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چکیده
حقوق شرکتهای ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت م،شناسد؛ امّا توجه به چگونگ ،پیادایش شخصایت
حقوق  ،شرکت و ماهیت اجتماع ،من ،نشان از ممیختگ ،این ماهیت با ثالث دارد .ایان ثالثاان ،در حقاوق
شرکتهای نوین «ذینفعان» نام گرفتهاند که به اشخاص تأثیرگذار بر شرکت یا تأثیرپاذیر از من اطاکق
م،گردد .در یک شرکت اصوالً خود سهامداران ،کارکنان ،مشاتریان و تاأمینکننادگان ماال ،،باه عناوان
گروههای ثابت ذینفعان به حساب م،میند و شمول برخ ،گروه ها نیز بستگ ،به موضوع فعالیت شارکت
دارد .در حال حاضر ،تمایل بسیاری نسبت به شناسای ،گستردة ذینفعان وجود دارد ،هرچناد بارای نظاام-
های حقوق ،همچون ایران (که به تازگ ،به شناخت ذینفعان روی مورده است) این شناسای ،به صاورت
محدود خواهد بود .شناسای ،ذینفعان و ضرورت من بر کس ،پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذینفاع
در شرکت ،با سرمایة شخص ،،حمایت کرد محل بررس ،است .مبان ،اقتصادی ،اخکق ،و حقوق ،،بنیاان-
هاای تئااوری ذینفعااان را تشااکیل ماا،دهنااد .حالّ بحااران نمایناادگ ،،جلااوگیری از تعااارض منااافع و
حداکثرسازی ارز اقتصادی نهای ،،بنیادهای اقتصادی این تئوری م،باشند .بنیانهای حقوق ،و اخکق،
من نیز بیان م،دارند که ذینفعان دارای ارز ذات ،هستند؛ لذا ما،بایسات حقاوق منهاا رعایات شاود و
محدودیتهای مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماع ،یعن ،شرکت ،اعمال گردد.
واژگان کلیدی :ذینفع ،تئوری ذینفعان ،شرکت ،حق مالکیت.
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مقدمه
ب،تردید ،میان حدود توسعه و پیشرفت هر نظام اقتصادی و اجتماع ،و نهادهای اقتصاادی
که بستر فعالیتهای اقتصادی را فراهم م،کنند ارتباط مستقیم ،وجود دارد .ظهور شارکت
به عنوان بخش ،از تحوّل زندگ ،اجتماع ،،به معنای تغییر الگوی مالکیت از فارد باه نهااد
حقوق ،و ایجاد اقتصاد مبتن ،بر شرکت است .اعشکال مختلف شارکت ،حاصال مفروضاات
متفاوت حقوق ،و سیاس ،است و تأسیس من تنها اشتراک ،کردن فعالیت اقتصادی نیسات،
بلکه اجتماع ،کردن من نیز م،باشد؛ لذا تشکیل شرکت ،باه مفهاوم ایجااد یاک سااختار
اجتماع ،است که اعتماد را به دنبال دارد.
فارغ از نظریة توضیحدهنادة ماهیات شارکت ،من را باه معناای ایجااد یاک ساازمان
اقتصادی و اجتماع ،نیز فرض کردهاند که مرکزیت و قدرت اقتصاادی را باه هماراه دارد و
تأثیرات من عکوه بر سهامداران ،بر کلّ اجتماع نیز قابل توجه خواهد بود؛ به هماین دلیال،
تأکید شده است که شرکتها باید عکوه بر منافع سهامداران ،منافع جمیع ذینفعان شاامل
کارکنان شرکت و تأمینکنندگان مال ،را نیز مدّ نظر قرار دهند.
در قوانین مربوط به شرکتها در ایران (شامل قانون تجاارت و الیحاه قاانون)9348 ،
تنها از سهامدار بحث شده و مفهوم ذینفعان ناشناخته مانده است و حتّا ،جاای خاال ،من
در نوشتههای حقوق ،نیز احساس م،شود؛ در حال ،که این مفهوم دارای اهمیات بسایاری
است و امروزه ،هم شرکتها بر ذینفعان تأثیر م،گذارند و هم ذینفعان تاأثیر فراوانا ،بار
عملکرد و سودده ،شرکت دارند.
مسألة مهم و چالشبرانگیز در مورد شرکتها ،نحوة کنترل مدیران و لازوم نظاارت بار
عملکرد منها است و بر این مبنا ضرورت دارد که عکوه بر سهامداران ،دولات و ساایر ذی-
نفعان نیز در ادارة شرکت دخالت داشته باشند.
اصوالً ،قوانین از عقبة نظری و توجیهکنندة بسیار جاامع ،برخاوردار ما،باشاند و ایان
پیشینه ،که ناش ،از تحوّالت اجتماع ،و اقتصادی است موجب م،گردد کاه قاانون ،دارای
کارم ی ،الزم و متناسب با روحیات و فرهنگ جامعه باشد .امّا باا بررسا ،قاوانین موجاود در
زمینههای مختلف در حقوق ایران (برای مثال ،قوانین شرکتها و قاوانین باانک )،درما-،
یابیم که این مبان ،،در قوانین ما کمتر به چشم م،خورند .از سوی دیگر ،همواره از اصاکح
قانون و ضرورت غیر قابل انکار من سخن گفته م،شود .امّا واقعیت این اسات کاه اصاکح
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قانون ،در غیاب مبان ،فکری مستحکم ،تنها تغییر عبارات در راستای تفسایر بهتار و حال
مشککت قبل ،است و هرگز نم،تواند برای تحقّق رفاه اجتماع ،و اقتصاادی (کاه یکا ،از
اهداف متعال ،قانون است) تضمین ،ارائه دهد؛ از این رو ،شناسای ،اصول و مباان ،موجاود،
یک ،از ضروریات الزم برای جامعة رو به پیشرفت و تعقّلمحور است.
هدف اصل ،این نوشتار من است که شرح نسبتاً جامع ،از تئاوری ذینفعاان در حقاوق
شرکتها ارائه دهد و در جهت اثبات مبان ،و مدعاهای خود به ذکار ماوارد نموناه و نتاای
تحقیقات عمل ،بپردازد؛ البته با توجه به عمر کوتاه این تئوری ،نمونههای عمل ،من بیشاتر
مربوط به دهة اخیر م،باشد و نخستین مورد بررس ،شده از لحاظ عمل ،،به ساال  6888و
9
تحقیق یو و همکاران وی باز م،گردد(.)See:Duesing,2013,p.28
تئوری مذکور ،از موضوعات جدید علم حقوق به شمار م،مید لذا ابتدا به تبیاین مفهاوم
این تئوری در ابعاد مختلف پرداخته و پس از من ،تعریف و تقسایمبنادی ذینفعاان و اناواع
من بیان خواهد شد و در پایان ،مبان ،این تئوری مورد بررس ،قرار خواهد گرفت.

�
ﻀﺎوت

 .9مفهومشناسی ذینفعان
برای فهم بهتر مفهوم ذینفعان ضرورت دارد که ابتدا پیشینة من مورد بررس ،قرار گیارد و
سپس مفهوم این تئوری بیان گردد.
 .9-9پیشینه ذینفعان

در م ورد پیشینة تاریخ ،مفهاوم ذینفعاان ،تحقیقاات گساتردهای صاورت گرفتاه اسات.
فریمن 6پس از کاو فراوان ،پیشینة ذینفعان را به سال  9173دانساته کاه در اساسانامه
داخل ،مؤسسه تحقیقات ،استنفورد 3باه کاار رفتاه اسات( .)Freeman,1984,pp.31&49در
سالهای بعد مفهوم ذینفع وارد مباحث برنامهریزی راهباری گردیاد و ساپس رو هاای
تحلیل ذینفعان ،در مدیریت توسعه یافات و در اداماه ،مادل ،از ساازمان و محایط من ،باا
وجود ذینفعان تدوین شد که در فرمیند برناماهریازی بنگااه ماورد اساتفاده قارار گرفات.
1. Yau, Oliver H.M, Raymond P.M Chow, Leo Y.M Sin, Alan C.B Tse, C.L Luk, and
Jenny S.Y Lee.
2. Freeman.
3. Stanford Research Institute (SRI).
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همچنین رویکرد ذینفعان در مسؤولیتهای اجتماع ،بنگااه نیاز گساتر

یافات(عضادی

دیلم ،و باقری مقدم ،9308 ،ص.)9

�
ﻀﺎوت
9

به هر روی ،کتاب «مدیریت استراتژیک ا رویکرد ذینفعا ،»،نوشاتة ادوارد فاریمن را
باید به عنوان مهمترین و کاملترین اثر پیرامون پیشینة ذینفعان دانسات کاه باه شارح و
بسط تئوری ذینفعان م،پردازد و پاس از من تقریبااً در تماام ،مثاار از ایان دسات ،ماورد
استناد قرار گرفته است .سپس دونالدسون و پریستون  6در سال  9115باه تکمیال مباحاث
پیشین در تئوری ذینفعان بنگاه پرداختند .در حال حاضر نیز بحاث پیراماون ایان تئاوری
همچنان ادامه دارد و اندیشمندان رشتههای مختلاف از جملاه حقاوق ،اقتصااد ،مادیریت و
حسابداری ،از منظر خود من را به بحث گذاشتهاند.
ذینفع یا  ،Stakeholderدر متون قدیم ،به معن ،شخص ،است که پول یاا ماال ،را
در تصرف دارد ول ،حق ،منفعت یا عنوان ،نسبت به من مال نداشته و منتظر است تا نتیجاة
اختکف ،مسابقه یا قمار طرفین معلوم گردد و او این مال را به ایشان و یا به برنده تحویال
دهد 3 .ذینفع در این معنا به عنوان نوع ،واسطه محسوب م،شود و از ایان منظار بیشاتر
معنای حقوق ،ذینفع مورد نظر است و اصوالً این مفهاوم از متاون حقاوق ،سانّت ،قابال
برداشت م،باشد .با این وجود ،در متون حقوق ،جدید و خصوصاً حقوق اقتصاادی و حقاوق
شرکتها و همچناین در رشاتههاای مادیریت و اقتصااد Stakeholder 4 ،دارای مفهاوم
دیگری است و عبارت است از شخص ،که نفع ،در یک بنگااه دارد و ایان هماان مفهاوم
مدنظر این نوشتار م،باشد.
در متون فارس ،نیز تنها فرهنگهای نیم قارن اخیار واژة ذینفاع را ضابط کاردهاناد.
همچنین قوانین مختلف نیز به میزان قابل توجه ،از این واژه استفاده نماودهاناد و معناای
من همان چیزی است که در ماده  6قانون میین دادرس ،مدن ،مصوب سال  9390باه کاار

1. Strategic Management: A Stakeholder Approach.
2. Donaldson & Preston.
3. Stakeholder: A person having in his/her possession (holding) money or property
in which he/she has no interest, right or title, awaiting the outcome of a dispute
between two or more claimants to the money or property (http://dictionary.law.
com).
4. Jones,1995,Vol.20,No.2,pp.404-437; Freeman,1984; Argandona,2011.
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برده شده است9 .ذینفع ،خواهان بدین معنا است که در صورت صدور حکم علیاه خواناده،
باید نفع ،نصیب خواهان گردد(شمس ،9301 ،ج ،9صص6 .)609- 605با این حال ،مورد شاایع و
غالب استفاده از واژة ذینفع ،مفهوم دادرس ،من م،باشد و تنها این مفهوم در حقوق ایاران
مورد شناسای ،قرار گرفته است.

�
ﻀﺎوت

 .2-9مفهوم تئوری ذینفعان

تئوری ذی نفعان یک تئوری مدیریت ،،اخکق ،،حقوق ،،اقتصادی و اجتماع ،درباره شرکت
است و به این م،پردازد که یک شرکت برای این که موفق باشد واقعاً چگوناه بایاد عمال
کند تا برای همگان ایجاد ارز نماید .این تئوری ،گروههای ،را که شرکت در مقابال منهاا
مسؤول است توسعه م،دهد و بیان م،دارد که شرکت م،تواناد باه عناوان مجموعاهای از
روابط میان گروههای ،که سهم ،در فعالیت شرکت دارند تلق ،شود و توجاه ویاژه باه ایان
گروهها و روابط ،در موفقیات و پیشارفت شارکت بسایار مهام اسات( &Visser&Matten
.)Pohl&Tolhurst,2010,pp.372-373 & Duesing,2013,p.28

تئوری ذینفعان به عنوان یک ،از تغییرات بسیار عمده و قابل توجه در قرن اخیار باوده
و بحااثهااای متعااددی را در متااون دانشااگاه ،و میااان نویسااندگان بااه وجااود مورده
است( )Wu,2010,p.59و وظیفة مدیران و کارفرمایان را انجاام وظیفاه در راساتای مناافع
تمام ،اشخاص و گروهها مانند کارکنان ،مشتریان ،اتحادیهها ،سرمایهگذاران ،ساهامداران،
بانکها و عرضهکنندگان م،داند ،به گونهای که منافع در مسیر یکسان قرار گرفته و میاان
منها تعادل ایجاد شود و نهایتاً شرکت به سود همة اشخاص مذکور مادیریت شاود .از ایان

 .9ماده  6قانون میین دادرس ،مدن ،مصوب « :9390هیچ دادگاه ،نم ،تواند به دعوای ،رسیدگ ،کناد مگار اینکاه
شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگ ،به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند».
 .6این نفع باید دارای ویژگ،های ،همچون حقوق ،،مشروع ،به وجود ممده و باق ،باشد .به هر روی ،ذینفاع باودن
به این معنا است که شخص از حیث ضرری که تحمل کرده اقامه دعوی کند و موضاوع ،را تعقیاب نکناد کاه
برای او نفع ،دربرنداشته و وقت گران بهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشارفت یاا عادم پیشارفت من
برای او مساوی باشد(احمدی ،9387 ،ص63؛ مهاجری ،9319 ،ص949؛ متین دفتری ،9380 ،ج ،9صاص-694
699؛ واحدی ،9388 ،ج ،9صص .)607-600هرگاه شخص (مثکً طلبکار) به نام خود و مستقیماً علیه اشاخاص
مثکً طرف قرارداد با خود طرح دعوا کند وی را ذینفع مستقیم م،نامناد و هرگااه شخصا ،باه ناام و از طارف
مدیون احتماالً ورشکسته یا معسر خود علیه بدهکاران او طرح دعوا کند او را ذینفع غیر مستقیم م،گویند.
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رو ،مدیران باید تضمین کنند که حقوق هیچ ذینفع ،نقض نم،شود(.)Nam,2012,p.12

در حوزة مدیریت ،استفاده و کاربرد تئوری بیشتر از طریق ترکیب هیأت مدیره ،افزایش
مدیران غیر موظّف ،افزایش طول دورههای حسابرس ،و  ...م،باشد؛ حال من که در حیطاة
حقوق ،تمرکز بیشتر بر مباحث و راهکارهای حقوق عموم ،،حقوق شارکتهاا و ابزارهاای
حقوق خصوص ،همچون عقد وکالت است .حقوق شرکتها از اصول خاص ،پیاروی ما-،
کند که از جمله منها حمایت از حقوق ثالث است؛ چراکه شرکت ،به عنوان کاانون بسایاری
از عملیاتهای تجاری و اقتصادی در بازار ،الجارم باا اشاخاص و گاروههاای متفااوت ،در
تعامل م،باشد؛ بنابراین ،شناسای ،این گروهها و حمایات از منهاا موجاب افازایش کاارای،
شرکت و در مجموع افزایش کارای ،جامعه م،گردد.
از طرف ،،ط ،این سالها نظریات اجتمااع ،باا اقباال ویاژهای مواجاه گشاتهاناد و از
اولویت بیشتری برخوردار شدهاند به گوناهای کاه در ماوارد متعادّدی از لازوم باازنگری در
حقوق اشخاص ثالث و توجه به منها در قانونگذاری سخن گفته شده است؛ به خصاوص در
حوزههای ،همچون اشخاص حقوق ،و حقوق جمعا ،،کاه در منهاا حقاوق اشاخاص ثالاث
مسیبپذیرتر م،باشد(قاسمزاده ،9313 ،صص)96- 93؛ لذا شرکتها به عناوان یاک شخصایت
حقوق ،که کار جمع ،م،کنند ،اصل،ترین محل بروز و ظهور ذینفعان م،باشند.

�
ﻀﺎوت

 .2تعاریف و تقسیمات ذینفعان

جهت یافتن یک تعریف مشتر در خصوص ذینفعان به ذکر تعااریف متعاددی خاواهیم
پرداخت و سپس دستهبندی ذینفعان را با توجه به ارتباط پیوستهای که باا تعریاف من دارد
بیان خواهیم نمود.
 .9-2تعاریف مختلف ذینفعان

تعریف فریمن از ذینفعان چنین است « :هر شاخص یاا گروها ،کاه تحات تاأثیر و تاأثّر
دستاوردهای شرکت قرار دارد»( )Freeman,1984,p.46که باه تعریاف گساترده پیراماون
9
ذینفعان معروف است و در تعاریف مختلف از ذینفعان ماورد ارجااع قارار گرفتاه اسات.
1. See: Berman, Shawn.L & Wicks, Andrew.C & Kotha, Suresh & Jones, Thomas.M,
& 1999, Vol.42, No.5, p.488; Freeman & Gilbert, 1987, p.397; Mitchell & Agle
Wood, 1997, Vol.22, No.4, pp.853-886; Svendsen, 1998; Tiras & Ruf & Brown,
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جالب من که میچل ،مگل و وود پس از بررس ،بیش از  65تعریف ،باز هم هماین تعریاف را
مورد پذیر قرار دادهاند(.)Mitchell&Agle&Wood,1997,pp.853-886
فریمن در سال  6889چنین تعریف ،از ذینفعان بیان نماوده اسات« :گاروههاای ،کاه
برای بقا و موفقیت شرکت حیات ،هستند»(.)Freeman,2001,p.42
نکتة مشهود در تعاریف ارائه شده 9این است که نویساندگان ساع ،دارناد مطاابق یاک
دلیل ،میان اشخاص و گروهها با شرکت ارتباط برقرار کنناد؛ حاال برخا ،ایان دلیال را در
«اثر» دنبال م،کنند و برخ ،در «نفع»« ،قرارداد» و  ...و از من جهت کاه ایان تعااریف ،باا
قسمت مبان ،تئوری به هم پیوند م،خورند لاذا از ایان دلیال در من قسامت بیشاتر بحاث
خواهد شد.

�
ﻀﺎوت

 .2-2تقسیمات ذینفعان

به منظور شناخت و توصیف بهتر تئوری ،من را به گروههای مختلف ،طبقهبندی نماودهاناد
که از جمله منها م،توان به گروههای درون ،و بیرون ،،اولیاه و ثانویاه ،محادود و گساترده،
اجتماع ،و غیر اجتماع ،،اختیاری و غیر اختیاری ،مقررهگذار و غیر مقررهگاذار و دارنادگان
قدرت اقتصادی و اجتماع ،و  ...اشاره کرد( .)Dean,2001,pp.100-105در اینجا باه تبیاین
برخ ،از این گروهها که از اهمیت بیشتری برخوردارند م،پردازیم.
نخستین طبقهبندی ذینفعان که بیشتر مورد استفاده قرار گرفته ،تقسیم من باه گاروه-
های محدود و گسترده م،باشد کاه فاریمن در ساال  9104ارائاه داد .تعریاف «اشاخاص
تحت تأثیر و تأثّر شرکت» بسیار گسترده اسات؛ چراکاه مفهاوم ساهم و ساهامداران را باه
قدری باز م،گذارد که شامل هر کسا ،ما ،شاود و همچناین شاامل رواباط ،معاامکت و


& 1998(Available at SSRN 141342, Retrieved June 27, 2015); Werhane, P
Freeman, R.E, 1999.

 .9برخ ،دیگر از تعاریف ذینفعان عبارتند از« :دارندگان قرارداد ،دا رندگان سهم و یا ادعا نسبت به شرکت ،ارتباط-
داران با سازمان ،مشارکت کنندگان با ادعای ،مشروع»()Hill&Jones,1992,p.133؛ «دارنادگان ادعاا ،نفاع،
حق و یا مالکیت ،نسبت به شرکت»( )Clarkson,1995,p.106و «دارندگان رابطة مشروع و غیار جزئا ،باا
شرکت از قبیل معامکت و مسؤولیتهای اخکق ،،گروههای ،که شرکت در مقابل منها یا رفاه منها مسؤول اسات
و منها نیز نفع اخکق ،و یا حقوق ،نسبت به شرکت دارند»(.)Langtry,1994,p.433
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قراردادها نیز م،گردد؛ لذا ایشان زمان ،از تعریف خارج م،شوند که نتوانند بر شرکت تاأثیر
بگذارند (به دلیل نداشتن قدرت) و یا تحت تأثیر شرکت قارار نگیرناد (باه جهات ایان کاه
رابطه یا ادعای ،نسبت به شرکت ندارند) .بر پایه دیدگاه گسترده ،شارکتهاا ما،توانناد در
واقع تحت تأثیر و تأثّ ر تقریباً هر کس ،قرار بگیرند؛ امّا اِ عماال ایان دیادگاه بارای مادیران
شارکت ب سایار ساخت و هماراه باا ساردرگم ،در شاناخت اشاخاص ماورد نظار خواهااد
بود(.)Freeman,1984,pp.8-10
براساس دیدگاه محدود ،با وجود منابع ،صبر و زمان محادود و مواناع خاارج ،فاراوان،
مدیران نم،تواند به همه امور رسیدگ ،کنند و در این میان ،پیروان این دیدگاه ساع ،ما-،
کنند تا گروهها را در شرایط ارتباط مستقیم با منافع اقتصاادی اصال ،بنگااه تعریاف کنناد
(.)Mitchell&Agle&Wood,1997,pp.856-857
در تقسیمبندی ذینفعان به اولیه و ثانویه ،برخ ،تعریف من را با توجاه باه رابطاه ارائاه
دادهاند و برخ ،نیز با دقت به تأثّ ر متقابل شارکت و طارف دیگار .ذینفعاان اولیاه بنیاان
شرکت شمرده شده( )Dean,2001,p.103&Clarkson,1995,pp.106-107و رابطاة معایّن
قراردادی و مستقیم ،با شرکت دارند .ذی نفعان اولیه شامل مادیران ،کارکناان ،مشاتریان،
سهامداران و عرضهکنندگان بوده و نیازمند توجّه مستمر قانون ،و مدیریت ،هستند.
ذینفعان ثانویه ،در مرزهای شرکت قرار گرفته و ممکن است فعالیتهاای شارکت بار
منها اثر بگذارد بدون من که رابطة قراردادی با شرکت داشاته باشاند .رساانههاای محلّا ،و
ملّ ،،اجتماع و محیط و هر منچه که در مواقع بحران ،م،تواند برای موفقیت ضروری باشاد
در این گروه جای گرفتهاند.
دیدگاه محدود با دیدگاه اولیه یکسان نیسات .از منظار ککرکساون ،منچاه کاه بارای
دسته بندی اولیه و ثانویه اهمیت دارد بقاا و حیاات واقعا ،شارکت اسات؛ حاال من کاه در
دیدگاه محدود و گستردة فریمن  ،اثرگذاری در موفقیت شرکت و رعایت هنجارها و اخاکق
مطرح است؛ در واقع ،تعریف فریمن با تعریف ذینفعان ثانویه از ککرکسون بسیار مطابقات
دارد .ذینفعان ثانویه کسان ،هستند که تحت تأثیر و تاأثّر شارکت ما،باشاند( Pedersen,
 .)2004,pp.31-32به هر صورت ،همواره در هر شرکت ،اشخاص ،وجود دارند که مشخصااً
در دستة اولیه یا ثانویه قرار م،گیرند و تنها تعداد محدودی از منها در مرز قرار دارند.

�
ﻀﺎوت
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 .3انواع ذینفعان در شرکتها
هرچند که تعداد ذینفعان محدود نیست و برای هر شرکت ،ما،تواناد متفااوت باشاد ،امّاا
ذینفعان اصل ،در دو دستة کلّ ،شامل ذینفعان درون ،و ذینفعان بیرون ،قرار دارند.

�
ﻀﺎوت

 .9-3ذینفعان درونی

برخ ،از ذینفعان که در دایرة ارتباط ،نزدیکتری با شرکت قرار دارند و به طاور مساتقیم
از من اثر م،پذیرند عبارتند از:
 .9- 9- 3سهامداران

سهامداران و به عبارت ،مالکان ،اشخاص ،هساتند کاه باا موردن سارمایة خاود شارکت را
تشکیل دادهاند و یا پس از من در فرمیندهای ممکن ،سهام شارکت را باه دسات موردهاناد.
نگران ،اولیة سهامداران این است که سرمایة ایشان به منها بازگردانده شاود؛ البتاه منهاا باا
هدف به دست موردن سود بیشتر دست به چنین سرمایهگاذاری زدهاناد .ساهامداران ما-،
توانند یک شخص و یا گروه عظیم ،از اشخاص باشاند و ما،بایسات مناابع الزم شاامل
کارکنان ،مواد خام ،ماشین مالت و تجهیازات را بارای شارکت فاراهم ساازند تاا فعالیات
کارممدی داشته باشند؛ البته ،طبعاً با توجه به این که در تئاوریهاای اولیاه و پایاه ،هادف
اصل ،و غای ،مدیران را حداکثرسازی ثروت سهامداران م،دانند و ایشاان را ذینفاع اوّل و
نهای ،عنوان کردهاند و نقش منها در قوانین ایران نیز مشخص است لاذا ساهامدار ،مفهاوم
واضح ،م،باشد که همین اشاره پیرامون من کاف ،است.
 .2- 9- 3کارکنان

در میان ذینفعان ،کارکنان نیازمند بیشترین حمایت م،باشند و نمونة بازر من ،جنبشهاای
کارگری هستند که در قرنهای اخیر به وجود ممدهاناد و قاوانین مختلفا ،درباارة منهاا باه
تصویب رسیده است .واژة  Employeeدر متون حقوق شرکتها ،کارکناان ترجماه شاده-
است که به نوع ،جامع بین کارگر و کارمند م،باشاد(خادماان ،9319 ،ص .)5در قاوانین نیاز
9
کارگر کس ،است که به هر عنوان تحت دستور کارفرما کار م،کند.
 .9ر : .ماده  9قانون کار مصوب .9338
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در قوانین مختلف ،تعریف ،که از کارکنان ارائه شده است به نوع ،مختص همان قانون
م،باشد لکن کلیات مورد نظر برای در مفهوم کارکنان ،در تمام ،تعاریف یکسان اسات؛
برای مثال ،در جای ،ممده است که کارکنان به افرادی اطکق م،شود کاه در اماور اداری و
اجرای ،مؤسسات و دفاتر شاغل خواهند شد(مییننامه اجرای ،ماده  966قانون برنامه چهارم توساعه

�
ﻀﺎوت

 ...مصوّب .)9300

9

از ویژگ،های اساس ،رابطة کارکنان و شرکت ،قدرت کارفرما (شرکت) م،باشد کاه باه
موجب من ،اطاعت از راهبردهای شارکت الزم ما،میاد .ویژگا ،دیگار رابطاة کارکناان و
شرکت این است که شرکت با بازار یکسان نیست ،لذا مؤلفهها و مشخصههای من بر طباق
نظامات اداری داخل ،مشخّص و معیّ ن است که در ایان ترتیباات و قراردادهاای اساتخدام
م،توان به جای الزام و اجبار ،موارد سودمندی را برای کارکنان مقرر نمود .نکتة دیگر ایان
است که کارکنان همواره در معرض خطر قرار دارناد؛ بارای مثاال ،مسایبهاای جسام ،و
خسارات ناش ،از کار ،پیوسته کارکنان را تهدید م،کند؛ همچنان که ادغام و دیگر ترتیباات
انتقال شرکت ،چنین پیامدهای ،را به دنبال دارد.
کارکنان مانند اعضای شرکت ،از جمله کسان ،هساتند کاه سارمایة شارکت را فاراهم
کرده و به عنوان سرمایة انسان ،،منبع ،ضروری و ارزشمند با مزایای رقابت ،بارای شارکت
محسوب م،شوند( .)Okigbo,2012,p.10نکته مخر در توجه به نقش و جایگاه کارکنان این
است که ایشان در شرکتهای بزرگ ،بیش از هر گروه دیگر امکان اتحااد و دسات یاافتن
به مدیریت را دارند؛ حال من که در تئوریهای مدیریت ،از کارکنان فردی حمایت کاف ،باه
عمل نم،مید.
با توجه به مباحث پیشگفته و لزوم شناخت اهمیت کارکنان ،در جهت حمایت از منهاا و
نیز تأثیر بیشتر ایشان بر روند تصمیمگیری شرکت ،راهکارهای ،بیان شاده اسات .یکا ،از
راهکارها این است که منان خود سهامدار شرکت باشند و بادین صاورت کنتارل مادیران را
نیز در دست داشته باشند؛ البته بحث در اینجا فراتر از این است و همانطور که بیاان شاد،
کارکنان به عنوان سرمایه انسان ،تلقّ ،م،شوند؛ بنابراین ،اگر شرکت م،خواهد که ایشاان
منافع فراوان ،در قلمروی وسیع تر برای شرکت به ارمغاان بیاورناد بایاد باا مناان باه مثاباه
 .9برای تعریف کارمند نیز ر : .ماده  8قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب .9307/8/0
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اشخاص مورندة سرمایه رفتار کند .در این صورت اشتیاق و تمرکز بیشتر کارکناان ،شارکت
را سودمندتر خواهند نمود .در متقابل ،اگر کارکنان تمام ،تاک  ،انارژی و خکقیتشاان را
برای شرکت به کار نگیرند شرکت در مینده شکست خواهد خاورد(Cheffins,1997,pp.91-
.)92

�
ﻀﺎوت

راهکار دیگر ،داشتن اتحادیهها و نمایندگ،های کارکنان در مدیریت شارکت ما،باشاد
که این موجب ایجاد حس الزام و تعهّ د به شارکت گشاته و ناه تنهاا بار رفااه اقتصاادی و
افزایش کارمی ،منان اثر م ،گذارد بلکه با دادن این نقش به کارکنان ،منافع ساهامداران نیاز
افزایش م،یابد؛ به عبارت دیگر ،کارکنان به عنوان واساطة شارکت و مشاتریان هساتند و
حمایت از منها حمایت از مشتریان نیز خواهد بود .شرکتهای ملمان ،با تعداد کارکنان زیااد،
از من رو پیشرفت نمودهاند که برای نمایندگ ،کارکنان در هیأت مادیره شارایط ویاژهای را
فراهم کردهاند .اتحادیة اروپا نیز در مخرین تحقیق خود از شرکتهاای اروپاای ،باا بررسا،
رشد مشارکت کارکنان ط ،س ،سال ،بیان کرده است که مشارکت کارکنان ،اثر مثبت ،بار
روی بهرهوری م،گذارد( .)Lowitzsch&Hashi,2014,p.103
لذا ایجاد این فرضیه که کارکنان حقّ مشروع ،در بنگااه دارناد ایان امکاان را فاراهم
م،کند تا دادگاهها ،خط مش،ها و بازارهای کاری به منها توجّه بیشتری معطوف دارناد؛ امّاا
روشن است که در شرکتهای بسیار بزرگ و چند ملّیت ،،امکان ایجاد چنین اتحادیاههاا و
نمایندگ،های ،دستکم به گونهای مسان امکانپذیر نم،باشاد و جادای از ایان ،تحقیقاات
اخیر دربارة مشارکت و نمایندگ ،کارکنان  ،9تأیید کرده اسات کاه کارکناان از ایان مطلاب
مگاه ،دارند که مدیران از اقدامات جمع ،تحت نهادهای ،همچون اتحادیه رضایت چنادان،
ندارند .در همین راستا ،بررس،های هارت 6در سال  6885این نکته را مشخص کرد کاه 53
درصد از کارکنان عقیده دارند که کارفرمایان مخالف وجود اتحادیاههاا ما،باشاند و ساع،
دارند تا منها را برای ر ی ندادن اقناع کنند(.)Freeman&Barry&Rogers,2006,p.16
این موارد باعث شد که در نگار های جدید تئوری ذینفعان ،از راهکارهاای مادیریت،
به سمت راه حلهای حقوق ،تغییر مسیر صورت گیرد.

1. Worker Representation and Participation Survey (WRPS).
2. Hart.
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 .3- 9- 3مشتریان

مشتریان ،اشخاص ،هستند که کاال ،خدمات و تولیدات را خریداری ما،نمایناد .ایان یاک
تعریف ابتدای ،از مشتری م،باشد و امروزه مشتری فراتر از این معناا اسات و باه شخصا،
اطکق م ،شود که از خدمات و تولیدات شرکت منتفع م،گردد؛ به عبارت دیگر ،ما،تاوان
گفت که همچون تعریف گسترده از ذینفعان ،دامنة این تعریف نیز گستردهتر شده اسات و
این موارد جملگ ،در راستای تئوری ذینفعان حرکت م،کنند .مشتری و مصرفکنناده باا
یکدیگر تفاوت اندک ،دارند؛ چنانکه مشتری م،تواند خود مصرفکننده هم باشد یاا نباشاد؛
به عبارت دیگر ،همة مشتریها مصرفکننده نیستند و مشتری اعم از مصرفکنناده ما-،
باشد(.)Akman,2010,p.323
به عنوان یک ،از دالیل اهمیت توجّه به مشتریان باید گفت از منجا که امروزه انتخااب-
های فراوان ،وجود دارد و استانداردهای متعددی برای کیفیت بیان گشته اسات و از طارف
دیگر ،مشتریان نیز خودشان نقش حیات ،در مفرینش کیفیت و افزایش بهرهوری ایفاا ما-،
نمایند لذا شرکتها باید مشتریان را مانند کارکنان پاره وقت در نظر بگیرند؛ چراکاه ایشاان
مانند کارکنان ،در هر دو بُعد کمیت و کیفیت ،در بهرهوری و تولید شرکت اثار ما،گذارناد؛
در نتیجه ،این توجّه امروزه به خصوص در شرکتهاای ،باا مشاتریان فاراوان باه گوناهای
مؤکّد مورد توجه نویسندگان رشتههای مدیریت و حقوق قرار گرفته است.
ب،شک ،تصویب قوانین حمایت ،مصرفکننده و بحثهای قابل توجه ،که در این باب
در حوزة حقوق اقتصادی و نیز پایاننامهها و مقالههای اخیر این رشتهها پدید مماده ،ناشا،
از همین رویکرد است.

�
ﻀﺎوت

 .4- 9- 3عرضهکنندگان

قانون به کلیة تولیدکنندگان ،واردکنندگان ،فروشندگان کاال و ارائاهکننادگان خادمات و ...
که به طور مستقیم یا غیر مستقیم و باه صاورت کلّا ،یاا جزئا ،،کااال یاا خادمت ،را باه
مصرفکنندگان ارائه م،نمایند عرضهکننده اطکق م،شود 9 .این اشخاص از یاک ساو باه
طور مستقیم یا غیرمستقیم ب ا مشتری در ارتبااط هساتند و از ساوی دیگار در هار کجاای
 .9ر : .ماده  9قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب  9300و ماده  9قانون حمایات از حقاوق مصارف-
کنندگان خودرو مصوب .9306
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زنجیرة اقتصادی قرار گیرند ب ،شک در ارتباط مستقیم با شرکت هستند و چنان تأثیری بار
شرکت م ،گذارند که الجرم مدیران شرکت باید جایگاه ویاژهای را در تصامیمگیاریهاای
خود برای منها در نظر بگیرند.
عرضهکنندگان ،بخش قابل توجه ،از ذینفعان شرکت را تشاکیل ما،دهناد و اصاوالً
رابط مصرف کننده با شرکت بوده و به ناوع ،انتقاال دهنادة تماایکت ایشاان باه شارکت
هستند .توجه به ایشان و تعامل با منها ب ،شک در ایجاد مزیت رقاابت ،و موفقیات شارکت
نقش بسزای ،دارد .از سوی دیگر در قوانین مختلف ،مقنن مسؤولیتهای ،را بارای عرضاه-
کنندگان در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان در نظر گرفته است که خود ما،طلباد
تا شرکت در قبال این مسؤولیتها که به جهات محصاوالت شارکت ما،باشاد از ایشاان
حمایت کاف ،را به عمل مورد و حقوق ایشان را مدنظر داشته باشد تاا ایان گاروه همچناان
متمایل به تعامل با شرکت باشند.

�
ﻀﺎوت

 .5- 9- 3تأمینکنندگان مالی

تأمینکنندگان مال ،نظیر بانکها و مؤسسات بیمه ،اصوالً از سرمایة ککن ،برخوردارند لاذا
م،توانند در مقیاس بزرگ ،سرمایهگذاری کنند و به واسطة نقش حیات ،که در شاکلدها،
اقتصاد دارند منها را جزء ذینفعان اصل ،محسوب نماودهاناد و بیاان داشاتهاناد کاه هایچ
شرکت ،نم،تواند به حیات خویش ادامه دهد مگر این که همواره حامیاان ماال ،خاود را در
وضعیت بهتری قارار دهاد( .)Clark&Wójcik,2007,p.183در برخا ،نظاامهاای حقاوق،،
تأمینکنندگان مال ،جزء تصمیمگیرندگان اصل ،و تأثیرگذار شرکت تلق ،گشتهاند .باا ایان
وجود ،توجه به این نکته ضروری است که این تأمینکنندگان نیز مانناد برخا ،گاروههاای
دیگر خود به خود ذینفاع نیساتند بلکاه زماان ،ذینفاع تلقا ،ما،گردناد کاه در چرخاه
قراردادهای شرکت قرار گیرند.
 .6- 9- 3طلبکاران

طلبکار ،شخص ،است که م،بایست تعهدی در مقابل او اجرا شود و این رابطه ،یک رابطاة
مستقیم مالکیت است(عبدیپورفرد و جعفری خسرومبادی ،9313 ،ص.)17
بر اساس این رابطه ،شرکت ملزم به ادای تکلیاف و التازام خاود ما،باشاد .طلبکااران
شامل اشخاص حقیق ،و حقوق ،مختلف ،م،شوند و برخا ،از مهمتارین منهاا ا در ردیاف
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تأمینکنندگان مال ،مثل بانکها و عرضهکنندگان کاال و خدمات به شارکت ا باه عناوان
ذینفعان در قسمتهای مستقل مورده شدهاند .دارندگان برخ ،اوراق بهادار نیاز گروها ،از
طلبکاران شرکت م،باشند .حتّ ،کارکنان (به جهت دریافت حقاوق ماهیاناه) و دولات (باه
دلیل اخذ مالیات) نیز م،توانند به عنوان طلبکار شرکت محسوب شاوند .در اینجاا ماراد از
طلبکار ،معنای عام من است؛ یعن ،شخص ،که مال یا خدمت ،باید به او داده و یا در مقابال
وی انجام شود.

�
ﻀﺎوت

 .2-3ذینفعان بیرونی

ذینفعان بیرون ،،گروه های ،هستند که عملیات و فعالیت شرکت نهایتاً بار روی منهاا تاأثیر
م،گذارد ،امّا به جهت این که این تأثیر به صورت بکواسطه نیسات لاذا کمتار در معارض
توجه م،باشند و ورای حقوق ،که ایشان به طور ذات ،دارا هستند ممکن است کاه شارکت،
در نتیجة عدم توجه به منها کم کم با افت سودده ،مواجه گردد.
 .9- 2- 3جوامع

جامعهای که شرکت در من فعالیت م،کند به عنوان یک ،از ذینفعاان قلماداد ما،گاردد و
معموالً از این جوامع با عنوان جوامع محلّا ،یااد ما،کنناد .جواماع را شاامل همساایگان،
سازمانهای محیط ،،سازمانهای مردمنهاد و گروههای توسعة محلّ ،دانساتهاناد و برخا،
اتحادیهها را هم باه ایان ماوارد افازودهاناد()Renaut&Simon&Nadège,2012,p.3؛ امّاا
محیط (سازمانهای محیط )،و اتحادیهها ،به جهت ماهیت منها و اهمیت ،که دارند به طاور
مجزّا بیان م،گردند.
جوامع ،مجموعهای از اشخاصاند که با محیط پیرامون خود ارتباط متقابل دارند و ایان
ارتباط م،تواند شامل تقسیم منابع و اطکعاات و همکااریهاای تجااری باشاد .برقاراری
ارتباط خوب با جوامع در ابعاد متفاوت م،تواند بر شرکت تأثیر باه سازای ،بگاذارد؛ چراکاه
شرکت م،تواند از دانش و اطکعات محلّ ،ارزشمند منهاا در پاروژههاایش اساتفاده کناد و
نوموریهای فراوان ،به دست مورد .همچنین وقت ،که منها مورد توجاه قارار ما،گیرناد ،در
نتیجة احساس ارزشمند بودن ،از میزان تعارضات و مجادالت پیرامون شرکت کاساته ما-،
شود و شرکت از بُعد رقابت ،نیز برتری م،یابد؛ لذا شرکتها باید اثرات فعالیتهاای خاود را
بر روی جوامع متمرکز نماوده و هماواره اوضااع و شارایط منهاا را در نظار داشاته و ثبات
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گردانند( )Hilb,2012,p.183&King,2009,pp.11&13و تصمیمات خود را بار اسااس ایان
اثرات اتخاذ نمایند.

�
ﻀﺎوت

 .2- 2- 3حکومت

حکومت دارای قدرت و مشروعیت است ،تا جای ،که حتّ ،گاه ،اوقات وارد روناد تصامیم-
گیری مدیران شده و در این امر مشارکت م،نماید( .)Shin,2013,p.32همچنین ،شرکتهاا
با سکمت اقتصادی ارتباط مستقیم ،دارند؛ از این رو ،همواره زیر نظار حکومات هساتند و
حکومت به دلیل عواید مالیات ،و مباحث استخدام ،و اشتغال ،در امور و تصمیمات شارکت،
ذینفع م،باشد؛ ضمن این که چارچوبهای قانون ،و الزاممور نیاز توساط حکومات معاین
م،گردد و در نتیجه ،این تأثیر و تأثّر موجب قرار گرفتن حکومت در تعریف ذینفعان ما-،
شود .این اثر ،در برخ ،شرکتها از جمله شرکتهای سهام ،عام ،بسیار بیشتر م،گاردد و
در بانکها و مؤسسات بیمه به اوج خود م،رسد ،تا جای ،که اگر حکومت را در گاروه ذی-
نفعان درون ،در این دو شرکت قرار دهیم نه تنها اشتباه نکردهایام بلکاه نهایات صاحّت و
دقّت را به کار بستهایم؛ چراکه این صنایع ،با اقتصاد کشور گره خوردهاند و از ایان رو اسات
که تئوری ذینفعان در این شرکتها چهارهای کامالتار باه خاود ما،گیارد و باه گوناة
مشهودی اثر خود را نشان م،دهد.
 .3- 2- 3محیط زیست

در حال حاضر ،محیط طبیع ،به عنوان چالش اصل ،و جهاان ،شارکتهاا و ماردم مطارح
گردیده است .قدرت محیط ،از فشارهای عموم ،و مقررات بر م،مید و موجب م،شاود کاه
محیط نسبت به شرکتها حقّ مشروع ،داشته باشاد(صاادق ،9314 ،،ص)30؛ در نتیجاه ،بار
مدیریت تأثیر گذاشته و ایشان باید در جهت حف محیط برای خود و نسلهای مینده اقادام
کنند( .)Olusegun Monsuru,2012,pp.72-73ایان گاروه از ذینفعاان ،عاکوه بار تاأثیر
فراوان بر زندگ ،و رفاه انسانها ،بر ارز بازاری شرکت هم تاأثیر بسایاری ما،گاذارد .در
راستای محیطمحور بودن شرکت ،استانداردهای مختلف ،تحت عنوان «ایازو» پایشبینا،
شده است .همچنین طرفداران محیط زیست نیز در زمینة مسائل محیط فعالیت ما،نمایناد
و نظرات منها با سود و ارز شرکت رابطة مستقیم ،دارد.
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 .4- 2- 3گروههای منافع ویژه (اجتماعی)

منها گروه ،از اشخاص هستند که یک منفعت عموم ،ویاژه را باا هام دنباال نماوده و از
روندهای سی اس ،برای باال بردن موقعیت خود در مسائل ویاژهای اساتفاده ما،کنناد .ایان
گروهها توانای ،جلب توجه رسانهها و در نتیجه ،افزایش مزایاا را بارای شارکت دارناد؛ لاذا
توانای ،مدیران در پاسخگوی ،به ایشان ،خصوصاً در موقعیتهای ،که حضور ایان گاروههاا
ثمااربخش اساات در موفقیاات شاارکت تااأثیر حیااات ،دارد(.)Freeman,1984,pp.21-22
مؤثرترین این گروهها منهای ،هستند که با مأموران دولت ،و قانونگذاران ارتباط دارناد و در
نهایت ،این گروهها بر مقررهگذاران تأثیر م،گذارند.
از نمونههای بارز این گروهها م،توان به اتحادیهها ،صنوف و گروههاای ،از ایان دسات
اشاره کرد .شاید بهترین و گویاترین تعریف از این گروهها ،همان تعریف ،باشاد کاه قاانون
کار ارائه داده است و انجمنهای صنف ،را عبارت از گروههای ،م،داند که توساط کاارگران
و کارفرمایان به منظور حف حقوق و منافع مشروع و قانون ،و بهبود وضاع اقتصاادی ،کاه
خود متضمن حف منافع جامعه باشد تشکیل م،گردد 9 .اتحادیهها معموالً دارای شخصایت
حقوق ،بوده و هدف اصل ،و ذات ،از تشکیل منها حمایت از منافع گروه ،خاص م،باشد.

�
ﻀﺎوت

 .5- 2- 3رسانهها

چنانچه مطابق تعریف ذینفعان ،منها را اشخاص ،بدانیم که در تأثیر و تأثّر با شرکت ما- ،
باشند ،تردیدی نیست که رسانهها نیز جزئ ،از ذینفعان شرکت محسوب خواهند شد؛ زیارا
این تعریف ،مجموعة ذینفعان را به بخش ،هم بسط م،دهد که محیط شرکت را تشاکیل
م،دهند امّا در من سهم ،ندارند(.)Donaldson&Preston,1995,p.86
فریمن نخستین کس ،بود کاه رساانه را یکا ،از ذینفعاان معرفا ،کارد( Freeman,
)1984,p.22؛ اگرچااه در نوشاااته بعااادی خاااود از رسا اانه باااه عناااوان ذینفاااع یااااد
نکرد( .)Evan&Freeman,1988در همین راستا ،دونالدسون و پرستون نیز قائل به تفکیاک
بین ذینفعان و اثرگذاران شدهاند؛ به گونهای که رسانه را اثرگاذار ما،دانناد امّاا بارای من
سهم ،در شرکت قائل نیستند(.)Donaldson&Preston,1995,p.86
امّا بیشتر نویسندگان این حوزه ،رسانه را به عنوان ذینفع ما،شناساند؛ زیارا باه طاور
 .9ر : .ماده  939قانون کار جمهوری اسکم ،ایران مصوب .9371/0/61
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عمده بر شرکت اثر م،گذارد و تواناای ،مسایب رسااندن باه من را نیاز دارد( Perrin,2007

 .),p.468فراتر از این اثر عمیق رسانه ،منها در اعطای مشروعیت به شرکتها نقاش بسایار
مهم ،دارند( .)Perrin,2007,p.467عدّهای نیز برای رسانهها دستهبندیها و انواع ،را ذکار
نمااوده و تااأثیر هاار یااک از منهااا را باار دسااتههااای مختلااف ذینفااع بررساا ،کاارده-
انااد( See:Omojola,2012,pp.304-316&Rapp&Beitelspacher&Grewal&Hughes,

�
ﻀﺎوت

.)2013,pp.547-548
 .6- 2- 3رقبا

اهمیت رقابت و مباحث پیرامون من بر کس ،پوشیده نیست .منچه که در اینجا ماورد مداقاه
قرار م،گیرد ذینفع بودن یا نبودن رقیبان م،باشد .شاید از نظر برخ ،،ذینفاع محساوب
نکردن رقبا موجّهتر باشد و بیان داشتهاناد کاه رقباا همیشاه باه دنباال موفقیات شارکت
نیستند(.)Donaldson&Preston,1995,p.86
با این وجود ،دالیل ،در جهت تأیید ذینفع بودن رقبا وجود دارد )9 :تغییار عناوان ذی-
نفعان ،به این صورت که ذینفعان امروز و دیروز ما،توانناد رقباای فاردا باشاند و رقباای
پیشین م،توانند شرکای بعدی باشاند )6 .بسایاری از شارکتهاا از طریاق اتحادیاههاای
تجاری و یا حتّ ،الب،گری با رقابت کار م،کنند )3 .شرکتها با رقبا همکاری دارند؛ بارای
مثال ،این موضوع در میان شرکتهای نفت ،به وضوح قابل مشاهده است )4 .حذف رقباا و
یا مرزگذاری میان منها واقع ،و اخکق ،نم،باشد؛ زیرا روابط همیشه متقابل نیساتند و ذی-
نفعان در میان خود با یکدیگر ارتباطهای ،دارند(.)See: Archer,2006
 .4مبانی تئوری ذینفعان
برای تئوری ذینفعان مبان ،مختلف ،بیان شاده اسات؛ لکان غالبااً ساه بنیاان اقتصاادی،
حقوق ،و اخکق ،را برشمردهاند( .)Freeman,2001,pp.39-47در میان این مباان ،،حقاوق
مالکیت از نظر برخ ،به عنوان بنیاان اقتصاادی تئاوری ذینفعاان باوده( See: Carleton
 )Asher&Mahoney.M&Mahoney.T,2005,pp.5-32و برخ ،نیز من را جزء بنیاانهاای
اخکق ،م،دانند که به جهت اهمیت بحث مالکیت و توجه ویژه باه من ،خصوصااً در فقاه و
حقوق ایران ،در بخش جداگاناهای رابطاة حقاوق مالکیات و تئاوری ذینفعاان باه بحاث
گذاشته خواهد شد.
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 .9-4استداللها و بنیانهای حقوقی

اصل اولیه در حقوق ،بازگشت تأثیر قوانین و نهادهای حقوق ،بر شخص یا اشخاص درگیار
در منها است؛ لذا تصمیم هر شخص نسبت به خود مؤثر م،باشد .ایان اصال در حقاوق
قراردادها ،اصل «نسب ،بودن قراردادها» نام گرفته است که خود مبتنا ،بار اصال اوّلا ،و
عقل ،مزادی و استقکل فردی م،باشد.
با توجه به اصل فوق شایسته است که حقوق اشخاص ثالث مورد حمایت قرار گرفتاه و
حقوق ایشان هم از بُعد سلب ،و هم از جنبة ثبوت ،مورد توجه باشد .بُعاد سالب ،باه معناای
این است که به حقوق منها تجاوز نشود و این یعن ،همان چیزی که در اصال نساب ،باودن
قراردادها وجود داشت .جنبة ثبوت ،نیز به این معنا اسات کاه گااه ،ضارورت دارد حقاوق
ایشان مورد توجه قرار گیرد و ثالث نیز در نظر مید به همین منظاور بیاان شاده اسات کاه
بازنگری در حقوق اشخاص ثالث و توجه باه حقاوق ایشاان در قاانونگاذاری ،تصامیمات
قضای ،،روابط قراردادی و بینالملل ،اکیداً الزم است(قاسمزاده ،9313 ،صاص .)99- 94البتاه در
قوانین مختلف ،از جمله در قوانین حمایت از مصرفکننده و قوانین پیرامون محایط زیسات
و دریا و نیز در نظامهای مال ،ا حقوق ،،تک های ،در ایان راساتا صاورت گرفتاه اسات؛
برای نمونه ،مسؤولیت تولیدکنندگان کاالهای معیوب ،مطلق فارض شاده اسات امّاا ایان
مسؤولیت مطلق در نظام حقوق ،ایران هنوز با پذیر کامل مواجه نشده است.
به منظور تقویت پایههای حقوق ،تئوری ذینفعان ،اصول حقوق ،گوناگون ،را م،تاوان
از حقوق قراردادها ،مسؤولیت مدن ،و مالکیت تفسیر نمود .در این خصوص پیرامون حقاوق
قراردادها و مسؤولیت مدن ،،در مباحث پیشین توضیحات ،ارائه گردید لکان درباارة اصاول
مأخوذ از حقوق مالکیت ،به پیروی از نویسندگان این حوزه ،در بخش بنیانهاای اقتصاادی
و اخکق ،بحث خواهد شد.
رویکرد دیگر این است که سازمانها حمایت از ذینفعان را به عنوان تنهاا راه اطاعات
از قانون م،بینند؛ هرچند این مطلب هنگام ،درست است که چنین قانون ،موجاود باشاد و
یا الاقل از نظام حقوق ،قابال اساتنباط باشاد .البتاه تردیادی نیسات کاه نتیجاة مباحاث
مطروحه ،بروز تغییرات در نظامهای حقوق ،و اعطای حقوق مختلف به گروههای ،است که
ادعای ،را پیرامون بنگاه دارند و حقوق نیز در این زمینه پیشرفت قابل توجه ،داشته است.
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 .2-4بنیانهای اقتصادی

شرکت ،در راستای منافع ذینفعان تصمیمگیری و حرکت م،کند و نهایتاً ایان تصامیمات
به نفع خود شرکت خواهند بود .برای این نکته م،توان دالیل گوناگون ،را ذکر کرد؛ امّا باه
اختصار باید گفت که هر شرکت ،به دنبال منافع خویش است ،چه از طریق کاهش هزیناه-
ها و چه به وسیلة راههای دیگر دستیاب ،به مزایای رقاابت،؛ البتاه در کوتااه مادّت ممکان
است که شرکت با نادیده گرفتن ذینفعان ،به وسیله تصمیمات مسایبرساان باه منهاا باه
منفعت دست یابد امّ ا این شرکت در نهایت مجباور خواهاد شاد کاه بارای حفا ثباات و
پیشبرد خود ،ایشان را نیز مورد توجه قرار دهد .به عکوه ،توجّه به ذینفعاان موجاب ما-،
شود که از هزینههای روندهای متعارض تصمیمگیاری جلاوگیری شاود؛ در حاال ،کاه در
تئوری ذینفعان به واسطة نگر جامع و همه جانبه ،چنین تعارضات ،پیش نخواهد ممد.
بلر ،با توسعة رویکرد تولید گروه ،،توضیح م،دهد کاه مناابع شارکت ما،بایسات در
جهت اهداف شرکت به کار گرفته شود و هدف همة منهای ،که در شارکت سارمایهگاذاری
کردهاند و در معرض خطر قرار دارند باید مورد حمایت قارار گیارد( .)Blair,1998,p.196در
تولید گروه ،،کار گروه ،نسبت به کار فردی دارای کارمی ،بیشتری است امّا ممکن اسات
اعضای تیم در انجام من کوتاه ،نمایند؛ لذا بلار بیاان ما،دارد کاه ذینفعاان ،در شارکت
سرمایهگذاری کردهاند و هزینههای این کمکاری م،تواند به وسیلة حمایت از اهاداف هماة
ذینفعان به حداقل برسد( .)Blair,1998,p.196جونز عکوه بر اشاره به مسئله تولید تیما،،
دو منبع هزینههای بالقوه ،یعن ،هزینههای نمایندگ ،و هزینههای معاامکت را نیاز بار من
اضافه م،کند(.)Jones,1995,p.409
در تئوری نمایندگ ،دو چالش به وجود م،مید؛ نخست ،تعارض اهداف نماینده و اصایل
و دیگر ،تمایکت متفاوت طرفین برای پذیر خطر .امّا در ایان حالات ،تئاوری ذینفعاان
راه ،برای تطبیق نماینده و اصیل م،باشد(.)Jones,1995,p.409
تئوری هزینة معامکت ،پیرامون سازمانده ،کردن قراردادها از لحااظ درونا( ،در روناد
سلسله مراتب )،و از لحاظ بیرون( ،داخل بازار) بحث م،کناد .در اینجاا نیاز اتخااذ تئاوری
ذینفعان م،تواند به کاهش هزینة معامکت از طریق استفادة سلسله مراتب( ،بارای مثاال،
ادغام تولیدکننده و مصرفکننده) کمک کند؛ هرچند که سلسله مراتب هم خود هزینههای،
به دنبال دارد که نم،توان منها را نادیده گرفت.
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نهایتاً جونز بیان م،کند که به طور معمول ،چگونه فرصاتطلبا،هاا در مساائل تولیاد
گروه ،،هزینة معامکت و تئوری نمایندگ ،م،توانند به خطری برای کارمی ،تبدیل شاوند؛
لذا باید تئوری ذینفعان را برای کاهش این فرصتطلب،ها دنبال نماود( Jones,1995,pp.

�
ﻀﺎوت

.)410-411

 .3-4بنیانهای اخالقی

ذی نفعان دارای ارز ذات ،هستند و ایان تعهاد اخکقا ،را شارکت ما،پاذیرد .در بنیاان
اخکق ،بر خکف بنیان اقتصادی ،نظر ذینفعان به دلیل این که موجب پیشرفت اقتصاادی
شرکت و کسب منفعت برای مالکان م،گردد دارای ارز نیست ،بلکه در اینجا خاود ذی-
نفعان هستند که ذاتاً ارزشمند هستند؛ لذا م،بایست مورد توجه قرار گیرند.
دونالدسون و پرستون ،در خصوص تئوری ذینفعان در سه قسمت هنجااری ،توصایف،
و ابزاری بحث م،کنند .منها تحلیالهاای هنجااری را در مرکاز تحلیال قارار داده و من را
مهمتر از تحلیلهای ابازاری و توصایف ،ما،دانناد(Donaldson&Preston,1995,pp.65-
 .)91دالیل تحلیلهای هنجاری مذکور م،تواند به عنوان دالیل ،برای بنیانهاای اخکقا،
تئوری به کار گرفته شود.
فریمن و ایوان ،با بهرهگیری از رویکرد هزینة معامکت ویلیامسون  9استدالل ما،کنناد
که ایان تئاوری و تئاوری ذینفعاان هامراساتا باوده و من را ذیال مباان ،اخکقا ،ما-،
مورند()Freeman&Evan,1991,pp.337-359؛ حال من که مطابق مطالب پیشگفته ،جاونز
من را ذیل مبان ،اقتصادی بحث م،کند .تحلیل ایشان از بنگاه به منزلة قرارداد ،بیان ما-،
دارد که همة ذینفعان حقّ شرکت در معامله را داشته و شایستة دارا بودن قراردادی شافاف
م،باشند .مدیران ،قراردادها را میان کارکناان ،مشاتریان ،اتحادیاههاا ،عرضاهکننادگان و
مالکان رهبری نموده و چون هر یک از این گروههاا ما،توانناد در داد و ساتدهای خااص
سرمایه ،شرکت کنند که بر گروههای دیگر اثرگذار است لذا باید شیوههای حال تعاارض و
حمایت از منها اتخاذ و ایجاد گردد(.)Freeman&Evan,1991,p.352
مبان ،ذکر شده جزء پرکاربردترین مبان ،م،باشند ،اگرچه محادود باه ایان ماوارد نیاز
نیستند؛ برای مثال ،تئوری قراردادهای اجتمااع ،مشاتر  ،دکتارین قراردادهاای شافاف،
1. Williamson.
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خطر 9و نیز کانتگرای ،،از جمله دیگر مبان ،قابل ذکر هستند.
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 .4-4رابطة حقو مالکیت و تئوری ذینفعان

مالکیت ،رابطهای اعتباری بین مال و شخص است و به بیان دیگار ،یاک اعتباار عقکیا،
است(طباطبای ،یزدی9383 ،ق ،ج ،9ص 53و خمین ،9370 ،،ص )65و مالکیت اشتراک ،و تسااوی
افراد نسبت به منابع و اموال جامعه ،مطابق اصل است و نیازی باه توجیاه نادارد .در فقاه و
حقوق ما هم جز در مواردی کاه راجحا ،در باین باشاد اصال اوّلیاه ،تسااوی و اشاترا
است(پیلوار ،9318 ،ص)74؛ البته این مالکیت مشتر  ،با مالکیت مشاع که به معنا ،شاراکت
مالکین متعدد در ش،ء واحد م،باشد متفاوت است .در مالکیات مشاتر  ،باه طاور باالقوه
برای تمام ابنای بشر مالکیت فرض شاده اسات؛ یعنا ،در اشاترا  ،ساخن از یاک حاقّ
مشتر است و نه مالکیت حقوق(،پیلاوار ،9318 ،ص)87؛ لذا مالکیت فاردی نیااز باه توجیاه
دارد و معتبرترین و شریفترین مبان ،ارائه شده برای مالکیت در طول تاریخ اندیشة بشار و
ادیان اله ،،نظریة کار است؛ یعن ،انسانها با کار و تک ما،توانناد ماال ،را باه مالکیات
فردی خود درمورند(پیلوار ،9318 ،ص.)09
حال که مبنای مالکیت فردی بیان گردید باید دید مالکین ،که ماال ،را باه ملکیات در
موردهاند و با هدف کسب سود به اشاعة من پرداخته و شخصایت حقاوق ،شارکت را شاکل
دادهاند با چه توصیف ،م،بایست ذینفعان شرکت را نیز مد نظار داشاته باشاند؟! تردیادی
نیست که سهامداران در هنگام تشکیل شرکت و پیوستن به من ،به تحصیل حاداکثر ساود
توجه داشتهاند؛ امّ ا بعید است از نظرشان گذشته باشد که ثروت منها باید در جهات حمایات
سایرین نیز به کار گرفته شود .این همان استدالل ،است که نظریهپردازان پیشین با تمرکاز
بر من ،تسلّط منافع سهامداران را توجیه م،کردند؛ حال من که در دیدگاه ماؤخّر نیاز دقیقااً
با تأکید بر همین مفهوم مالکیت ،تئوری ذینفعان نتیجه گرفته م،شود.
استفاده از حقوق مالکیت به عنوان مبان ،تئوری ذینفعان ،ابتدا در مقایسة دونالدساون
و پرستون مطرح گردید و سپس در مقاالت جداگانه مورد واکاوی قرار گرفت .نکتاة مسالّم
این است که مالکیت و حقوق ناش ،از من مطلق نیست(پیلاوار ،9318 ،ص)08؛ چنانکه کوز نیز
 .9برخ ،تحلیلگران ،هستة مرکزی بحث خویش را خطر قرار داده و با توجه باه من باه توجیاه تئاوری پرداختاه-
اند( .)See: Phillips&Freeman&Wicks,2003,p.481
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بیان م،دارد که ممکن است از شخصا ،کاه مالاک زماین اسات صاحبت کنایم؛ امّاا در
حقیقت ،منچه وی مالک من است حق اعمال تعداد مشخص ،از اقدامات م،باشاد و حاقّ او
نامحدود نیست؛ برای مثال ،او ممکان اسات در سااخت و سااز و کشات اناواع خاصا ،از
محصوالت محدود باشد( )Coase,1960,p.44و ایان مطلاب در تماام نظاامهاای حقاوق،
صادق است .فیشر م،گوید که حق مالکیت ،مزادی و اجازة لذّت بردن از مناافع ثاروت (بار
اساس ضمانتاجراها و حمایتهای قانون ،و عرفا )،اسات و رویادادی فیزیکا ،نیسات و
فشردهای از روابط اجتماع ،م،باشد( .)Fisher,2007,p.27پژوویچ نیز با همین تأکیاد بیاان
م،دارد که حق مالکیت ،رابطة بین اشخاص م،باشد و ایان کاه حقاوق بشار را از حقاوق
مالکیت مجزّا کنیم خطا است؛ لذا حقوق مالکیات ،نامحادود نما،باشاد( pejovich,1990,
 .)p.27این محدودیتها ،در حقوق ایران (اصل  48قانون اساس ،و ماده  936قانون مادن)،
9
و فقه اسکم ،نیز به کرّات و وضوح دیده م،شود.
محدودیتهای ذکر شده و برقراری ارتباط بین حقوق مالکیت و حقاوق بشار ،خاود باه
خود منافع دیگران را وارد صحنة حقوق مالکیت م،کند؛ البته همچنان این مسئله که افاراد
دیگر باید مورد توجه باشند نامشخص باق ،م،ماناد و حتّا ،موردن اشاخاص غیار مالاک
تحت مفهوم مالکیت ،داللت بر این نم،کند که اختصاص مسؤولیت مدیریت ،برای گاروه-
های ویژهای وجود دارد؛ امّا نکته واضح این است کاه مفهاوم موجاود و مسابوق مالکیات
خصوص ،،حقوق نامحدود مالکان را تجویز نم،کند که بر اساس من ادعاا شاود مساؤولیت
مدیران ،تنها عمل نمودن به عنوان نمایندگان مالکان سهام است( Donaldson&Preston,

�
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.)1995,p.83

شاید در بحث اثبات تئوری رکن بودن مدیران ،این مقایسه بسیار قابل توجه باشاد کاه
اگر گاه ،مدیران ،نمایندة شخص حقوق ،نامیده م،شوند به همان اعتبار و معنا اسات کاه
در حقوق عموم ،گفته م،شود اعضای مجلس به عنوان نمایندگان مردم هستند؛ در حاال،
که ارادة منان مظهر ارادة عموم ،است(کاتوزیاان ،9377 ،ج ،6ص)58؛ باه عباارت دیگار ،هار
نمایندهای از حوزه انتخابیه خود وارد مجلس م ،شود ول ،طرف مقابل او تمام مردم کشاور
هستند(حبیبنژاد ،9305 ،ص.)933

 .9نمونهای از این محدودیتها در فقه اسکم ،،قاعدة الضرر است(ر : .حسین ،سیستان.)9383 ،،
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حقوق مالکیت نیز خود دارای مبان ،است که با توجه به ویژگ،های کلیدی ماورد نظار
9
من ،با یکدیگر متفاوت م،باشند؛ ول ،این مبان ،بر پایه اصول اساس،تار عادالت تاوزیع،
قرار دارند و این که یک تئوری بتواند فارغ از مباحث عدالت توزیع ،،به نحاو جهاان ،قابال
اعمال باشد رد شده است( .)Donaldson&Preston,1995,p.84عدالت تاوزیع ،نیاز دارای
معان ،و اقسام گوناگون است؛ امّ ا باه طاور خکصاه بایاد من را تقسایم ثاروت بار اسااس
شایستگ،ها دانست(قدیری اصل ،9374 ،صص.)963- 964
البته بسیار بعید به نظر م،رسد که یاک اصال بتواناد بار تماام جنباههاای مجموعاة
پیچیدهای از حقوق و تعهدات که مالکیت را تشکیل م،دهند اعمال شود؛ لذا تمایل بیشاتر
به سمت تئوریهای پلورالیست6 ،است که اجازه م،دهند بیش از یاک اصال اعماال گاردد.
اگر تئوری پلورالیست ،حقوق مالکیت پذیرفته شود ارتباط میاان حقاوق مالکیات و تئاوری
ذینفعان مشکار م،گردد؛ چراکه همة مشخصههای موجود در تئوریهای عادالت تاوزیع،،
در میان ذینفعان شرکت نیز وجود دارد.
تفاوت میان تئوریهای عدالت توزیع ،در ویژگ،هاای ،مانناد تواناای ،،نیااز ،تاک و
توافق م،باشد .این موارد به عنوان مناسبترین شاخصها برای تعیین توزیع شفاف درمماد
و ثروت م،باشند؛ برای مثال ،نفع کارکنان با سابقه که در راستای ایجااد و حفا عملیاات
تجاری موفق تک کردهاند بر پایة تک است؛ یا نقاش مردما ،کاه در جواماع اطاراف
زندگ ،م،کنند بر پایة نیاز منها به هاوای پاا ما،باشاد .ایان ویژگا،هاا مشاابه نکاات
ایجادکنندة مفاهیم اساس ،حقوق مالکیت م،تواند به گروههای متفاوت ،یک نفاع اخکقا،
برساند؛ لذا اصول هنجاری که ذیل تئوری پلورالیست ،رای حقوق مالکیت م،مید پایاههاا و
بنیانهای ،را نیز برای تئوری ذینفعان فاراهم ما،مورد( Donaldson&Preston,1995,p.
.)84
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برخ ،بیان داشتهاند که منافع مالکیت ،به عنوان ارز ذینفعان قابل توصیف اسات و
بدین صورت ،ارج و قرب بیشتری را برای منهاا قائال شادند( Hosseini&Brenner,1992,
.)pp.99-119

در پایان ،استدالل این بخش را با تحلیل ،از مغااز تشاکیل شارکت خاتماه ما،دهایم.
1. Distributive Justice.
2. Pluralist.
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همانطور که در ابتدای این بخش نیز گفته شد ،مشارکتکنندگان در تشکیل شارکت اگار
به دیگران فکر نکنند ب،شک به خود و کسب حداکثر سود خود م،اندیشند؛ لذا اگار هادف
حداکثرسازی ارز اقتصادی جمع ،است و این ارز به مشارکتکنندگان اختصااص داده
م،شود در نتیجه ،به تئوری ذینفعان در تمام ،این زمینهها نیاز است تا نقش هار یاک از
گروههای بازیگر در تولید و توزیع ارز اقتصادی را شناسای ،نماید.

�
ﻀﺎوت
58

تئوری ذینفعان در حقو شرکتها

فصلنامه قضاوت ،شماره ،87پاییز15

نتیجه
بررس ،پیشینة تئوری ذینفعان نشان م،دهد که مفهوم جدیدی در متون علم ،باه وجاود
ممده است و از جمله دستاوردهای این نوموری ،واژهشناس ،ذینفعاان ما،باشاد .ناو باودن
تئوری ذینفعان ،در نظام حقوق ،و اقتصادی ایران نیز مشهود است و در حاال حاضار ،باه
جز برخ ،قراین و نشانهها ،سخن ،از این تئوری در قاوانین نیسات؛ امّاا باا حرکات ارکاان
اصل ،نظام مال( ،شامل بورس ،بانک و بیمه) به سمت مسائل حاکمیت شارکت ،و باه تباع
من تئوری ذینفعان ،طول ،نخواهد کشید که اهمیت شناخت منهاا ،باه قاوانین نیاز رساو
خواهد کرد؛ لذا شناسای ،ذینفعان ممکن برای یک شرکت و نحوة اعمال حق بارای منهاا
از ارز باالی ،برخوردار است.
ذینفعان یک شرکت ،از گروههای متفاوت ،تشکیل گردیدهاند که با توجه باه موضاوع
فعالیت شرکت ،برخ ،از منها (ذینفعان درون ،،اولیه و محدود) از بعضا ،دیگار (ذینفعاان
بیرون ،،ثانویه و گسترده) شایستة توجّه افزونتری خواهند باود .ایان مکحظاه ،بیشاتر باه
ذی نفعان درون ،همچون سهامداران ،طلبکاران ،کارکنان ،تأمینکنندگان ماال ،و مشاتریان
نسبت به ذینفعان بیرون ،،به خصوص برای نظامهای حقوق ،که هناوز باه شاناخت ذی-
نفعان روی نیاوردهاند به وضوح قابل پیشبین ،است.
در راستای لزوم توجّه مدیریت و مقنّن به اشخاص غیر سهامدار ،مبان ،مختلفا ،بارای
منها مورده شده است تا به نوع ،بیان شود که شارکت ،یاک دارایا ،خصوصا ،و مالکیات
شخص ،صرف نیست .مبان ،اخکق ،تئوری ذینفعان به دنبال بیان ایان نکتاه اسات کاه
ذینفعان ذاتاً دارای ارز هساتند؛ لاذا ایان بنیاان ،باه نحاوی در جهات خاکف مباان،
اقتصادی قرار دارد و چون ذی نفعان در نهایت موجب ایجاد منافع بیشتر برای شرکت ما-،
گردند پس به هم ین دلیل در بنیان اقتصادی دارای ارز م،باشند .مباان ،اقتصاادی ذی-
نفعان ،محل اصل ،بحث بحران نمایندگ ،و هزینههای من است.
امروزه پیرامون توجه به حقوق ثالث چه از بُعد ایجای ،و چه از جنبة سلب ،،سخن بسایار
رفته است؛ به خصوص این که در برخ ،قاوانین بارای شارکتهاا مساؤولیت مطلاق و یاا
مسؤولیت اجتماع ،شناسای ،شده است .این موارد ،پایههاای حقاوق ،تئاوری ذینفعاان را
تشکیل م،دهند .امّ ا در درست چرای ،توجه به ذینفعاان ،در شاناخت چگاونگ ،ایجااد
شرکت نهفته است؛ زیرا ایجاد شرکت صارفاً اشاتراک ،کاردن فعالیات اقتصاادی و جاذب
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سرمایههای خُرد نیست؛ با تأسیس شرکت ،یک ماهیت اجتمااع ،تشاکیل ما،گاردد کاه
حقوق سایر اشخاص جامعه نیز به مانند سهامداران به من پیوند م،خورد و اینجا اسات کاه
دیگر نم،توان از یک ماهیت خصوص ،سخن راناد؛ لاذا محادودیتهاای مالکیات ،بار من
اعمال م،گردد .شناسای ،ذی نفعان این مزیت را باه دنباال دارد کاه موجاب پیشاگیری از
تعارض منافع م،شود؛ در نتیجه ،شایسته است که قانونگذار در راه شناسای ،ذینفعاان باا
توجه به مبان ،اقتصادی نظام اسکم ،گام بر دارد.
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Abstract:
The Iranian company law only recognizes shareholders but social
nature and legal personality of company indicate the relation of this
entity to third parties. These third parties have been called
"stakeholders" in modern company law that are considered to affect
or be affected by the company's actions. Shareholders, employees,
customers and financiers are fixed groups of stakeholders in a
company and inclusion of some groups also depends on the subject
of company`s activity. Currently, there is a tendency to recognize
broad scope of stakeholders; however, for legal regimes like Iran, this
recognition may be limited. This recognition of stakeholders and its
necessity is obvious but this is questionable whether a stakeholder in
a company with private capital should be protected. Economic, moral
and legal foundations constitute the the bases of the theory of
stakeholders. Solving agency problem, avoiding conflicts of interest
and maximizing economic value are the economic foundations. Legal
and moral foundations argue that stakeholders have inherent value
therefore their rights should be respected and ownership restrictions
should be applied to owners and managers of a social entity namely
company.
Key words: Stakeholder, Stakeholder Theory, Company, Property
Rights.
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