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 ٩

 سرآغاز
در 1در مکاتب اقتصادي، حقوق مالکیـت بـا نگـرش نهادگرایـان           

تا جـایی کـه ایـن موضـوع یکـی از      ). 1(اقتصاد گره خورده است 
تـرین مباحـث مطـرح شـده در اقتـصاد نهـادگرا شـمرده               اساسی
شود که ارتباط نزدیکی میـان علـم اقتـصاد و حقـوق برقـرار                 می
انگر ایـن واقعیـت     بسیاري از تحقیقـات تجربـی نـش       ). 2(کند  می

توانـد زیربنـاي      در جامعه مـی    2هستند که تضمین حقوق مالکیت    
هاي اقتصادي را محقـق     و آزادي جریان   4 مداري ، اخالق 3توسعه
منظور اقتصاددانان از حقوق مالکیـت، حقـوق مالکیـت          ). 3(سازد

هاي بارز آن داشـتن توانـایی       است که یکی از ویژگی     5خصوصی
تن دیگـران در اسـتفاده از یـک کـاال یـا      قانونی به منظور بازداش  

نظـران، حقـوق    از نگـاه محققـان و صـاحب       ). 4(باشـد   دارایی می 

هایی بوده و شامل تمام فعالیت 6مالکیت، حقوق مربوط به کمیابی
شود که افراد یا جامعه در انجـام یـا عـدم انجـام آن و یـا در                   می

را مفهـوم حقـوق مالکیـت       ). 5(باشـند تملک یک دارایی آزاد می    
مندي از منـافع کاالهـا، خـدمات و           توان توانایی افراد در بهره      می

هاي تحت تملک خود درحـال حاضـر و همچنـین انتظـار               دارایی
هـاي خـود در آینـده       منـدي از دارایـی    افراد در مورد توانایی بهره    

در این مقالـه ضـمن بیـان رابطـه اخـالق و حقـوق                ). 6(دانست
کننده ترین مسائل محدودمالکیت به صورت عملی و عینی، عمده  

 7و ناقض حقوق مالکیت در راسـتاي ایجـاد مخـاطرات اخالقـی            

بررسی شده است کـه بـه ایجـاد زیرپاگـذاردن حـق یـک فـرد                 
کنـد و     عنوان نقض آشکار حق مالکیت در جامعـه کمـک مـی             به

 و مخـاطرات    8در محیط کـسب و کـار       باعث عدم توسعه یافتگی   

  مبانی حقوق مالکیت و پیامدهاي اخالقی آن
  ∗ پور سعید کیان

  ور استان همدانگروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام ن

  )93/ 8 /25 ، تاریخ پذیرش 93/ 5 /4 تاریخ دریافت (

  چکیده
به . شوددهد و مانع بروز مخاطرات اخالقی در جامعه میمداري را افزایش می هاي اقتصادي و اخالقتضمین حقوق مالکیت، آزادي جریان :نهیزم

اي الزم اعم از نظام قضایی و اقتصادي براي احقاق حق که از نبود اخالق سازي بستره منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده
هاي عملی توسعه اقتصادي  ها در راستاي انگیزهرفع بنیادي عوامل مهم بر نقض حقوق مالکیت ملت. شودگیرد احساس میاقتصادي سرچشمه می

کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چه دالیلی سبب موفقیت در تأمین پژوهش حاضر می. جز با پیوند روزافزون اخالق اقتصادي میسر نخواهد شد
   .حقوق مالکیت شده است و چه متغیرهایی بر کیفیت تأمین حقوق مالکیت در جامعه مؤثر است

 

و خـدمات  شود که چارچوبی در جامعه ایجاد گـردد کـه ابتـدا مالکیـت افـراد را در برابـر امـالك        زمانی حقوق مالکیت تضمین می    :يریگ جهینت
هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیري کند و سپس در جامعه ساختاري فراهم شود که براساس آن انتظارات آتی افـراد      دارایی

. نان داشته باشندهاي خود در آینده اطمیاي باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت داراییها و اموال به گونهنیز در مورد حق مالکیت آنها بر دارایی
حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظارات افراد اثر داشته و با کاهش اعتماد آنها،  در این شرایط هر متغیري که از لحاظ نظري باعث شود تا

 باعث بروز مخاطرات اخالقـی  تواند ناقض حقوق مالکیت قلمداد شود وسبب کاهش تمایل آنها به انجام فعالیت اقتصادي و انجام قرارداد گردد، می 
   .دهدپذیري را در جامعه افزایش   گردد و ریسک

 
  اخالق، حقوق مالکیت، مخاطرات اخالقی :دواژگانیکل
 
 

  مبانی حقوق مالکیت و پیامدهاي اخالقی آن
  ∗ پور سعید کیان

  گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور استان همدان

  )93/ 8 /25 ، تاریخ پذیرش 93/ 5 /4 تاریخ دریافت (

  چکیده
به . شوددهد و مانع بروز مخاطرات اخالقی در جامعه میمداري را افزایش می اي اقتصادي و اخالقهتضمین حقوق مالکیت، آزادي جریان :نهیزم

سازي بسترهاي الزم اعم از نظام قضایی و اقتصادي براي احقاق حق که از نبود اخالق  منظور رسیدن به توسعه، لزوم توجه به احیا و آماده
هاي عملی توسعه اقتصادي  ها در راستاي انگیزهنیادي عوامل مهم بر نقض حقوق مالکیت ملترفع ب. شودگیرد احساس میاقتصادي سرچشمه می

کوشد به این سؤال پاسخ دهد که چه دالیلی سبب موفقیت در تأمین پژوهش حاضر می. جز با پیوند روزافزون اخالق اقتصادي میسر نخواهد شد
   .حقوق مالکیت در جامعه مؤثر استحقوق مالکیت شده است و چه متغیرهایی بر کیفیت تأمین 

 

شود که چارچوبی در جامعه ایجاد گـردد کـه ابتـدا مالکیـت افـراد را در برابـر امـالك و خـدمات         زمانی حقوق مالکیت تضمین می    :يریگ جهینت
اس آن انتظارات آتی افـراد  هایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیري کند و سپس در جامعه ساختاري فراهم شود که براس    دارایی

. هاي خود در آینده اطمینان داشته باشنداي باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت داراییها و اموال به گونهنیز در مورد حق مالکیت آنها بر دارایی
رات افراد اثر داشته و با کاهش اعتماد آنها، حق مالکیت افراد نقض شود یا اینکه بر انتظا در این شرایط هر متغیري که از لحاظ نظري باعث شود تا

تواند ناقض حقوق مالکیت قلمداد شود و باعث بروز مخاطرات اخالقـی  سبب کاهش تمایل آنها به انجام فعالیت اقتصادي و انجام قرارداد گردد، می 
   .دهدپذیري را در جامعه افزایش   گردد و ریسک

 
  رات اخالقیاخالق، حقوق مالکیت، مخاط :دواژگانیکل
 
 

____________________________ _____________________________________________________________________________________ _  
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 حقوق مالکیت و پیامدهاي اخالقی آن: پور سعید کیان
  

 ١٠

  . اخالقی کشورها خواهد شد

  
  محدودیت و نقض مالکیت دالیل

سازند،  در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادي برقرار 
وجـود رفتـار    . کنـد   همواره اطالعـات نقـش مهمـی را ایفـا مـی           

تواند باعث شـود، یکـی از دو طـرف، رفتارهـایی را         نامشهود، می 
در این حالت، مخاطرات . انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست

در صـورتی   . شود  گیرد و بازار دچار شکست می        می اخالقی شکل 
که ارزش انتظاري منافع فعالیت اقتصادي بیش از ارزش انتظاري    

براي ورود به  ). 7(رسدزیانش باشد، فعالیت اقتصادي به انجام می      
توان موانع تأمین حقوق مالکیت که سبب نقض قرارداد           بحث می 

 دسته کلی تقـسیم     شود را به چهار   و ایجاد مخاطرات اخالقی می    
اول دالیلی که سبب خواهد شد تا قرارداد اقتـصادي شـکل     : کرد
شـود پـس از انعقـاد قـرارداد،      دوم، دالیلی که سـبب مـی      . نگیرد

ــد      ــا بگذارن ــر پ ــرارداد را زی ــوده و ق ــد نب ــه آن پایبن ــرفین ب   ط
سـوم، مـواردي کـه سـبب        . و حقوق یکی از طرفین نقض شـود       

فاد قـرارداد در صـورت تخطـی        کاهش تمایل افراد به پیگیري م     
شود و چهارم مـواردي کـه سـبب عـدم اجـراي               طرف مقابل می  

درست قانون در جامعه و نقض حقوق مالکیت در عمـل خواهـد             
  . شد

  
  شودمواردي که سبب عدم تشکیل قرارداد می
هــاي اقتــصادي و بــا تــأمین حقــوق مالکیــت، ریــسک فعالیــت

فعـت خـالص آن     مخاطرات اخالقی کم شده و از این طریـق من         
اي از  بنـابراین در ایـن شـرایط بخـش عمـده          . یابـد افزایش مـی  

هـا شـکل    هـاي اقتـصادي بـه فعلیـت رسـیده و قـرارداد            فعالیت
در این بخش هر متغیري که سبب شود تـا انتظـار            ). 8(گیرند  می

تأمین امنیت حقوق مالکیت در آینده تضعیف شود، باعث خواهـد           
صاد به سمت رکود و مخـاطرات  شد تا قرارداد شکل نگرفته و اقت  

  . اخالقی پیش رود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هزینه مبادله) الف

کـه در      صفر است، درحـالی    9در اقتصاد نئوکالسیک هزینه مبادله    
در ). 9(دنیاي واقعی هزینه مبادلـه وجـود داشـته و صـفر نیـست             

شرایطی که در دنیاي قضایی واقعی اصطکاك در دادرسی وجـود   
 اقتصاد نئوکالسیک دنیاي اقتـصادي را تحلیـل         توان با دارد، نمی 

بر اساس همین منطق است که تمام اهمیت مطالعه حقوق          . کرد
شود کـه هزینـه مبادلـه    مالکیت در دنیاي امروز از آنجا ایجاد می    

هـا بـه صـورت      بزرگتر از صـفر اسـت و در ایـن شـرایط قیمـت             
). 2(اي تعـدیل نـشده و چـسبندگی در اقتـصاد وجـود دارد               لحظه

 10نظور از چسبندگی، شرایطی است که در آن با تغییرات عرضه      م

به عبارت دیگـر در     . کنندها به آسانی تغییر نمی    ، قیمت 11و تقاضا 
صورتی که تغییراتی در چهار چوب تعـادل اقتـصاد رخ دهـد کـه          

کنندگان ها و عرضه  هاي بهینه تغییر کنند، بنگاه      سبب شود قیمت  
 قادر به   12 همچون هزینه فهرست   کاال، در کوتاه مدت به دالیلی     

محققان و صاحبنظران اعتقاد دارند که      ). 10(تعدیل قیمت نیستند  
هـاي مبادلـه    انتخاب هر قراردادي در چهار چوب جامعه به هزینه   

یکی از مهمترین متغیرهایی که بـر حقـوق       ). 11(آن بستگی دارد  
عه مالکیت و تأمین آن اثر گذار است، میزان هزینه مبادله در جام           

هـاي  تواند بر تصمیم  اي که مقدار هزینه مبادله می     به گونه . است
بهینه اقتصادي و اخالقی مؤثر بوده و مقدار مثبت هزینه مبادلـه            

تواند تا حد زیادي درجه مالکیت را در جامعـه مـشخص کنـد              می
هـاي    توانـد هزینـه     وجود هزینه مبادله و باال بودن آن مـی        ). 12(

 انجام مبادالت را افـزایش داده و از ایـن           ورود و خروج به بازار و     
قـضیه کـوز در اقتـصاد    ). 13(طریق بر تصمیمات افراد مؤثر باشد  

 13توان با پایین آوردن هزینه مبادله، چانه زنـی        دهد می   نشان می 
در صورتی که هزینـه مبادلـه از مـازاد اقتـصادي            . را تشویق کرد  

تظاري ناشـی از    انتظاري براي افراد باالتر باشد، منفعت خالص ان       
شود؛ بنـابراین یکـی از طـرفین مبادلـه متـضرر            مبادله منفی می  

در این شرایط فرد عقالیی در اقتصاد هـیچ گـاه وارد            . خواهد شد 
). 14(شـود   شود و اقتصاد وارد مخاطرات اخالقـی مـی        مبادله نمی 

کنـد، قـضیه      پایین آوردن هزینه مبادله چانه زنی را تـسهیل مـی          
اي ساختار بندي  کند که قانون باید به گونه هنجاري کوز بیان می 

). 15(شود که موانعی براي توافقات خصوصی وجود نداشته باشـد        
توان اعتقاد داشت در صورتی که هزینه مبادله بـسیار      بنابراین می 

سه ). 16(رسد باال باشد، حقوق مالکیت محدود شده و به صفر می
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 ١١

توانـد بـروز    عه مـی  نوع عدم کارآیی ناشی از هزینه مبادله در جام        
  : کند

حقوق مالکیت بیانگر آن است که چگونـه      : پیامدهاي خارجی 
دهنـد،    هایی که از نظر اخالقی انجـام مـی        توانند فعالیت   افراد می 

تشخیص ایـن مـسئله مـا را بـه ارتبـاط            . اصالح و تعدیل نمایند   
هــاي خــارجی نزدیــک نزدیــک میــان حقــوق مالکیــت و پیامــد

رکرد حقـوق مالکیـت ایـن اسـت کـه           نخستین کـا  ). 17(کند  می
ها را به سوي دستیابی به درونـی کـردن بیـشتري از آثـار              انگیزه

، آن اسـت کـه      14منظور از درونی کـردن    . کند  خارجی هدایت می  
شـود بـار    هایی از پیامدهاي خارجی منفی کـار سـبب مـی          بخش
هاي عوامل خاص بر دوش سایرین بیافتـد کـه ایـن خـود          هزینه

شود که باید با انجـام تمهیـداتی بـه    القی میباعث مخاطرات اخ 
فرض کنید کارخانه سـیمان  ). 18(صاحبان اصلی آن تحمیل شود   

رساند، حال آنکه ارزش      با ایجاد آلودگی بر همسایگانش زیان می      
اگـر قـانون بـا      . کنـد ها را به همسایگانش پرداخت نمی     این زیان 

 سیمان گرفته   هاي آلودگی را از تولید کننده     ایجاد شرایطی هزینه  
و آن را به همسایگانش تخصیص دهد، پیامدهاي خارجی منفـی           
در سیستم اقتصاد درونی خواهد شد و مخاطرات اخالقی به صفر           

 اجتماعی باال مانع از آن خواهد شـد         وجود هزینه . یابدکاهش می 
هـا تـأثیر    که افراد در مـذاکرات اخـالق مـداري کـه بـر قـرارداد        

هاي اجتماعی سبب خواهد شد  ین هزینها. گذارند شرکت کنند می
بنابراین وجود  . تا نفع شخصی افراد مانع از کارایی اجتماعی شود        

تواند چه در انجام قرارداد و چه در پایبنـدي   پیامدهاي خارجی می  
  ). 19(بر آن مؤثر باشد

تبادل اطالعات بین طرفین قرارداد نقش      : اطالعات نامتقارن 
یکی از اجزایـی    . اري بین آنان دارد   مهمی در ترویج التزام و همک     

توانـد سـبب نقـض حقـوق مالکیـت و ایجـاد مخـاطرات            که می 
عدم وجود  ). 20(اخالقی شود عدم تقارن اطالعاتی در افراد است       

اطالعات کامل از آینده و نا اطمینانی در اطالعات مربوط به کاال 
دالنـه  تواند سبب عدم انعقاد قرارداد و یا انعقاد قـراردادي ناعا            می

در جامعه شود که خود زمینه تخطی از آن را فراهم خواهـد آورد،     
به جـاي دانـستن کیفیـت    ) خریدار(هنگامی که یک طرف معامله  

فقط توزیع احتمال کیفیت آنها را داشته باشد، در         , تک کاالها تک
گیـري مبادلــه بـه صـورتی کـه در مباحــث      ایـن صـورت شـکل   

شود نخواهـد   انجام میکالسیک اقتصاد با فرض اطالعات کامل     
در این شرایط خریداران بـر مبنـاي انتظـاري کـه از توزیـع               . بود

احتمال کیفیت کاالها دارند، قیمت متوسطی را بـه فروشـندگان            
این متوسط قیمـت ممکـن اسـت کمتـر از      . پیشنهاد خواهند کرد  

حداقل قیمت درخواستی فروشندگان کاالي با کیفیت باال بـراي          
باالتر از حداقل قیمت درخواستی فروشندگان      ارائه کاالي خود و     

در نتیجه کاالهاي با کیفیت باال به       . کاالي با کیفیت پایین باشد    
بازار عرضه نشده و تنها کاالي بد کاالي خوب را از بـازار خـارج           

ــی ــد م ــده  . کن ــین پدی ــاب نــا    بــروز چن اي در اقتــصاد، انتخ
ـ    ). 21(نامگذاري شده است  15مساعد وط بـه   بنابراین در بخش مرب

اطالعات، عالوه بر آنکه صحت اطالعات بـراي مبادلـه اهمیـت      
توانـد    شـود، مـی   دارد و باعث ایجاد یک اقتصاد اخالق مدار مـی         

  . سبب کیفیت تأمین حقوق مالکیت نیز شود
چند جانبه، شرکاي تجاري را به تعداد کمـی         16انحصار: انحصار

به یک  کند و انحصار کامل شرکاي تجاري موجود را         محدود می 
وقتـی کـه شـرکاي تجـاري محـدود          . دهـد   فروشنده تقلیل مـی   

تواند به شدت یک جانبه شود، به عبـارت          شوند، چانه زنی می     می
دیگر در این شرایط براي یک طرف مبادله این امکان وجود دارد          

عـدم  ). 22(که تمام منفعت حاصل از مبادله را از آن خـود نمایـد            
هـاي انتظـاري قـرارداد،     زینـه تواند با افـزایش ه تقارن قدرت می  

قراري قرارداد و انجـام فعالیـت اقتـصادي شـده یـا             سبب عدم بر  
  . باعث بروز قراردادهاي یک طرفه شود

  
  نا اطمینانی و ریسک) ب

تأمین حقوق مالکیت خصوصی در جامعه سـبب خواهـد شـد تـا              
ها کاهش یابد؛ در صورتی که نا اطمینـانی و    نااطمینانی بر دارایی  

توان به برقراري بـاالتر امنیـت          جامعه پایین باشد، می    ریسک در 
به عبارت دیگر در اقتصادي ). 23(در حقوق مالکیت اعتماد داشت   

هـاي سیاسـی، رشـوه        که نا اطمینانی و ریسک باالست، دخالـت       
. تواند عادي باشـد     خواري و فساد در نظام اقتصادي و قضایی می        

ذاران و صاحبان قدرت    گاطمینان، سرمایه در دنیاي پر ریسک و نا     
براي دور زدن قانون اقدام به رشوه و زیـر پـا گذاشـتن قـانون و            

همچنـین نااطمینـانی از     ). 24(کارهاي غیر اخالقی خواهند کـرد     
تواند تأثیر بسزایی بر هزینه مبادله داشته باشـد، زمـانی             آینده می 
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هاي آتی، نااطمینانی باالتري وجود داشته باشد  که در مورد هزینه
زینه مبادله و احتمال نقـض حقـوق مالکیـت در جامعـه بـاالتر       ه

توان بـه سـه دسـته کلـی           عوامل محیطی را می   ). 25(خواهد بود 
  :تقسیم کرد

دهـد کـه بـا        مطالعات اقتصادي نشان مـی    : شرایط اقتصادي 
 17افزایش امنیت در حقوق مالکیت جامعه، نـرخ رجحـان زمـانی           

 حال و آینده کـاهش      افراد یعنی نسبت بین ارزش فعلی کاالهاي      
رجحان زمانی از آنجایی که متغیري ذهنی است در        . خواهد یافت 

تر، با تـوان    رجحان زمانی پایین  . میان افراد مختلف متفاوت است    
بنابراین با افزایش . بینی باالتر در محیط خارجی همراه است پیش

هاي منفـی و افـزایش نـا اطمینـانی از آینـده         احتمال بروز شوك  
بهره بـاالتري بـراي جبـران افـزایش نـا اطمینـانی در              هاي  نرخ

به عبـارت دیگـر     . ها در آینده مطالبه خواهد شد     استفاده از دارایی  
بینی نقض حقـوق مالکیـت در آینـده، ارزش حـال              در برابر پیش  

یابـد و     کند و ترجیح زمانی افـزایش مـی         کاالهاي آتی سقوط می   
 این رویه، اقتـصاد و      تمایل به انعقاد قرارداد کاسته خواهد شد که       

  ). 26(اخالق کشور را وارد یک مخاطره خواهد کرد 
نا اطمینانی و عدم اطالع از شرایط و قـوانین          : شرایط حقوقی 

حقوقی نیز قادر خواهد بود تا بـر شـرایط قراردادهـاي اقتـصادي            
اي که افزایش نا اطمینانی سبب خواهـد شـد            مؤثر باشد؛ به گونه   

لی بـه فعالیـت و انعقـاد قـرارداد نداشـته            فعالین اقتصادي یا تمای   
هاي انتظاري شان بـراي آینـده افـزایش         باشند و یا اینکه هزینه    

براي مثال در این بخش براي افراد مهم اسـت کـه آیـا در               . یابد
. شود یـا خیـر   چارچوب حقوقی موجود در جامعه انصاف لحاظ می    

وب به عبارت دیگر قبل از انعقاد قـرارداد در صـورتی کـه چـارچ              
حقوقی قرارداد تنظیمی منصفانه نباشد، طرفین حاضـر بـه عقـد            
قرارداد نخواهند بود، در این صورت نقض فعلی در حق مالکیـت            
شکل نگرفته است، اما قراردادي بـه دلیـل عـدم کـارایی نظـام               

براي ساختار حقوقی جامعه مـواردي از  . حقوقی منعقد نشده است 
بـر  . نشگران مهـم باشـد    تواند براي ک    قبیل سلب مالکیت نیز می    

تواند مالکیت افراد را سلب       اساس ادله حقوق و اقتصاد، دولت می      
کند تنها اگر غرامتی معادل با مال به فرد بدهد و یـا زمـانی کـه              

در این مـوارد بـاز      . مال براي استفاده عمومی سلب مالکیت شود      
هم شبهاتی وجود دارد مبنی بر اینکه آیا در این انتقال، رضـایت              

شود یا اینکه همان ارزش بازاري بـه مالـک داده             ک جلب می  مال
شود؟ بر اساس مبانی علم اقتصاد در صـورتی کـه دولـت بـا                 می

سلب مالکیت از اشخاص، حتی معادل ارزش بـازاري مـال را بـه      
رفاه جامعه کاهش یافته و به نوعی حـق فـرد    فرد بدهد، باز هم

قض نکند، باید   شود؛ دولت براي اینکه بخواهد حق را ن         نقض می 
تـوان    مـی ). 22(معادل با ارزش ذهنی مال را به فـرد اعطـا کنـد            

تواند سـبب کـاهش    استنباط کرد که هر گونه نقض در قانون می 
تغییـرات  . تمایل افراد به انعقاد قرارداد و شروع کسب و کار شـود  

این . تواند سبب رکود کسب و کار شود        پی در پی مقررات نیز می     
شود افـزایش تـورم       معرفی می 18تورم مقررات مفهوم به اصطالح    

در مقررات، زمینه ساز مخاطرات اخالقی و سبب کـاهش تمایـل     
  ). 27(افراد به انجام قرارداد و شروع کسب و کار خواهد شد

افزایش نـا اطمینـانی فعالیـت       :  اجتماعی –شرایط سیاسی   
اقتصادي از آینـده سیاسـی و اجتمـاعی موجـود در جامعـه و یـا                 

تواند سـبب افـزایش        سیاستمداران و سران قدرت، می     هاي  وعده
هاي انتظاري و به تبع آن کاهش تمایل به انعقـاد قـرارداد               هزینه
 53 شـرکت در     26000طبق نظر سنجی بانـک جهـانی از         . شود

هـا کـه    کشور در حال توسعه، نـا اطمینـانی نـسبت بـه سیاسـت          
 شود، مهمترین مانع کسب و      مقررات جزء محوري آن حساب می     

ها نـا اطمینـانی    درصد از شرکت  80حدود  . کار دانسته شده است   
هاي دولت را مهمترین دلیل بـراي ممانعـت از          نسبت به سیاست  

توان   اند، بسیاري از این موارد را می      کسب و کار خود اعالم کرده     
هـا،  نا اطمینانی نسبت به سیاست    ). 2(هزینه مبادله سیاسی نامید   

کنـد و زمینـه رفتارهـاي     مـدت مـی    گذاري را کوتـاه   افق سرمایه 
در چنـین شـرایطی     . آورد  و غیر اخالقی را فراهم می     19سوداگرانه

آفرینان انتظار نوآوري و سرمایه گذاري بلند مدت        توان از کار  نمی
 ). 27. (داشت

  
  شود مواردي که سبب عدم پایبندي به قرارداد می

 دارد؛ عدم پایبندي به قرارداد ریشه در ضعف نظام تضمین حقوق         
اي که اگر قرارداد منصفانه وضع شود و ساختار قضایی و             به گونه 

اقتصادي جامعه، قـوانینی منـصفانه بـا ضـمانت اجرایـی بـاال و               
هاي تخطی از     هاي اندك براي پیگیري داشته باشد، هزینه        هزینه

قرارداد به شدت افزایش یافته و هـیچ کـدام از طـرفین قـرارداد،         
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ی از مفاد قرارداد نخواهد داشت و این        تمایلی به تخطی و سرپیچ    
در ایـن   . خود بر ساختار حقوق مالکیت در جامعه اثـر مثبـت دارد           

چـه عادالنـه و     -بخش فرض بر آن است که قرارداد در هر حال         
شکل گرفته اسـت، امـا پـس از اجـرا، یکـی از              -چه غیر عادالنه  

در مـوارد مـرتبط     . طرفین یا هر دوي آنها به قرارداد پایبند نباشد        
  :توان به صورت زیر بیان کرد این بخش را می

  
  هابی ثباتی) الف

در زمانی که فرد به دنبال انعقاد قرارداد است، از آینـده اطالعـی              
هاي خود از آینده، قـرارداد        بینیندارد و بر اساس تصورات و پیش      

امـا پـس از انعقـاد       . زنـد را منعقد کرده یا از انعقاد آن سرباز مـی         
هاي ملمـوس   بینی شده را با واقعیت      ین شرایط پیش  قرارداد، طرف 

مقایسه خواهند کرد و هر گونه عدم تطابقی بـر رفتارشـان تـأثیر        
از ایـن   . دهنـد   داشته و احتمال تخطی از مفاد قرارداد را تغییر می         

عنوان بخـشی از عـدم تطـابق          ها به ثباتیرو در این بخش به بی     
  ). 27(اهیم کردهاي اخالقی تأکید خوانتظارات و واقعیت

  
بینی نـشده    هاي منفی پیش  با بروز شوك  : بی ثباتی اقتصادي  

هاي محاسبه نـشده فعالیـت اقتـصادي افـزایش     اقتصادي، هزینه 
یافته و احتمال بروز تخطی طرفین قرارداد افزایش خواهد یافـت           

محققان و  . شودو باعث افزایش احتمال نقض حقوق مالکیت می       
ه وقتی نوسانات شدید اقتصادي همه صاحبنظران معتقد هستند ک  

کنـد، نظـم اجتمـاعی سـست      ابعاد زیستی را دچار نابسامانی مـی     
در مطالعات . گیرد گریزي در جامعه اوج میشود و میزان قانون  می
نوسانات شدید اقتصادي که منجر بـه گـرد آوري ناگهـانی            , آنها

از تـري دارد و     شود، تأثیر شـدید     ثروت و یا از دست رفتن آن می       
تري فرآینـد انطبـاق اجتمـاعی و        نظر زمانی براي دوران طوالنی    

هـاي اجتمـاعی کـاهش    عنـوان نیـرو    تبعیت از قوانین عرف را به     
هـاي اجتمـاعی شـده و     دهد؛ زیرا موجب تغییر ناگهانی ارزش       می

اي کـه   شـوند بـه گونـه       مردم به حالت سـردرگمی عـارض مـی        
 و مخـاطرات    هنجـاري اقتـصادي   نوسانات شدید اقتصادي و بـی     

اخالقی شکاف طبقاتی را افزایش داده و در این حالـت اکثریـت             
شوند و از این طریق     افراد جامعه قادر به تأمین نیازهاي خود نمی       

  ). 28(شود گریزي تشدید میقانون

  
اگر قوانین پی در پی تغییـر   : بی ثباتی در مقررات و قوانین     

در هـر مـورد     یابند و اصالح شوند، مردم براي تـشخیص اینکـه           
شوند و همواره     خاص کدام قانون حکم فرماست دچار مشکل می       

در این حالت یکی از عناصر      . نگران آینده و نامطمئن خواهند بود     
گیري آنان براي برنامه ریزي کوتـاه مـدت و            اصلی نظام تصمیم  

بـه عبـارت دیگـر در ایـن         . بلند مدت، غیر قابل اتکا خواهد بـود       
هایی که  ان انتظارات آتی افراد و واقعیت     زمینه نیز عدم تطابق می    

تواند سبب افزایش     شوند، می   پس از انعقاد قرارداد با آن روبرو می       
براي مثال اگر کارآفرینان پیش از . احتمال تخطی میان آنان شود

بینـی    درصـد پـیش   10هاي خود را با مالیات      انعقاد قرارداد، هزینه  
تغییر کرده و مالیـات بـه   کنند، اما پس از قرارداد، ضوابط حقوقی    

هـاي  درصد افزایش یابد، در این شرایط نیز زمانی کـه هزینـه     20
هاي تحمیل شده پـس از      تخطی براي کارآفرینان کمتر از هزینه     

تعطیلی فعالیت باشد، آنها خواهند توانست تـا از قـرارداد منعقـده             
بنـابراین  . تخطی کرده و حقوق طرف مقابل را زیـر پـا بگذارنـد            

ثباتی حقوقی، احتمال تخطی و مخـاطرات اخالقـی را       بی تغییر و 
  ). 29(دهدتحت تأثیر قرار می

 
نظران   محققان و صاحب  :  سیاسی -هاي اجتماعی ثباتیبی

هـاي سیاسـی در جامعـه       معتقدند حقـوق مالکیـت توسـط نهـاد        
هـا و تغییـرات   ثبـاتی این بیشود، بنابر   شناسایی شده و اعمال می    

تواند بـر نحـوه تـضمین حقـوق         ماعی می هاي سیاسی و اجت   نهاد
هاي دولت و   ثباتیرفتارها و بی  ). 30(مالکیت در جامعه مؤثر باشد    

عنوان مهمترین نهادي کـه نقـش برقـراري           نهادهاي سیاسی به  
تواند بر چگونگی تضمین حقوق مالکیت را در جامعه داراست، می    

بــروز تغییــرات سیاســی و ). 31(مالکیــت در جامعــه مــؤثر باشــد
جتماعی نیز سبب خواهد شد تا افراد به نقض و عدم پایبندي به             ا

بـه عبـارت دیگـر بـا تغییـرات و       . قراردادهایشان متمایـل شـوند    
هـا و   بینـی هـاي مـدیریتی و سیاسـی در جامعـه، پـیش           ثباتی  بی

هاي جامعه از هم فاصله گرفته و از ایـن طریـق احتمـال           واقعیت
  . یابد ایش مینقض حقوق مالکیت و مخاطرات اخالقی افز

  عدم تطابق و عدم تقارن در اطالعات )ب
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 ١٤

در صورتی که پس از اجراي قرارداد، طرفین به عدم تطابق مفاد            
هاي مورد انتظار از آن، به دلیـل عـدم صـداقت    قرارداد با واقعیت 

یکی از طرفین روبرو شوند، احتمال تخطـی از قـرارداد افـزایش             
  ). 27(خواهد یافت

  و عدم تقارن در آنانحصار در قدرت ) پ
تواند بر تصمیم براي انعقاد قرارداد مؤثر       عدم تقارن در قدرت می    

پس از انجام قرارداد نیز این عدم تقارن قادر خواهد بود تـا             . باشد
طـور تـاریخی، حقـوق        به. احتمال تخطی طرفین را افزایش دهد     

مالکیت و نهادها به صـورت کلـی در نتیجـه قـدرت چانـه زنـی               
شوند و هـر گونـه اریـب و           شگران جامعه پدیدار می   عامالن و کن  

عدم توازن در این قدرت سبب خواهد شـد تـا بخـشی از جامعـه        
داراي قدرت چانه زنی باالتر و کسب حقوق غیر منـصفانه تـري             

توانـد باعـث    تعادلی در توزیع اطالعات می    بنابراین بی ). 32(باشد
 صاحبنظرانمحققان و . گذاري بر ساختار حقوق مالکیت شوداثر

آورد و قـدرت مطلـق حتمـا فـساد          معتقدند که قدرت، فساد مـی     
هـا را  اند که یکی از عواملی که حکومت    آنها بر این عقیده   . زاست

کشاند، ایجاد تمرکـز اسـت و یـک حکومـت زمـانی              به فساد می  
گیري از دست شمار زیـادي از مـردم         شود که تصمیم  متمرکز می 

امعه در دست تعداد انـدکی  خارج شود و سرنوشت یک کشور و ج  
همچنین محققان و صاحبنظران اعتقاد دارنـد       ). 33(گیردقرار می 
هاي سیاسـی ممکـن اسـت بـا فـشار بـر دولـت، سـبب          که نهاد 

آنان ممکـن اسـت بـه    . جانبداري از خود در حقوق مالکیت شوند    
دادگاه فشار آورند یا آنکه همزمان هم به دولت و هم به دستگاه              

بـه عبـارت دیگـر      ). 34(عـه آن فـشار بیاورنـد      قضایی زیر مجمو  
گذاري در فرآیند دادرسی    توانند با تأثیر    هاي غیر رسمی می   قدرت

توان به این نتیجه  از این رو می). 35(گیري آن شوند   سبب جهت 
هـاي الزم   توانـد زمینـه   رسید که عدم توازن قدرت در جامعه می       
  . براي نقض حقوق مالکیت را فراهم آورد

  
 که سبب کاهش تمایل افراد به پیگیري مفاد         مواردي

  شود قرارداد می
یـت  ممکن است اوضاع و احوالی پدید آید که صـاحب حـق مالک         

فکري احساس کند که بایـد علیـه نقـض کننـده قـرارداد اقامـه               
هاي انتظاري در جریان این دادرسـی       دعوي کند، حال اگر هزینه    

به هر دلیلی افزایش یابد، سبب خواهد شد تا فرد تمایلی به اقامه          
دعوي و پیگیري جریان دادرسی نداشته باشد، بنـابراین مالکیـت        

کنیم که افراد     اردي را مرور می   در اینجا مو  . وي نقض خواهد شد   
براي . تمایلی به پیگیري مفاد قرارداد و اقامه دعوي نداشته باشند 

شروع باید ابتدا به این سؤال پاسخ دهیم که در صـورت تخطـی              
یکی از طرفین و پیگیري دعوي حقوقی از طرف دیگر، خـسارت          
متضرر چگونه جبران خواهد شـد؟ در ادبیـات حقـوق و اقتـصاد،              

هاي حمایت از حقـوق مالکیـت بـه دو دسـته کلـی تقـسیم                ابزار
هایی است که بـر اسـاس آن خـسارت     دسته اول روش  : شوند  می

زننده به پرداخت وجهی معادل خسارتی که به مالک دارایی وارد           
شود و دسته دوم، صدور قرار منع بـراي خـسارت             آورده ملزم می  

وانـد تعـادل    تباید توجه داشت که نوع قانون مـی       . باشدزننده می 
هاي جبران خـسارت دو       اقتصادي را تغییر دهد؛ براي مثال روش      

طرف دعوي اگر به صورت قرار منع باشد یا به صورت قـرار بـه               
اي را براي اقتـصاد بدسـت       هاي جداگانه تواند تعادل خسارت، می 

آورده و از این طریق آثار متفاوتی بر حقـوق مالکیـت دو طـرف               
 مبادله باال باشـد     دیگر زمانی که هزینه   به عبارت   . معامله بگذارد 

در این صورت چانه زنی پر هزینه شده و پرداخت هزینه از قـرار               
تر خواهد شد، در این شرایط احتمال همکاري کاهش         منع کارآمد 

انـد،  نـشان داده  چنان کـه محققـان و صـاحبنظران   ). 22(یابد می
ـ            ر هنگامی کـه هزینـه مبادلـه باالسـت و مـوانعی جـدي در براب

همکاري وجود دارد، استفاده از روش خسارت کارآتر و زمانی که           
). 36(هزینه مبادله انـدك باشـد قـرار منـع کـارآتر خواهـد بـود                 

تواند اثـر مـستقیمی بـر نحـوه           بنابراین روش جبران خسارت می    
  . تأمین مالکیت و مخاطرات اخالقی در جامعه بگذارد

  
  هاي اجراي قانون     هزینه) الف
هـاي مـالی و   تـوان بـه هزینـه    ي اجراي قـرارداد را مـی   هاهزینه
اي کـه در    یکی از مشکالت عمده   . هاي زمانی تقسیم کرد   هزینه

اقتصاد ایران وجود دارد، زمان باالي مـورد نیـاز بـراي پیگیـري              
هاي جانبی فراوان براي فرآینـد      ها و هزینه  احقاق حق در قرارداد   
ها سـبب   دن این هزینه  اي که گاهی باال بو    مذکور است؛ به گونه   

شود که طرف معامله حتی بعد از عدم پایبندي طرف مقابـل،            می
هاي احقاق حـق و دادرسـی، بـه دنبـال     به دلیل باال بودن هزینه  
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 ١٥

گـزارش  . اجراي قرارداد با ضوابط و الزامات قـانونی حـاکم نـرود    
دهد که در ایران براي اجراي       نشان می  2013انجام کسب و کار     

 روز بـراي تـشکیل      30روز زمـان الزم اسـت، کـه          505قرارداد  
روز براي اجـراي    180روز براي دادرسی و قضاوت و       295پرونده،  

درصـد از   17عالوه بـر ایـن نزدیـک بـه          . حکم زمان الزم است   
درصـد آن   10شـود کـه     ارزش خواسته صرف اجراي قرارداد مـی      

 درصـد نیـز هزینـه      5 درصـد هزینـه دادگـاه و         2دستمزد وکیل،   
 39باشد، انجام ایـن مـوارد نیـز مـستلزم انجـام            م می اجراي حک 

  ). 37(مرحله کاري است
  
  عدم اطمینان به نظام قضایی) ب

در هر مسئله داوري در حقـوق مالکیـت، وجـود پدیـده انحـراف               
داوري از وضع منصفانه و بهینه صرفنظر از منـشأ آن منجـر بـه               
انتقال نادرست حقوق مالکیـت از یـک طـرف بـه طـرف دیگـر                

شود و از این طریق امنیت و ثبات حقوق مالکیت، جاي خـود              می
را بـه تزلـزل حقــوق مالکیـت ناشــی از وضـع داوري در حقــوق     

اطمینـانی  این انحراف، هر قدر بیشتر باشد، نا      . مالکیت خواهد داد  
در صورتی که این انحراف تصادفی نبوده و     . نیز بیشتر خواهد بود   

 خاص از جامعه باشد، گیري دستگاه قضا به سمت بخشیبا جهت
سبب خواهد شد تا افراد اعتماد خود را به نظـام قـضایی کـاهش        

تواند سبب کـاهش تمایـل    بنابراین یکی از مواردي که می     . دهند
به پیگیري مفاد قرارداد شود، عدم ضمانت اجرا براي قانون است           

  . تواند به دالیل عمده همچون فساد، بروز کندکه می
  

  عدم اجراي قانون
کی دیگر از مواردي که باعث احتمال بروز نقض مالکیت است،           ی

زمانی است که فرد پس از تخطی طرف مقابل به طـرح دعـوي              
روي آورد، اما فرآیند دادرسی به درستی و منطبق بر قانون انجام            

محققان و صاحبنظران معتقدند که حتی زمانی کـه موانـع           . نشود
ه ندرت براي توافـق بـر   جدي براي چانه زنی وجود ندارد، افراد ب       

کنند و طبیعت   تقسیم مازاد حاصل از همکاري، عقالیی عمل می       
کند؛ مگر آنکه شخص ثالث       آنان را به سمت اختالف هدایت می      

اجراي قـرارداد و قـانون      . تري آنان را مجبور به توافق نماید      قوي
هاي فاسد و قواعد حقوقی جزمـی باشـد،         تواند به دلیل دادگاه     می

دهـد در  اي که بازي نماینـدگی، بـه روشـنی نـشان مـی        به گونه 
تواننـد  ها مناسب و درستکار باشند، طرفین می      صورتی که دادگاه  

تـوان بـر    یک قرارداد را منعقد کنند؛ اما در غیر این صورت نمـی           
این احتمال وجـود دارد کـه بـروز         ). 22(اجراي قانون مطمئن بود   

بب عـدم اجـراي   هـاي اداري سـ  فساد و رشوه خواري در دستگاه     
هاي اجراي آن براي طـرفین      قانون و یا باال بردن زمان و هزینه       

مبادله شود، از این رو افراد دیگـر بـه دنبـال احقـاق حـق خـود                  
توانـد   روشن است که تخلف از قانون در این بخش می       . روند  نمی

شکال مختلف واقع شود     عدم اجـرا، اجـراي نـاقص، رکـود،         : به اَ
.  سبب خواهد شـد تـا قـانون اجـرا نـشود            توقف، که تمامی اینها   

عـدالت  . شـود بنابراین در اینجا بحث عدالت قضایی مطـرح مـی         
منـد بـه    طرفانه، منصفانه و ضابطه   قضایی به معناي رسیدگی بی    

  ). 38(ها توسط مقام قضایی استدعاوي و جرم
  

  گیري نتیجه
حقوق مالکیت محصول کنش جمعی است و بیان کننده حق نفع       

ن به خود یا دیگران است و دارنده آن این موقعیـت را  ضرر زد یا
. در جامعه دارد که نسبت به دیگران به شیوه خاصی رفتـار کنـد             

ــایی افــراد در   بنــابراین مفهــوم حقــوق مالکیــت را میتــوان توان
هـاي تحـت تملـک      مندي از منافع کاالها، خدمات و دارایی        بهره

-توانایی بهـره  خود درحال حاضر و همچنین انتظارشان در مورد         

همچنین در شـرایطی    . هاي خود در آینده دانست    مندي از دارایی  
سـازند، همـواره    که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتـصادي برقـرار     

وجـود رفتـار نامـشهود      . کنـد  اطالعات نقش مهمـی را ایفـا مـی        
تواند باعث شود یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که             می

در این حالت، مخاطرات اخالقی شکل . تبه نفع طرف دیگر نیس  
. رودشود و اقتصاد روبه رکود مـی  گیرد، بازار دچار شکست می     می

ارتباط میان مخاطرات اخالقی و حقوق مالکیت بحث مهمـی در           
پـذیري    اگر مخاطرات اخالقی کنترل نشود، ریسک     . اقتصاد است 
پـذیري بـدون کنتـرل و         اي که ریسک    در جامعه . یابد  افزایش می 

هـاي مـالی      محاسبه افزایش بیابد، اقتصاد کشور به طرف بحران       
بـراي تـأمین حقـوق مالکیـت در جامعـه           . کنـد   شدید حرکت می  

همیشه الزم نیست که متون قانونی تغییر یابند، بلکه با اسـتفاده            
از ابزارهاي اقتصادي نیز قادر خواهیم بود تا حقوق مالکیت را در            
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 ١٦

ي ارتقاي امنیت مالکیت در جامعه   بنابراین برا . جامعه تأمین کنیم  
نیاز به زیرساختهایی اسـت تـا از مخـاطرات اخالقـی جلـوگیري            

دارنده حـق بـه     , مداري با ارزش باشد؛ دوم    نخست، اخالق . نماید
مند و متمایل باشد؛ سوم، قانون گذار براي اجراي حق خود عالقه  

 هاي اخالقی تمایل داشته باشد، چهارم؛ شرایطی براي به فرهنگ
اگر هر یـک    . هاي اخالقی به وجود آید    رسمیت شناختن فرهنگ  

از این چهار حالت تضعیف شوند، باعـث خواهـد شـد تـا تـأمین                
امنیت حقوق مالکیت مورد تردید واقع شود و نقض حق صـورت            
گیرد و یا اختالفی رخ دهد؛ بنابراین طبیعی اسـت کـه در مـورد               

اقتـصاد وارد   حقوق مالکیت نیز تنـازعی پـیش آیـد و در نتیجـه              
  . مخاطرات اخالقی خواهد شد

  
  هاي اخالقی مالحظه

در این پژوهش با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخالقی امانت 
داري علمی رعایت و حق معنوي مولفین آثار محترم شمرده شده  

  . است
  

  نامه واژه
 Institutional .1 نهادگرا

 Property Rights    .2 حقوق مالکیت

          Development .3 توسعه

 Orientation Ethic .4        اخالق مداري

 Private Property Rights .5   حقوق مالکیت خصوصی

 Rights to Scarcity .6  حقوق مربوط به کمیابی

 Moral Hazard .7    مخاطرات اخالقی

 Business Environment .8   محیط کسب و کار

 Transaction Costs .9   هزینه مبادله

 Supply .10   عرضه

  Demand .11 تقاضا

  Menu Cost .12   هزینه فهرست

 Bargaining .13   چانه زنی

 Internalize .14 درونی کردن

 Adverse Selection .15   انتخاب نا مساعد

   Monopoly .16 انحصار
 Rate of Time .17   نرخ رجحان زمانی

Preference 
 Regulatory Inflation .18  رراتتورم مق

 Speculative Behavior .19   رفتارهاي سودا گرانه
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