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 تعالیباسمه

 : یک ارزیابی مجدد قضیه کوز یهادلالتنقدها و مبانی، 

 1علی نصیری اقدم

 

 چکیده

خود طرح کلی آن را ریخت  2های دو قلویای که رونالد کوز در یکی از برجهدف از این مقاله ارزیابی مجددی است از قضیه کوز؛ قضیه

ن دو نگاه پیگویی به مسأله آثار خارجی و مسئولیت مدنی را مورد انتقاد قرار داد و با اتکاء به فلسفه انگلیسی پیامدگرا از مبنا قرار دا

از نظر  خارجی ودلالت قضیه کوز از نظر اقتصادی عدم نیاز به مداخله دولت برای حل و فصل مسأله آثار  قاعده تقصیر اجتناب نمود.

و  اههای حدی واکنشهمین دلالت های مبادله صفر باشد.تخصیص حق است؛ مشروط به اینکه هزینه چگونگی حقوقی، عدم اهمیت

شه در دهد که بسیاری از آنها رینقدها نشان میارزیابی موشکافانه  .محافل حقوقی و اقتصادی برانگیخت ی بسیار زیادی را درانتقادها

یگو در پابهام تعریف هزینه مبادله دارد. این نکته حائز اهمیت است که قضیه کوز با این هدف بیان شده بود که بگوید با فروضی که 

خصیص آن. نه تو آنچه اهمیت دارد تعیین حقوق اولیه است  کندگیرد مسأله آثار خارجی موضوعیت پیدا نمیدر نظر می «اقتصاد رفاه»

در  اخیر . نکتهدکنها اهمیت پیدا میبا کنار گذاشتن فرض ناچیز بودن هزینه مبادله، حقوق مالکیت و نحوه تعیین مسئولیت همچنین،

 .بینانه دادو به آن رنگ و لعابی غیر واقع کمتر مورد توجه قرار گرفت سایه قضیه کوز

  هزینه مبادله، قواعد مسئولیت، آثار خارجی.قضیه کوز، حقوق مالکیت،  های کلیدی:واژه

 .D62و  JEL: H23 ،K11 یبندطبقه

 

 مقدمه

هد. دکند و آن اتاق را محل طبابت خود قرار مییک پزشک در انتهای باغ خود اتاقی را بنا می ، در شهر لندنمیلادی 3781در سال 

دیوار یک  ،دیوار مطب رسد.ای از پشت دیوار به گوش میدهنده شود که در ساعات معینی از روز صدای آزارپس از مدتی متوجه می

رفت و گقرار می استفاده موردشیرینی اولیه کوبیدن مواد  برایدو هاون بزرگ نصب کرده بود که  ،قنادی بود و قنادی در پشت آن

وقف و خواهان تکرد شد. لذا پزشک به دادگاه شکایت صدای آن مانع از تمرکز پزشک و حتی شنیدن صدای تپش قلب بیماران می

                                                            
 alin110@yahoo.com, alin110@atu.ac.ir: لیمیآدرس ا )ره( یدانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائ یعلم ئتیعضو ه1 

منتشر شدند پر ارجاع ترین  1391و  1391های که به ترتیب در سال« مسأله هزینه اجتماعی»و « ماهیت بنگاه». دو مقاله رونالد کوز با عناوین 2

 های دو قلوی کوز یاد شده است.ادبیات حقوق و اقتصاد هستند و از این رو از آنها با عنوان برجمقالات در 
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سال گذشته به همین ترتیب استفاده  06ها را در که یکی از هاون داشتها شد. صاحب قنادی ادعا صدای ناشی از به کارگیری هاون

 هبنا کردد را در این محل مطب خوبه تازگی در حالی که پزشک  کند،میاستفاده  است که داردسال  20کرده است و هاون دیگر را می

اشاره کرد که کسب و کار قنادی  1قاضی این پرونده در نهایت صاحب قنادی را مسئول شناخت و در صدور حکم خود به اذیتی است.

 4.تشبرای پزشک ایجاد کرده بود در حالی که منطقه مورد نظر یک منطقه تولیدی )نظیر بازار آهن( نبود و در بافت شهری قرار دا

شود که اگر عمل کسی باعث وارد آمدن خسارتی به دیگران شود، ، حکم فوق بر اساس این اصل توجیه می5نظام حقوق عرفی در

این  «اقتصاد رفاه»و از تداوم عمل خسارت بار خود اجتناب کند. پیگو در  باید مسئول شناخته شده، خسارت دیگران را جبران کند

 ی نظیراکند و معتقد است در پروندهمحصول خصوصی و اجتماعی فعالان اقتصادی تحلیل میموضوع را در قالب وجود شکافی میان 

گیرد و کند در نظر نمیرا که به استرجز )پزشک( وارد می ، بریجمن )قناد( در تولید محصول خود زیانی«استرجز علیه بریجمن»پرونده 

در این چارچوب، رویکرد حقوق عرفی در محصول خصوصی اوست. [ یا ]فایدهمحصول اجتماعی قناد کمتر از  [یا ]فایده از این رو،

ا مسئول یباید  ،خواند، رویکردی صحیح است و شخص وارد کننده خسارتمی «های جبران نشدهزیان»یا آنچه پیگو « اذیت»مواجهه با 

گران وارد هایی که به دیزیانبدین ترتیب  کند پرداخت نماید تاجبران خسارت شود، یا مالیاتی معادل خسارتی که به دیگران وارد می

 شود(. خوانده می 0وارد شود )آنچه که در اقتصاد درونی کردن آثار خارجی اشتحلیل هزینه و فایدهکند در می

روع ش رویکرد پیگویی به موضوع و نقد فوق الذکر پروندهرا با اشاره به موضوع « تماعیمسأله هزینه اج»( مقاله 3606رونالد کوز )

را متحمل  «الف» برای اینکه شخص شودکند دلیل نمیهزینه ایجاد می «ب»برای فعالیت  «الف»کند. از نظر او این که فعالیت می

سؤال درست این نیست که آیا وارد کننده خسارت باید مسئول شناخته شود یا خیر، بلکه سؤال درست این است . از نظر کوز یمکن هزینه

محق شناخته شده، بتواند جلوی ادامه باید  «ب»را داشته باشد یا فرد « ب»خسارت به فرد  نباید اجازه وارد کرد «الف»که آیا بنگاه 

محصول  ک. از نظر او مسأله مهم اجتناب از زیان بیشتر است: آیا تداوم فعالیت قناد و ایجاد مزاحمت برای پزشرا بگیرد« الف»فعالیت 

کاهش سطح محصول قناد؟ کوز معتقد است که  در نتیجه ، وی قنادپزشک از سر و صدا شدن رهایا  کندبیشتری را نصیب جامعه می

  از نظر اقتصادی باید منافع کل مورد نظر باشد.

« یمتنظریه ق»استیگلر در کتاب رج وجکوز بر این رویکرد متفاوت خود بارها و بارها اشاره کرده است. او با اشاره به مثالی که 

های موجود برای ماهیگیری را کاهش ای با آلوده کردن رودخانه ماهیدهد که وقتی کارخانهکند، توضیح می( بیان می365، ص 3652)

هایی که در اثر آلوده شدن رودخانه از بین رفته بیشتر است یا دهد، سؤال مرتبطی که باید پاسخ داده شود این است که ارزش ماهیمی

 ا داشتن حق آلوده کردن به دست آورده است؟ افزایش محصولی که کارخانه ب

کند که در شرایط مورد نظر پیگو، از نظر کارایی اهمیتی ندارد که حق به پزشک علاوه بر این، کوز این ادعای مهم را مطرح می

کمیسیون ارتباطات » شود. او در مقالهداده شود یا به قناد. حق به هر یک که داده شود، آثار خارجی در فرآیندی بازاری درونی می

                                                            
3. Nuisance 

 Sturges v. Bridgman 11 ChD. 852(1879) . نگاه کنید به:4 

5. Common Law 
6. Internalizing externalities 
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ین دعوا، کند؛ چرا که طرفتخصیص نهایی منابع را تعیین نمی ،دهد که صدور قرار منع توسط قاضی( توضیح می28، ص 3656« )فدرال

ادعا  بینی شده در قواعد حقوقی با یکدیگر مذاکره کنند. اینتوانند در خصوص اصلاح ترتیبات پیشبعد از روشن شدن حقوق قانونی می

وز است های تاریخی پیدایش قضیه کهای رادیویی مطرح شده بود، یکی از ریشهه پیشتر توسط هرزل در خصوص تخصیص فرکانسک

 (.8، ص 2623)مدما، 

ش انقدهای بسیاری علیه آن مقاله، قضیه کوز و نویسنده« قضیه کوز»گیری و شکل« مسأله هزینه اجتماعی»از زمان تألیف مقاله 

ستنباط و نکته مورد نظر کوز به درستی ا )قسمت سوم مقاله را ببینید( نادرست تلقی شدهای قضیه مذکور در موارد عدیدهوارد شده است. 

. سؤالی که این مقاله در صدد است به آن پاسخ دهد این است که مقاله مذکور در چه شرایطی و در پاسخ به چه پرسشی نشده است

ای هو ریشه انتقادهای مطروحه چیست. نوآوری مقاله حاضر نسبت به نوشته لد کوز چه بوده،، نکته اصلی مورد نظر رونانگارش شده

اول  که راوی دست یشاهدانروایت کند قضیه کوز را در خواستگاه نظری و تاریخی خودش و با ارجاع به موجود این است که تلاش می

نین گیری انتقادات را توضیح دهد. اهمیت چو دلیل شکل کند زخوانیبااند، گیری مقاله مسأله هزینه اجتماعی و قضیه کوز بودهشکل

اربردهای ها و کهای بسیار در باب این قضیه، درک مشترکی از قضیه مذکور، دلالتای از این باب است که علی رغم وجود نوشتهمطالعه

   ردد.جهت پر کردن این خلأ محسوب گ تواند قدمی دراین مقاله می .استمغفول واقع شده  و استدلال اصلی رونالد کوزآن شکل نگرفته 

تیب آن به این ترهمچنین ارزیابی نقدهای وارد بر و  ی قضیههادلالت ، استنباطبا هدف تشریح مبانی قضیه کوزمقاله حاضر 

یه استنباط این قض های اقتصادی و حقوقیدلالت ،و سپسشود می. ابتدا قضیه کوز و شرایط مبنایی آن تشریح سازماندهی شده است

عریف گیرد و ابهام در ت، انتقادهای محافل حقوقی و اقتصادی به قضیه کوز دسته بندی شده، مورد ارزیابی قرار میاز آن پسگردد. می

ضیه قبندی، در خصوص کاربردهای پیش از جمع گیرد.هزینه مبادله که زمینه طرح انتقادهای مذکور را فراهم آورده، مورد توجه قرار می

حقوق  چگونگی تخصیص ،صفرغیر های مبادله هزینه ، باکه در دنیای واقعشود میدر انتها، بر این نکته تأکید شود و کوز بحث می

 .داردها از نظر کارایی اقتصادی اهمیتی بسزا قانونی و مسئولیت

 

 قضیه کوز .1

به دو  8«های استفاده از مکانیزم قیمتهزینه»میزان کند، مقاله خود را بر اساس از اینکه رویکرد خود را تبیین میپس  (3606) کوز

ند و سپس کهای مذکور آثار خارجی مورد نظر پیگو را تحلیل میدر قسمت اول با فرض صفر بودن هزینه کند.ی تقسیم میقسمت کل

  دهد.ستد، تحلیل خود را ادامه میهای داد و مثبت بودن هزینه گذارد و با فرض واقعیِاین فرض را کنار می

                                                            
 1391در سال « های مبادلههزینه»کوز در مقاله ماهیت بنگاه برای اشاره به مفهوم تعبیری است که « های استفاده از مکانیزم قیمتهزینه. »1

 ای منتسب به کنث ارو، دیگر بنده جایزه نوبل اقتصاد، وضع شد. به کار گرفت. اصطلاح هزینه مبادله بعدها و در مقاله
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دیگر چگونگی  برای حل و فصل آثار خارجی ند، آن وقتآورزمینه داد و ستد را فراهم  7بازارها بدون هزینهمعتقد است که اگر او 

وجود قواعد حقوقی  ها نباید وقت خود را صرف این موضوع کنند و آنچه اهمیت دارد صرفاًاهمیت ندارد و دادگاه 6«قواعد حقوقی»تعیین 

وهره بیان کوز ج« نظریه قیمت»نامیده شد و این استیگلر بود که در ویرایش جدید « قضیه کوز»است. این قسمت از استدلال او بعدها 

« ستادر شرایط رقابت کامل هزینه خصوصی و اجتماعی با هم برابر »به این ترتیب صورت بندی نمود که « وزقضیه ک»را ذیل عنوان 

 های فاحشی هم با هم داشتند.ضیه کوز ارائه شد که بعضاً تفاوتهای مختلف از قپس از آن سیلی از بیان .(331، ص 3600)

ت، ؟ او معتقد است که اگر مکانیزم قیمع کردااما کوز چگونه به چنین نتیجه حیرت انگیزی دست یافت و چگونه از موضع خود دف

ا به تواند هر کالا ربدون هزینه عمل کند، نه تنها می کند،آن طور که پیگو فرض می نیز، شود وآن طور که در اقتصاد خرد فرض می

در  تواند هر عامل تولید را به تولید محصولی اختصاص دهد کهدست کسی برساند که برایش بیشترین ارزش را قائل است و نه تنها می

طوری تخصیص دهد که مالک هر حق بیشترین ارزش را برای آن  واندتی را دارد، بلکه حقوق مالکیت را هم میآن بیشترین بازده

 قائل باشد، و لو اینکه تخصیص اولیه آن حق ناکارآمد باشد.

دار را متوجه کارخانه 36و مسئولیتبدهد کند، اگر قانون حق را به ماهیگیران ای رودخانه را آلوده میکارخانهاستیگلر که در مثال 

تاب به مگر اینکه پس از حساب و ک ،ار مجبور است تولید پساب آلاینده و در نتیجه تولید محصولش را کاهش دهددنماید، آنگاه کارخانه

ایی دار تا جتر است از کاهش سطح محصول. کارخانهجبران خسارت ماهی گیران کم هزینهاین نتیجه برسد که آلوده کردن رودخانه و 

ارخانه د. در واقع، کدهد که هزینه این کار کمتر از منافع آن در قالب افزایش تولید باشه میگیران و رها کردن پساب ادامبه جبران ماهی

دهد که حق تولید کند و تا جایی این کار را ادامه میگیران در خصوص آزادی از پساب کارخانه را از ایشان خریداری میدار حق ماهی

خصیص حقوق به کسی ت ،ارزش داشته باشد. به این ترتیب، در نقطه تعادل پساب برایش بیش از حق آزادی از پساب برای ماهیگیران

یافته که برای آن بیشترین ارزش را قائل است و همچنین، پرداخت خسارت تا نقطه ای تداوم یافته است که مطابق بیان استیگلر هزینه 

 اش برابر شده است.اجتماعی دار با هزینهخصوصی کارخانه

حقوق مالکیت میسر باشد، نه تنها تأثیری در  بدون هزینۀ روط به آنکه داد و ستدِآلوده کننده هم بدهد، مش گر قانون حق را بها

. ایی()خنث رسد که با اعطای حق به ماهیگیران رسیده بودمد میآای به تعادل کارکارایی تخصیص حقوق ندارد بلکه در همان نقطه

هایی دکند بدون اینکه کسی بتواند مزاحم او بشود، با پیشنهاآلوده کردن رودخانه استفاده می ردار وقتی از حق قانونی خود مبنی بکارخانه

شود که خواهان کاهش تولید پساب در قبال پرداخت پول به آلوده کننده هستند. افزایش سطح محصول از سوی ماهیگیران مواجه می

صول برایش بیشتر از ارزش تولید آخرین واحد محخالص خواهد بود که دار در مواجهه با این پیشنهادهای بازاری تا جایی کارخانه

                                                            
ادعای کلی خود را بدون توجه  «ارتباطات فدرال کمیسیون» مقاله دهد که رونالد کوز در( با استفاده از اسناد تاریخی توضیح می2121مدما ) .8

 اش دانکن بلکاز دوست قدیمی اشروی ویرایش اول مقاله های مبادله مطرح کرده بود و صرفاً بر اساس بازخوردی کهبه فرض صفر بودن هزینه

 گیری ونظریه رأی»در توسعه او به گفته خود دانکن بلک، ؛ حال آنکه دریافت کرده بود، در حد یک پاورقی به این موضوع اشاره کرده بود

 بود. «ماهیت بنگاه»وامدار ایده هزینه مبادله کوز در مقاله  «سازی جمعیتصمیم
9. Legal rules 
10. Liability  
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 «شدنه نحق آلود»که ارزش آن کمتر از ارزش  استفاده نکند «حق آلوده کردن»  خواهد شد از گیران باشد و زمانی حاضرپیشنهاد ماهی

 33د.وشمی لهمان نقطه تعادلی است که با دادن حق به ماهیگیران حاص این تعادل دقیقاً برای ماهیگیران باشد.

( قضیه کوز را با اشاره به عدم اهمیت قواعد حقوقی، به این ترتیب فرموله 3005، ص 3684در همین چارچوب است که پولینسکی )

و زرب « صورت کارایی حاصل خواهد شد های مبادله صفر باشند، ساختار حقوق اهمیت ندارد، چرا که در هراگر هزینه»کند که می

های نهدر دنیایی که هزی»کند که قواعد مسئولیت، این طور بازگو می( قضیه را با اشاره به عدم تأثیر نحوه تخصیص 74، ص 3676)

گر آثار درآمدی را ا کند؛ البتهقواعد قانونی مسئولیت تغییر نمی مبادله صفر است، تخصیص منابع کارا خواهد بود و نقطه کارا با تغییر

 «.نادیده بگیریم

کند که یکی از شروط برقراری قضیه کوز فقدان اثر درآمدی است. یعنی، کنید زرب به این نکته اشاره میهمان طور که ملاحظه می

ود. حال آنکه شمیبیت فرد پرداخت کننده زیاد وشود، مطلوبیت فرد گیرنده به اندازه کاهش مطلهای جبرانی انجام میوقتی که پرداخت

ده های جبران سرعت افزایش مطلوبیت فرد دریافت کنناین طور نیست و با فرض خوش رفتار بودن توابع مطلوبیت با افزایش پرداخت

را  0، فصل 2660یابد )برای بحث تفصیلی بولز، یابد، حال آنکه سرعت کاهش مطلوبیت فرد پرداخت کننده افزایش میکاهش می

 ببینید(.

ید بتواند شود، باانداز یا امکان استقراض را اضافه کرد. فردی که مسئول شناخته میدسترسی به پس فرضین نکته باید به ا

انداز نداشته باشد یا نتواند از بانک پسفردی . اگر تا امکان حرکت به سمت نقطه بهینه فراهم شود های جانبی را انجام دهدپرداخت

ص یابد و دسترسی به تخصیهای جانبی را انجام دهد و در نتیجه فرصت مبادله میان افراد کاهش میتواند پرداختقرض بگیرد، نمی

  شود )همان(. کارآی اجتماعی غیر ممکن می

 

 های قضیه کوزدلالت .2

و  تسیچ ینقش دولت در مواجهه با آثار خارج ،یکوز برقرار باشد، از نظر اقتصاد هیقض طیاست که اگر شرا نیا 32دلالت از منظور

 ه نقشی دارند.چ نشده جبران یهاانیدر حل و فصل ز تیقواعد مسئول ،یاز نظر حقوق

از نظر حقوقی دلالت قضیه کوز این است که شکل قواعد حقوقی اهمیت ندارد و تنها وجود یا عدم وجود قواعد مذکور است که 

 شود و همچنین، تعدد حوادث غیر عمدیکسانی از آلودگی ایجاد میاهمیت دارد. فارغ از اینکه آلوده کننده مسئول باشد یا محق، میزان 

                                                            
به دعوت استیگلر در منزل دارن دیرکتور، سردبیر مجله حقوق و اقتصاد و « کمیسیون ارتباطات فدرال»در نشستی که پس از انتشار مقاله  .11

 گوید که اگر بخواهی این استدلالبرادر زن میلون فریدمن، برگزار شد وقتی که بحث میان فریدمن و کوز داغ شده بود، هاربرگر به فریدمن می

ی با های هزینه نهایآید باید بتوانی نشان دهی که منحنیا رد کنی که فارغ از نحوه تخصیص حقوق قانونی، تعادل یکسانی به دست میکوز ر

چرخش فضای جلسه نقطه به عنوان این نکته هاربرگر به  (19، ص 2114) گوید. کوزکند و اگر نکند کوز درست میتغییر حقوق قانونی، تغییر می

 (21، ص 2121کند )به نقل از مدما، اشاره می

12. Implication 
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)خطا( مستقل از این است که خاطی مسئول تلقی شود یا آسیب دیده. ساختار حقوق در حمایت از قراردادها اثری در تخصیص منابع از 

استقلال »ز استیگلر این دلالت را تحت عنوان ( به نقل ا2626(. برتراند )716، ص 3666)مدما و زرب، طریق فرآیندهای قراردادی ندارد 

ه چیزی که در قضیه کوز خارق العاده بود این بود که شیو»دانسته: کند که استیگلر آن را یافته بسیار مهم کوز میمطرح می« نتایج

یعنی، تلاش (. 408، ص 2626نقل شده در برتراند،  ،33، ص 3682)استیگلر، « های تولید نداردتعیین حقوق قانونی اثری بر روش

ت کند. طبیعی اسبی ثمر است و همه اصلاحات لازم برای تخصیص کارآمد را بازار اعمال می جامعه افرادقضات برای اصلاح رفتارهای 

 (716، ص 3666ها خوش نیاید. )مدما و زرب، که این دلالت به مذاق حقوقی

 های مبادله صفر باشد، برای حل و فصل مسأله آثار خارجیت که اگر بازارها رقابتی و هزینهکوز این اس از نظر اقتصادی دلالت قضیه

تنها چیزی که برای درونی شدن آثار خارجی لازم است تعیین حقوق افراد  31نیازی به مداخله دولت و اتخاذ راهکارهای پیگویی نیست.

اددانان ناگفته نماند که چنین دلالتی به مذاق اقتصنسبت به آثار خارجی است و مهم نیست که این حق به چه کسی تخصیص داده شود. 

زینه مسأله ه»باشد که این قسمت از مقاله  باعث شدهخوش آمد و شاید همین شیرینی پرهیز دادن از مداخله دولت  یشیکاگو بس

 .(همان) بیندازدبر قسمت مهمتر آن سایه « اجتماعی

 organizingهای سازماندهی تصمیمات )اگر هزینه»نویسند: ( چنین می47-48، ص 3602در این رابطه بوکانن و تالوک )

decisionsشوند، فارغ از اینکه ساختار اولیه حقوق مالکیت ه حذف می( صفر باشد، همه آثار خارجی از طریق رفتار خصوصی داوطلبان

چه باشد. در این حالت، هیچ مبنای منطقی برای دولت یا اقدام جمعی وجود ندارد، مگر برای تعیین اولیه و حداقلی قدرت افراد برای 

حقوق مالکیت در اقتصادهای واقعی  تخصیص»کنند که گاهی از این هم فراتر رفته و بر مبنای برهان کوز ادعا می« تصرف منابع.

 «زنی کوزی که مقوم کارایی است تلقی کرد.توان به مثابه برونداد چانهکارآمد است و گذار از یک نظام اقتصادی به نظام دیگر را می

 گوید:( است که می147، ص 3600(. شاهد این مدعا بیان هرولد دمستز )227، ص 2660)بولز، 

ص هایش را تشخیهای فعالیتکند، همه هزینهبنگاهی که از نیروی کار برده استفاده میممکن است تصور شود 

تواند این کار را با پرداخت دستمزدی در حد حداقل معاش انجام دهد. اگر مذاکره مجاز باشد، این دهد، چرا که مینمی

اصل از آزاد بودن، برای آزادی خود توانند بر مبنای بازده انتظاری ححرف، حرف درستی نیست؛ چرا که بردگان می

. داری را در محاسبات بنگاه درونی کردتوان هزینه بردهمبلغی را برای پرداخت، به بنگاه پیشنهاد دهند. بنابراین، می

به  34دهد[. گذار از سِرفهای پیشنهادی او را از دست می]چرا که بنگاه با ادامه استفاده از نیروی کار برده، پرداخت

 ن آزاد در اروپای فئودالی مثالی است از این فرآیند.انسا

                                                            
( به تصویر کشیدند، زمانی که با مطالعه تجربی خود نشان دادند که کوچکی و بزرگی 1311یکی از کاربردهای این قضیه را دمستز و لن ). 13

خصوصی سازی نباید نگران اندازه خریداران و میزان سهامداران تأثیری در عملکرد شرکتها در ایالات متحده نداشته است و در نتیجه در فرآیند 

خرد شدن سهامداران بود. همچنین مشابه قضیه کوز، قضیه مودیگلیانی و میلر حاکی از آن است که در صورت صفر بودن هزینه مبادله فرقی 

 مین مالی نمایند.ها با چه ابزاری )سود توزیع نشده یا انتشار اوراق بدهی( فعالیت خود را تأکند که بنگاهنمی

 شد.گفته می (serf) هم آزاد نبودند، سرف در سیستم فئودالی به رعایای وابسته به زمین که برده نبودند ولی واقعاً. 14
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عی گوید این است که اگر هیچ مانشود تا درست از آب درآید، تمام چیزی که میوقتی قضیه کوز به حد کفایت با دقت بیان می

این دلالت بدان معنا نیست که در دنیای  .(2660)بولز،  زنی، کارآمد خواهد بودزنی کارآمد وجود نداشته باشد، آنگاه برونداد چانهبرای چانه

 گوید:( در این رابطه می38، ص 3606شود. خود کوز )واقعی هم چنین است و تخصیص حقوق مالکیت به نحو کارآمد در بازار انجام می

واند تهای مبادلات مثبت است، اقدامات دولت ... نمیالبته این ]قضیه[ دلالت بر این معنا ندارد که وقتی هزینه

ل ها در عمتوان با مطالعه آنچه دولتای بهتر از اتکا بر مذاکره میان افراد در بازار ایجاد کند. این موضوع را مینتیجه

گیری من: اجازه دهید دنیایی را مطالعه کنیم که های خیالی. نتیجهدهند دریافت کرد، نه با مطالعه دولتانجام می

 است.های مبادلاتی در آن مثبت هزینه

کاهش هزینه اطلاعات، توان با اند که دولت میدر انتها اشاره به این نکته جالب است که برخی از محققان از این در وارد شده

به این  362، ص 2638های کوزی را فراهم کند تا از این طریق تخصیص منابع کارآمد حاصل شود )پوزنر، زنیزمینه تسهیل چانه

 . دیدگاه اشاره کرده است(

 

 و مسأله صفر بودن هزینه مبادله قضیه کوز نقدهای .3

ند نکشوند ابراز حیرت می، هنوز هم مخاطبانی که با قضیه کوز مواجه می«مسأله هزینه اجتماعی»سال از زمان تألیف  06با گذشت 

ه پس از انتشار نیست کدلیل خارج کنند. بی  است، کنند خود را از گوشه رینگی که کوز تعبیه کردهف تلاش میلو با طرح سؤالات مخت

مارتین  اقتصاددانان بزرگی چون که طرح اولیه نظریه کوز در آن مطرح شده بود، 3656به سال « کمیسیون ارتباطات فدرال» مقاله

 الد کوز و اروناه رونارنولد هاربرگر، روبن کسل، جرج لوئیس، جان مک گی، لوید مینتز، جورج استیگلر به همرفریدمن،  بیلی، میلتون

دیرکتور در خانه دیرکتور جمع شدند و از کوز خواستند تا از ادعای خود دفاع کند، در حالی که در ابتدای جلسه اغلب آنها ادعای کوز را 

به عمل  های زیادی که برای نقد و دفاع از مقالهو تلاش ،هاها و حیرتهمین ابهام 30.(450، ص 3678)چونگ،  35دانستندنادرست می

 تبدیل کرد.« حقوق و اقتصاد»آمد، آن را به یکی از پر ارجاع ترین مقالات تاریخ اقتصاد و پر ارجاع ترین مقاله گرایش 

                                                            
توضیح  . اوداندکند و آن را بیشتر ناشی از بیان غیر دقیق خاطرات توسط استیگلر میدر این ادعا تردید می ( با یک بحث تاریخی2121. مدما )15

ن کارانش در شیکاگو نشارسد او این مقاله را به همبه دست ارون دیرکتور می« کمیسیون ارتباطات فدرال»دهد که وقتی نسخه اولیه مقاله می

اصلی کوز آید که اهالی شیکاگو با استدلال ها چنین بر میکند. از مضمون نامهها را در قالب دو نامه به کوز منعکس میدهد و بازخورد آنمی

واند منجر تمخالف نبودند و معتقد بودند که اگر فرد آسیب رسان نتواند با تغییر رفتار خود اندازه آسیب را کم و زیاد کند، داد و ستد بازاری می

شد، مسئول امچنین، اگر اندازه آسیب متغیر بکند و هو نحوه تخصیص حقوق قانونی تغییری در این تخصیص ایجاد نمیشود  آمدبه تخصیص کار

شده و به صورت تهاجمی  اوولی مسئول دانستن طرف مقابل منجر به باج خواهی  .شوددانستن فرد آسیب رسان منجر به تخصیص کارآمد می

از نظر مدما موضوع اصلی نشست  .های کارایی و یکسانی تعادل برقرار نیستهیچ یک از ویژگیدهد. در این حالت مقدار آسیب را افزایش می

 دهد.( نشان می1391مقاله کوز ) 1تا  2رگاهی اهالی شیکاگو حل و فصل این موضوع بوده که اثر خود را در صفحات عص

خواستم رویکرد فقط می در ذهن نداشتم و ای از موضوعطرح کلینوشتم چنین . حتی کوز جایی عنوان کرده است که وقتی من مقاله را می19 

 (111، ص 1332) .اقتصادی شدم نظریهدر  دار آن نوشتهیون چونگ متوجه اثر معنابعدها و تا حدی در اثر مباحثه با است پیگو را نقد کنم.
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نقطه تعادل فارغ از نحوه تخصیص حقوق قانونی، دو ادعای اصلی قضیه کوز است. در نقد  37«یکسانی»تعادل بازار و  38«کارایی» 

دکار تواند به طور خو، بازار نمیاند نشان دهند که با وجود آثار خارجیبسیاری شده و محققان مختلف تلاش کردههای این دو ادعا تلاش

ا متفاوت خواهد بود، هحوه تخصیص حقوق قانونی و مسئولیتای برسد نقطه تعادل بسته به نبه کارایی برسد و حتی اگر به چنین نتیجه

 نه یکسان.

( وقتی 3606گردد. رونالد کوز )ها به شرایط و بستر انجام مبادلات بر میاختلاف نظرها و نقدها و پاسخ مدهریشه عرسد به نظر می

ه بازارها به کند کخواهد بگوید که شکل قواعد مسئولیت و نحوه تخصیص آنها تأثیری در کارایی تخصیص منبع ندارد، فرض میمی

مل ها بدون هزینه عمنظورش این است که سیستم قیمتدهد که پرانتز توضیح میکنند و بلافاصله در داخل صورت هموار کار می

آلن، ) ای کفایت نکرده و همین ابهام به دامنه وسیعی از مقالات دامن زده است.اً این سطح از تبیین شرایط زمینهاما ظاهر 36کند.می

های قضیه کوز ناشی از عدم وجود درک روشن و مشترک از در این باره به تفصیل بحث کرده و بر این باور است که اغلب نقد 2635

 مفهوم هزینه مبادله و ارتباط آن با حقوق مالکیت است(.

عقلانیت، »( به 07، ص 3607؛ کالابرسی )«کامل رقابت»( برای تصریح شرایط مفروض قضیه کوز به 331، ص 3600استیگلر )

دنیای رقابت کامل، اطلاعات »( به 428، ص 3682؛ ریگان )«وقی در برابر چانه زنیهای مبادله و فقدان هر نوع مانع حقعدم وجود هزینه

؛ فرچ «های مبادلهصفر بودن هزینه»( به 74، ص 3676( و زرب )3005، ص 3684؛ پولینسکی )«های مبادلهکامل و صفر بودن هزینه

( 365، ص 3677کوتر و یولن )؛ «نجود حقوق آلوده کردهای مبادله و واثر ثروت روی تقاضا، نبود هزینه نبود»( به 254، ص 3686)

امکان مذاکره، دانش کامل، »( به 81، ص 3672و هافمن و اسپیتزر )« امکان مذاکره و حل و فصل اختلافات از طریق همکاری»به 

داکثر حهای صفر مبادله، نظام دادگاهی بدون هزینه، وجود تولیدکنندگان حداکثر کننده سود و مصرف کنندگان بازارهای رقابتی، هزینه

  اند.اشاره کرده« برداری از هر فرصت چانه زنی سودآور که برای طرفین سودآور باشدمطلوبیت، نبود اثر ثروت، و بهرهکننده 

ین ااقتصاد پالگریو بین سه روایت از فرهنگ واژگان برای « قضیه کوز»وان ( در نگارش مدخلی با عن456-458، ص 3678کوتر )

اد و صفر بودن هزینه مبادله د»را، دیگری « آزادی داد و ستد حقوق افراد»وجه تمایز آنها این است که یکی  .شودقضیه تمایز قائل می

 را فرض گرفته است.« افراد ل برای مبادله حقوق قانونیموجود رقابت کا»را و سومی « ستد حقوق مذکور

این موضوع کند که فرموله کردن قضیه کوز در هر کدام از تفاسیرش با موانعی مواجه است که ( ادعا می457 ، ص3678کوتر )

دهد که چیزی که در تفسیر است. با این حال، او نشان می 26«این همان گویی»حکایت از آن دارد که این قضیه احتمالاً نادرست یا 

برای مثال، زمانی که یک کشاورز و دامدار با هم  درست باشد.« هزینه مبادله صفر»تواند در تفسیر نادرست است می« ت کاملرقاب»

کنند، آنها قیمت حق مالکیت را، آن طور که در رقابت ر برای محصولات کشاورز مذاکره میدر خصوص خسارت ناشی از گاوهای دامدا

برای  «رقابت کامل»رسند. یعنی، با فرض ره در خصوص آن به تفاهم میگیرند، بلکه از طریق مذاکر نمیشود، از بازاکامل فرض می

                                                            
17. Efficiency 
18. Invariance 
19. pricing system works smoothly (strictly this means that the operation of a pricing system is without cost). 
20. Tautology  
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برای این اثر خارجی که تنها دو نفر را تحت تأثیر قرار  ،این اثر خارجی راه حل کوزی وجود ندارد، ولی با فرض صفر بودن هزینه مبادله

 داده است، راه حل کارآمد وجود دارد.

 ای باشد که در ارزیابیترین مقالهاند شاید بهترین و جامعالمعارف حقوق و اقتصاد نوشته ( در دایره3666که مدما و زرب )ای همقال

های آن. در ادامه این قسمت قضیه کوز به رشته تحریر درآمده است و مرجع مناسبی است برای مطالعه نقدهای قضیه کوز و پاسخ

عریف ها، ابهام در خصوص تهای آن، بر این نکته تأکید می گردد که ریشه این تعارضنقدهای قضیه کوز و پاسخ مهمترینضمن مرور 

توان اذعان کرد که قضیه گیرد آنگاه می( در نظر می3666ریف شود که آلن )آن جامعیتی تع و اگر هزینه مبادله با 23هزینه مبادله است

صفر بودن »و  22تعریف کنیم« حقوق مالکیت تحصیل و حفظهای هزینه»های مبادله را معادل هکوز قضیه صائبی است. یعنی، اگر هزین

 ، آنگاه قضیه کوز درست است.«های مبادله را معادل تعریف کاملاً روشن حقوق مالکیت در نظر بگیریمهزینه

 لزوم وجود رانت در وضعیت رقابتی -

کوزی بین طرفین یک اثر خارجی وجود ندارد؛ چرا که در رقابت کامل در های رقابت کامل است، امکان پرداختبر  فرضوقتی 

بلند مدت هیچ سود اقتصادی یا رانتی وجود ندارد که طرف مسئول )مثلاً آلوده کننده( بخواهد از آن محل خسارت طرف مقابل را بپردازد. 

مربوط  ها بپردازد و حقاز آن محل پولی برای توقف آلاینده همچنین، اگر حق با آلوده کننده باشد، آلوده شونده منبعی ندارد که بخواهد

های ( ادعا کرده است که قضیه کوز تنها در صورتی برقرار است که رانت153، ص 3604ولیز ) ،به آن را خریداری نماید. از این رو

ید به در این خصوص نگاه کن ،ین)همچن ریکاردویی وجود داشته باشد که البته چنین چیزی با فرض رقابت کامل قابل جمع نیست.

 (3684شاپیرو، 

ندارد. در این صورت، در پاسخ، فرض کنید که آلوده کننده مسئول جبران خسارت شناخته شده است و از محل رانت هم درآمدی 

ه مسئول شناختشود که در بلند مدت از صنعت خارج شود. خروج او از صنعت یک نتیجه کارآمد است چرا که پیش از وی مجبور می

ه در مقابل، اگر آلوده کننده حق آلودهایش به دیگران )آثار خارجی( در صنعت باقی مانده بود. و ، او به مدد تحمیل بخشی از هزینهشدن

طح از هم سدهد و او بای را برای توقف آلوده سازی به او پیشنهاد میرا به طور قانونی داشته باشد، آلوده شونده پول یا رشوه کردن

ینکه آن نبود. بنابراین، فارغ از ا تحصیلکه پیش از این قادر به  کنددرآمدی کسب میچرا که با این کار  دهدفعالیت خود را کاهش می

 (3666رب، )مدما و ز به یک تخصیص کارآمد واحد )یکسان( نیست. یحق به چه کسی تخصیص یابد، نبود رانت مانعی برای دستیاب

 

                                                            
ریف و تعاستفاده نکرده مفهوم هیچگاه از این واژه برای اشاره به آن ظاهراً  ،. رونالد کوز که خود از واضعین مفهوم هزینه مبادله است21

 از 1391به سال  «مسأله هزینه اجتماعی»در  و هم 1391به سال  «ماهیت بنگاه»در مقاله  هم . اواستدقیقی هم از آن ارائه نکرده 

کرده و جا را برای تفسیرهای استفاده « هزینه بر بودن مبادلات بازاری»یا عبارت « های استفاده از مکانیزم قیمتهزینه»عبارت 

 مختلف باز گذاشته است.

ت اس هاییجزء ایده« قضیه کوز»کند که ( با اشاره به ابهامی که در تعریف هزینه مبادله وجود دارد، استدلال می2111اریک پوزنر ) 

 که باید فراموش شود، اگر چه اصل کار کوز که به طراحی بهینه نهادهای حقوقی و بازاری دامن زد واجد ارزش فراوان است.
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 بلند مدتورود به بازار در  -

تی شوند که وارد فعالیکن است افراد انگیزه پیدا کنند ، آنگاه ممها شناخته شودت آلوده شوندهاگر آلوده کننده مسئول جبران خسار

ولید در این سطح ت ،د. در این صورتونمستحق دریافت جبران خسارت شناخته شبدین طریق  است تاتحت تأثیر آلودگی قرار گرفته 

نند وارد کیابد. و اگر آلوده کننده محق شناخته شود، آنگاه دیگران هم انگیزه پیدا میبیش از حد بهینه افزایش می به سطحیفعالیت 

د صنعت مقابل به کمتر تولیدر مقابل، و یابد میافزایش تولید این صنعت به بیش از حد بهینه  ،فعالیت آلوده کننده شوند و به این ترتیب

ند و کاولاً تعادل حاصل کارآمد نیست و ثانیاً با تغییر مسئولیت نقطه تعادل هم تغییر می ،یابد. در این چارچوبمیاز سطح بهینه کاهش 

از جمله تألیفاتی هستند که به این موضوع  3686و فرچ،  3682؛ بامول، 3600؛ برمهال و میلز، 3605)کالابرسی،  نیست.« یکسان»

 اند(پرداخته

ه هزینه مبادله صفر باشد و فرصت سودآوری وجود داشته باشد، حتماً مبادلات مربوط انجام شده و در بلند ، وقتی ک«کارایی»از نظر 

)نظیر دمستز،  که برخی از محققانتوجه کنیم تمایزی به ابتدا لازم است  «یکسانی»بررسی  برایگردد. اما مدت کارایی به سیستم بازمی

اند. منظور از حقوق باز این است که استفاده از یک دارایی محدودیت حقوقی باز و بسته قائل شده( بین دو نظام 3676و هولدرنس،  3682

توانند از دارایی استفاده کنند که حق استفاده از ندارد و ورود و خروج به آن آزاد است در حالی که در نظام حقوق بسته تنها کسانی می

 ند.اکردهآن را از دارندگان آن حق خریداری 

در مثال ماهیگیران و کارخانه آلوده کننده، نظام حقوقی بسته به معنای آن است که ورود به رودخانه و اقدام به ماهیگیری مستلزم 

شناسد، اثر این تخصیص حقوقی در خرید مجوز از دارندگان مجوز ماهیگیری است. وقتی که قانون گذار آلوده کننده را مسئول می

های شود با بازدهی سایر فعالیتشود و در یک بازار رقابتی بازدهی ماهیگیری به سرعت برابر میس میقیمت مجوز ماهیگیری منعک

 کنند.ای برای ورود به بازار پیدا نمیاقتصادی و لذا افراد انگیزه

، ضمن ماهیگیریتواند بدون خرید مجوز وارد محدوده رودخانه شود و در مثال فوق، نظام حقوقی باز بدین معناست که هر کس می

نماید )که البته این به معنای آن است که حقوق استفاده از رودخانه به صورت کاملاً روشن تصریح  مطالبه جبران خسارت از آلوده کننده

 تواند وارد فعالیت ماهیگیری شود. ویعنی، حتی کسی که در دعوای اولیه جزء طرفین دعوا نبوده، پس از صدور حکم مینشده است(. 

سب ، حکند. یعنیدهد و آنها را ترغیب به خروج از صنعت میلعکس، عدم تعلق حق به ماهیگیران بازدهی ماهیگیری را کاهش میبا

رنس، است. )هولد« یکسانی»افتد. که این نقض فرض ها ورود به صنعت یا خروج از آن اتفاق مینحوه تخصیص حقوق و مسئولیت

 (375، ص 3676

در جایی برقرار است که نظام حقوق بسته قابل اعمال است )نظیر حقوق مالکیت « یکسانی»ق روشن است که وفاز دسته بندی 

کی از توانند یزمین( و در مقابل، در جایی برقرار نیست که نظام حقوق باز موضوعیت دارد )نظیر حقوق تصادفات که افراد آزادانه می

ا که با نقض قضیه کوز نیست؛ چر« یکسانی». با این حال، در نظام حقوق باز نقض شوند( طرفین دعوا قرار بگیرند یا از دامنه آن خارج

بابت  توانند بدون پرداختفرض دسترسی آزاد، اساس قضیه کوز مبنی بر تعریف کاملاً روشن حقوق مالکیت خدشه دار شده، افراد می

ادله بازاری حقوق وجود ندارد و اصطلاحاً هزینه مبادله آنها صفر مند شوند. یعنی، در این نظام، امکان مبیک حق از مزایای آن بهره
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تعادل در شرایط حقوقی باز، دلیلی بر نادرستی قضیه کوز نیست بلکه دلیلی است بر اینکه در این نظام « یکسانی»یعنی، رد  21نیست.

 .(741، ص 3666)برگرفته از مدما و زرب،  هزینه مبادله صفر نیست

 

 24مسأله گرو کشی -

دار مسئول جبران خسارت آنها کند حق به ماهیگیران داده شود و کارخانهای که رودخانه را آلوده میفرض کنید که در مثال کارخانه

دار برای کسب اجازه تولید یک واحد بیشتر از محصول آلاینده باید با پرداخت خسارت، رضایت ماهیگیران را جلب شناخته شود. کارخانه

ماهیگیر داشته باشیم، آلوده کننده باید به هر ماهیگیر یک تومان  366تومان باشد و  366ناشی از هر واحد محصول کند. اگر خسارت 

رسد با ام که می 366پردازد. نوبت به نفر رود و نفری یک تومان به آنها میپرداخت خسارت داشته باشد. او به سراغ تک تک آنها می

داند که تولید این واحد از محصول بستگی به رضایت خاطر او دارد کند. چون نفر آخر میمضا نمیادریافت یک تومان اجازه نامه را 

بیعی است شود. طکند که اصطلاحاً به آن مسأله گرو کشی و سوء استفاده از موقعیت اطلاق میغی بیش از یک تومان را مطالبه میمبل

 (311، ص 2631ذاکره با ماهیگیران نشود. ) نگاه کنید به گروبر، که کارخانه دار این موضوع را پیش بینی کند و وارد م

شان در چانه زنی وجود دارد. ولی وقتی در دنیای واقع رخداد چنین چیزی کاملاً محتمل است و امکان سوء استفاده افراد از موقعیت

های موضوع به راحتی و با هزینه صفر یکدیگر را پیدا زنی و مبادله بدون هزینه است، بدین معنا است که طرفشود چانهکه فرض می

ت بر فرض ، بلکه نقدی اسکوز نیستنقدی بر قضیه « گرو کشی» گذارند. در این معنا،کنند و توافق را به اجرا میکنند، مذاکره میمی

 صفر بودن هزینه مبادله.

 25مسأله سواری مجانی -

ان و احتمال وقوع مسأله گرو کشی، دادگاه یا قانونگذار حق را به شرکت آلوده در مثال فوق فرض کنید که به دلیل تعدد ماهیگیر

، تا او راضی شود سطح تولیدش را کاهش دهد. همچنین . در این حالت ماهیگیران باید مبلغی را به آلوده کننده پرداخت کنندبدهد کننده

شود و ماهیگیران خواهان از خالص عایدی آلوده کننده می تومان 366فرض نمائید که کاهش هر واحد محصول منجر به کاهش 

باید برای ماهیگیر ای که هر هزینه ،نفر است و در نتیجه 366واحدی تولید آلوده کننده هستند و تعداد ماهیگیران هم  366کاهش 

پردازند و می تومان 366کنند و می به یک به آلوده کننده مراجعه است. ماهیگیران یکتومان  366کردن آلوده کننده بپردازند  راضی

 66کند که رسد با خود فکر میهد. نوبت به آخرین ماهیگیر که میدیک واحد تولیدش را کاهش میتومان  366او هم به ازای هر 

اندیشند ین میهمه با خود چن ،دلار بپردازد. و چون در واقع 366کند و ضرورتی برای شخص او ندارد که واحد کاهش تولید هم کفایت می

 (311، ص 2631) نگاه کنید به گروبر،  کند.کسی اقدام به پرداخت برای کاهش آلودگی نمی

                                                            
ند ک( حقوق مالکیت اقتصادی را معادل توانایی یک نفر در اعمال انتخاب در خصوص یک کالا، خدمت یا شخص تعریف می2، ص 1335. آلن )29 

 ازات شود. در واقع، از این منظر صفر بودن هزینه مبادله معادل است با تصریح کامل حقوق مالکیت.بدون اینکه متحمل مج
24. Hold up problem 
25. The free rider problem 
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ماندهی اقدام جمعی. چون ماهیگیران انگیزه گرفتن سواری مجانی دارند به طور خودانگیخته زاین نقد اشاره دارد به پر هزینه بودن سا

که بخواهد بر این امر نظارت داشته باشد و اجرای توافق میان ماهیگیران را تضمین  کنند و هر مکانیسمیسهم خود را پرداخت نمی

و است فر هایی صتواند این باشد که قضیه کوز معطوف به مواردی است که چنین هزینهبر است. مانند مورد قبل، پاسخ میکند هزینه

 .   گیردقرار نمیدر محدوده قضیه کوز موضوع ها صفر نیست، اساساً اگر در دنیای واقع این هزینه

 

 26جدایی ناپذیری توابع هزینه -

ی را به هایهزینه است. یعنی، آلوده کننده همزمان با تولید خود هزینهتوابع یکی از عوامل ایجاد آثار خارجی جدایی ناپذیر بودن 

( به همین قیاس، این نقد بر 7، فصل 2631کند. )هندریکس و مایلز، ها جبران نمیکند که وی را بابت این هزینهآلوده شونده وارد می

تواند منجر به درونی شدن آثار خارجی شود. فرض کنید که مسئولیت جبران های کوزی نمیقضیه کوز وارد شده است که پرداخت

یت آلوده کننده، مقدار خسارت خسارت ماهیگیران به شرکت آلوده کننده رودخانه تخصیص یافته باشد. به ازای هر سطح از فعال

نابراین، دهند(. ب)مثلاً ساعاتی که به ماهیگیری اختصاص میدارد ماهیگیران متفاوت است و این بستگی به سطح فعالیت ایشان 

م برای دهند و آلوده کننده هی بیش از سطح بهینه افزایش مییشتر سطح فعالیت خود را به سطحماهیگیران برای دریافت خسارت ب

 (.035-031، ص 3681دهد. )مرچند و راسل، اجتناب از پرداخت خسارت سطح فعالیت خود را به کمتر از سطح بهینه کاهش می

اند که مالک هر دو طرف اثر خارجی یک فرد واحد ( چنین فرض کرده030-034، ص 3681مرچند و راسل ) در ارزیابی این نقد،

ظیر ناتر شود. افرادی نتولید هر دو طرف در سطح بهینه انجام می ،ودن یا نبودن توابع هزینهباشد. در این صورت، فارغ از جدایی پذیر ب

اند که دو طرف طی یک قرارداد با هم ادغام شوند و ( این استدلال را بسط داده و فرض کرده3676( و زرب )3685(، کوئلو )3607)

( 3685جدایی ناپذیری توابع هزینه دلیلی بر ناکارآمدی نیست. مرچند و راسل )گاه اگر ادغام انجام شود، آنرفتار مالک واحد را تقلید کنند. 

ادله فرض صفر بودن هزینه مبهای ادغام، اشاره به هزینهولی ایشان با  ،اندهای ادغام، این دفاع را قابل قبول ندانستهبا اشاره به هزینه

ت یقضیه کوز شده این است که نقد مذکور ناظر بر تعریف ناقص حقوق مالکاند. سومین دفاعی که در این چارچوب از را نقض کرده

تواند از آلوده کننده پولی را بگیرد که بابت آن چیزی به وی پرداخت نکرده است. چنین چیزی در دامنه است و در واقع آلوده شونده می

 گنجد.قضیه کوز نمی

 27عدم تحدب -

ب یا خوش رفتار بودن توابع مطلوبیت، تولید و سود صورت بندی شده است. معنای های اقتصادی با فرض تحدبسیاری از نظریه 

نزولی بودن تولید نهایی است که خود را در شیب نزولی و کاهنده منحنی هم مقداری تولید نشان  ،مثلاً در فضای تولید ،این فرض

آلوده کننده و کالای صنعت آلوده شونده( نزولی بودن تولید شود )کالای مربوط به صنعت دهد. یا در اقتصادی که دو کالا تولید میمی

                                                            
26. Non- separable cost functions 
27. Non-Convexity 
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دهد که معنای آن این است که با افزایش تولید کالای آلاینده نهایی خود را در شیب نزولی و فزاینده منحنی امکانات تولید نشان می

 یابد و نرخ این تغییر فزاینده است.تولید کالای آلوده شونده کاهش می

ر فضای امکانات تولید . به این معنا که با فرض وجود آثار خارجی ده استثار خارجی را به عدم تحدب نسبت داد( آ3682استرت )

ده تأثیری شود و با کاهش یا افزایش تولید آلوده کننرسیم که تولید کالای آلاینده منجر به صفر شدن تولید طرف مقابل میبه جایی می

شود )تولید نهایی کاهنده نیست بلکه صفر است و به همین قیاس شیب منحنی امکانات تولید نمیدر تولید کالای آلوده شونده ایجاد 

 نیز صفر است(.

و برای ای برای پرداخت به ااگر در قسمتی که منحنی امکانات تولید غیر محدب است، آلوده کننده محق باشد، آلوده شونده انگیزه

ش شود ولی منفعتی در قالب افزایش تولید نصیبمیهزینه آلوده شونده متحمل پرداخت  کاهش سطح تولید ندارد؛ چرا که در این صورت

نه راضی دهد که هزیشود. بالعکس، اگر حق با آلوده شونده باشد، آلوده کننده حاضر به پرداخت است و تا جایی به این کار ادامه مینمی

هد که تولید دتعادل در جایی رخ می ،باشد. در این صورت آلوده کننده توسط تولید بیشتر ناشی از کمتر از منفعت هکردن آلوده شوند

پیرو را در مقام که شا استقدری قوت این نقد به  است.« یکسانی»آلوده شونده مثبت )غیر صفر( است که این به معنای نقض فرضیه 

 (. 222، ص 3688« )اعتبار قضیه کوز را از بین برد»متقاعد نمود که بگوید استدلال استرت  27سردبیر مجله نظریه اقتصادی

کنند: درست است که وقتی تولید در قسمت غیر محدب قرار ( در واکنش به نقد بالا چنین استدلال می740، ص 3666مدما و زرب )

ر نیست ولی این بدان معنا نیست که اگر بهبود پارتویی میسای وی برگرفته است پرداخت یک دلار توسط آلوده کننده همراه با عایدی 

از  ،دلار پیشنهاد بدهد و در عوض آن 35باشد آن بهبود محقق نخواهد شد. برای مثال، ممکن است آلوده شونده به جای یک دلار، 

مل بر رض صفر بودن هزینه مبادله )مشتدلار نصیبش شود. اگر چنین فرصتی برای بهبود وجود داشته باشد، با ف 26محل تولید خودش 

کند. اگر در پاسخ گفته شود که کسب این اطلاعات پر دهد و برای کسب آن اقدام میهزینه اطلاعات( آلوده شونده آن را تشخیص می

های از فرصت توانددر مقیاس بزرگتر چه منافعی در انتظارش است و در نتیجه نمیتواند مطمئن باشد که هزینه است و آلوده شونده نمی

مربوط بهره برداری کند، معادل آن است که گفته شود هزینه مبادله صفر نیست. باز هم نقد مطروحه در خارج از دامنه قضیه کوز قرار 

 گیرد.می

 

 تعادل« یکسانی»اثر حقوق اولیه بر ثروت و عدم برقراری قاعده  -

. خلاصه استدلال او این است که تخصیص حق )یا مسئولیت( را رد کند« کوزقضیه »کند ( در یک نقد ویژه تلاش می2668هالپین )

گذارد و در واکنش به این تأثیر، بسته به نوع تخصیص حقوق قانونی اولیه، تعادل در تخصیص منابع در اولیه روی ثروت افراد تأثیر می

اگر دامدار مسئول باشد، باید ( را در نظر بگیرید. 3606ه کوز )و کشاورزان در مقال دامدارنقاط مختلفی رخ خواهد داد. برای مثال، رابطه 

ش کند بیش از ارزهای مورد اختلاف میای که از زمینکند که ارزش استفادهخسارت کشاورز را جبران کند و در صورتی این کار را می
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 حال، اگر کشاورزان مسئول باشند، و لازم آن برای کشاورز باشد. عکس آن هم زمانی صادق است که مسئولیت متوجه کشاورزان باشد.

که اندازه گله خود را برای کاهش خسارت، کوچک کند، ممکن است به این فکر بیفتند که زمین پرداخت کنند  دامدارباشد مبلغی را به 

وند )مثلاً ار وارد مذاکره شخود را طوری تغییر کاربری دهند که با بزرگ و کوچک شدن اندازه گله آسیب نبینند و لازم نباشد که با دامد

« یکسانی»مزرعه پرورش ماهی درست کنند(. بنابراین، نحوه تخصیص حقوق اولیه قانونی بر تخصیص منابع تأثیرگذار است و قاعده 

 تعادل برقرار نیست.

یعنی،  مالکیت است. دهد. فرض صفر بودن هزینه مبادله به معنای کامل بودن حقوق( نقد فوق را با این منطق پاسخ می2635آلن )

قتی وتوانند با اموال خود انجام دهند. ها چه کارهایی را میروشن است که تمام حقوق مترتب بر زمین کشاورز و گله دامدار چیست و آن

ود. شحقوق مالکیت کاملاً روشن است هر نوع سلب حقی مستلزم یک پرداخت جبرانی است و در این فرآیند ثروت افراد کم و زیاد نمی

وشن است. کند به نسبت راشتباهی که هالپین می» کند.شود، تعادل در کاربری اراضی هم تغییر نمیوقتی ثروت افراد کم و زیاد نمی

های مبادلاتی صفر نیست و به طور طبیعی، اگر میزان ثروت در حالت اول متفاوت از حالت دوم است، به این معنا است که هزینه

  (170، ص 2635)آلن، « ها.دارد به نحوه تخصیص مسئولیتتخصیص منابع بستگی 

   

 کاربردهای قضیه کوز .4

آیا قضیه کوز کاربردی هم دارد. کوز در واقع به دنبال بی اعتبار کردن استدلال پیگو و تجویز سیاستی او در دنیای رقابت کامل بود. 

و  توانند آن را درونی کنندیک اثر خارجی از طریق مذاکره می طرفینزنی صفر باشد، خواست توضیح بدهد که اگر هزینه چانهاو می

رفًا ای آن را صنیازی به مداخله دولت نیست. با این حال، بعد از او مباحث زیادی در خصوص کاربردی بودن قضیه کوز مطرح شد. عده

با پذیرش ای را ببینید(. در مقابل، عده( 2636اندرسن )اند )برای مثال، یک کنجکاوی فکری دانسته، کاربردی برای آن در نظر نگرفته

ای ((. و در نهایت، عده2666که در چه شرایطی این قضیه کاربرد دارد )نظیر فیلد و فیلد ) انددادهآن، توضیح  یکاربرد هایمحدودیت

رک و هلفاند، اع است )مثل ببر اساس آن، یک گزینه سیاستی قابل دف زنیبرآنند که تخصیص حقوق مالکیت اولیه و مجاز شمردن چانه

2633.) 

دهد که سربازی اجباری از مصادیق آثار خارجی ای در باب حقوق مالکیت، توضیح می( در مقاله به سوی نظریه3600هرولد دمستز )

وان این تاست و با به رسمیت شناختن چانه زنی و تخصیص حقوق اولیه )مجاز دانستن خریدن سربازی یا خرید خدمات سربازان( می

ند. کها، کارایی در این بازار ارتقا پیدا میدهد که با قائل شدن حق خرید آزادی بردهاثر خارجی را درونی کرد. همچنین، او توضیح می

ای هدهد که مالکیت خرد یا کلان تأثیری در عملکرد شرگتو بر اساس یک کار کمی نشان می( 3675ای دیگر به همراه لین )در مقاله

ت شده در بورس ایالات متحده ندارد. بعدها این یافته در فرآیند گذار کشورهای بلوک شرق مورد استناد قرار گرفت و خصوصی فهرس

سازی انبوه با کوچک سازی سهام به عنوان یک گزینه قابل دفاع به زمامداران وقت آنها توصیه شد. این قضیه در زمینه تأمین مالی 

ال شد که تأمین مالی از منابع درون شرکت اثری مشابه تأمین مالی از بیرون شرکت دارد )قضیه موسوم به هم کاربرد پیدا کرد و استدل

 نام مودیلیانی و میلر(.
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د. برای مثال، ها را موجب شباقی نماند. گذار ناموفق در کشورهایی مثل روسیه، بازنگری در این توصیهها بدون انتقاد البته این یافته

ای به بوریس یلتسین گوشزد کردند که صرف انتقال مالکیت طی نامه 3660تعدادی از اقتصاددانان مطرح دنیا در سال  اینتلیگیتور و

کند و اگر نظر، گذار به بازار است باید دانست که عصاره اقتصاد بازار، رقابت است. این موضوع در ایران و مشکلی از اقتصاد را حل نمی

های کوچک سازی و توزیع سهام مطرح شده بود، (، وقتی که زمزمه3174نمود یافت. مهدوی و میدری )مخصوصاً در نقد سهام عدالت 

و اگر  ها مؤثر استدر یک مطالعه کمی نشان دادند یافته های دمستز و لین در ایران برقرار نیست و اندازه سهامداران در عملکرد بنگاه

آن کشورها شکل گرفته و نظارت مؤثر  های متمادی دردهایی است که طی دههشود ناشی از نهادر کشورهایی این اثر دیده نمی

ای هسهامداران بر مالکان را میسر نموده است. در واقع، تفاوت در این است که سطح هزینه مبادله در کشورهای مختلف و در زمینه

بهبود توان انتظار دستیابی به نتیجه کاراتر )باشد میمختلف چقدر است. اگر هزینه مبادله به واسطه برقراری ساخت نهادی مناسب کم 

 پارتو( را داشت. 

م های بازی محدود و کدر صورتی که تعداد طرف»در واقع، نکته اصلی در کاربرد قضیه کوز مربوط به سطح هزینه مبادله است. 

رسد، قهراً راه حل کارآمدی محقق خواهد شد و مفاد مذاکره آسانی بین آنها محقق شود و مذاکره مربوط به نتیجه بکه ای باشد، به گونه

های بازی بیش از دو نفر است. با این (. در دنیای واقعی معمولاً تعداد طرف365، ص 3170)دادگر، « قضیه کوز به واقعیت خواهد رسید

ه ست نقش نهاد کاهنده هزیندولت محلی یا یک تشکل مردم نهاد توانسته احال، گاهی مشاهده شده است که وجود یک انحصارگر یا 

 (.2623مبادله را ایفا نماید. )دریوگینا و همکاران، 

واحد مسکونی را که در معرض  66گاهی ترس از شکایت مؤثر افتاده است. برای مثال، شرکت تولید برق امریکا در ایالت اوهایو 

های متعدد دیگری نظیر اکسن، شل و (. شرکت2633، های ناشی از سوزاندن ذغال سنگ برای تولید برق بودند، خرید )کلستادآسیب

 نداو برای اینکه کارشان به دادگاه کشیده نشود املاک اطراف شرکت خود را تملک کرده نداکونوکو از همین استراتژی استفاده کرده

زنی بین آلوده شونده و آلوده کننده . به این ترتیب، ترس از دادگاه باعث ادغام و صفر شدن هزینه چانه(2623)دریوگینا و همکاران، 

 (کننده برطرف شده است. )همانضمن اینکه مشکل هماهنگی میان تعداد زیاد آلوده شوندگان با وجود انحصار در طرف آلودهشده است. 

های نکه جلوی ساخت و ساز در زمی داده بوداین قدرت را  ایالات متحده به واحد مهندسی ارتش( 3682)مصوب قانون آب پاک 

باتلاقی را بگیرد. این قانون، حقوق قانونی را به طور کامل به واحد مذکور تخصیص داده بود. اما این موضوع منجر به توقف ساخت و 

ی را های باتلاقها پذیرفتند که بخش بزرگتری از زمینها، سازندهسازها نشد و طی مذاکراتی، در ازای ساخت بر روی بخشی از زمین

 (.2666)فیلد و فیلد،  آباد نمایند

شود که حتماً طرف آسیب رسان به طرف آسیب دیده یا در معرض آسیب، پرداخت جبرانی ها محدود به این نمیبا این حال، پرداخت

مالکان یک مجتمع مسکونی توافق کردند برای جلوگیری از ساختن انجام دهد یا آن را تصاحب نماید. برای مثال، در شهر نیویورک 

میلیون دلار پرداخت کنند. به طور مشابه، مارک زاکر  33کرد روی آنها که دید ساختمان را کور میساختمان بلند مرتبه در روبهیک 

ند و کهای اطراف را خرید. یا شرکت ویتل که آب معدنی تولید میبرگ، برای حمایت از حریم خصوصی و امنیت خانه خود تمام خانه

منطقه  هایرای جلوگیری از تولید نیترات توسط کشاورزان )به واسطه مصرف زیاد کود( و آلوده کردن آبزیر مجموعه نستله است، ب

ا های خود رهای کشاورزان را خرید و با آنهایی که حاضر به فروش نشدند، قرارداد منعقد کرد که در عوض مصرف کمتر کود، دامزمین
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(. این مثال 2638های زیر مجموعه نستله هم به کار گرفته شد. )فانوف و ریکوئیت، شرکتدر مزارع ویتل بچرانند. این الگو در سایر 

های متعدد پرداخت کرده است و مسأله هماهنگی به واسطه وجود انحصار دهد یک آلوده شونده به آلودکنندهای است که نشان مینمونه

 در طرف آلوده شونده مدیریت شده است.

ی توضیح بیشتر )برا قضیه کوز یا باید هزینه مبادله کم باشد، یا به طریقی هزینه مبادله کم شده باشدبه طور خلاصه، برای کاربرد 

 .های بالا مرور شدهای عملی آن در مثال( را ببینید( که نمونه2668( و کوتر و یولن )3170نکته اخیر دادگر )

 

 ملاحظات پایانی .5

چرا همه مسائلی که در دنیای واقع موضوعیت دارد خارج از دامنه برخورد آزرده خاطر شده باشند که نحوه شاید خوانندگان از این 

توان ی. در دفاع از کوز مشودر و غیر صفر تقلیل داده میچرا همه چیز به تفاوت دنیای با هزینه مبادله صفگیرد و قضیه کوز قرار می

گو در است که در دنیایی که پیادعا کرده قسمت کلی تدوین کرده است. در یک قسمت چنین استدلال کرد که کوز مقاله خود را در دو 

عیین حق قاضی و مقنن ت ۀشود و تنها وظیفهزینه مبادله صفر( آثار خارجی از طریق مکانیزم قیمت درونی می نظر دارد )یعنی در دنیای

های ت از مالیاتاستنباط پیگو در حمای ،در نتیجهشود. تعیین می توسط بازارها و مسئولیت اولیه است و نحوه تخصیص حقوق و مسئولیت

 اصلاحی و رویه پذیرفته شده در حقوق عرفی مبنی بر مسئول دانستن آلوده کننده درست نیست.

های زینهفرض صفر بودن ه داند که از فضای تأکید بر تعریف حقوق مالکیت وارد، البته، این را اشتباه کوز می(2626) استیون چونگ

دمه لازم و تعریف حقوق مق»مبادله شد. از نظر او قضیه اصلی را کوز در مقاله کمیسیون ارتباطات فدرال در قالب این عبارت بیان کرد: 

رط به ین شهای مبادله را شرط کرد و ااز نظر چونگ اشتباه کوز این بود که صفر بودن هزینه«. اجتناب ناپذیر مبادلات بازاری است

(. چونگ این 8، ص 2626)چونگ، « های مبادله صفر باشد، واقعاً بازاری وجود نخواهد داشتاگر هزینه»معنای عدم نیاز به بازار است: 

  دهد.خود توضیح داده بود که محدودیت فضا اجازه نقل قول کامل آن استدلال را نمی 3672نکته را در مقاله سال 

به مباحث خیابان بلک استون، وارد رداختن ( برای پ2623داشت که کوز برای نقد پیگو، و بنا به گفته مدما )با این حال باید توجه 

کوز  .این فضا شد. ناگفته نماند که استیگلر هم در پوشاندن لباس علمی به قامت استدلال کوز، قضیه کوز را به آن ترتیب فرموله کرد

طه من تمایل دارم که به قضیه کوز به عنوان نق»، ولی «لر ]در بیان قضیه[ مخالفتی ندارممن با استیگ»گوید که ( می838، ص 3662)

کوز به به عبارت دیگر،  ( را ببینید(.2626)برای بحث کاملتر برتراند )« های مبادله مثبت نگاه کنمشروعی برایتحلیل اقتصاد با هزینه

فر است و معتقد نیست که نحوه تخصیص حقوق قانونی حائز اهمیت نیست هیچ وجه معتقد نیست که در دنیای واقع هزینه مبادله ص

 اجازه دهید با نقل قولی از کوز ببینیم باور واقعی او چیست: و تأثیری در کارایی اقتصادی ندارد.

سیار بای ندارد. البته که این فرض تا اینجا، بحث بر اساس این فرض پیش رفته است که مبادلات بازاری هیچ هزینه»

غیر واقع بینانه است. برای انجام دادن یک مبادله بازاری باید مردم را از قصد خود مطلع نماییم و فردی را پیدا کنیم که 

معامله تنظیم کنیم و بعد هم نظارت دادن برای انجام  یحاضر به معامله باشد، باید با او مذاکرات لازم را انجام دهیم، قرارداد
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ها به قدری بالا بر است. گاهی هزینههزینه بسیاراین عملیات اغلب اوقات  26د در عمل رعایت شود و ... .کنیم تا مفاد قراردا

بادلات م کرد، اینها بدون هزینه عمل میشود. حال آنکه اگر سیستم قیمتاست که مانع از تحقق بسیاری از مبادلات می

 رسید.به سرانجام می

استدلال کردیم، از طریق مکانیسم بازار صحبت می 16صوص بازآرایی حقوق قانونیهای قبلی، زمانی که در خدر قسمت

نجام ا بازآرایی ]ما[ این بود که تا جایی که بازآرایی حقوق قانونی از طریق بازار منجر به افزایش ارزش تولید شود، این

آید،  های مبادلات بازاری به حسابهزینه شود. ولی آن استدلال مبتنی بر فرض بی هزینه بودن مبادلات بازاری بود. اگرمی

د که افزایش ارزش تولید که به تبع بازآرایی وشمی از طریق بازار زمانی انجام روشن است که بازآرایی در حقوق قانونی

وق حق های بازآرایینی که افزایش ارزش تولید کمتر از هزینهزماهای بازآرایی بیشتر باشد. شود، از هزینهحقوق حاصل می

تواند منجر به توقف یک )یا محتمل دانستن آن( یا مسئولیت پرداخت خسارت می 13قانونی باشد، آنگاه صدور قرار منع

ن شد. در ایها انجام میفعالیت )یا شروع نشدن آن( شود؛ در حالی که اگر مبادلات بازاری بدون هزینه بود، این فعالیت

های صادی اثر دارد و یک آرایش حقوق قانونی نسبت به سایر آرایشی سیستم اقتشرایط، تعیین اولیه حقوق قانونی بر کارای

ای هقانونی ارزش تولید بالاتری را به همراه دارد که اگر این آرایش حقوقی توسط سیستم قانونی کشور تثبیت نشود، هزینه

ه مبادلات داوطلبانه[ ممکن است بدستیابی به آن از طریق بازار و تغییر دادن و ترکیب کردن حقوق مختلف ]بر اساس 

  (.38-30، ص 3606)کوز،  «قدری زیاد باشد که آرایش مطلوب حقوقی هیچگاه حاصل نشود.

به طور خلاصه، اگر هزینه مبادله به قدری بالا باشد که مانع از بازآرایی خودانگیخته حقوق قانونی شود، آنگاه نحوه تخصیص حقوق 

ذارد. در گمیت است و اگر نظام حقوقی در این زمینه درست عمل نکند بر عملکرد اقتصادی تأثیر منفی میقانونی از نظر کارایی حایز اه

های مبادله را کاهش داد تا بازار بتواند ما را به تخصیص کارآمد برساند )قضیه هنجاری کوز(، یا دنیای واقع، یا باید تلاش کرد هزینه

نظام حقوقی باید حق و مسئولیت را به نحوی تخصیص دهد که کاراترین نتیجه )بیشترین ارزش تولید( برای اقتصاد به دست آید. )نگاه 

سنتی  حقوق از تحلیل (و پیامدگرای)ی از وجوه اساسی تمایز میان تحلیل اقتصادی (. نکته اخیر یک4، فصل 2668کنید به کوتر و یولن، 

 حقوق است.  (و علت گرای)

خود  .به درستی دریافت نشد« های اجتماعیمسأله هزینه»( معتقد است که پیام واقعی کوز از مقاله 181، ص 2668گلن فاکس )

، از آنجا که متأسفانه»«. م او عنوان گرفته، حامل پیامی متضاد پیام مورد نظر اوستای که به نارونالد کوز بر این باور است که قضیه»

ه اندازه ما نه ب ،خواست بگوید. در نتیجه، ما در نیافتیم که او چه میخواست بگویدمعطوف کردیم که او نمیبه چیزی ما توجه خود را 

  «.منتقد آنایم و نه به حد کفایت کافی قدردان پیام واقعی او بوده

 

                                                            
 دهد که این فهرست است نه تعریف هزینه مبادله.ها توضیح میهزینه( با اشاره به این فهرست از 2115. آلن )23

30. Rearrangement of legal rights 
31. injunction 
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Abstract 

The purpose of this paper is to reassess the Coase Theorem. The theorem suggested by Ronald Coase who 

was going to emphasis on the irrelevance of Pigou's argument in dealing with externalities. The theorem 

implies that with zero transaction cost, government intervention to internalize externalities is not necessary 

and the allocation of legal rights does not matter. These implications motivated many observers to criticize 

theorem and its implications, but accurate scrutiny implies that almost all of the critiques were about 

theorem’s main assumption, namely zero transaction cost, not about theorem itself. Understanding 

transaction costs is vital to understand Coase theorem but the problem is that the concept of “transaction 

cost” suffers from lack of a clear definition. It is important to note that Coase intended to argue that Pigou's 

analysis in "Welfare Economics" and its policy implications are irrelevant and in his presumed context, 

market forces internalize all externalities and government intervention is not required. But, if positive 

transaction cost is replaced then allocation of legal rights and liabilities makes significant difference. This 

latter point has been ignored in the literature and entailed that Coase theorem is an unrealistic one.    
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