارزش اموال بنگاه بدهکار است را
تأمين و تسهيل کند.
5ـ هزینههای ورشکستگی
در حالی که تئوریهای سنتی حقوق ،به بررسی مسائل از جنبههای چون عدالت و برابری قوانين تمرکز دارد ،تحليل اقتصادی
حقوق ،در صدد است به عنوان یک ابزار قانونی ،به وسيله حداقل کردن هزینهها ،به ویژه هزینههای اجتماعی بهترین نتيجه
ممکن را کسب نماید .هزینه ،سبب کاهش ارزش دارایی بنگاه ورشکسته میشود .وجود هزینه برای یک بنگاه چه در شرایط
عادی فعاليت و چه در شرایط ورشکستگی غير قابل اجتناب است .مدیریت یک بنگاه باید بتواند فعاليتهای اقتصادی را به
گونهای سازماندهی نماید که هزینه ها در کمترین ميزان خود قرار بگيرد و فاصله درآمد و هزینه به حداکثر ميزان ممکن برسد
که نتيجه آن افزایش سود آن بنگاه است.
یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در حقوق ورشکستگی ،هزینههای ورشکستگی میباشد .در قوانين ورشکستگی هزینه های
صرف شده توسط مدیر تصفيه یا نهادی مشابه هميشه دارای اولویت بوده ،ابتدا هزینهها از حاصل فروش بنگاه کسر و سپس
مبلغ مازاد بين ب ستانکاران و دارندگان حقوق مختلف براساس قانون تقسيم و توزیع میشود .البته از یک جهت ،یکی از اثرات
مهم اقتصادی حقوق ورشکستگی ،کاهش هزینههای تقصير می باشد ،که موجب ورشکستگی شده استwhite, 2007, ( .
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 )1016بدین معنا که یک شرکت تا هنگامی که بتواند کاال و خدمات خود را در کمترین قيمت توليد و با بيشترین ارزش
بفروشد در بازار می ماند .در غير این صورت ،اگر نتواند هزینههای بنگاه را با قيمت ناشی از عرضه و تقاضای بازار هماهنگ کند،
ناکارآمد است و باید از بازار خارج شود .این خروج اعم از تصميم به انحالل توسط مدیران یا ورشکستگی است .حقوق
ورشکستگی را به شکلی میتوان مانعی در ادامه فعاليت بنگاههای پر هزینه و ناکارآمد دانست .اما آنچه باید مورد بررسی واقع
شود ،هزینههای مربوط به آیين ورشکستگی است .دو نوع هزینه ورشکستگی وجود دارد:
الف) هزینههای مستقيم .ب) هزینههای غير مستقيم.
5ـ1ـ هزینههای مستقیم
هزینههای مستقيم بنگاههای اقتصادی شامل -1 :هزینههای مدیران و اداره کنندگان تصفيه یا بازسازی  -2هزینه مشاوران
حقوقی  -3هزینه مشاوران مالی و حسابداران 4ـ هزینه سایر کارشناسان )Thordourn et al, 2008, 44( ،که تحت عنوان
هزینههای ارائه و تأیيد شده توسط دادگاه ورشکستگی نيز ناميده شده است )Bris et al, 2006, 1( .در فروضی که مدیریت
بنگاه پيش از ورشکستگی ،پس از آن تغيير نمیکند ،هزینه مدیریت را نباید جزء هزینههای ورشکستگی محسوب داشت .زیرا
در هر صورت هزینههای مدیریتی پرداخت می شود ،اما در صورتی که مدیریت جدید یا مدیریت جدید در کنار مدیریت پيشين
بنگاه به اداره امور بپردازد ،هزینه اینگونه مدیریت باید به حساب هزینههای ورشکستگی محسوب شود .در برابر هزینههای
ورشکستگی بنگاه که پرداخت میشود ،بستانکاران نيز هزینههای جداگانهای صرف میکنند از جمله هزینه استخدام وکيل برای
دریافت مطالباتشان است.
5ـ2ـ هزینه های غیر مستقیم
محاسبه هزینه های غير مستقيم ورشکستگی بسيار دشوار است .این هزینهها غيرقابل مشاهده بوده و تخمين آن با چالش
روبرو شده است .هزینههای غير مستقيم ورشکستگی از قبيل اثر نامطلوب بر روی بازار توليد ،بازار سرمایه و اشتغال ،با
طوالنیتر شدن دوره ورشکستگی افزایش پيدا میکند و بنا به مورد که کدام آیين در مورد بنگاه اقتصادی مورد نظر اجرا شود،
آیين تصفيه بنگاه و یا آیين ادامه فعاليت و سازماندهی مجدد بنگاه باشد ،هزینهها بنا به مورد تفاوت قابل مالحظهای خواهد
داشت .ورشکستگی بنگاهی که پنج سال زمان میبرد تا حل و فصل شود نسبت به بنگاهی که ورشکستگیاش یکسال طول
میکشد ،احتماال دارای هزینههای غير مستقيم بيشتری است .در واقع مهمترین عامل در تعيين ميزان هزینه های غيرمستقيم،
زمان می باشد .هر چه طول دوره ای که بنگاه دوره ورشکستگی را طی میکند کوتاهتر باشد هزینهها کمتر و هر چه این فرآیند

9

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال پنجم ،شماره  ،50تیر 1401

دارای تأخير باشد و بازه زمانی بيشتری را در برگيرد هزینهها بيشتر میشود .برای اندازه گيری هزینه های ورشکستگی چهار
روش را بيان کردهاند1 :ـ ميزان تغيير ارزش دارایی در طی مدت ورشکستگی -2 .زمان صرف شده در ورشکستگی-3.
هزینههای ارائه و تأیيد شده توسط دادگاه ورشکستگی -4.نرخ بهره بستانکاران.
در تمام طول دوره ورشکستگی ،حتی پيش از آغاز و توقف ،در صورتی که وقوع توقف در موعد مقرر و به طور قانونی اعالم
نشود و تأ خير در اعالم ورشکستگی صورت گيرد ،و همچنين عدم توافق بستانکاران و بدهکاران در بازسازی غير رسمی ،انتخاب
آیين مناسب و غيرمنطبق با شرایط بنگاه بحران زده ،اجرای نامناسب آیين انتخاب شده ،همگی از جمله مواردی هستند که
هزینههای مستقيم و غير مستقيم مضاعفی را در پی خواهد داشت .هزینه فرصت ،انتخاب و اجرای یک نظام ورشکستگی نيز
باید در نظر گرفته شود .در صورتی که یک آیين ورشکستگی اجرا شود ،احتما ًال این امکان وجود داشته که براساس قوانين.
آیين دیگر بحران ورشکس تگی بنگاه حل و فصل شود و آن امکان و نتيجه حاصل از آن ،از بنگاه اقتصادی سلب شده است .تنها
در صورتی که انتخاب آیين ورشکستگی بهينه باشد ،هزینه از دست دادن استفاده از آیين دیگر اقتصادی است ،و بدین گونه
استفاده از آیين موجود کارآمد است.
همانگونه که بيان شد نظام ورشکستگی دارای هزینه است ،هر چه ميزان هزینه کارکرد این نظام کمتر باشد ،نظام بهينهتر و در
نتيجه کارآمدتر خواهد بود .در صورت کم هزینه بودن نظام ورشکستگی ،مطلوبيت اجرای قوانين ورشکستگی افزایش و
هزینههای اجرای آن کاهش پيدا میکند .برای توسعه حقوق ورشکستگی و اجرای بهينه آن و تقاضای اجرا از سوی افرادی که
قانونی مشمول نظام ورشکستگی می شوند ،حتی االمکان باید هزینه های نظام ورشکستگی کاهش پيدا کرده و در نتيجه افراد
ذینفع ،در راستای حفط منافع خود به اجرای نظام ورشکستگی تمایل پيدا میکنند.

6ـ نظام قضایی و حقوق ورشکستگی
حقوق ورشکستگی بخشی از نظام حقوقی بازرگانی است و به شدت وابسته به توسعه نظام حقوقی بازرگانی و چارچوب های
نهادی برای اجرای بهينه حقوق و قانون است .عملکرد متفاوت نظام های ورشکستگی با وجود قوانين و راه کارهای مشابه متاثر
از چهارچوب های نهادی است .یکی از نهادهای تاثيرگذار بر نظام حقوقی و حقوق ورشکستگی یک کشور ،دادگاههای موجود
در آن نظام می باشد .نقش عمده چنينی نهادی در جامعه از طریق تأسيس یک ساختار با ثبات ( اما نه لزوماً کارآمد) کاهش
عدم اطمينان افراد آن جامعه است .اگر بازارهای سياسی و اقتصادی کارا بودند (یعنی هزینه مبادله در آن ها صفر بود) آنگاه
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همه انتخاب ها نيز کارا میشدند .اما کنشگران این بازارها باید کامالً براساس اطالعات ناقص عمل کنند و اطالعات دریافتی را
از طریق سازههای ذهنی پردازش کنند ،که این امر می تواند به اتخاذ مسيرهایی بيانجامد که همواره ناکارا هستند .به همين
دليل یکی از اجزا الینفک نهادهای قضایی ،هزینه بر بودن آنهاست .استفاده از ابزارهای حقوقی گاهی سبب اشتباهاتی در
اعمال قواعد ماهوی میشود .اشتباهات سبب انحراف انگيزهها و تحميل هزینههای مختلفی بر جامعه میگردند .سادهترین
مقياس هزینههای اجتماعی ،هزینه های اداری دادگاه و هزینه اشتباهات در تصميم گيری است که با یکدیگر ترکيب میشوند.
هدف اقتصادی قواعد حقوقی باید به حداقل رساندن ميزان هزینه های اداری دادگاه و هزینههای اشتباهات آن باشد .نهادهای
قضایی از طریق تاثيرگذاردن بر هزینهها ،عملکرد اقتصادی افراد جامعه را تحت تأثير قرار میدهند .در صورت ناکارامدی نهادی
مانند دادگاه ،هزینههای معامالتی افزایش پيدا میکند .نهادهای قضایی هم میتواند منشاء فزاینده ناامنی و افزایش هزینهها
باشد و هم میتواند حامی و اجرا کننده حقوق افراد .یکی از عوامل و کارکردهای نهادهای قضایی نظارت آنها بر اجرای تعهدات
افراد است .نظارت شخص ثالث بر اجرا هيچ گاه نه کامل بوده و نه ایده ال .ساختار نظام اجرا و کثرت و شدت نقصهای آن،
نقش عمدهای در تعيين هزینههای معامالتی و شکل قراردادها ایفا میکند .در صورت ناکارآمدی نظام اجرا حتی با وجود قوانين
کارآمد ورشکستگی ،مطلوبيت افراد و بنگاههای اقتصادی برابر اعمال این قواعد کاهش پيدا میکند .در صورتی که نظارت طرف
سوم بر اجرای قانون و توافق ضرورت داشته باشد ،نظارت سوم متضمن شخص بیطرف است که بیهيچ هزینهای ،توانایی
سنجيدن ویژگی ها و اجرای قانون و قرارداد را داشته باشد ،به نحوی که شخص متعهد در صورت عدم اجرای تعهدات هزینه
نقض تعهد را متحمل شود .اینها شرایطی هستند که در جهان واقعی به ندرت محقق میشوند .در کشورهای توسعه یافته،
نظامهای قضایی کارآمد ،مجموعه کامالً مشخص قانونی و کارگزارانی از قبيل وکال ،قضات و ميانجی گرانی را شامل میشوند که
ميزان عدم اطمينان از یک سو و هزینه های اجتماعی را از سوی دیگر کاهش میدهد .در مقابل نظام حقوقی در کشورهای
جهان سومی ،به علت ابهام در آموزههای حقوقی و نامعلوم بودن رفتار کارگزاران چنين نظامهایی ،هزینههای اجتماعی بسيار
سنگين است .صرف وجود نهادهای قضایی برای اجرایی کردن حقوق ورشکستگی به معنای توسعه دولت است .این بدان
معناست که برای حفظ منافع عده ای ،دیگر افراد جامعه باید هزینه پرداخت کنند .عالوه بر اینکه وجود نهادهای قضایی هزینه
بر است .در ميزان هزینههای فعاليتهای دیگر نيز تأ ثيرگذار هستند و بر کارآمدی قوانين دیگر نيز اثر میگذارند .یک نظام
کارآمد قضایی که در زمانی بهينه به وضعيت یک بنگاه ورشکسته رسيدگی میکند ،در مقایسه با یک نظام ناکارآمد قضایی که
با تأخير موضوع ورشکستگی بنگاه را حل فصل میکند ،در کاهش هزینههای ورشکستگی و افزایش کارآمدی نظام ورشکستگی
تأثير قابل مالحظهای میگذارد .کارکرد نامطلوب نظام قضایی در زمينه حقوق ورشکستگی میتواند به ایجاد محدودیت برای
توسعه بنگاههای اقتصادی ،و عدم مطلوبيت بنگاه ورشکسته و بستانکاران برای اجرای قانون ورشکستگی و نهایتاً افزایش
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هزینهها و کاهش رفاه اجتماعی منتهی گردد( .بنی اسدی )136 ،1390 ،کارآمدی نظام قضایی سبب تسهيل و رشد
فعاليتهای اقتصادی میشود .در صورت عدم کارآمدی نظام قضایی و دادگاههای یک کشور ،ضمانت اجرای قانون ضعيف و عدم
اجرای آن کم هزینه خواهد بود ،در چنين حالتی ،بنگاه هایی که در اندیشه بيشينه کردن سود هستند به سمت داشتن سرمایه
اندک ،افقهای کوتاه مدت و مقياسهای کوچک سوق مییابند .سودمندترین کسب و کار اقتصادی ،فعاليت در جهت توزیع
مجدد یا حضور در بازار سيا ه خواهد بود .عدم وجود نظام کارآمد قضایی منتهی به افزایش خطر و عدم اطمينان اقتصادی،
کاهش مطلوبيت فعاليت اقتصادی میشود .در چنين شرایطی ،بنگاههای بزرگ فقط زیر چتر حمایت دولت و احتماالً به شکل
دولتی یعنی حالتی که به ندرت کارآمدی مولد ایجاد میکند به حيات خود ادامه میدهند .در بررسی کارآمدی عملکرد یک
نظام قضایی هر چه قدر به گونهای مناسبتر هزینهها سنجيده شوند ،به همان ميزان ،به شکل بهتری کارآمدی نظام قضایی
اندازه گرفته می شود .یک نظام کارآمد قضایی باید از حذف بنگاه کارآمد جلوگيری کند ،در مقابل باید مانع بقای بنگاه
ورشکستهای شود که هزینههای ناکارآمدی آن را باید جامعه پرداخت کند .با فرض وجود قوانين کارآمد ،امر نظارت و اجرا،
بسيار پر هزینه خواهد بود و این بيانگر عواملی است که در یک نظام قضایی حک شده است .تصميمات قضایی و مجموعه
قوانين مصوب که معدودی از محدودیتهای رسمی هستند ،به سياستهای بنگاهها ،اتحادیههای تجاری و دیگر سازمانها
شکل می دهند و بدین ترتيب جنبه خاص عملکرد اقتصادی را تعيين میکنند .حقوق ورشکستگی مستلزم سازمانهای قضایی
کارآمدی است که به نحو مؤثری توافقات حاصل از مذاکرات داوطلبانه افراد ذینفع در بنگاه ورشکسته را اجرایی کند و به نحوی
عمل کند که مطلوبيت حاصل از مذاکرات افزایش و منافع مذاکرات هزینههای آن را پوشش دهد و در صورت اجرای آیينهای
رسمی ورشکستگی ،در کوتاه ترین زمان ممکن به آن رسيدگی و تصميمی کارآمد اتخاذ نماید .نظام قضایی باید به گونهای عمل
کند که تحرک سرمایه را افزایش ،هزینه های کسب اطالعات را کاهش و خطرپذیری را گسترش دهد .در واقع به گونهای عمل
کند که عدم اطمينان به خطر تبدیل و قابل پيش بينی شود .نظام قضایی باید با به وجود آوردن دادگاههای تخصصی ،نيازهای
منحصر به فرد بازرگانان را حل کند ،و با اتخاذ تدابيری بر مبادالت بازرگانی میگذارند و سبب گسترش تجارت میشوند.
نهادهایی مانند نظام قضایی هم رشد را منجر میشوند و هم هزینههای آن را تعيين میکنند و اینگونه نهادها عملکرد اقتصادها
را تعيين میکنند .وجود دادگاههای مولد و کم هزینه با قضاتی متخصص ،سبب تغييرات مثبت عملکرد اقتصادی یک جامعه
میگردد.
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نتیجه گیری
بر اساس آنچه گذشت با توجه به اهميت باالی کارآمدی اقتصادی در حقوق ورشکستگی این نتيجه حاصل میشود که توسعه
فعاليتهای اقتصادی و رونق فضای کسب و کار در کشور موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و کاهش ورشکستگی شرکتها خواهد
شد .در این راستا تأسيس دادگاههای تجارتی ،یکی از راههای کارآمد کردن نظام قضایی در حوزه حقوق تجارت و حقوق
ورشکستگی است و رسيدگی تخصصی به پرونده های بازرگانی و در صورت نياز خارج از نوبت باعث افزایش سرعت و دقت در
امور و رسيدگی به اختالفات بازرگانی و ورشکستگی میشود .نظام ورشکستگی کشورهای توسعهیافته همپای تحوالت اقتصادی
توسعه یافته اند ،ليکن حقوق تجارت و نظام ورشکستگی ایران به ميزان تحوالت اقتصادی توسعه نيافته و امروزه پاسخگوی
نيازهای جامعه نيست .از این رو بيش از هميشه ضرورت اصالح و تدوین قانون تجارت به ویژه در بخش حقوق ورشکستگی
وجود دارد .از این رو وارد کردن نهادها و راهکارهای نوین در حوزه حقوق ورشکستگی باید با توجه به نهادهای حاکم بر جامعه
که تأثير پذیرفته از مقتضيات آن جامعه ،سياست های عمومی ،نهادهای رسمی ،بسترهای اقتصادی و حتی فرهنگی هستند،
صورت گيرد .اگر قوانين کارآمدی وجود داشته باشد که مطلوبيت افراد را افزایش دهد ،اما نظام اجرا کارآمد نباشد ،خروجی
نظام ورشکستگی ،ناکارآمدی و عدم وجود مطلوبيت برای افراد در اجرای قانون ورشکستگی است .به همين دليل در کنار اصالح
قوانين ،نهادهای اجرا کننده قانون نيز باید اصالح شوند ،بطوری که کارآمدی نهاد اجرا باعث کاهش هزینه دسترسی به
اطالعات ،کاهش عدم اطمينان ،تحرک سرمایه و در نهایت افزایش کارآمدی و توسعه اقتصادی میشود.

منابع
بنیاسدی ،عليرضا (« ،)1390تحليل اقتصادی حقوق ورشکستگی» ،پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی ،دانشگاه عالمه
طباطبایی.
رابرت کوتر و تامس یولن ( )1388حقوق و اقتصاد ،ترجمه یداهلل دادگر و حامد اخوان هزاوه ،چ ،1همدان :انتشارات پژوهشکده
اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و انتشارات نور علم.
صادقی ،محمد و عباس پور ،سبحان (« ،)1400مدیریت حسبه بر بحران ورشکستگی در حقوق اقتصادی اسالمی» ،فصلنامه
آموزههای فقه مدنی دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،دوره سيزدهم ،شماره .23
عبدی ،مهران (« ،)1391بررسی معيار کارآیی اقتصادی در نظام مسئوليت مدنی ایران» ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه
بينالمللی امام خمينی (ره).

13

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
1401  تیر،50  شماره،سال پنجم

 فصلنامه مطالعات حقوق،» «تحليل اقتصادی دعوی استرداد در ورشکستگی،)1400(  عليرضا و همکاران،محمدزاده وادقانی
.3  شماره، 51  دوره،خصوصی
 پایاننامه کارشناسی ارشد رشته توسعه،» «اثر متغيرهای کالن بر احتمال ورشکستگی شرکتها،)1395(  مریم،موسیپور اصل
.) دانشگاه الزهرا (س،اقتصادی و برنامه ریزی
 فصلنامه، کوروش کاویانی و شاهين شامی اقدام: ترجمه،» «رویکردهای مختلف به حقوق ورشکستگی،)1385(  اليور،هرت
.41  شماره، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری،دیدگاههای حقوقی
Arturo bris & Ivo Welch & Ning zhu,”The Cost of Bankruptcy, chapter 7 cash auction vs.
chapter 11 bragaining”, The Journal of The American Finance Association,Volume 61, Issue
3, 2006.
Carlos lopez Gutierrez&Myriam gareia Olalla&Begona torre olma,"Economic Valuation of
The Efficiency of Bankruptcy systems", University of Cantabria ,Business Administration
Department ,Avda de Los Castros S/N Santander,2006.
Karins thordourn & Robert m.mooradian & Kose john, Bankruptcy Forthcoming in B. Espen
Eckbo (ed), Handbook of Corporate Finance: Empirical Corporate Finance, Vol 2,(Handbook
in Finance Series, Elsevier/North Holland), Ch.14,2008.
Michelle j.white, Bankruptcy Law,hand book of low and economics,volum 2,ch.14,2007.
Robert k.rasmussen,"Behavioral Economics,The Economic Analysis of Bankruptcy
Law",Vanderbilt University Law school, Working paper series, 2000.

)

14

