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  چکیده

بـه   سـرعت  بـه فعالیت خود را در زمینه تولیـد و فـروش انـرژي شـروع کـرد و       1985شرکت انرون در سال 
  ۀ، رتبـ 2001صورت گرفتـه در سـال    بندي رتبهطی  که نحوي به. شرکت انرژي جهان تبدیل شد نیتر بزرگ

که پایان حیات ایـن   است یحالاین در . نصد شرکت بزرگ آمریکا به خود اختصاص دادهفتم را در بین پا
ورشکستگی تاریخ خود مواجه نمود،  نیتر بزرگشرکت نیز در اواخر همین سال رقم خورد و آمریکا را با 

عوامل  شناسایی این مقاله در مقام بررسی و .که طی آن شمار زیادي سرمایه و یا کار خود را از دست دادند
تدوین هر چه بیشتر قوانین حمایت از حقوق سهامداران، از وقوع موارد تا با  هاست شرکت گونه اینسقوط 

در  هـا  شـرکت قوانین مربوط به حقـوق   تحول در و زمینه  بازنگري و، آید عمل بهپیشگیري  شابه در ایرانم
دالیـل ورشکسـتگی    نیتـر  مهم نرونعرفی اجمالی از شرکت سهامی ام ضمن طلبد یملذا  .ایران فراهم شود

بخشـی از  . اده شودرد کنکاش قرار دمو ي آمریکاییها شرکتبر حقوق  تأکیدبا این شرکت بزرگ انرژي 
عـدم   ،معیـوب بـودن سـاختار درونـی شـرکت     ، که تخلفات مالی مدیران است آنپژوهش بیانگر  يها افتهی

بـه حقـوق سـهامداران و     توجهی بی، سازي حساب، يکار پنهانو  يساز شفافمدیریت ریسک تقلب، عدم 
________________________________________________________________ 

    fasajadi@yahoo.com:  نویسنده مسئول -1
2- abn.ut.ac@gmail.com 



  )پژوهشی - علمی( مهفتشماره  ،شنامه حقوق اقتصاديدان  68

  .زیر پا گذاشتن اصول و قواعد اخالقی از عوامل عمده سقوط این شرکت بزرگ انرژي بوده است
  

تضاد منافع، شرکت، تفکیک مالکیت از کنتـرل، مـدیریت ریسـک تقلـب، ورشکسـتگی،       :ها واژهکلید
  .واحدهاي داراي مقاصد خاص

  
  مقدمه -1

کشور است پس باید با نظم و قانون به تپش خـود ادامـه دهـد تـا رونـق      تجارت قلب اقتصاد هر 
است کـه قـدمت آن    اي کلمهواژة ورشکستگی . اقتصادي و اشتغال جایگزین رکود و بیکاري شود

ورشکستگی از ابتداي فعالیت تجاري هر تاجر . رسد یماقتصادي و بازار  يها تیفعال گیري شکلبه 
وضع نامطلوب مالی، ناتوانی و عجز در پرداخت دیـون  : ازجملهعددي معانی مت. همراه او بوده است

عوامل متعددي باعث . آمده است به دستو توقف در پرداخت دین همگی از مفهوم ورشکستگی 
عـواملی  . گسـترده دچـار انحـالل شـود     هـاي  ریـزي  برنامهکه یک بنگاه اقتصادي با وجود  گردد یم

ساختار درونی شرکت، عدم کارایی مدیران و اعتصـابات  همچون نوسانات اقتصادي، معیوب بودن 
آنچـه مهـم اسـت یـک بنگـاه      . از موجبات ورشکستگی و انحـالل شـرکت باشـد    تواند یمگسترده 

این پدیده ممکن است علل  چراکه. شود ینمغیر منتظره به ورشکستگی منجر  طور بهاقتصادي فعال 
شناسـایی عوامـل منـتج بـه     . بل شناسـایی نباشـد  پنهانی داشته باشد، که حداقل براي مدت مدیدي قا

نهـاد  . تا حدود زیادي از بروز این پدیده جلـوگیري نمایـد   تواند یمورشکستگی در مرحله نهفتگی 
با پیدایش . از سازماندهی اجتماعی شده است اي مرحلهبا مفهوم جدید از شرکت وارد  داري سرمایه
این پدیده اقتصـادي  . و مدیریت شکل گرفت سهامی بزرگ، جدایی مالکیت از کنترل يها شرکت

ممکـن   ایـن صـورت  آن نظارت مستمر نمود، در غیـر   يها تیفعالبایستی به نحوي کنترل شود و بر 
تـن بـه    اي غیرمنتظـره کـه بـه نحـو     ییهـا  شـرکت  ازجمله. است منجر به ورشکستگی شرکت گردد

کت گاز طبیعی به وجود آمـده بـود،   انرون که در ابتدا از ادغام دو شر. بود 1ورشکستگی داد انرون
سال توانست از یک واحد کوچک انرژي به یک شـرکت بـزرگ عرضـه خـدمات      16طی حدود 
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 عنـوان  بـه از سـوي روزنامـه انگلیسـی فایننشـیال تـایمز       2000تا آنجا که در سال . انرژي تبدیل شود
زیـراکس،   دیگـر نظیـر ورلـدکام،    يهـا  شـرکت سـقوط انـرون و   . شرکت انرژي سال انتخـاب شـد  

پارماالت، پیامدهاي مهمی براي سهامداران، کارکنان و دنیـاي حقـوق و اقتصـاد در برداشـت و بـه      
بـراي مثـال در آمریکـا، الیحـۀ سـاربنز      . دنبال آن کشورها واکـنش بازدارنـده از خـود نشـان دادنـد     

  . الزم االجرا شد 2004تصویب و از سال  2002آکسلی در ژوئیۀ 
و تبیین مراحل ظهور و سـقوط شـرکت انـرون و بررسـی علـل حقـوقی       هدف این مقاله بررسی 

، تـا ضـمن بـه حـداقل رسـاندن ریسـک       باشـد  یمـ ورشکستگی  شرکت مذکور از زوایاي مختلـف  
دهاي مـرتبط بـا مـدیریت ریسـک     ، ضرورت تدوین قـوانین و اسـتاندار  ها شرکتدر  يگذار هیسرما

بازسـازي و اصـالح  سـاختار درونـی     اطالعـات و قواعـد مـرتبط  در جهـت      سـازي  شـفاف و تقلب 
  .فراهم گردد ها شرکت

  
  ظهور شرکت انرون -2

در شـهر هوسـتون تگـزاس بنیـان     » شرکت گاز طبیعی شمال«با نام  1930شرکت انرون در سال 
 2و اینترنـورث  1از طریق ادغام شرکت هوستون نچـرال گـس   1985این شرکت در ژوئیه . نهاده شد

و در دنیاي تجارت انرون نام گرفت، و ابتـدا در زمینـه خـط لولـه     در هوستون آمریکا شکل گرفت 
تحـول پیـدا کـرد و از واحـد      سـرعت  بـه گاز طبیعی فعالیت داشت و با مقررات زدایی بازار انـرژي   

. در عرصـه انـرژي مبـدل گشـت     گر معاملهالمللی  انرژي به شرکت بزرگ بین کننده توزیعکوچک 
بـه بـازار انـرژي اروپـا      1995انرژي برق پرداخـت و از سـال   به تجارت  1994شرکت انرون از سال 
ایـن  . گذاري فعـال بـود   خدمات انرژي و سرمایه ازجملهدر هشت شاخه  1998وارد شد، و در سال 

در آمریکاي شمالی و انگلستان تبـدیل شـد و    گاز تاجر نیتر بزرگشرکت پس از اندك زمانی به 
و رهبـري مـدیر    و کمپـانی  3کینسـی   مشاور خـود مـک  قبل از اعالن ورشکستگی بر اساس پیشنهاد 

از یک شرکت انرژي بـه یـک شـرکت مـدیریت خطـر تغییـر         4عامل سابق خود جفري اسکیلینگ
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یافت، که هر چیزي از کاالهاي مختلف تا مشتقات گوناگون در سراسر جهان را تجـارت و مبادلـه   
الر بود و ارزش بـازار آن در بـورس   بیش از صد میلیارد د 2000درآمدهاي انرون در سال . کرد می

اوراق بهادار به بیش از شصت میلیارد دالر رسیده بود، و هر سهم آن در اوایل این سال حدود نـود  
بـر اسـاس    2001در آوریـل  . دالر ارزش داشت، که در پایان همین سـال بـه زیـر یـک دالر رسـید     

در . آمریکا بـه خـود اختصـاص داد   ، رتبه هفتم را در بین پانصد شرکت بزرگ 1بندي فورچون رتبه
انرون موفقیت به حدي بود که عبارت توصیفی روي در ورودي دفتر مرکزي در هوستون در اوایل 

لـیکن در دوم  . تغییـر پیـدا کـرد   » شـرکت برجسـته دنیـا   «بـه  » شرکت برجسته انرژي«، از 2001سال 
ورشکستگی ثبـت   نیتر بزرگانرون درخواست ثبت ورشکستگی کرد، و سقوط آن  2001دسامبر 

هزاران نفـر شـد و پیامـدهاي      رود، که موجب از دست رفتن سرمایه شدة تاریخ آمریکا به شمار می
اعتبـاري و   بـی  ازجملهسهامداران، کارکنان، طلبکاران و حسابرسان  ازجملهمهمی براي ذینفعان آن 

فـی در آمریکـا   همچنین باعث تصویب قـوانین مختل . حسابرسی اندرسن دربر داشت موسسهسقوط 
و  هـا  شـرکت ، تصـویب قـانون   3و تدوین اصول نظام راهبري شرکتی 2قانون ساربنز آکسلی ازجمله

هاي داخلی در اسـترالیا، قـانون ابـزار چنـد      قانون تقلب در بریتانیا و قانون مدیریت ریسک و سیستم
دسـتورالعمل جامعـۀ   اي راهبري شرکتی در هلند و تصـویب   ، قانون آئین رفتار حرفهکانادا درجانبه 

در  )Mokarrami, 2008( شویی گردیـد  صد پولمنع استفاده از نظام مالی براي مقا منظور بهاروپایی 
، در هلند و بلژیک قوانین متعددي وضع شـد، و  4اطالعات سازي شفافخصوص اصل الزامی بودن 

  .ران را تصویب کردبورس دوبلین آیین نامۀ افشاي اطالعات در برابر پاداش مدی 2001یا در سال 
 
  مراحل ورشکستگی انرون  -3

در رابطـه بـا    5انرون اعالم کرد که کمیسیون بـورس و اوراق بهـادار آمریکـا    2001اکتبر  31در 
هاي اقماري، تحقیقـات رسـمی خـود را    تضاد منافع احتمالی مربوط به روابط این شرکت با شرکت
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1- Fortune 5oo 
2- Sarbanes Oxley Act 
3- Corporate Governance System 
4- Transparency 
5- Securities and Exchange Commission (SEC) 
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را در خارج از انـرون تشـکیل داده    ییها شرکت  واقعه این بود که مدیران انرون،. آغاز کرده است
پـس از تشـکیل، صـدها میلیـون دالر وام از      ها شرکتاین . بودند که با شرکت انرون معامله داشتند

 هـا  يگـذار  هیسرماگذاري کرده بودند، که البته این  گرفته و از محل آن براي انرون سرمایه ها بانک
میلیـارد دالر   9/3بـراي اسـتقراض، بـه     هـا  مشـارکت ز استفاده ا. وضعیت روشن و مشخصی نداشت

در این مقطع زمانی مدیران انرون سعی کردنـد بـراي فـرار از    . بدهی خارج از دفاتر انرون منجر شد
ایـن دو شـرکت در نهـم نـوامبر توافـق      . بفروشـند  1کاهش رتبه اعتباري، انرون را به شرکت داینژي

ین شرکت در ابتدا موافقـت کـرد انـرون را بـه مبلـغ هشـت       ا. خود براي ادغام را اعالم کرده بودند
اوراق بنجـل   عنـوان  بـه هاي اعتباري مسـتقل   میلیارد دالر بخرد، اما اوراق قرضه انرون توسط آژانس

مـالی   يهـا  صـورت همچنین شرکت داینژي براي توقف ادغام، ادعا کـرد کـه اقـالم    . بندي شد رتبه
داینژي از تصمیم خود صـرف نظـر    2001نوامبر  28و در انرون به صورتی نادرست ارائه شده است 

  ).Fox, 2003( کرد
که مربوط بـه بازسـازي شـرکت     11انرون درخواست ورشکستگی فصل  2001در دوم دسامبر 

درخواست ورشکستگی تـاریخ خـود    نیتر بزرگرا ارائه کرد و در این زمان آمریکا شاهد  شود یم
نفـر از کارکنـان    1000خـود در آمریکـا و    کارکنان ازنفر  4000، انرون 2001در سوم دسامبر . شد

کارمند در سراسـر جهـان شـغل خـود را از دسـت       21000 تیدرنهااروپایی خود را اخراج کرد، و 
انـرون تشـکیل شـده بـود      رهیمـد  ئـت یهکمیته ویژه تحقیقاتی که توسـط   2002در دوم فوریه . دادند

اقماري به مدیران اجرایی انرون اجازه داده است  يها شرکتاي شامل  گزارش داد که طرح پیچیده
در . ها دالر سود ببرندمیلیون نیب نیدراکه سود شرکت را در حدود یک میلیارد دالر متورم کنند و 

موسسه حسابرسی آرتور اندرسن که مدیران مربوطه را از کار برکنـار کـرده بـود،     2002مارس  14
از ایـن   درنهایـت انرون تحت تعقیـب قضـایی قرارگرفـت، و     به دلیل از بین بردن مدارك مربوط به

اتهام تبرئه، ولی براي سایر اتهامات محکوم شد و کنگرة آمریکا مؤسسات حسابداري عمومی را از 
دالر  90/ 75هاي انرون قیمت هر سـهم آن را تـا مـرز     سود سازي. اي منع کرد ارائه خدمات مشاوره

بعدها ثابت شد کـه  . سنت سقوط کرد 26، قیمت هر سهم آن به باال برد و پس از افشاي رسوائی ها
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 دوارکننـده یامسیستماتیک کوشش کرده وضعیت شرکت را به غلط  طور بهمدیریت شرکت انرون 
  ).Davani, 2005(جلوه دهد 

  
در مطبوعـات، ادبیـات    راًیـ اخورشکستگی انرون در اقتصاد آمریکا تا حدي بوده است که  ریتأث

مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه، و      1"اقتصـاد انرونـی  "به معنی  اي واژه متحده ایاالتي سیاسی و اقتصاد
مـبهم و غیـر شـفاف     يهـا  روشمفهوم آن بر تعریف سیاست مالی و یا استراتژي اقتصادي، بـر پایـه   

همـراه بـا آینـده اقتصـادي      نانهیب خوشسود و ارائه ارقام  ازحد شیبحسابداري و حسابرسی، برآورد 
و مطبوعـات   هـا  دموکراتدر حال حاضر این واژه از جانب . هامداران استوار شده استروشن به س

 ردیـ گ یمـ مورد اسـتفاده قـرار    متحده ایاالتاقتصادي دولت وقت  يها استیسبردن  سؤالبراي زیر 
)Nasimi, 2002: 41.(  

  
  علل ورشکستگی شرکت انرون  -4

ت کـه شـرکت انـرون نیـز از ایـن امـر       معلول عوامل مختلفی اسـ  عتاًیطبورشکستگی هر شرکتی 
این شرکت باعث گردیـد عوامـل خاصـی ورشکسـتگی ایـن       يها تیفعالگستردگی . مستثنی نیست

  .شرکت را رقم بزند، که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت
  

  سرمایه  و قوانین مربوط به بازارعدم رعایت قواعد، اصول   - 1-4
گـردش اطالعـات از    آزاد رعایـت اصـل   ،مربـوط بـه بـازار سـرمایه     مقـررات در اکثر قـوانین و  

اوراق  خریـدوفروش سـرمایه بـراي    اراصولی است که سهامداران شرکت را به سمت بـاز  نیتر مهم
حقـوق قـانونی صـاحبان سـهام محسـوب       ءامروزه پایبندي به اصل مذکور جز .دهد یمسوق  بهادار

  .شود یم
بتواننـد   آورنـد  یمکه در این بازار به عمل  گذاري سرمایهابر سهامداران باید مطمئن شوند، در بر

________________________________________________________________ 

هـا عبـارت    دیگـر ایـن واژه   يها معادل. به معناي اقتصاد انرونی است "Scimonorne"و معادل آن  ""Ostinorne يها واژه -1
 .مذکور، کاربرد کمتري دارند يها البته این دو، نسبت به واژه ""Atsinorne", "Msinorne: است از
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از طرف دیگر سهامداران به همان نسبت کـه در منـافع   . موقعی دست یابنده به اطالعات مناسب و ب
بنــابراین یکــی از حقــوق اولیــه  شــوند؛ یمــشــرکت هــم متضــرر  يهــا انیــزاز  انــد میســهشــرکت 

بتواننـد بـا بررسـی جریانـات مربـوط بـه شـرکت از         هـا  آنکـه   اسـت  آندر بـورس   گذاران سرمایه
ضررهاي شرکت با خبر شده و در صورت لزوم اقدامات مناسبی در جهت پیشـگیري از   چندوچون

 يرأبـراي حـق حضـور و حـق      اي مقدمه، ها شرکتافشاي اطالعات در . آورند عمل بهوقوع ضرر 
و عملیـات   هـا  حسـاب  ع شرکت وزیرا آگاهی سهامدار از وض ؛سهامداران در مجامع عمومی است

همچنین افشاي اطالعات به سهامداران کمـک  . برگزاري این مجامع دارد درنتیجهمستقیم  ریتأثآن، 
  .عمل نمایند تر دقیقتا براي اقامه دعوي علیه مدیران  کند یم

 سـازي  شـفاف عـدم  رعایـت مقـررات مـرتبط بـا افشـا و        ،از دالیل ورشکستگی شرکت انـرون 
سوي مدیران بود، عدم رعایت این اصل در انرون به این دلیل بود کـه در ایـن شـرکت    اطالعات از 

شـدند، و   رایی نموده و مرتکب تخلفات مـالی فـراوان مـی   آ حساب و سازي حسابمدیران اقدام به 
عامـل  . ها در قرن اخیر بـوده اسـت   هاي تقلب شرکت رسوایی نیتر بزرگبراي همین انرون یکی از 

شابهی مانند شرکت ورلدکام، تیکو، آدلفیـا و آسوشـیت نیـز باعـث ورشکسـتگی      تقلب در موارد م
را گمـراه   گذاران سرمایهکاري اسناد و مدارك،  مدیران اجرایی با دست ها آنگردید، که در  ها آن
مدیریت ریسک . همچنین در شرکت انرون قواعد مدیریت ریسک تقلب وجود نداشت. کردند می

گذار با روش بهینه در مقابـل   دي که از طریق آن یک سازمان یا سرمایهتقلب عبارت است از فرآین
هـا را شناسـایی    مدیریت ریسـک ابتـدا انـواع ریسـک    . دهد ها از خود واکنش نشان می انواع ریسک

  ). Bates, 2006(سازد  کند و سپس روش کنترل آن را مشخص می می
ت کـه از طریـق آن، شـرکت در    در واقع مدیریت ریسک، مجموعـه تـدابیر و فراینـدهایی اسـ     

 گــردد و باعـث موفقیــت و پایـداري شـرکت مـی     دهـد  یمـ هـا واکــنش نشـان    مقابـل انـواع ریسـک   
 )kazemi, 2008: 188 .(      تقلب در هر سه مـورد آن در شـرکت انـرون رخ داد، یعنـی اخـتالس در

یـر قـانونی و   غ يهـا  تیـ فعالآمیز مالی و  ها توسط مدیران ارشد و اجرایی، گزارشگري فریب دارایی
همه به دلیل عدم اعمال مدیریت ریسک تقلب توسـط ایـن شـرکت اتفـاق افتـاده       ها نیااخالقی، و 

  ). FERA act, 2009(است 
نمـود،   چنانچه شرکت انرون مراحل چندگانه بـراي کنتـرل موفـق ریسـک تقلـب را اعمـال مـی       

و ) تار کنترلی شرکتهاي ساخ تخلف و شکاف يها راه(شناسایی و تشخیص منابع ریسک  ازجمله
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گردیــد  شکســت مــالی نمــیدچــار  گــاه چیهــتــأثیر آن،  گیــري و ارزیــابی میــزان ریســک و انــدازه
)Daghani, 2009 .(          در واقع تقلـب در شـرکت انـرون توسـط مـدیران ارشـد کـه وظیفـۀ مـدیریت

ی ریسک تقلب را برعهده داشتند اتفاق افتاد و این مدیران آگاهانـه دسـت بـه تقلـب و تخلـف مـال      
توسط کارمندان جزء تقلب صورت گیـرد،   ها آنهایی که ممکن است در زدند و اال در شرکت می

، يریپـذ  تیمسـئول مدیران ارشد با تدوین ساختار کنترلی مناسب منطبـق بـر شـرایط شـرکت ضـمن      
گویی و رعایت حقوق ذینفعان در شرکت، مانع از بین رفتن منابع شرکت و فاصله افتادن بـین   پاسخ

اینکه تقلب توسط مدیران عالی  لیدل بهدر شرکت انرون . شوند خلف و واکنش مناسب میکشف ت
اتفاق افتاد کارمندان و زیردستان هم نتوانستند از وقایع مطلع شوند تـا بـه سرپرسـتان خـود گـزارش      

نیز قدرت و امکان اطالع به مدیرانی که خود عامـل تقلـب    شدند یمدر حقیقت چنانچه مطلع . کنند
  . یافتند د را نمیبودن

گذاران نیز در افشاي تقلب یا تخلف، بازیگران آرامی هستند و شـاید بایـد گفـت نقـش      سرمایه
غیـر   هـا  آنکه مالکیت سهام  ییها شرکتاین موضوع در ). Ibid(بارزي در افشاگري تقلب ندارند 

پراکنـدگی   هـا  شـرکت  گونـه  نیـ ازیـرا بزرگـی   . تر است متمرکز است مانند شرکت انرون، برجسته
، و این امر باعث تفکیک مالکیـت از کنتـرل و تضـاد منـافع بـین      آورد یم وجود بهمالکیت سهم را 

  .شود یممدیران و سهامداران 
سـهامداران سـعی در    کـه  يطـور  بـه شـود،   تفکیک مالکیت از کنترل منجر به واگرایی منافع مـی 

ي خود در سمت مدیریت بـه دنبـال   تعقیب منافع خود کرده و مدیران نیز ضمن تالش در جهت ابقا
شـود کـه بـا     یند جـدایی مالکیـت از کنتـرل چنـین توصـیف مـی      آفر. منافع شخصی خودشان هستند

آید که نتیجـۀ آن بـه کـاهش قـدرت      شدن شرکت، پراکندگی مالکیت سهم به وجود می تر بزرگ
لط و نفـوذ  انجامـد و باعـث عـدم امکـان تسـ      سهامداران و افزایش تـدریجی اختیـارات مـدیران مـی    

شـود کـه    ، لذا جدایی مالکیـت از مـدیریت باعـث مـی    شود یمسهامداران بر رکن مدیریتی شرکت 
نماینـده بـراي سـهامداران     عنوان بهشوند و مشکالتی را  طیوتفر افراطمدیران در امور شرکت دچار 

آن تعبیـر بـه   هایی است کـه از   از طرفی کنترل مدیران توسط سهامداران مستلزم هزینه. ایجاد نمایند
بنـابراین در شـرکت   ). Seyyed ahmadi sajjadi, 2008: 107(هـاي نماینـدگی شـده اسـت      هزینـه 

انرون به دلیل اینکه ساختار مالکیـت شـرکت رو بـه پراکنـدگی و توزیـع بـود، نتیجـۀ آن منجـر بـه          
الکیـت  جدایی مالکیت از مدیریت شد، زیرا در مالکیت فراگیر سهامداران به دنبال اعمال حقـوق م 
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ــانگباشــند و  خــود نمــی ــد    يا زهی ــدیران ندارن ــدیریت شــرکت و عملکــرد م ــر م ــارت ب  جهــت نظ
 )Ibid, 114.(  

  
  شرکت سهامی انرون رهیمد ئتیهمشکالت ساختاري در  -4- 1-1

 .شــود یمــارکــان اساســی شــرکت محســوب  نیتــر مهــمســهامی از  يهــا شــرکتمــدیریت در 
از اختیـار عـزل و    توان یمم را واین مفه .عمومی استتابع مجمع  مراتب سلسلهاز جهت  مدیره هیئت

از همـه تکلیـف مـدیران بـه اجـراي       تر مهمایشان و  الزحمه حقتعیین  ،نصب مدیران از سوي مجمع
از طرفی مدیران ضـمن اینکـه   . )Pasban, 2006: 175(مصوبات در کنار قانون و اساسنامه دریافت 

در شرکت انرون  .شوند یمو سهامداران نیز محسوب رابطه نمایندگی با شرکت دارند امین شرکت 
سهامداران  از بعد حقوقی رابطه نمایندگی و امانت مخدوش شده بود بلکه از جهت ساختاري تنها نه

نیز فاقد استقالل بودند و در  مدیره هیئتامکان نظارت مطلوب بر اعمال شرکت را نداشتند، اعضاي 
قدرت نامحدود مـدیر عامـل یـک مشـکل بـزرگ و      . کردند یمبسیاري موارد از مدیر عامل تبعیت 
شـرکت انـرون    مدیره هیئتو این به دلیل مشکالت ساختاري در  یکی از عالئم ضعف  شرکت بود

و مدیر عامل در بسیاري مواقع بر عهـده   مدیره هیئتاینکه در این شرکت سمت رئیس  ازجملهبود، 
افـزون بـر آن   . نامحـدودي برخـوردار بـود    تاًنسـب مدیر عامـل از اختیـارات   . یک شخص قرار داشت

 مـدیره  هیئـت . بسـیار ضـعیف بـود    هـا  آنمدیران غیر موظف فاقد ویژگی استقالل بودند و عملکـرد  
مـدیران  . آن مـدیرعامل را نداشـت   رأسانرون توانـایی نظـارت و کنتـرل بـر مـدیران اجرایـی و در       

نمونه یکی از مدیران اجرایـی انـرون    عنوان به. گرفتند یماجرایی بر اساس اختیار خرید سهام پاداش 
). Hasasyeganeh, 2004(میلیون دالر از شرکت پاداش دریافت نمـود   140بیش از  2000در سال 

بـود کـه مـدیر عامـل در پشـت پـرده نقـش         اي گونـه  بـه  مـدیره  هیئـت یند انتخاب اعضاي آبعالوه فر
نقـش منفعلـی    مـدیره  هیئـت اب اعضـاي  در انرون کمیته انتصاب جهت انتخ. داشت يا مالحظه قابل

و توانـایی نظـارت بـر     مـدیره  هیئـت ، وجود کمیته انتصابات مستقل، بر اثر بخشی که درحالی. داشت
بسزایی داشته باشد، زیرا نفوذ مدیریت بـراي انتصـاب اعضـاي جدیـد      ریتأث تواند یممدیران اجرایی 

مشـکالت سـاختاري در    نیـز یکـی از   در ایـران . )Bouloo, 2006( کنـد  یمـ مدیره را محـدود   هیئت
در  کـه  نحـوي  بـه مـدیرعامل اسـت    ازحـد  شیبدولتی قدرت  يها شرکت ویژه بهسهامی  يها شرکت

در جهت نظارت بـر عملکـرد مـدیر عامـل و سـایر مـدیران اجرایـی         مؤثرينقش  مدیره هیئتعمل 
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سـمت مـدیرعامل بـا     الیحه اصالح قانون نجارت امکـان جمـع دو   124این در ماده  افزون بر .ندارد
در تهافت و تعـارض   مدیره هیئتتجویز شده است که این خود با نقش نظارتی  مدیره هیئتریاست 

  .است
  

  عدم رعایت حقوق سهامداران از سوي مدیران  -4- 2-1
رعایت حقوق صاحبان سهام اعـم از حقـوق مـالی و غیـر مـالی از موضـوعات مهـم در حقـوق         

 .حقوقی مختلف قرار گرفته اسـت  يها نظامدر  ها شرکتقوانین  اکثر تأکیدکه مورد  هاست شرکت
به حق تقدم در خرید سهام به هنگام افزایش سرمایه، حق تملک سرمایه  توان یماین حقوق  ازجمله

حقوق غیر  شرکت و شرکت پس از انحالل، حق مطالبه سود و منافع حاصله و نیز اندوخته و ذخایر
  .اشاره نمود يرأات، حق شرکت در مجامع عمومی و دادن مالی نظیر حق داشتن کسب اطالع

سـهامداران اقلیـت    ویـژه  بـه عوامل ورشکستگی انرون، عدم رعایت حقوق سهامداران  دیگر از 
کـه بواسـطه انـدك بـودن سهامشـان نسـبت بـه         شـود  یمـ سهامدار اقلیت به سهامدارانی اطالق  .بود

را در دسـت بگیرنـد و یـا مـدیران را انتخـاب       مجموع سهام شرکت، قادر نباشند اداره امور شرکت
فاقــد قــدرت بــراي شــرکت در  عمــالًایــن دســته از ســهامداران بــه دلیــل پراکنــدگی ســهام . کننــد
بنابراین حمایت از سهامداران یکی از مباحـث مهـم در قـوانین حـاکم بـر       باشند؛ یم ها يریگ میتصم

شـاخص  : مهم در نظـر گرفتـه شـده اسـت    در راستاي قوانین مذکور سه شاخصه . بازار سرمایه است
افشاي معامالت و مسئولیت مدیران و شاخص سهولت اقامه دعوا براي تعقیب قانونی عملکرد سـوء  

  . شود یممدیران در شرکت است، که باعث اثربخشی حقوق قانونی سهامداران در شرکت 
اقتصادي شرکت، تغییـر  براي اعمال کنترل منابع  ها آنحقوق سهامداران در قالب میزان توانائی 

یـا تغییـر    هـا  آنمدیران سودجو، فرصت طلب و ناکارآمـد، نظـارت بـر مـدیران شـرکت و هـدایت       
اعمال کنتـرل  . شود یمکه این امور منجر به افزایش ارزش شرکت  اي گونه بهیابد،  مالکیت تبلور می

ي بهبـود کیفیــت  یـک ابـزار نظــارتی مـؤثر بـرا     عنـوان  بـه توانــد  و نظـارت از سـوي سـهامداران مـی    
هـر چـه قـدرت سـهامداران بـراي نظـارت بـر فرآینـد         . گزارشگري مـالی مـورد توجـه قـرار گیـرد     

قـانون، سـهامداران،    اسـاس  بـر  اگرچـه . گزارشگري مالی بیشتر باشد، کیفیت سود بهتر خواهد بـود 
ر شوند و مـدیران بایـد اسـتفاده بهینـه از منـابع اقتصـادي شـرکت را د        محسوب می ها شرکتمالک 

و گسترش مالکیت  ها شرکتشدن  تر بزرگراستاي منافع سهامداران به عمل آورند، اما در عمل با 
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و مـدیران اجرائـی کـاهش یافتـه اسـت و       مـدیره  هیئت، اختیارات سهامداران در تغییر ترکیب ها آن
سـهام بـا هـدف کنتـرل      وانتقـال  نقـل شود، زیرا در عمـل بخـش عمـده     حقوق سهامداران تضییع می

شـود   پذیرد و این امر سبب مـی  ها انجام می گذاري ت، بلکه بیشتر با هدف کسب منافع از سرمایهنیس
تا اتخاذ تصمیمات به سوي مدیران شرکت سوق پیدا کند و سهامداران تنها به صـورت نمایشـی در   

  ).La Porta, 2003: 20(، تائیدکننده تصمیمات مدیران شوند ها شرکتمجامع عمومی 
  

  ب بودن نظام بازرسی شرکت و عدم کارایی آنمعیو -4- 3-1
ا سهامی بازرس یا بازرسان قانونی در قالـب یـک نهـاد کنتـرل کننـده نمـود پیـد        يها شرکتدر 

اسـت   عملیات بازرسـی چـه در هنگـام تشـکیل و چـه در طـول فعالیـت شـرکت اجبـاري          .کنند یم
مالی در  يها صورتنونی راجع به بلکه نبود گزارش بازرس قا ،عدم تعیین بازرس تنها نه که نحوي به

 .)Pasban, 2006: 94( گـردد  یمـ جلسه مجمـع عمـومی، موجـب بـی اعتبـاري تصـمیمات مجمـع        
باشـد امکـان تخلـف مـدیران بسـیار       مؤثرترتحقیقات نشان داده است هر چه نهاد بازرسی کاراتر و 

شـرکت   وري هـره بکاهش پیدا کرده و این امر در دراز مدت موجـب ازدیـاد ثـروت سـهامداران و     
شرکت در برابر تقلبات و  يها ییداراساختار کنترلی هر شرکتی باید در جهت حفاظت از . شود یم

کنترل درونی یک شرکت داراي ارکانی است که اخالل در عملکرد هر یـک   .باشد ها سوءاستفاده
داشـته   در عملکرد شرکت خدشه وارد نماید و ورشکسـتگی شـرکت را بـه دنبـال     تواند یمنان آاز 

در رکـن   .باشد این ارکان مشتمل بر حسابداري داخلی، کمیته حسابرسی و سیستم حسابداري است
یکی  ،بین اعضاي کمیته حسابرسی تضاد منافع وجود داشت ،بازرسی شرکت انرون هماهنگی نبود

ود ایـن  نام لردویک هام در همان موقع داراي قرارداد مشاوره اي با انرون بـ ه از اعضاي این کمیته ب
موارد متعـددي از تخلفـات قـانونی در جهـت      کمیته نظارت درستی بر عملکرد حسابرسان نداشت،

براي مثال این شرکت منـافع یـک فعالیـت     .مالی وجود داشت يها صورتتحریف و دستکاري در 
مالی خود  يها صورتکه هرگز تحقق پیدا نکرد را شناسایی و در  1مشترك با شرکت بالك بوستر

 سـازي  حسـاب مبادرت بـه   2000تا  1997در اقدام دیگري در بین سالهاي  منعکس نمود و کذببه 

________________________________________________________________ 

1- Block Buster Video 
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 يها نهیهزاین تحریف با حذف سه مورد بدهی و . نمود 1براي تحریف سود و اصالح سود هر سهم
   .ذیربط محقق شد

شرکت انرون هرچند داراي کمیته حسابرسی بود، لیکن عملکرد ضعیف مـدیران غیـر موظـف،    
 ,Higgs Report( کـرد  ینمـ دهاي مالی تقلـب آمیـز را از طریـق حسابرسـی داخلـی آشـکار       رویدا

در انجـام وظـایف    کـامالً در واقع کمیته حسابرسی به علت ضعف اخالقی اعضاي آن ). 20 :2004
رئـیس کمیتـه    مثـال  عنوان به. خود ناتوان بود و حتی بین اعضاء با یکدیگر تضاد جدي وجود داشت

همچنـین یکـی   . اهدایی قابل توجهی به خاطر اغـراض سیاسـی دریافـت کـرده بـود     حسابرسی مبالغ 
دیگر از اعضاء کمیته مذکور قراردادهاي مشـاوره اي بـا انـرون داشـت و اصـل شـفافیت کـه جـزء         

 يها تیمسئولپرهیز از  منظور بهمدیریت انرون . ضروریات حسابداري است در انرون وجود نداشت
فرعی سود ساختگی ارائـه داد   يها شرکتاز طریق معامالت فی مابین مرتبط با کاهش قیمت سهام 

خارج از ترازنامه زیادي از طریق عملیات واحدهاي اقتصادي با مقاصـد خـاص بـه بـار      يها یبدهو 
داخلـی شـرکت کشـف نشـده بـاقی مانـد        يها کنترلچنین اعمال متقلبانه اي حتی با ساختار . آورد

)Davani, 2005 .(ادعاهایی مبنی بر اینکه حسابرسـان مسـتقل    به نحوي بود که حتی رسوایی انرون
مطرح  اند داشتهنیز فعاالنه درکنار مدیریت در طرح ریزي و یا تدبیر این تقلب حسابداري مشارکت 

معتقد است که انرون به این دلیل که آگاهانه به اصـول و قواعـد    2سابینو). Chang, 2003: 21(شد 
  ). Alimoradi, 2008: 148(ورشکسته شد  کرد توجهی بیحسابداري 

از آنجا که در شرکت انرون اهداف مدیران و سهامداران در یک مسیر قرار نداشـت و مـدیران   
فرعـی   يها شرکت، به فکر ایجاد دندید یمارشد از ابتدا منافع خود را در تضاد با حقوق سهامداران 

  .ران و سهامداران گردیدافتادند، و این امر عامل تشدید تضاد منافع بین مدی
  

  نقش واحدهاي داراي مقاصد خاص در ورشکستگی انرون - 2-4
ایـن   .ورشکسـتگی انـرون بـه واحـدهاي داراي مقاصـد خـاص برمـی گـردد         يهـا  شهیریکی از 

________________________________________________________________ 

1- EPS 
  استاد دانشگاه اس تی جان دانشکده حقوق نیویورك) Anthony Michael Sabino(آنتونی مایکل سابینو  -2
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ل مالی خود را از طریق یک رابـط بـا شـرکت    ئمسا واحدها ردیف بودجه اي مشخصی ندارند بلکه
از واحـدهاي   .شوند یمي شرکت مادر براي اهداف خاصی تشکیل مادر حل و فصل نموده و از سو

 هـا  آنداراي مقاصد خاص تعریف رسمی وجود ندارد لیکن اوصاف و خصوصیات مشترکی بـراي  
  : اند نمودهذکر 

مدیریت اداري این واحدها عمدتاً به وسیله یـک  ) ب. نداشتن مدیریت یا کارکنان مستقل) الف
این واحدها ) ج. بین واحد داراي مقاصد خاص و ایجاد کننده آن استشود که رابط  امین انجام می

امانی تشکیل شده وگاه در قالب شرکت با مسؤلیت محدود، سهامی یـا شـرکت    مؤسساتدر قالب 
. شود از طریق استقراض تأمین می عمدتاًمنابع مالی اینگونه واحدها ) د. شوند تضامنی نیز تشکیل می

کنـد و   درصد از منابع مالی یک واحد داراي مقاصد خاص را تـأمین مـی  نیز حدود سه  مؤسسالبته 
این واحدها بـه   يها تیفعال) ه. کند یمنگهداري شده را براي خود حفظ  يها یدارائحق استفاده از 

  . هر نوع فعالیتی را انجام دهند توانند ینمو  باشد یمموجب اساسنامه محدود 
ایـن واحـدها    .نمـود  یمـ اي اسـتفاده   ر حجـم گسـترده  انرون از واحدهاي داراي مقاصد خاص د

 يهـا  یبـده رایـی و  ایجـاد   آبدون اینکه ارزش افزوده اي براي سهامداران ایجاد نمایند بـا حسـاب   
طبق اصول پذیرفته شده حسـابداري   .نمودند یمابزاري در جهت مطامع مدیران عمل  عنوان بهجدید 

مـالی   يهـا  صورتاي داراي مقاصد خاص را با مالی واحده يها صورتآمریکا، یک شرکت باید 
اوالً واحد داراي مقاصد خاص، مالکیت مستقلی داشته باشد که حـداقل  : خود تلفیق کند مگر اینکه

سه درصد سرمایه متضمن ریسک را دارا باشد و ثانیاً، مالک بر واحد مذکور کنترل و نظارت داشته 
انـد و در نتیجـه    ن واجـد ایـن دو شـرط نبـوده    بعضی از واحدهاي داراي مقاصـد خـاص انـرو   . باشد

مالی خـود تلفیـق نکـرده     يها صورترا با  ها آنمالی  يها صورتشدند، اما انرون  مشمول تلفیق می
میلیـون   638بخشی از زیان . مالی انرون افزوده بود يها صورتبر پیچیدگی  ها آنبود، و حسابرسی 

ده بـود مربـوط بـه واحـدهاي داراي مقاصـد      گـزارش شـ   2001دالري که براي سه ماهه سوم سـال  
کـرد   را به این واحدها منتقل می ییها یدارائانرون . شد خاصی بود که توسط آندرو فاستو اداره می

توسـط واحـدهاي داراي مقاصـد خـاص بـراي       هـا  یدارائاین . نمود فروش ثبت می عنوان بهو آن را 
خـود   يهـا  یدارائـ توا، انرون با وثیقه قراردادن یعنی در مح. گرفت گرفتن وام مورد استفاده قرار می

کرد ولی با ظاهر نمایی فروش دارایـی بـه واحـد داراي مقاصـد خـاص، سـود فـروش         استقراض می
از طرف دیگر با تلفیق نکردن واحـدهاي داراي مقاصـد خـاص، سـودهاي     . نمود دارایی را ثبت می
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  .متر نشان دهدکرد تا دیون و تعهدات خود را ک درون گروهی را حذف نمی
معـاون مـالی آن    ازجملـه درگیري کارکنان کلیدي در فعالیت واحدهاي داراي مقاصـد خـاص   

اعتقـاد داشـت کـه     مـدیره  هیئـت اما  ؛شد باعث ایجاد تضاد منافع شدیدي براي سهامداران انرون می
و مـدیریت ارشـد    مـدیره  هیئـت توانـد تحـت نظـارت مـؤثر      تضاد منافع و خطرات مرتبط بـا آن مـی  

  ).Bozorgasl, 2003(شرکت باشد 
متقلبانـه، نظیـر طراحـی و انجـام معـامالت       يهـا  روشاغلب مدیران شرکت انرون بـا توسـل بـه    

صوري و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سـود، کیفیـت گزارشـگري مـالی و کیفیـت      
مالت بـا واحـدهاي   سطح تنزل داده بودند و طراحی و انجـام معـا   نیتر نییپاسود را تا حد ممکن به 

تنهـا هـدف ایـن     کـه  ؛متقلبانـه بـود   يهـا  روش گونـه  اینموارد کاربرد  ازجملهداراي مقاصد خاص 
  .معامالت دستکاري و مدیریت سود بود

انـرون بـا ایجـاد    . کـرد  خود را به نحو درست در ترازنامه منعکس نمی يها یبدهشرکت انرون  
وقتـی ایـالتی ماننـد کالیفرنیـا     . کـرد  تکاري مـی شرکت برون مرزي قیمت انرژي را دس 3000حدود 

اقمـاري   يهـا  شرکتکرد، انرون یکی از قراردادهاي خود با  براي عقد قرارداد به انرون مراجعه می
عـالوه بـر   . کـرد  سرسام آور با مشتریان واقعی خود قرارداد منعقد می يها متیقداد و با  را نشان می

 1، سودهاي سـاختگی را بـراي وال اسـتریت   ها شرکت گونه ایناین، انرون با انتقال تعهدات خود به 
یکی از مدیران عالی رتبه سابق شرکت انرون، بعدها اقرار کرد  .)Bouloo, 2006(کرد  گزارش می

تحت تأثیر قرار دادن تحلیلگران وال استریت یک اتاق تجاري تقلبی ایجاد  منظور بهکه این شرکت 
گـذاري   بت تحلیلگران وال استریت از شرکت، به افزایش سـرمایه کرده بود و در نتیجه، برداشت مث

خدمات انرژي «براي تشکیل این بخش جعلی به نام . کمک کرده بود ها آنو باال رفتن قیمت سهام 
شرکت به کارمندان دستور داده بودند تا وانمود کنند که در این اتاق مشغول انجام  روساي »2انرون

شد تا بیشترین تأثیر را روي تحلیلگـران   می  یب عملیات طوري زمان بنديبه هر ترت. معامالت هستند
 ).Davani, 2005(بگذارد 

________________________________________________________________ 

بورس و مرکز تجاري نیویورك است که در طول زمان، نام وال استریت به عنوان مکان افـراد   Wall Street)(وال استریت  -1
  .است  شهرت گرفته داراي نفوذ اقتصادي در آمریکا
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ارزش غیر واقعـی سـهام    ي ارائهدر ترازنامه بصورت کامل، و  ها یبدهاقدام انرون در عدم درج 
امـر  شرکت در بازار بورس، منجر به تشدید تضاد منافع بین مدیران و سـهامداران گردیـد، کـه ایـن     

   .شود یمتلقی  ها شرکتموارد تخلف اساسی از اصول  و قواعد حاکم بر حقوق  ازجمله
 

  رسوایی و ورشکستگی انرون از دیدگاه مقررات حسابرسی - 3-4
ه غیر واقعی صورت دارایی و تنظیم ترازنامه مزور جرم تلقی شده است ئارا ها شرکتدر حقوق 

ازنامه صوري منفعـت موهـوم قلمـداد شـده و فاقـد اعتبـار       و تقسیم هر نوع سود بین سهامداران با تر
   . است

مک دونالد از ورشکسـتگی شـرکت انـرون تحقیقـی انجـام داده و اعـالم کـرده اسـت در پـنج          
ورشکستگی بزرگ دو دهۀ گذشته تنظیم گزارشات مالی مزور بدون در نظر گرفتن قواعد مربـوط  

 ).McDonald, 2001(دیــده اســت برســی، باعــث مخــدوش شــدن اســتقالل حســابرس گرابــه حس
دالیــل  نیتــر مهــمهمچنــین لیــزمن و همکــارانش در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه از   

). Liseman, 2002(ورشکستگی این شرکت، نقش دوگانۀ مؤسسۀ حسابرسی اندرسن بـوده اسـت   
سـوق دادنـد،    انرون و ولدکام، پندارهاي همگانی را به این سـو  رومانو و ویل معتقدند ورشکستگی

بـرده   سـؤال اسـتقالل آنـان را زیـر    ) نوانر(که مشاوره و رایزنی حسابرسان براي صاحبکاران خود، 
  ). Romano, 2004(است 
مـالی مـنعکس    يها صورتاینکه وضعیت مالی یک واحد اقتصادي به نحو مناسب در  منظور به

هاي مناسب و صحیح را بـراي معـامالت تجـویز     شود به استانداردهاي حسابداري نیاز است، تا رویه
 يهـا  فرصتبا این حال، سازمان تدوین استانداردهاي حسابداري آمریکا به دلیل فراهم کردن . کند

نداردهاي شـفاف  هاي متهورانـه، در اثـر قصـور در تـدوین اسـتا      زیاد براي مدیران جهت اتخاذ رویه
ابزار رایـج   عنوان بهبراي حسابداري معامالت واحدهاي اقتصادي با مقاصد خاص، که توسط انرون 

هاي خارج از ترازنامه مورد استفاده قرار گرفته بود، به شـدت مـورد انتقـاد واقـع      جهت ایجاد بدهی
کند که دیگـر اصـول    مجلۀ اکونومیست تاکنون سعی بر آن داشته تا القا). Chang, 2003: 21(شد 

افتضاح شرکت انـرون  ": ژانویه این مجله چنین آمده است 19در سرمقالۀ . حسابرسی کارایی ندارد
تواند به مفاهیمی تکیه بزند کـه پـیش از ایـن بـراي      دهد که اقتصاد آمریکا بیش از این نمی نشان می

هیـأت اسـتانداردهاي   "زد که ور نویسندة سرمقاله اصرار می. "حسابداري مقام و منزلتی داشته است



  )پژوهشی - علمی( مهفتشماره  ،شنامه حقوق اقتصاديدان  82

بر حسن   2"کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا"قواعد حسابرسی را تدوین و   1"حسابداري مالی
و  کند، و باید اصول حسابداري سنتی آمریکا  دوباره مورد تجدید نظر اجراي آن قواعد نظارت می

ورشکسـتگی کامـل و   ": ه دارد کـه نیز عقید 3در تأیید نظر فوق، جی ادوارد کتز. بررسی قرار گیرد
هاي حسابداري در رویارویی با مسـائل جدیـد    یکبارة شرکت انرون مبین ناکارآمدي اصول و روش

مـالی بایـد شـفاف، دقیـق و      يهـا  گـزارش او معتقد اسـت  . "در عرصۀ بازرگانی جهان امروز نیست
شـود   اعمـال مـی   کنـد کـه حسـابداري در عرصـۀ اقتصـاد سـنتی یـا نـوین         کامل باشـد و فرقـی نمـی   

)Alimoradi, 2008: 148.(  
توان گفت قوانین و مقررات راجع به حسابرسی  البته نگارنده بر این نظر است که با قاطعیت نمی

زیرا انرون به این دلیل که آگاهانه به اصول . در آمریکا در ورشکستگی شرکت انرون مقصر هستند
ورشکسته شد و این یکی از علـل سـقوط آن    توجهی کرد و قواعد حسابرسی و افشاي اطالعات بی

هر چند بعدها این ورشکستگی پیامدهایی براي اصول حسابداري در زمینۀ تغییر آن داشـت و  . است
  . منجر به تدوین قوانین در کشورهاي مختلف گردید

  
  نقش موسسه آرتور اندرسن در ورشکستگی شرکت انرون - 4-4

پـس از  . ۀ مذکور را در ایلینویز آمریکا بنـا گذاشـت  مؤسس 1913آرتور ادوارد اندرسن در سال 
هزار نفر پرسـنل در سراسـر دنیـا     85اندرسن با . فساد مالی قرن را به بار آوردند نیتر بزرگسال  89

ورشکسـتگی   نیتـر  بـزرگ ورشکستگی انـرون  . یکی از پنج ابر موسسۀ مالی بزرگ در آمریکا بود
انـرون  . رود قوط یک موسسۀ حسابداري به شمار مـی س نیتر بزرگثبت شدة تاریخ و سقوط انرون 

همزمـان   طـور  بـه موسسـۀ اندرسـن بـه مـدت دو سـال      . مشتري این موسسۀ  پرآوازه بود نیتر بزرگ
زیادي هـم   يها سالداد و  خدمات مشاورة مدیریت و حسابرسی مستقل را به شرکت انرون ارائه می

د که اندرسن همچـون یـک شـعبه انـرون     بعضی معتقدن. سمت مشاور این شرکت را برعهده داشت
  . بود و در دفتر مرکزي انرون جایگاه دائمی داشت

________________________________________________________________ 

1- FASB 
2- ESC 

  استادیار حسابداري دانشکدة بازرگانی اسمیل دانشگاه پارك در ایالت پنسیلوانیا) J. Edward Ketz(جی ادوارد کتز  -3
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. حسابرسی مسـتقل بـود   الزحمه حققراردادهاي مشاوره بسیار بیشتر از  الزحمه حقدر اکثر موارد 
 25اي و مبلـغ   میلیـون دالر بـراي خـدمات مشـاوره     27، مبلغ 2000این موسسه در سال  مثال عنوان به

کمیته حسابرسی، نظارتی بر . مالی انرون دریافت کرده بود يها صورتون دالر براي حسابرسی میلی
 عنـوان  بـه مؤسسۀ  اندرسن به مدد مدیریت ارشـد شـرکت انـرون    . حسابرس مستقل شرکت نداشت

افزون بر آن، تضاد منافع ناشی از . حسابرس انتخاب شده بود، بنابراین موسسه به شرکت مدیون بود
توانسـت   روابـط، مـی   گونـه  ایـن  1.همزمان خدمات مشاوره و حسابرسی مسـتقل وجـود داشـت   ارائۀ 

چنـین تضـاد   . قضاوت حسابرس مستقل را به مخاطره بینـدازد و عملکـرد حسابرسـی را مـبهم سـازد     
نقـش   تواند ینمدر بازرسی شرکت خلل ایجاد کرده و نهاد بازرسی  ها شرکتمنافعی از بعد حقوق 

در نتیجه، به منافع گروه کثیري از سـهامداران  . عامل کنترل کننده ایفا نماید عنوان بهاساسی خود را 
ابـزاري بـراي    عنـوان  بـه اندرسن در ایجاد بعضـی از معـامالت تنهـا    . و سایر ذینفعان لطمه وارد کرد

از اعضاي (طبق گزارش کمیته تحقیقاتی ویژه که به گزارش پاورز . نمود یمسودسازي انرون عمل 
میلیــون دالر بــراي مشــاوره در رابطــه بــا معــامالت  7/5معــروف اســت، انــرون مبلــغ ) مــدیره هیئــت

براردینو مدیر عامل اندرسـن،   2001در دسامبر . واحدهاي با مقاصد خاص به اندرسن پرداخت کرد
خارج از ترازنامه که توسط انـرون   يها سازماناذعان کرد که حسابرسان ما، در مورد تلفیق یکی از 

  ). Hasasyeganeh, 2004(اند  شده بود قضاوت نادرستی کرده ایجاد
بررسی ورشکستگی شرکت انرون نشانگر این است که ارائه همزمان خدمات حسابرسی مستقل 

، گـردد  یمو مشاوره نقض اساسی حقوق شرکت تلقی شده و موجب تضاد منافع در داخل شرکت 
    .همین عامل ورشکستگی انرون را تسهیل نمود

  
  و عدم توجه به اصول و قواعد اخالقی  اي حرفهدیدگاه اخالق  - 5-4

صـداقت  . نوعی تعهد اخالقی و وجدان کاري نسبت به وظیفه و مسئولیت است اي حرفهاخالق 
در  اي حرفـه در دهه اخیر توجه به اخـالق  . ستای حرفهدر گفتار و کردار نمادي از احترام به اخالق 

چند ملیتی نظیر میتسوبیشـی   يها شرکتدر برخی از . ا کرده استتراست ها و کارتل ها اهمیت پید
________________________________________________________________ 

  .اي جامعه حسابداران رسمی ایران منع شده است ارائه همزمان خدمات مذکور بر اساس آئین رفتار حرفه -1
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تدوین و بـراي تخلـف از آن ضـمانت اجراهـایی      اي حرفهاخالق  يها دستورالعملو جنرال موتورز 
بـه معنـاي اخـالق کـار و      اي حرفهدر ابتدا مفهوم اخالق ). Yedong Lou, 2005( 1اند گرفتهدر نظر 

، از معناي نخسـتین  اي حرفهمروزه نیز عده اي از نویسندگان اخالق ا. رفت یماخالق مشاغل به کار 
 professionalیـا  "work ethics" اصـطالحاتی مثـل  . کننـد  یمـ این مفهوم براي تعریف آن استفاده 

ethics" " در زبان فارسی است اي حرفهکاري یا اخالق  معادل اخالق.   
قبال محیط داخلی و خارجی است و ایـن  اخالقی سازمان در  يها تیمسئول، اي حرفهدر اخالق 

اصـول اخـالق خـوب از پـیش     . متمایز از حقوق کار است؛ اما حقوق کـار نیـز در آن مسـتتر اسـت    
   .مدیریت استراتژیک خوب است يها شرط

اخالقی شـرکت و سـازمان اشـاره     يها تیمسئول، به اي حرفهامروزه، در مفهوم جدید از اخالق 
یک شخصیت حقـوقی دو   منزله بهدر این نگاه،  شرکت . ف سنتی استاز تعری تر جامعکه  شود یم

کـه ایـن    ،اخالقـی  يهـا  تیمسـئول ) حقـوقی کیفـري؛ ب   يهـا  تیمسـئول  )الف: گونه مسئولیت دارد
، دیگــر عبــارت بــه. شــغلی اســت –اخالقــی  فــردي  يهــا تیمســئولاز  تــر دهیــچیپمســئولیت بســیار 

و اخالقیـات شـغلی    شود یمه اضالع و ابعاد سازمان اخالقی شرکت یا بنگاه شامل هم يها تیمسئول
 ردیـ گ یمـ افزون بر اخالق کار، حقوق کـار را نیـز در بـر     اي حرفهالبته اخالق . ردیگ یمرا نیز در بر 

)Faramarzgharamaleki, 2004: 105(.   در محـدوده شـرایط اجتمـاعی    اي حرفـه قواعد اخـالق- 
اي همـان کشـور تـدوین    در هر کشوري باید بر ها حرفهسیاسی و حقوقی حاکم بر فعالیت اصحاب 

  ).Amiri, 2010.  (شود
اخالقی در نزد مدیران حتی کارکنان شرکت و نیز کمرنـگ شـدن    يها ارزشدر انرون سقوط 

حس دلسوزي و صداقت در بین مشاوران از عوامل دیگر در ورشکستگی شرکت بوده است، و در 
________________________________________________________________ 

اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفـه اي  "، 2/2/1393ره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ایران در تاریخ هیأت مدی -1
گیـري از   اي به عنوان یکی از نیازهاي بنیادي، با الهام اصول اخالقی و معیارهاي رفتار حرفه .را به تصویب رساند "و راهنماي آن

 هاي بازار سرمایه کشور تدوین شده و بارها مورد مداقه و تجدیـد  و با توجه به ویژگی CFA  ايِ موسسه اصول و معیارهاي حرفه
هاي فعال در بازار سرمایه نیز بهره گرفته شد؛ همچنین نظرات برخی مشاوران  در میانه راه از نظرات شرکت. نظر قرار گرفته است
در بهبـود ایـن     CFAي  نامه ذاري، و دارندگان گواهیگ اي، حقوق، مالی، سرمایه هاي اخالق، اخالق حرفه متخصص در حوزه

  .اصول و معیارها تأثیرگذار بوده است



  85   حقوقی ورشکستگی شرکت انرون بررسی علل و ابعاد

 . را رقم زد کل پول و قدرت، سقوط اخالق در این شرکت
افـزون بـر آن، ضـعف    . کردنـد  آرایـی مـی   هر دو حسـاب انرون مدیر عامل و مدیر مالی شرکت 

رفتارهاي غیر  گونه این. موجب تضعیف کنترل داخلی شرکت شده بود مدیره هیئتاخالقی اعضاي 
شوند که ممکن است منجر به شکست  اخالقی و فرهنگی، ضعف شدید حاکمیت شرکتی تلقی می

قدرت نامحدود مـدیرعامل مشـکلی بـزرگ و از عالئـم ضـعف یـک       . اشی هر شرکتی شودو فروپ
. بین اعضاي کمیته حسابرسی انرون تضاد منافع جدي به وجود آمده بود. دیآ یمشرکت به حساب 

اي بـا   هام از اعضاي کمیته حسابرسی، در همان موقع داراي قرارداد مشـاوره  ، لرد ویکمثال عنوان به
موارد مختلـف تحریـف   . ین کمیته، نظارت درستی برکارهاي حسابرسان مستقل نداشتا. انرون بود

توجه زیاد به سـود هـر سـهم عـاملی بـراي ایـن       . هاي مالی در انرون فراوان بود و دستکاري صورت
هــاي مـدیران بــراي   هرچنــد توجـه بــازار سـرمایه بـه ســود هـر ســهم یکـی از انگیـزه      . انحطـاط بـود  

 مـورد  درهاي مالی است، لیکن این موضوع  د و دستکاري اقالم صورتهموارسازي و مدیریت سو
در انرون، انگیزه و فرصـت دسـتکاري سـود و تحریـف     . انرون با شدت و حدت بیشتري مطرح بود

آمیـز، از پـیش    ایـن عمـل نمونـه روشـنی از مـدیریت فریـب      . هاي مالی بسـیار گسـترده بـود    صورت
  .ن فرصت رشد یافته بودودر بستر انر و غیر اخالقی است که شده يزیر برنامه

در انرون که در دو مقوله سودسازي کاذب و پنهـان کـاري مفاسـد مـالی      ها يساز حسابحجم 
اظهار داشـته  ) انرون يها حساببانک اصلی (، به حدي بود که بانک فیدلتی آمریکا شد یمخالصه 

رون را مـدیریت کنـیم، بـاز هـم     انـ  يهـا  هیسـرما بود چنانچه بقیه کارهاي خود را رها کنـیم و فقـط   
  ). Davani, 2006(سوددهی خواهیم داشت 

قـوانین مربـوط بـه     ویژه به، ضرورت اجراي قوانین، اي حرفهقاعده اخالق  نیتر مهمبدیهی است 
انضـباطی   يهـا  سـازمان در چنـین مـواردي،   . تجاري و اداري اسـت  يها تقلبمبارزه با فساد مالی و 

و  کننـد  یمـ نظـارت   هـا  حرفهاعضاي  يها سوءاستفادهمتقلبانه و  يها داماقبر  اي حرفهمجري اخالق 
حتی بدون داشتن دالیل کافی، و به استناد مـدارك و اطالعـات موثـق دیگـر، اعضـاي متخلـف را       

در کشـور آمریکـا    اي حرفه يها سازماندر قضیه انرون  دهند یمقرار  یانضباط يها مجازاتمشمول 
اعمــال  منظــور بــهخلفــین و تســلیم دالیـل و مــدارك بــه دادسـتانی را   بـه دالیلــی، وظیفــه تعقیـب مت  

  .موقع به معرض اجرا نگذاشتند بهو کیفري،  یانضباط يها مجازات
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  از سوي سازمان بورس اوراق بهادار  مؤثرعدم نظارت کافی و  - 6-4
 بهـادار آمریکـا مرجـع قـانونی بـراي نظـارت، کنتـرل و تنظـیم الزامـات         اوراق کمیسیون بورس 

سهامی عام پذیرفته شده در بورس است و مسئولیت حفـظ   يها شرکتگزارشگري مالی و افشا در 
: مـیالدي 1934قـانون بـورس و اوراق بهـادار مصـوب سـال      . سالمت بـازار سـرمایه را برعهـده دارد   

. دانـد  یمصداقت بازارهاي اوراق بهادار  نیتأمو  گذاران سرمایهاولین وظیفه بورس را محافظت از "
ایـن کـار   . نون این اختیار را به کمیسیون بورس داده است تا استقالل حسابرسـان را تعریـف کنـد   قا
کسـب اعتمـاد    درنتیجـه سـهامی عـام و    يهـا  شـرکت مالی  يها صورتحفاظت از درستی  منظور به

طبق قـوانین  . "باشد یم و بازارهاي اوراق بهادار ها شرکتنسبت به گزارشگري مالی  گذاران سرمایه
وضـع شـده اسـت کمیسـیون بـورس بـراي کنتـرل نحـوه          گذاران سرمایهل که براي حمایت از فدرا
الزم االجـرا   ها شرکتوجود دارد که تصمیمات این کمیسیون براي کلیه  ها شرکتو اداره  سیتأس

سهامدار دارند و سرمایه  500که بیش از  ییها شرکتکلیه  1964قانون بورس سال  موجب به. است
در صورت احـراز تخلـف   . بورس تبعیت نمایند مقرراتیک میلیون دالر است باید از آنان بیش از 

از طرف هر شرکت بورسی، کمیسیون مذکور با صدور دستور توقف از معامالت سهام آن شرکت 
بود کـه باعـث عـدم     زیآم ابهامآنچه مسلم است رفتار انرون آنچنان فریبکارانه و . کند یمجلوگیري 

قبل از فروپاشی انرون برخـی متخصصـان مـالی    . ون بورس اوراق بهادار گردیدنظارت دقیق کمیسی
در خصوص احتمـال ورشکسـتگی ایـن شـرکت و تبعـات آن بـه کمیتـه بـورس نیویـورك اخطـار           
نمودنــد، لــیکن تحلیلگــران بخــش فــروش بــورس ضــمن انکــار چنــین اخطــاري، شــهادت دادنــد   

عملکرد مثبت در طول سـال دیـده بودنـد بنـا      عنوان هبدرباره انرون بر مبناي آنچه  ها آن گیري نتیجه
آنان اعالم داشتند با در نظر داشتن اطالعات قابل دسترس، حمایت آنان از انـرون یـک   . شده است

و در دفـاع از   انـد  شـده آنان اظهار کردند که مانند دیگران گمـراه   درنهایت. کار منطقی بوده است
بـاور   هـا  آنواقعیت انجام شده توسط انرون باعث شده که خود به این مطلب اکتفا نمودند که قلب 

تهیه شـده   يها گزارش، غافل از اینکه تمامی کرده یمکنند که این شرکت در جهت مثبت حرکت 
همچنین وقتی سهام انرون به سی وشش سنت رسید و در تابلوي بورس به . نمایشی بیش نبوده است

مالی غیر شفاف شروع بـه اعـالم نظـر     يها نامهاظهار سهام خنثی تبدیل گشت، تحلیلگران در مورد 
انـرون   اگرچـه . آورنـد  ینمـ کردند و برخی از آنان اعالم کردند که از اعداد و ارقام انـرون سـر در   

، کـرد  یمـ همیشه با مقدار کمی باالتر از میزان تعیین شده توسط تحلیلگران بر تخمین درآمدها غلبه 
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این موارد همگی نشـان  . داد ینمپاسخی  ندیآ یمن سودها از کجا مربوط به اینکه ای سؤاالتولی به 
  .نهاد ناظر دارد عنوان بهدهنده ضعف در سیستم نظارت و کنترل بورس اوراق بهادار 

  
  نوانر گذاري سرمایهنقش روابط ناسالم سیاسی در ورشکستگی و   7-4

اسـت زیـرا فسـاد اشـکال     گیرد موضوعی مهـم   درك این نکته که فساد چه اقداماتی را در برمی
هاي غیرقـانونی تـا پولشـویی، قاچـاق و مصـادیق دیگرکـه        متفاوتی دارد؛ از رشوه، تقلب، پرداخت

شـود و ممکـن اسـت بـه      به وسیله پول انجام نمی لزوماًفساد . هاي مجرمانه خلق کند اندیشه تواند یم
نـد سـال گذشـته افشـاي     در ایـران هـم در چ  . شکل حمایت و طرفداري و اعمال نفوذ هم بروز کند

نامـه اجرایـی    فساد مالی در برخی نهادهاي مالی و پولی باعث گردیده تا قانون ضد پولشویی و آیین
اي در  تواننـد تنهـا بـه اظهـارنظر حرفـه      نمـی  هبنابراین حسابرسان امـروز ؛ االجرا شود آن منتشر و الزم

مـالی و ضـد پولشـویی، قصـور از      قالب استانداردهاي خاص اکتفا کنند، زیرا در قـوانین ضـد فسـاد   
  .1اند جانب حسابرسان در این مبارزه را هم مشمول جرائم قرار داده

اصالحیه قانون تجارت، وظیفـه اصـلی بـازرس قـانونی هـر       148ماده در قانون تجارت ایران در 
بـازرس   .تعیین کرده اسـت » تضمین حقوق صاحبان سهام طبق قانون و اساسنامه شرکت«شرکت را 

خواهـد شـد کـه     هـا  شـرکت ي وظایف قانونی است و عدم توجه به آن، باعـث فسـاد مـالی در    دارا
غیر مسـتقیم   طور بهحقوق برخی سهامداران را به نفع برخی سهامداران دیگر ضایع کند، و  تواند یم

لـذا عـدم وجـود بازرسـان برجسـته اقتصـادي       . دهد حقوق اجتماعی شهروندان را مورد تعرض قرار 
و نهادینه شدن فساد و اختالس در ارکان نظام سیاسی یک کشور و  بر فعالیت واحدها براي نظارت

در  فسـاد  .باشـد  هـا  شـرکت عامـل ایجـاد فسـاد در     تواند یمهمچنین نبود ساز و کار قانونی مناسب، 
 يها شرکتساالري در گزینش مقامات و کارکنان ارشد  به لحاظ فقدان نظام شایستهکشور آمریکا 

حمایــت مــالی از  منظــور بــهیــز عــدم وجــود بازرســان مســتقل، نــوعی روابــط سیاســی  بــزرگ، و ن
به لحاظ وجود منافع،  عزم و اراده سیاسی الزم از سوي مقامات  عتاًیطبو  سیاستمداران را ایجاد کرد

________________________________________________________________ 

با عنوان حسابرسان و فسـاد  ) 6/9/1390(براي مطالعه بیشتر، دوانی، غالمحسین، یادداشت منتشر شده در دنیاي اقتصاد : ك.ر -1
  مالی  
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  1.دولتی جهت ایجاد راهکارهاي اجرایی مبارزه با فساد نیز وجود نداشت
  

  :ر راستاي اهداف سیاسی بشرح ذیل استبخشی از فساد مالی شرکت انرون د
 يهـا  گـروه هـاي مـالی ایـن شـرکت بـه       یکی از نکات برجسته تاریخ سیاسی انـرون کمـک   -1

شـرکت انـرون    2001تـا   1989 يهـا  سـال شواهد بیانگر اینست که بین . مختلف سیاسی آمریکاست
. کـرده اسـت  زیـادي اعطـا    يهـا  کمـک براي انتخابات ریاست جمهوري، به دولت وقت و کنگـره  

گـرایش بیشـتري بـه انتخـاب جمهـوري        اعطا شده حاکی از آن است کـه ایـن شـرکت    يها کمک
 يهـا  اسـت یسسیاسی براي انرون قـدرت سیاسـی و تـوان نفـوذ بـر       يها کمک. خواهان داشته است

 يهـا  فرصـت ، 2001با پیروزي دولت جمهوري خواهـان در سـال   . انرژي آمریکا را به ارمغان آورد
عضوي از گروه انتقال رئـیس جمهـوري    عنوان بهکنت لی . هاي انرون دو چندان شد گسترش طرح

 يهـا  استیسانتخاب شده بود و در این مسند با معاون رئیس جمهوري، به طور مستقیم براي تدوین 
خالق ایده ورود انـرون بـه قراردادهـاي     2شود خانمی به نام وندي گرام گفته می. کرد انرژي کار می

بـه   2001وندي گرام همان کسی است که رئیس جمهور آمریکـا در سـال   . ژي بوده استمشتقه انر
بـا   ) سـناتور فیـل گـرام   (همسـرگرام،  . بعد وي را به ریاست کمیسیون نظارت انرژي فدرال برگزیـد 

دولتی بر فعالیت انرون، آرزوي دیرینه این شرکت را برآورده کـرد   يها نظارتبرچیدن تقریباً تمام 
)Jerry Taylor, 2001 .(  

انرون سـه  . آسیاي میانه، افغانستان و هند: اي داشت انرون در سه مکان جغرافیایی منافع ویژه -2
ایـن پـروژه در سـال    . گـذاري کـرد   سـرمایه ) نزدیک بمبئی هند(میلیارد دالر در کارخانه برق دبول 

هاي تولیـد   اینکه هزینه بدلیل. یک پنجم برق هند را تأمین کند 1997آغاز و مقرر شد تا سال  1992

________________________________________________________________ 

ها حاکمیـت   دهد که معادله ذیل در مورد فساد شرکت نشان می سازي هاي به عمل آمده توسط سازمان جهانی شفاف بررسی -1
 - C = (Corruption) = M (Monopoly) + D (Despotism)فسـاد مـالی  = انحصـار  + استبداد  -میزان پاسخگویی  :دارد

(Accountability) دهد که هر چه  این معادله نشان میD   وA  افزایش یابندC  رابطـه  همچنـین  . شود و برعکس کمتر میM  
یک رابطه مستقیم است یعنی با افزایش انحصار درجه فساد بیشتر و با کاهش انحصار درجه فساد در جامعـه کمتـر خواهـد      Cو

    .شد
2- Wendy Gramm 
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برق و سوخت رسانی باال بود انرون تصمیم گرفت تا از طریق آسیاي میانه سـوخت خـود را تـأمین    
مایـل خـط لولـه بـراي صـادرات گـاز        1005رنـده قـرارداد سـاخت    ب 1، یونکـال 1996در سال . کند

دولـت آمریکـا   . سـید ر گذشت و به هند می این خط لوله از افغانستان و پاکستان می. ترکمنستان شد
 منظـور  بـه با طالبان مذاکرات بسیاري  2001تا اوت  1997خود از سال  يها شرکتبراي تأمین منافع 

بـه ادعـاي گرانـی بـرق      هـا  يهنـد  درنهایتآمریکایی انجام داد،  يها شرکتایجاد ثبات مورد نظر 
دداري کردنـد و بـا   میلیـون دالر خـو   64خریداري شده از پرداخت ما به ازاي بدهی خود به ارزش 

هـا بـر سـر     هاي بسیاري با کنت لی انجـام داد و بـا هنـدي    آمدن بوش بر سرکار، دیک چنی مالقات
اي بـود کـه از افغانسـتان عبـور      آمریکا خواستار خط لولـۀ بسـته  . طلب انرون مذاکراتی را انجام داد

بـدین  . ی افغانسـتان بودنـد  بـراي تـأمین گـاز مصـرف      کند، اما طالبان خواهان استفاده از این خط لوله
). Callan, 2002(مـتهم در پشـت صـحنه جنـگ افغانسـتان اسـت        يها شرکت ازجملهطریق انرون 

وي نیـز همـین   دالیل انتخـاب   و ؛رئیس دولت وقت افغانستان از مشاوران ارشد شرکت یونکال بود
زلمـاي خلیـل زاد روي   افغانی به نام  -، کرزاي با یک فرد آمریکایینود میالديدر اواخر دهه . بود

خلیل زاد نماینده ویژه رئیس جمهوري در افغانستان بود، و زمانی نیز . کرد کار می 2گاز پروژه سنت
کـار خلیــل زاد در پــروژه سـنت گــاز، در واقــع ادامــه   . رابـط ویــژه شــرکت یونکـال و طالبــان بــود  

 يهـا  شـرکت و دیگـر   سیاسی انرون يها يبازاین مسائل همگی گویاي عمق . انرون بود يها تالش
 ,Lederman(نـام گرفتـه بـود    » جـاده جدیـد ابریشـم   «آمریکایی براي تحقق پروژه نفتی اسـت کـه   

دهد که جنگ در افغانستان براي ایجـاد خـط لولـه یونکـال بـوده اسـت و        شواهد نشان می). ,2003
 سیاســی و رابطــۀ بــین شــرکت انــرون و يهــا يبــازذینفــع اصــلی آن شــرکت انــرون بــود، و عمــق 

بنابراین روابط ناسالم سیاسـی در انـرون بحـدي     ؛)Got Juice, 2003(کند  سیاستمداران را تأیید می
منجر به ورشکستگی آن  درنهایتبود که این شرکت را از حرکت در مسیر پیشرفت باز داشت که 

  .گردید
  
  

________________________________________________________________ 

1- Unocal 
2- Cent Gas 
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  گیري نتیجهجمع بندي و  -5
که عوامل  سازد یمشرکت انرون روشن مطالعاتی درباره وقایع مربوط به ورشکستگی  يها افتهی
اطالعات، تقلـب   سازي شفافپایبند نبودن به اصل . اند بودهدالیل سقوط این شرکت  نیتر مهمذیل 

. دالیـل ورشکسـتگی انـرون بـوده اسـت      ازجملـه گسترده و عدم اعمـال مـدیریت ریسـک تقلـب،     
سهام در بورس، استفاده از  ارزش غیر واقعی ي ارائهمدیران،  سازي حسابهمچنین تخلفات مالی و 

و درج سـود کـاذب    هـا  آنبمنظور انتقال زیان به  ها آنواحدهاي داراي مقاصد خاص و عدم تلفیق 
و باال رفتن قیمت، را  گذاري سرمایهدر ترازنامه شرکت و یا ایجاد اتاق تجاري تقلبی جهت افزایش 

  . در زمره دالیل دیگر ذکر نمود توان یم
خدمات همزمان مشـاوره   ي ارائهوط انرون، عدم استقالل حسابرسان به دلیل عامل دیگر در سق  

این در حالی است که حسابرسی مسـتقل امـور   . به شرکت بود، که منجر به بروز تضاد منافع گردید
همچنین در زمان ورشکستگی انرون استانداردهاي . شرکت، الزمۀ نظام راهبري نظارت محور است

د نداشت و مراجع تدوین این مقررات نیز در اجـراي وظیفـۀ خـود قصـور     حسابداري کافی نیز وجو
اطالعـات از   سـازي  شفافضعف در نظارت بر شفافیت اطالعات بازار سرمایه، عدم افشا و . نمودند

سـهامداران اقلیـت کـه خـود بـه تنهـایی        ویـژه  بهسوي مدیران، و نیز عدم رعایت حقوق سهامداران 
د منافع بین سـهامداران و مـدیران گردیـده بـود از دیگـر مشـکالت       عامل بی اعتمادي و موجد تضا

و تبعیت از مـدیر عامـل بـود کـه ناشـی از قـدرت        مدیره هیئتعامل دیگر، عدم استقالل . انرون بود
و مـدیرعامل هـر دو در    مـدیره  هیئتزیرا دو عنوان مدیریتی یعنی ریاست  ؛نامحدود مدیر عامل بود

قـدام مـانعی جـدي بـراي اصـل مسـئولیت مـدیران در مقابـل         یک شـخص جمـع شـده بـود و ایـن ا     
بنابراین مشکالت ساختاري و درون سـازمانی در انـرون    ؛بود ها آنسهامداران و قدرت پاسخگویی 

از سوي نهادهاي ناظر نظیر سازمان بـورس اوراق بهـادار آمریکـا     مؤثراز یک طرف و عدم نظارت 
هـر چنـد   . عوامل سقوط و انحالل انـرون محسـوب نمـود    نیتر مهماز  توان یماز سوي دیگر را ... و

، اجتماعی، فرهنگی جامعۀ آمریکا را در ورشکستگی داري سرمایهاسباب دیگري نیز از بعد اقتصاد 
  .نادیده گرفت توان ینمبزرگ  يها شرکتاینگونه 

و سـهامی در ایـران    يها شرکتبه لحاظ روند رو به رشد ایجاد  رسد یمدر کل ضروري به نظر 
بورسی، ضمن نیاز به تصویب قوانین حمایتی در این زمینه جهت افزایش اعتماد  يها شرکتتوسعه 
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بورسـی ایـران در    يهـا  شـرکت عمومی، همچنین تصویب قوانینی در جهت اصالح ساختار درونـی  
یعنـی قـوانینی کـه از سـهامداران، مشـتریان،       ؛جهت پاسخگو کردن هر چه بیشتر مدیران اقدام شود

بـر حسـن    یستیبا یمسازمان بورس نیز . ن، نیروي کار شرکت و حتی افشاگران حمایت کندکارکنا
 هـا  شـرکت داخلـی   يهـا  کنتـرل حسابرسی و مدیریت در ارزیـابی   يها گزارشاجراي این قوانین و 

نظارت کند، تا ضمن به حداقل رساندن ریسک تقلب از بروز موارد مشابه جلوگیري به عمل آید و 
  .ماد را در سهامداران و ذینفعان افزایش دهدهمچنین حس اعت
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