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چکیده :دارايي ،هر شيء ملموس يا غيرملموسي است که به وسيلة يک فرد يا به صورت
مشترک توسط گروهي از مردم تملک ميشود .با توجه به ماهيت دارايي ،مالک حق
مصرف ،فروش ،اجاره ،به رهن گذاشتن ،انتقال ،مبادله و يا خراب کردن آن دارايي را دارد.
مالک همچنين حق دارد ديگران را از اعمال اين حقوق نسبت به مالي که در تملک اوست،
منع کند .حقوق مالکيت يا حقوق نسبت به دارايي را ميتوان حقوقي دانست که در رابطه
با اموال پديدار ميشود .به نظر اقتصاددانان ،حمايت از حقوق مالكيت ،عاملي است كه به
صورت «يك فرآيند تلويحي كه در پيچيدگيهاي نظام مالكيت رسمي پنهان شده» ،سبب
رشد در كشورهاي توسعه يافته میشود .به نظر ايشان اين تأثيرگذاري از شش طريق انجام
پذيرفته است كه عبارتند از :تعيين بالقوه اقتصادي داراييها ،جمعآوري اطالعات پراكنده
در يك نظام ،پاسخگو كردن مردم ،معاوضهپذير كردن داراييها ،شبكهبندي مردم و
حمايت از معاملهها .به داليلي مانند ساختارهاي كنترلي ناكافي و اجراي ضعيف قراردادها،
كشورهاي در حال توسعه از مزاياي همراه با حمايت از حقوق مالكيت محروم بودهاند .در
اين مطالعه ،ضمن بررسي تعاريف حقوق مالكيت به اين سئوال پاسخ داده خواهد شد كه
زمينههاي نهادي مورد نياز براي ايجاد يك نظام حقوق مالكيت كارآمد در كشورهاي در
حال توسعه چيست و اين كشورها در اين مسير با چه موانعي روبهرو هستند؟ همچنين
راهبردهاي پيشنهادي براي رفع اين موانع كدام است؟
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مقدمه
اقتصاد نهادی و حقوق مالکیت

عبارت حقوق مالكيت 1به حق مالك در استفاده از كاال و دارايي براي مصرف و توليد درآمد اشاره

دارد (كه به آن حق استفاده 2نيز اطالق ميشود) .اين حق همچنين شامل حق انتقال به شخص ديگر
در قالب فروش ،هديه يا ميراث است (كه از اين حق به حق انتقال 3تعبير ميشود) .حق مالكيت
همچنين به طور معمول متضمن حق انعقاد قرارداد با ديگران در قالب اجاره ،به وثيقه گذاشتن ،به

رهن دادن كاال يا دارايي يا اعطاي اختيار به ديگران براي استفاده از آن براي مثال در يك رابطة

اشتغال است (.)Besley & Ghatak, 2010

مقولة حقوق مالكيت پيش از اينكه اقتصاددانان به بررسي ريشهها و نتايج آن بپردازند ،موضوع

بحث بين فالسفه ،دانشمندان علوم سياسي و دانشمندان حقوق بوده است .حقوق مالكيت توسط

سال هجدهم

نويسندگان رم و يونان باستان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است ،اما شايد براي نخستين بار
 Hobbesدر سال  ۱۹۵۱موضوع حقوق مالكيت را به طريقي مطرح کرد كه براي اقتصاددانان مدرن
قابل فهم بود .كتاب «دولت طبيعي» 4او را ميتوان آغاز ورود به اين مقوله دانست .محدودة وسيعي از

شماره 2

متفكران روشنفكر مانند (Blackstone )1766ا Hume (1690), Locke )1739-1740(,و (Smith )1776

نيز در مورد حقوق مالكيت به بحث و بررسي پرداختهاند .اگر چه ديدگاه آنها در مواجه با حقوق

مالكيت متفاوت بود ه است ،اما تمامي آنها حقوق مالكيت را نهاد اجتماعي بنيادين براي خلق ثروت

تابستان 1392

و جلوگيري از نزاع ميدانستند (.)Lucek & Miceli, 2007

اگرچه اقتصاددانان كالسيك ،از اسميت تا ماركس ،در مورد جايگاه اساسي حقوق مالكيت (يا

روابط توليد )5در فرآيند توسعة اقتصادي اتفاقنظر داشتند ،اما جريان غالب اقتصاد در سالهاي اخير
به اين مسئله توجه ويژه پيدا کرده است .هستة اصلي انديشههاي رفاه اقتصادي كه به نقش بازارهاي
رقابتي توجه دارد ،فرض ميكند كه حقوق مالكيت به خوبي تعريف شده و بدون هزينه اجرايي
میباشد .ادبيات رشد اقتصادي به طور سنتي بر پسانداز و تجميع سرمايه در يك جهان آزاد از هرگونه

نهاد و با حقوق مالكيت كامل تمركز كرده است.

اقتصاد نهادي ،ديدگاهي است كه به پيوند نهادها با نظرية اقتصادي توجه ميكند و به طور خاص
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1. Property Right
2. Use Rights
3. Transfer Rights
4. State of Nature
5. Relations of Production

(متوسلي و همکاران.)1390 ،

از دیدگاه نورث «نهادها قواعد بازي در جامعه و يا بهصورت رسميتر ،محدوديتهاي ابداعي

انساني هستند كه تعامالت رفتاري انسانها را شكل ميدهند .در نتيجه ،آنها ساختار انگيزهها
در مبادلههای انساني را كه ميتوانند سياسي ،اجتماعي و يا اقتصادي باشد ،ايجاد ميكنند» .وي

همچنين معتقد است« :نهادها متشكل از قواعد رسمي ،هنجارهاي غيررسمي و ويژگيهاي اجرايي
و تركيبي از اين پديدهها هستند كه بر عملكرد اقتصادي تأثير ميگذارند .درحاليکه قواعد رسمي

در مدت كوتاهي تغيير میپذيرند و هنجارهاي غيررسمي به طور تدريجي تغيير ميكنند .همچنين
از آنجایی كه هنجارها ،مشروعيت الزم براي مجموعهاي از قواعد رسمي را پديد ميآورند ،تغييرهای

انقالبي هيچگاه آن حد كه حاميان آن انتظار داشتهاند ،انقالبي نبوده و بهطور معمول نتايج و عملكردها

با پيشبينيهاي متفاوت همراه بوده است» (متوسلي و همکاران.)1390 ،

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

ماهيت ،منشأ ،تكامل نهادها و آثار آنها بر عملكرد و كارآيي اقتصادي را مورد بررسي قرار ميدهد

كامونز كه از نهادگرايان قديم محسوب ميشود ،برخالف نگرش نئوکالسيک ،1حقوق مالکيت را

داده شده فرض نکرده و نشان ميدهد که حقوق مالکيت محصول کنش جمعي است .وي با تأکيد
نهادگرايي جديد را مبادله حقوق مالکيت و نه مبادله فيزيکي کاالها و خدمات ميداند .وي مبادله را

دادوستد کاالها با مفهوم فيزيکي توزيع نميداند ،بلکه آنها را انتقال حقوق مالکيت آتي اشياء بين افراد
ميداند که از طريق «مقررات کاري» جامعه تعيين ميشود .وي معتقد است که دولت از طريق همين

مقررات کاري (مانند قوانين ،تصميمات دادگاهها ،قواعد اتحاديههاي تجاري ،هنجارهاي اجتماعي و)...
فرصتها و محدوديتهاي افراد را مشخص ميکند .اين مقررات کاري (رسمي و غيررسمي) منجر به

حسيني و محمدينجفآبادي

بر مفاهيم عقالنيت محدود ،اطالعات ناقص و عدم اطمينان درباره آينده ،بنيان و شالوده اقتصاد

کنترل افراد بر منابع کمياب شده و در واقع همانند حقوق مالکيت عمل ميکنند (دليري.)1390 ،

ظهور اقتصاد حقوق مالکيت را بايد بيش از هر چيز مديون دو پژوهش  Ronald Coaseبا عناوين

«ماهيت بنگاه» در سال  1937و «مسأله هزينه اجتماعي» در سال  1960دانستDemstez )1967( .

از نهادگرايان جديد ،نگرش کالسيکها را به حقوق مالکيت زير سئوال برده و اعتقاد دارد که اولين

کارکرد حقوق مالکيت اين است که انگيزهها را به سوي دستيابي به دروني کردن بيشتر آثار خارجي

هدايت ميکند .حقوق مالکيت به افراد در شکلدهي انتظارهای خود در مورد ارتباط با ديگران کمک
 .1از ديد نئوکالسيکها ،تقاضا از رفتار مطلوبيت نهايي ،عرضه از رفتار هزينه نهايي و تعادل بازار از تقابل عرضه و تقاضا
حاصل ميشود .به عبارت ديگر از ديد نئوکالسيکها ،حقوق مالکيت بهعنوان يکي از متغيرهاي توضيحي مدل عرضه و تقاضا
نقش درخوري را ايفا نميکند.
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خواهد کرد و چگونگي منتفع شدن و يا ضرر رساندن به خود يا ديگران و اصالح و تسهيل فعاليتهاي
افراد براي تعيين پرداخت کننده نهايي را تصريح ميکند .اگر پذیرفته شود که تصميم افراد بر ديگران

موثر است ،از اين رو ابزاري الزم خواهد بود تا آثار خارجي هر تصميمي را درونيسازي کند و به
اعتقاد وي حقوق مالکيت اين نقش را ايفا خواهد کرد .وي عنوان ميکند که حقوق مالکيت زماني
درونيسازي آثار خارجي را انجام ميدهد که منافع حاصل از درونيسازي بيش از هزينههاي آن

باشد ،لذا در چنين شرايطي حقوق مالکيت باعث تسهيل همکاري و كاهش هزينه مبادله خواهد شد.
(صمدي و همکاران .)1389 ،بنابراين از ديد وي اگر اثر خارجي در جامعه وجود داشته باشد ،برخي

از هزينهها و منافع توسط استفادهكننده منابع به حساب نميآيد ،اما با مجاز شمردن مبادله ،درجه

دروني كردن افزايش مييابد.

از سوي ديگر ،نورث نظريه نهادها را نظريهاي در باب حقوق مالکيت ،دولت و ايدئولوژي ميداند.

سال هجدهم

در ديدگاه وي دليل نياز به چنين عناصري اين است که حقوق مالکيت ،انگيزشهاي فردي و گروهي

در نظام را مشخص کرده و دولت وظيفه تعريف و اجراي آن را بر عهده خواهد داشت .نورث نيز به

دستهاي ديگر از عقايد کالسيکها 1هجوم آورده و بيان ميکند که تنها زماني بازدهي خصوصي و

شماره 2

اجتماعي سرمايهگذاريها با هم برابر خواهند بود که حقوق مالکيت بهطور کامل تعريف شده و اجراي

آن بيهزينه باشد .وی استدالل ميکند که اين شرايط هرگز برقرار نخواهند شد و عالوه بر اين وجود

بازدهي مثبت براي پساندازها 2به ساختار حقوق مالکيت بستگي خواهد داشت .وي حقوق مالکيت

تابستان 1392

تضمين شده را عامل اصلي تعيينکننده نرخ پسانداز و تشکيل سرمايه ميداند (صمدی.)1389 ،

نتيجه اينکه در ديدگاه اقتصاد نهادي ،حقوق مالكيت يك عنصر اساسي محسوب شده و به اين

دليل که در طول زمان تحت تأثير نيروهاي سياسي و اقتصادي تكامل مييابد ،نميتوان آن را يک
عامل مفروض خارجي و غيرقابل تغيير دانست .بنابراين ،مطالعة حقوق مالكيت نياز به در نظر گرفتن

ترتيبات رسمي و غيررسمي دارد تا اطمينان حاصل شود حقوق مالكيت به خوبي تعريف شده و به

خوبي اجرايي ميشود (.)Besley & Ghatak, 2010
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 .1يکي از مفروضات الگوي نئوکالسيک اين است که تحت يک ساختار انگيزشي مشخص ،افراد سعي ميکنند تا بازدهي
اجتماعي تمام سرمايهگذاريهاي انجام شده را به خود اختصاص دهند .به عبارت ديگر از ديدگاه نئوکالسيکها ،بازدهي
خصوصي و اجتماعي سرمايهگذاريها با هم برابرند (نورث.)۱۳۸۷ ،
 .2يکي ديگر از مفروضات نئوکالسيکها اين است که بازدهي پساندازها مثبت است.

تعريف حقوق مالکيت

دارايي هر شيء ملموس 1يا غيرملموس 2است که بهوسيله يک فرد يا به صورت مشترک توسط

گروهي از مردم تملک ميشود .با توجه به ماهيت دارايي ،مالک حق مصرف ،فروش ،اجاره ،رهن ،انتقال،
مبادله و يا خراب کردن آن دارايي را دارد .مالک همچنين حق دارد ديگران را از اعمال اين حقوق
نسبت به مالي که در تملک اوست ،منع کند .مهمترين دستهبندي که براي دارايي ارایه شده است،

تقسيمبندي دارايي به داراييهاي غيرمنقول( 3زمين و هر اموالي که به زمين متصل باشد) و منقول

4

(همه داراييهايي که در زمره اموال غيرمنقول قرار نميگيرند) است .تقسيمبندي ديگر ،داراييها را

به داراييهاي عمومي (داراييهايي که در تملک عموم مردم و يا دولت است) و خصوصي (داراييهايي
که در اختيار اشخاص حقيقي يا گروهي از مردم قرار دارد) تقسیم میکند .همچنين ميتوان بر مبناي
ملموس بودن يا غيرملموس بودن ،داراييها را به داراييهاي فيزيكي و فكري 5تقسيمبندي نمود.

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

مبانی نظری پژوهش

با توجه به تعريف ذکر شده از دارايي و تقسيمبنديهاي آن ،حقوق مالکيت 6يا حقوق نسبت

به دارايي حقوقي است که در رابطه با اموال پديدار ميشود .انديشمندان رشتههاي مختلف (مانند
حقوق مالکيت را «بستهاي از حقوق »7ميدانند (امامي ،)1386 ،آنها تأکيد دارند که مالکيت رابطه
بين افراد و اشياء نيست ،بلکه مالكيت در حقيقت رابطه بين افراد است که در مواجه با اشياء حاصل

ميشود .در ادامه تعریفهای مختلف از حقوق مالكيت مورد بررسی قرار میگیرد.

حقوق مالکيت از ديدگاه دانش حقوق ،نگاه سنتي حقوق به موضوع حقوق مالکيت است که شامل

موارد زير است)1 :کنترل استفاده از اموال؛  )2حق استفاده از هر گونه منفعتي از اموال (براي مثال

حسيني و محمدينجفآبادي

حقوق ،اقتصاد و جامعهشناسي) در خصوص تعريف حقوق مالکيت همنظر نيستند .جامعهشناسان

حق استخراج از منابع و اجاره)؛  )3حق انتقال و يا فروش اموال؛ و  )4حق منع 8استفاده ديگران از
اموال .اين نگاه سنتي موارد زير را شامل نميشود )1 :استفادههايي که به طور غيرمعقوالنه ،مزاحم

حقوق مالکيت ديگر اشخاص خصوصي ميشود (براي مثال حق برخورداري از سکوت و آرامش)؛
1. Tangible
2. Intangible
3. Real Property
4. Personal Property
5. Intellectual Property
6. Property Rights
7. Bundle of Rights
8. Exclude
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 )2استفادههايي که به طور غيرمعقوالنهاي مزاحم حقوق مالکيت عمومي است و شامل استفادههايي

که مزاحم سالمت ،امنيت ،صلح و راحتي عموم ميشود ،است (بروجرديعبده.)1380 ،

بر مبناي اين ديدگاه ،حقوقدانان تعاريف مختلفي از حقوق مالکيت ارایه کردهاند .گروهي مالکيت

را نوعي رابطه دانسته و ميگويند :ملکيت عبارت از علقهاي که بين مالک و مِلک يا مملوک برقرار
ميگردد .به مقتضاي اين علقه و رابطة حقوقي ،مالک نسبت به مملوک خود هر گونه اختيار و

تسلطي پيدا خواهد کرد .از طرف ديگر ،آنچه در فقه بهعنوان مبناي حقوق مدني در ايران ،در تعريف

مالکيت بيان شده است ،شباهت زيادي با تعريف فوق دارد .از نظر دانشمندان علم شریعت ،ملکيت
يا حق ملکيت عبارت است از سلطنت و يا احاطة کسي (مالک) بر چيزي که مملوک ناميده ميشود

(بروجرديعبده .)1380 ،البته الزم به توضيح است که در فقه به همه سلطههاي شرعي و قانوني،
مالکيت اطالق گرديده است که اين اطالق صحیح نمیباشد.

سال هجدهم

در حوزة حقوق تطبيقي در مصر ،حقوقدانان با توجه به ماده  82قانون مدني اين كشور ،مالکيت

را «حق الملکيه» ناميدهاند که در حدود قانون ،مالک حق تصرف ،بهرهبرداري و استعمال آن را

دارد (سنهوري .)1967 ،اکثر حقوقدانان فرانسوي نيز با توجه به متن قانون مدني ،مالکيت را حق

شماره 2

بهرهبرداري و تصرف در اشياء دانستهاند .ماده  544قانون مدني فرانسه در زمينة حقوق مالکيت چنين
مقرر داشته است« :مالکيت حق بهرهبرداري و تصرف در اشياء به نحو مطلق است ،مشروط بر اينکه
بر خالف قوانين و نظامات استعمال نگردد» (امامي .)1386 ،در نظام حقوقي کامن ال ،1حقوقدانان
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مالکيت را رابطه حقوقي بين شخص و موضوع حق اعم از اينکه موضوع حق شيء مادي باشد يا

اينکه موضوع حقوق امور اعتباري باشد ،میدانند ،مثل حقوق مربوط به سهام شرکتها و نظاير آنها

(.)Walker, 1980

با توجه به تعاريف فوق ،به نظر ميرسد دو نقد بر تعريف حقوقدانان از حقوق مالکيت وارد است:

نخست اينکه ،با توجه به تحوالت اجتماعي و اقتصادي حاضر ديگر نميتوان مالکيت را سلطة مطلق
افراد بر داراييها دانست و بايد قيدي که به موجب نظامها و قوانين تنظيمکننده امور اقتصادي ،بر
مالکيت وارد ميشود را در تعريف مالکيت وارد كرد .مطلب دوم آنکه موضوع حق مالکيت ،اشياء يا

اموال مادي و يا منافع حاصل از اشياء مادي را در برنمیگیرد ،بلکه اين عنوان حقوقي که موضوع آن

اشياء و اموال غير مادي است را نيز شامل ميشود ،لذا بررسي اين حقوق تحت عنوان «حقوق مالکيت
فکري »2صورت ميگیرد.
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تحليل اقتصادي حقوق مالکيت ،پاسخ به چهار سئوال را موجب مشخص شدن مرز بين مالکيت

مطلق (که مالک بر اساس آن حق هر گونه تصرفي را فارغ از اثرات جانبي تصرف دارد) و مالکيت مقيد
(که مالک تنها حق تصرفاتي را دارد که مخالف نفع عمومي نباشد) ميداند .اين سئوالها عبارتند از:
«چه اموالي ميتواند مورد تملک خصوصي قرار گيرد؟»؛ «حقوق مالکيت چگونه استقرار مييابد؟»؛

«مالکان چه کارهايي ميتوانند با اموالشان انجام دهند؟»؛ «روشهاي جبران تجاوز به حقوق مالکيت
چه میباشند؟» (كوتر و يولن.)1388 ،

پژوهشگران حوزه حقوق و اقتصاد با توجه به پاسخهاي متفاوتي كه به اين سئوالها دادهاند،

تعاريف متفاوتي از حقوق مالكيت را پذيرفتهاند .بر اين اساس گاهي تعاريف حقوقدانان توسط ايشان

پذيرفته شده است .براي مثال تعريفي که در کتاب مباني تحليل اقتصادي حقوق استيون شاول

1

ارایه شده است ،شباهت زيادي با تعاريف حقوقدانان دارد( 2شاول  .)1388گاهي هم حق مالکيت را

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

نگاه اقتصاد به حقوق مالکيت

حقي مطلق نميدانند و حقوق مالکيت را چارچوبي براي تخصيص منابع و توزيع کارای آنها در نظر
ميگيرند (كوتر و يولن .)1388 ،به موجب تعريف اخير ،اين اقتصاد است که اشکال مختلف مالک
دقیق در نقطه مقابل تعريفي قرار دارد که مالکيت را حقي مطلق ميداند كه دربرگيرندة دو ويژگي

استفادة آزاد مالك از مال خود بدون امكان قيدگذاري بر اين استفاده و منع ديگران از مزاحمت در
اين برخورداري میباشد.

از منظر ديگر ،حقوق مالكيت بهعنوان توانايي (يا توانايي انتظاري) يك عامل اقتصادي براي

استفاده از يك دارايي تعريف شده است .دمستز )۱۳۸۰( 3نيز در يكي از تحليلهاي كالسيك معتقد

حسيني و محمدينجفآبادي

بودن را پيشبيني ميکند و اثرات آن را روي کارآيي و توزيع بررسي ميکند .اين تعريف بهطور

است حقوق مالكيت به يك نهاد اجتماعي اشاره دارد كه خالق انگيزهها براي استفادة مؤثر از داراييها
براي كسب و سرمايهگذاري در داراييها میباشد .به نظر ميرسد تعريف بیان شده توسط وی ،از ديگر
تعاريف ،كاملتر باشد .با اين توضيح كه توانايي استفادة از يك دارايي ميتواند توسط قانون محدود

شود .تعريف مادة  802قانون مدني مصر را ميتوان با تعريف منتخب داراي مشابهت دانست .به موجب
مادة  802قانون مدني مصر« ،مالکيت رابطهاي است حقوقي که به موجب آن شخص حق دارد در
1. Steven Shavell

 .2به نظر استيون شاول ،آنچه اغلب حقوق مالکانه ناميده ميشود به افراد اجازه ميدهد که از اشياء استفاده کنند و مانع
استفاده ديگران از آنها شوند.
3. Demsetz
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اموال و امالک خود در محدودة قانون تصرف کرده و آن را استعمال و يا از آن بهرهبرداري نماید» .اين

تعريف اگرچه با نظر دانشمندان جامعهشناسي دارای اختالف است ،اما با تعريف اقتصاددانان مشابهت

دارد .البته ،اقتصاد انتظار دارد قيود قانوني استفادة از دارايي را علم اقتصاد و در راستاي افزايش

كارآيي ،تعيين كند.

تمايز بين حقوق اموال و حقوق مالكيت

تفاوت ديدگاههاي دو دانش حقوق و اقتصاد نسبت به حقوق مالکيت را ميتوان تحت عناوين

حقوق مالکيت و حقوق اموال مورد توجه قرار داد .بخشي از حقوق مالكيت ميتواند بهصورت قانون

مدون درآمده ،و توسط دادگاهها اجرايي شود ،و برخي ديگر نيز ميتواند بهصورت غيررسمي وجود
داشته باشد .عالوه بر قانون 1حقوق مالكيت ممكن است به وسيلة هنجارها ،عرفها ،و يا بازارها از

سال هجدهم

طريق مبادلههای تكرارشونده اجرايي شود (.)Lucek & Miceli, 2007

آن دسته از حقوق مالكيت كه بهصورت قانوني مورد حمايت واقع شده است ،در دانش حقوق

تحت عنوان «حقوق اموال» 2بررسي ميشود .در حقيقت حقوق اموال آن بخش از قواعد اجرايي شده

شماره 2

توسط دادگاهها است كه بر ايجاد ،استفاده و انتقال حقوق راجع به اموال حكومت ميكند .حقوق
اموال غيرمادي (فکري) نيز به طور مشابه شرايطي را مشخص ميكند كه تحت آن شرايط دادگاهها

حقوق راجع به داراييهاي فکري را به موقع به اجرا ميگذارند .در اين چارچوب ،بهطور تقریب تمام (و

تابستان 1392

نه همه) شاخههاي حقوق« ،قوانين حقوق مالكيت» 3هستند ( .)Lucek & Miceli, 2007براي نمونه

حقوق كار نقش دادگاهها در اجراي حقوق مربوط به نيروي كار را بررسي ميكند ،حقوق قراردادها
حقوق مربوط به طرفين قرارداد را تعريف ميكند و غیره.

اهميت حقوق مالکيت در رشد اقتصادي

حقوق مالكيت تضمين شده از كانالهاي مختلف بر اقتصاد اثر ميگذارد .4در پاسخ به اين سئوال

كه كانالهايي كه از طريق آن حقوق مالكيت تأثيرات پيشگفته را در اقتصاد دارد ،نظرهای مختلفي

ابراز شده است Besley & Ghatak )2010( .چهار جنبة اصلي چگونگي تأثيرگذاري حقوق مالكيت بر
 .1قانون به معناي عام شامل مقررات نيز ميشود.
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 .4براي مطالعه در مورد پژوهش انجام گرفته با موضوع تأثير حقوق مالکيت بر اقتصاد با استفاده از روشهاي کمي ،به منبع
صمدی و داللی اصفهانی ( )1389در صفحه  31مراجعه نمایید.

به نظر ايشان ،اولين اثر حقوق مالکيت تضمين نشده ،خطر سلب مالكيت است .حقوق مالكيت

نامطمئن داللت ضمني دارد كه افراد در بهرهمند شدن از نتايج سرمايهگذاريها و تالشهاي خود

ناكام خواهند بود .دوم اينكه ،حقوق مالكيت نامطمئن منجر به هزينههايي خواهد شد كه افراد
مجبورند براي دفاع از حقوق مالكيتي خود آنها را متحمل شوند .از ديدگاه اقتصادي ،اين هزينهها

غيرمولد 2هستند .سومين جنبه شكست در تسهيل كسب سود از طريق مبادله است .در يك اقتصاد
مولد ،داراييها توسط كساني كه در مقايسه با ديگران بيشتر مولد هستند ،مورد استفاده قرار ميگيرد،

بنابراین بهبود حقوق مالكيت به اين امر كمك ميكند .به بيان ديگر ،بهبود حقوق مالكيت جابهجايي

داراييها را بهعنوان عوامل توليد (براي مثال از طريق اجاره) ،تسهيل خواهد كرد .چهارمين جنبه
استفاده از مالكيت براي حمايت از مبادلههاست .بازارهاي اقتصادي مدرن بر وثيقه 3براي حمايت از

انواع مبادلههای بازارهاي مالي تكيه ميكنند .بهبود حقوق مالكيت با افزايش اين امكان ،ميتواند

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

فعاليتهاي اقتصادي را بررسي كردهاند.

1

توليد را افزايش دهد (.)Besley & Ghatak, 2010

دسوتو )۱۳۸۶( 4نيز معتقد است نظام مالکيت رسمي در اقتصادهاي توسعهيافته شش تأثير ايجاد

 .1تعيين بالقوه اقتصادي داراييها :سرمايه با بازنمايي به يک نوشتار تبديل ميشود .اين نوشتار

که گواهي مالکيت سرمايه ناميده ميشود ،چيزي متفاوت از خود دارايي و حاوي ارزشي فراتر از ارزش
ذاتي دارايي است .قرارداد اجتماعي اين امکان را میدهد تا از گواهي مالکيت براي تأمين حق تصرف،5

وام رهني ،6حقوق ارتفاقي 7و غیره استفاده گردد .بنابراين ،مالکيت قانوني ابزار الزم را فراهم ميآورد

تا با استفاده از داراييهاي فيزيکي ،ارزشي بيشتر از ارزش ذاتي آن داراييها توليد شود.

حسيني و محمدينجفآبادي

کرده است که ساير کشورها از آن محروم هستند .اين تأثيرات حقوق مالکيت عبارتند از:

 .۲جمعآوري اطالعات پراکنده در يک نظام :عدم وجود يک نظام مالکيت فراگير و کارآمد سبب

ميشود صاحبان دارايي به جاي اينکه دارايي خود را تحت حمايت نظام مالکيت نگهداري کنند،

ترجيح دهند آن را به منطقهاي «خارج از قانون» ببرند .در مقابل نظام مالكيت رسمي به مردم اطالع

ميدهد که چه نوع داراييهايي در دسترس هستند و چه فرصتهايي براي ايجاد ارزش اضافي وجود
1. Expropriation Risk
2. Unproductive
3. Collateral
4. Hernando de Soto

 :Lien .5حق تصرف ملکي است تا هنگامي که بدهي وابسته به آن داده شود.
 :Mortgage .6منظور انتقال مشروط مالکيت يا وثيقه گذاشتن سند مالکيت بهمنظور تضمين پرداخت میباشد.
 :Easement .7منظور هر حقي است که براي شخص در ملکي حقيقي شخص ديگر مطرح باشد (حق ارتفاق).
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دارد .در نتيجه ،ارزشيابي و مبادلة توان بالقوه يک دارايي سادهتر شده و توليد سرمايه را افزايش

ميدهد.

 .3پاسخگو کردن مردم :مالکان زماني که در داخل يک نظام مالکيت رسمي قرار ميگيرند ،ناگزير

به امالک و تجارتهايي روي ميآورند که به آساني قابل تشخيص و شناسايي هستند .در اين نظام
مالکيت کارآمد و شفاف ،ديگر نميتواند خود را ميان تودهها گم کند .بنابراين وقتي مسئوليت فردي
تحکيم شود ،حق انتخاب ناشناخته بودن از بين ميرود .نتيجه اينکه اشخاصي که براي مصرف کاالها و

خدمات ،پولي پرداخت نميکنند ،قابل شناسايي هستند .در اين نظام مالکيت شفاف ،ميتوان در مورد

نقايص قانوني قراردادها و قراردادهاي فسخ شده اطالع کسب کرد ،خدمات مربوط به اين قراردادها را
به تعويق انداخت و بعضي يا تمام امتيازات قانوني مالکيت را از آنان سلب کرد .به عبارت ديگر ،مالکيت
قانوني موجب «تعهد» صاحب حق مالکيت ميشود.

سال هجدهم

 .۴معاوضهپذير کردن داراييها :نظام مالکيت رسمي منسجم ،از طريق شرح تمامي داراييها

در گروههاي استاندارد ،مقايسه دو دارايي مشابه را امکانپذير ميسازد .اين دستهبندي به افراد
اجازه ميدهد تا سريع و بدون هزينة زياد وجوه تشابه و تفاوت بين داراييها را از يكديگر تفکيک

شماره 2

کند .بنابراين با اين شيوه ميتوان تعيين کرد که چگونه از يک دارايي خاص با بيشترين سودآوري

بهرهبرداري کرد .نتيجه اينکه نظامهاي مالکيت رسمي از طريق فراهم کردن استانداردها ،هزينههاي
معاملهها را به طور قابل توجهي کاهش ميدهند و افراد اين اجازه را خواهند داشت تا داراييهاي خود
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را با هر گونه شرايط اقتصادي به منظور توليد مداوم ترکيبهايي با ارزش باالتر ،تطبيق دهند.

 .۵شبکهبندي مردم :نظامهاي مالکيت رسمي از طريق معاوضهپذير کردن داراييها  -به گونهاي

که تقسيم ،ترکيب و تجهيز شوند تا با هر معامله هماهنگ گردند -از طريق اتصال مالکان به داراييها،

داراييها به نشانيها و مالكيت به بهرهبرداري و از طريق در دسترس قرار دادن آسان اطالعات در مورد
سابقة داراييها و مالکان ،شهروندان را به شبکهاي از کارگزاران تجاري قابل شناسايي تبديل کردهاند.
اين شبکة پيچيدة اطالعات و ارتباطات سبب ميشود شهروندان عادي بتوانند هم با دولت و هم با

بخش خصوصي ارتباط برقرار کنند و در نتیجه کاالها و خدمات اضافي را بهدست آورند.

 .۶حمايت از معاملهها :يک نظام مالکيت رسمي و کارآمد سبب خواهد شد تمامي اسناد مالکيت

که با عبور از نهادهاي رسمي معتبر شناخته شدهاند ،پيوسته رديابي و حمايت شوند .اين امر هم

امنيت مالکيت را تضمين خواهد کرد و هم اجرايي شدن معاملهها را سبب ميشود .در حقيقت حمايت
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از معاملهها با کاهش هزينههاي مبادله ،سبب خواهد شد زمينه براي تبديل سرمايههاي غيرمولد به

شود (دسوتو.)1386 ،

جدول زير ،آثار حقوق مالکيت تضمين شده در کشورهاي توسعه يافته را بهطور خالصه بیان

کرده است:

جدول  :1آثار حقوق مالکيت تضمين شده در کشورهاي توسعهيافته

آثار حقوق مالکيت در کشورهاي توسعه يافته
تعیین بالقوه اقتصادي داراييها

جمعآوري اطالعات پراکنده در یک نظام
پاسخگو کردن مردم

معاوضهپذیر کردن داراييها
شبکهبندي مردم

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

سرمايههاي توليدي از طريق معاملة آنها در بازاري که پشتوانة آن حقوق مالکيت قوي است ،فراهم

حمايت از معاملهها

منبع :دسوتو1386 ،

حقوق مالکيت توسط  Grossmanو  ،Hartبه عنوان حقوق کنترل بر داراييها تعریف شده است

که بين حقوق کنترل و حقوق مالکيت تمايز وجود دارد .حقوق مالکيت اگر حق کنترل را به دنبال
نداشته باشد ،ارزشي ندارد ،لذا ممکن است حق مالکيت حاوي حق کنترل ،حتي در غياب مالکيت

رسمي ،همان کارآيي را داشته باشد ( .)Grossman & Hart, 1986در نتيجه بايد بين سه عنوان حقوق

حسيني و محمدينجفآبادي

موانع ايجاد حقوق مالکيت در کشورهاي در حال توسعه و راهبردهاي بهبود آن

مالکيت ،حقوق کنترل و حقوق اموال تمايز قایل شد .حقوق مالکيت در معناي اعم آن ،حق استفاده و

بهرهبرداري از اموال است که به صورت رسمي يا غيررسمي مورد حمايت قرار گفته است .در صورتي

که اين حق بهصورت قانوني مورد حمايت باشد ،با عنوان حقوق اموال مورد شناسايي قرار ميگيرد.
ممکن است حق مالکيت بهطور رسمي يا غيررسمي مورد حمايت قرار گرفته باشد ،اما دارنده حق

نتواند از آن استفاده الزم را ببرد .آنچه که امکان بهرهبرداري از يک دارايي را تعيين ميکند ،حق
کنترل بر دارايي است .بنابراين حالتي را ميتوان متصور بود که شخص داراي حق مالکيت به صورت

قانونی حمايت شده باشد ،ولي به دليل فقدان حق کنترل ،امکان بهرهبرداري براي او فراهم نباشد.

براي مثال وضعيتي که در دهة  90در روسيه وجود داشت ،اين بود که صاحبان سهام حق مالکيت
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داشتند ،ولي از حق کنترل بر شرکتها برخوردار نبودند ( .)Pistor, 1993شرکتهاي روستايي و
شهرهاي کوچک در چين مثالهايي از حق کنترل هستند که فعاليتهاي کارآفريني را در اين کشور
تحريک کردهاند؛ درحاليکه حق مالکيت شفاف و معين وجود ندارد ( .)Oi, 1994بر اين اساس ،ايجاد

حق مالکيت به معناي وضع قوانين در صورتي که به تبع آن حقوق کنترلي کارآ ايجاد نشود ،اهميت
چنداني ندارد.

ايجاد يک حقوق مالکيت تضمين شده در اقتصادهاي در حال توسعه منوط به رفع دو مشکل

ساختارهاي ناکارآي حقوق کنترل 1و اجراي ضعيف قراردادها 2است

(;Grossman & Hart, 1986

 .)Hart & Moore, 1990آنچه از ساختار ناکارآي حقوق کنترل مورد نظر است ،توزيع ناکارآي اين

حقوق بين افراد است .البته آن بخش از حقوق مالکيت حاوي حق کنترل که بهطور غيررسمي توزيع

شده ،در اين گفتار مورد توجه نيست ،بلکه مقصود آن بخش از حقوق است که بهطور رسمي و قانوني
سال هجدهم

مورد حمايت قرار ميگيرد .به عبارت ديگر ،توزيع قانوني حقوق کنترل بايد کارآ باشد که اين امر در

کشورهاي در حال توسعه به درستي صورت نميگيرد .البته توزيع بهينه اين حقوق تنها شرط الزم
براي دستيابي به نتيجه مطلوب است .شرط کافي براي نيل به اين مقصود ،زمينههاي قانوني مناسب

شماره 2

براي اجراي قراردادهاي مبادله حقوق کنترل است .در حقيقت چنانچه اين زمينه فراهم نباشد ،حتي
ساختار حقوق کنترل کارآ هم نميتواند نتيجه مناسب را سبب شود.

تابستان 1392

ساختار ناکارآي حقوق کنترل

يکي از مشکلهايی که حقوق مالکيت ضعيف را سبب ميشود ،ساختار ناکارآي حقوق مالکيت

است .اين ضعف در دو مقطع خود را نمايان ميکند .نخست ،در مرحله تخصيص و توزيع حقوق قابل

بیان است .همانطور که ذکر شد تنها بخشي از حقوق مالکيت بهعنوان حقوق مالکيت رسمي مورد
حمايت قانوني قرار ميگيرند .مشکل در اين مقطع آن است که حقوق اموال (حقوق مالکيت به شکل
قانونی حمايت شده است) الزام کارآمد بودن را در خود ندارد ( .)Libecap, 2003اگر تخصيص حقوق
قانوني ناکارآ باشد ،توزيع منابع نيز کارآ نخواهد بود .ساختار حقوقي ناکارآ حتي در مواقعي که مردم
قادر به مذاکره در مورد محصول کارآ هستند نيز ممکن است باعث شکست در سرمايهگذاري شود.

براي مثال ،يک سازنده کفش که مالک محل کارش نيست ،ممکن است در ارتقاء مغازهاش شکست
بخورد ،زيرا براي وي اين ترس وجود دارد که صاحبخانه در آينده با افزايش اجاره بها سود ناشي از
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نتوانند اين کار را انجام دهند) ،صاحب ملک در آينده ميتواند تهديد به بيرون انداختن کارآفرين از
ملک نموده و از اين طريق اجاره بها را افزايش دهد .مثال ديگر مشکل استخر عمومي است که اغلب
بهعنوان حالتي که در آن حقوق مالکيت وجود ندارد ،توصيف ميشود .اين مورد را نيز ميتوان بهعنوان

يک نمونه از ساختار حقوق مالکيت ناکارآ به شمار آورد که از آن با عنوان «مالکيت مشترک »1ياد

ميشود (.)Libecap, 2003

از سوي ديگر ،اينکه تمامي حقوق مالکانهاي که افراد پيدا ميکنند مورد حمايت قانون قرار

نميگيرد ،زمينه را براي توزيع ناکارآي منابع فراهم ميکند .به بيان ديگر مبادله حقوق مالکيت در
مورد منابعي که حق مالکيت نسبت به آنها به رسميت شناخته نشده با هزينه بااليي همراه است و

اين امر عالوه بر دشوار کردن مبادله ،خطر جريان منابع به سمت ناکارآيي را افزايش ميدهد.

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

اين ارتقاء را از او بگيرد .اگر صاحبخانه و سازندة کفش قرارداد طوالنيمدت اجاره امضا نکنند (يا

قراردادهاي غير قابل اجرا (مشکل بودن مبادله حقوق کنترل)

اگر افراد بتوانند حقوق کنترل خود را قبل از هر گونه سرمايهگذاري مبادله کنند ،ساختار حقوق

الزم براي دستيابي به يک نتيجه بهينه است .شرط کافي در اين تحليل قابل اجرا بودن قراردادهاي

مبادله است .اگر قراردادها قابل اجرا نباشند ،مبادلة حقوق ،نتيجه بهينه را در برنخواهد داشت .حتي

اگر حقوق کنترل به صورت قانونی حمايت شده باشد ،اجراي پرهزينه و يا حتي غير قابل دسترس
ناکارآيي را موجب ميشود .بنابراین ،دومين جنبة حقوق مالکيت ضعيف عبارت از غير قابل اجرا بودن
قراردادهاست (.)Shleifer, 1994

حسيني و محمدينجفآبادي

کنترل بهتري ايجاد خواهد شد .البته بايد توجه داشت که ساختار حقوق کنترل کارآمد تنها شرط

راهبردهاي بهبود حقوق مالکيت

در مورد اينكه دولت وظيفه تنظيم ساختارهاي حقوق مالکيت را بر عهده دارد شكي نيست.

همچنين هر راهبردي که براي دستيابي به ساختار بهينه حقوق مالکيت اتخاذ شود ،وظيفه دولت
خواهد بود که آن را اجرايي کند (نورث .)1378 ،پرسش اين است که «دولت بايد چه راهبردهايي را

براي بهبود ساختار حقوق کنترل و اجرايي کردن قراردادهاي مبادله اين حقوق بهکار بندد؟» رويکرد
جايگزين مداخله دولت ،وجود سازوکارهاي بهبود ساختار حقوق کنترل بدون مداخله دولت است.
1. Common Property
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افرادي که عالقهمند به ساختار کنترلي کارآمد هستند ،اغلب اين ساختار را از طريق مکانيسمهاي

اجرايي چون شهرت ،فشار دوستان ،داوري خصوصي يا خشونت به اجرا در ميآورند (;Bardhan, 1993

.)Ostrom, 1990

در اين بخش ،ابتدا راهکارهاي بهبود ساختار حقوق کنترل و سپس راهکارهاي پيشنهادي بهبود

اجرا قراردادهاي ناظر به انتقال اين حقوق بررسي ميگردد .در هر قسمت ،راهبردها با فرض اينکه
دولت آنها را اجرايي کند و يا اجرايي شدن آن بدون دخالت دولت باشد ،ارایه شده است.
راهبردهاي بهبود ساختار حقوق کنترل

راههاي بهبود ساختار حقوق مالکيت را در سه مورد ميتوان خالصه کرد .يکي از اين راهبردهاي

اصالحي تبديل ديوانساالران به ذينفع است .به اين ترتيب به اين افراد عالوه بر دارا بودن حقوق
سال هجدهم

کنترل غيررسمي نسبت به دارايي ،حقوق رسمي بهرهبرداري از داراييها نيز اعطا ميشود .دومين

راهبرد براي اصالح ديوانساالري ،هماهنگ کردن اهداف ديوانساالران با منافع عمومي يا کاهش
ارزش حقوق کنترل ايشان است .سومين راهبرد بازتوزيع حقوق مالکيت از طريق نظام سياسي است.

شماره 2

با اين روش ،حقوق کنترل از ديوانساالران گرفته ميشود و به ديگراني اعطا ميشود که از اين منابع
به نحو کارآتري استفاده ميکنند (.)Megginson et al., 1994

تبديل ديوانساالران به ذينفع
تابستان 1392

دادن يک حق عادالنه (حق قانوني بهرهبرداري) از دارايي که ديوانساالران بر آن حق کنترل

دارند ،ميتواند ادعاي غيرقانوني ايشان که از طريق تهديد به سلب مالکيت دارايي بهدست آمده است

را به درآمدي که ناشي از يک اقدام قانوني ناشي از کسب و کار موجه است ،تبديل نمايد .جريان نقدي
که از اين طريق بهدست ميآيد ،از طريق دادگاهها يا ساير سازوكارها قابل وصول است .شخصي که

هم حق مالکيت بر دارايي و هم حق بهرهبرداري از آن را دارد ،انگيزه اين را خواهد داشت که اقدامات

کارآتري را در خصوص دارايي انجام دهد .اين راهبرد دستيابي به يک ساختار حقوق مالکيت کارآ در

کشورهايي که اجراي قراردادهاي ضعيفتري دارند ،معمولتر است ( .)Grossman & Hart, 1986يک
مثال در خصوص مالکيت کارآي داراييهاي بنگاهها توسط ديوانساالران ،تجربه بنگاههاي روستايي

کشور چين است (.)Oi, 1994
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بهطور کلي ،راهبرد تبديل ديوانساالران به ذينفع با سه مخاطرة عمده روبهروست .نخست

بهدست نياورند .اين امر هنگامي اتفاق ميافتد که دارايي از سطوح باالي سازمان واگذار شود .هر

چقدر امنيت دارايي ديوانساالران کمتر باشد ،بههمان اندازه کارآيي ساختار جديد کاهش پيدا خواهد
کرد .ديوانساالران که از ازدست دادن حقوق کنترلشان ميترسند ،ممکن است تهديد به سلب
مالکيت بهعنوان روشي براي کسب درآمد شوند که اين امر باعث دلسرد شدن سرمايهگذاران براي
سرمايهگذاري کارآ ميشود.

دوم اينکه ،واگذاري رسمي حقوق کنترل به ديوانساالران به طور واضح غيرعادالنه است ،زيرا در

واقع با اين واگذاري حقوق مالکيت از دست کساني که بهطور رسمی آن را در اختيار دارند ،گرفته
شده و به کساني سپرده ميشود که حق کنترل را از طريق تهديد به سلب مالکيت بهدست آوردهاند.

سوم اينکه ،اگر چه ورود ديوانساالران بهعنوان ذينفع انگيزه آنها را بهبود ميبخشد ،اما احتمال
اينکه حقوق کنترل به مديران اليق منتقل شود ،کاهش ميیابد .به ميزاني که مديريت جديد براي

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

اينکه ،ممکن است ديوانساالران در مقابل حق کنترلي که اکنون در اختيار دارند ،مابهازاي مناسبي

تخصيص منابع کارآ ضروري است ،دادن داراييها به ديوانساالران ميتواند با توجه به سرماية انساني

فرسوده ايشان ،کارآيي را کاهش دهد (.)Shleifer, 1994

راهبرد ديگر براي مقابله با حقوق کنترل سياسي ناکارآ ،اصالح ديوانساالري به گونهاي است

که رفاه اجتماعي را حداکثر نمايد .اين اهداف ميتواند از طريق جلب توجه بيشتر ديوانساالران در

ل نظر ديوانساالران از طريق ايجاد رقابت بين آنها -که
خصوص رفاه عمومي يا بهوسيلة کاهش اعما 

باعث عدم قدرت ايشان در پيگيري نفع شخصيشان ميشود -حاصل شود .براي مثال ميتوان به تجربه

حسيني و محمدينجفآبادي

اصالحات ديوانساالري

کشور کره بعد از کودتاي 1961؛ بعضي از مديريتهای محلي (اغلب کمونيست) در شمال ايتاليا و

بنگال غربي؛ و بعضي از بخشهاي خدمات شهري در فرانسه اشاره کرد (.)Megginson et al., 1994

البته بايد توجه داشت ايجاد يک محيط رقابتي بين ديوانساالران مشکل است .اغلب ديوانساالران

ترجيح ميدهند به جاي اينکه وارد محيط رقابتي در خصوص حق کنترلهاي مشابه شوند ،به فعاليت

خود پايان دهند .اين امر باعث خواهد شد به جاي تقسيم شدن ،حقوق کنترلي گسترش یابد .براي
مثال اگر يک ديوانساالر مجوزهاي صادرات ،فرد ديگر ماليات بر صادرات ،و سومين نفر مبادلههای

خارجي را کنترل کنند ،و نفر چهارم مسایل مربوط به افتتاح حساب در بانک را در اختيار داشته باشد،
اگرچه رقابت بين اين افراد وجود دارد ،اما اين رقابت در قيمتها نخواهد بود (يعني رقابت به گونهاي
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نيست که بر حق کنترلي ايشان تأثيرگذار باشد) و نتيجه منجر به کاهش حجم تجارت خواهد شد
(.)Shleifer &Vishny, 1993

گرفتن حقوق کنترل از ديوانساالران

راهبرد ديگر ،محروم کردن ديوانساالران در استفاده از ابزارهاي قانوني براي حفاظت از حقوق

کنترليشان و در پي آن تخصيص مجدد (يا فروش) به منظور جايگزين کردن اين افراد با کساني است
که استفاده کارآمدتري از حقوق کنترلی انجام ميدهند .خصوصيسازي يکي از شيوههاي مهمي

است که در آن بازتخصيص حقوق کنترلي از ديوانساالران به سمت افراد بخش خصوصي ،اتفاق
ميافتد .در اروپاي شرقي ،خصوصيسازي ابتدا با حذف حقوق کنترلي وزارتخانهها آغاز شده و سپس
با بازتخصيص اين حقوق به سمت افراد داخل بنگاه ،مانند کارگران و مديران ،ادامه يافته و به سمت

سال هجدهم

سرمايهگذاران خارج از بنگاه متمايل شده است (.)Megginson et al., 1994

البته از آنجايي که ديوانساالران با انتقال حقوق کنترلي ثروت زيادي را از دست خواهند داد،

در مقابل انتقال حقوق کنترلي مقاومت ميکنند .بنابراين ضرورت هر اصالح اين است که پشتوانة

شماره 2

سياسي ،حذف حقوق کنترل ديوانساالران را تقويت کند .اين امر بهطور معمول با انتقال حمايت
سياسي از کساني که حقوق کنترل را در اختيار دارند به سمت منافع عمومي امکانپذير ميشود .در

کشورهاي دموکراتيک بهطور معمول يک حکم ساده براي حذف حقوق کنترلي ديوانساالران کافي
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است ،اما در کشورهايي که دموکراسي توسعهنيافتهاي دارند ،دولتهاي متمايل به اصالحات براي
حذف حقوق مالکيت ديوانساالران ممکن است گاهي اوقات نيازمند ائتالف سياسي براي مقابله با
مقاومت مخالفان و طرفداران آنها شوند (.)Megginson et al., 1994

راهبردهاي تسهيل اجراي قراردادها

تحليلهاي مربوط به مشکل حقوق مالکيت ضعيف ،در نهايت به مشکل در اجراي قراردادها

منتهي ميشود .اگر دولت از اجراي قراردادها حمايت کند ،عوامل خصوصي تمايل خواهند داشت تا

براي دستيابي به نتايج کارآ مذاکره کنند ( .)Cooter, 1987در اين صورت ،حتي اگر ساختار کنترل،

ناکارآ هم باشد ،باز هم اين اميد وجود دارد که انتقال حقوق کنترل بتواند ساختار کنترل کارآيي را

منجر گردد.
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برداشتن محدوديتهاي اجراي قراردادها در نظرية سوسياليزم از اهميت چنداني برخوردار نيست.

تضمين ميکند .حتي اگر قراردادها نقض شوند ،هيچ کس متضرر نخواهد شد ،زيرا دولت هزينهها و

خسارتهاي احتمالي را جبران ميکند .براي مثال اگر توليد بهدليل عدم تحويل نهادهها متوقف شود،

هيچ ذينفع خصوصي وجود ندارد که علت اين امر را جويا شود.

اما تقاضا براي اجراي قراردادها در صورتي که بخش خصوصي کنترل بر داراييها را بر عهده

گيرد و يا وقتي که نوع جديدي از کنترل بخش خصوصي بر داراييها خلق شود ،به شدت افزايش

پيدا خواهد کرد .اشخاص بخش خصوصي روابط بين خودشان را از طريق انعقاد قراردادهایی که باید

اجرایی شوند -تنظيم ميکنند ( ،)Shleifer, 1994بنابراين دولتها وظيفه دارند موانعي که سر راه

اجراي قراردادهاي مبادله حقوق کنترل وجود دارد را بردارند.
امکان و محدوديتهاي فساد

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

بيشتر قراردادها بين نهادهاي حکومتي منعقد ميشود و کنترل دولت بر داراييها ،اجراي قراردادها را

به نظر كوز ،1راه ديگري كه براي مقابله با اين مشكل وجود دارد ،روي آوردن به فساد است .در

اين صورت حتي در صورتي كه اجراي قراردادها با مشكل مواجه باشد ،مشکلي در خصوص تخصيص
ميتوانند يک کسب و کار را تعطيل کنند يا از راهاندازي آن جلوگيري کنند ،اين کنترل باعث بروز

مشکلي نخواهد شد ،زيرا فساد همه ناکارآييها را که به سبب عدم تخصيص مناسب حقوق کنترلي

ايجاد شده است ،حذف خواهد کرد .بنابراين ،اگر براي کسب و کار ،ادامه فعاليت يا شروع به فعاليت

کارآ باشد ،ديوانساالر و کارآفرين براي دستيابي به نتيجه کارآ مذاکره خواهد کرد .به بيان ساده،
کارآفرين به ديوانساالر رشوه خواهد داد تا وي اجازه فعاليت را بدهد و يا بهمنظور جلوگيري از

حسيني و محمدينجفآبادي

ناکارآي منابع وجود ندارد ،زيرا رشوه کارآيي را بازتوزيع خواهد کرد .عليرغم اينکه ديوانساالران

دخالتهاي آتي او به ديوانساالر رشوه پرداخت خواهد کرد که در نتيجة اين امر انگيزه سرمايهگذاري
کارآفرين را بازتوزيع خواهد کرد ( .)Cooter, 1987در اين تحليل هيچ ارزش هنجاري در مورد فساد

مورد توجه قرار نگرفته است ،اما بايد گفت که فساد بسيار با آنچه از سازوکار بازتوزيع منابع انتظار
میرود ،فاصله دارد .روشنترين مشکل که در اين خصوص وجود دارد ،دو مسئله مرتبط با هزينة
مبادله است که تئوري کوز را نميتوان در خصوص آنها اعمال کرد :نخست اطالعات نامتقارن( 2در

 .1فرضية کوز بيان ميکند تا زماني که هيچ هزينة مبادلهاي وجود نداشته باشد ،عوامل خارجي نميتواند مانع مذاکره عوامل
اقتصادي براي دستيابي به يک نتيجه کارآ شود .البته اين در صورتي است که حقوق کنترلي بر اموال مادي بهعنوان يک حق
قانوني مورد حمايت قرار گرفته باشد و قراردادها قابليت اجرا داشته باشند (.)Cooter, 1987
2. Assymetric Information
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صورتي که در خصوص ارزش کسب و کار بين ديوانساالر و کارآفرين توافق وجود نداشته باشد ،بسيار

محتمل است که معاملة کارآيي بين اين دو صورت نگيرد) و دوم مشکل سواري مجاني (چنانچه

کارآفرينان متعددي مجبور باشند به صورت جمعي به ديوانساالر رشوه دهند تا تصميم خود را لغو

کنند ،انتظار اينکه مشکل سواري مجاني آنها را از عملکردن گروهي باز دارد ،وجود دارد) است
(.)Cooter, 1987

سومين و مهمترين مشکل اين است که قراردادهاي فساد قابليت اجرايي شدن بهوسيله دادگاه را

ندارند :استبداد ديوانساالران در برخورداري از حقوق کنترل كه به ايشان اجازه ميدهد رشوه بگيرند،

حقي قانوني براي طرف مقابل ايجاد نميکند که مورد حمايت دادگاه باشد .در مقام اجرا ،اين امر
بدين معنی است که ديوانساالر ميتواند قول پيشين خود را نقض کند و از کارآفرين تقاضاي رشوه

بيشتر نمايد و يا اينکه ديوانساالر دومي وارد شده و تقاضاي رشوه کند ،لذا بدون توجه به قابليت

سال هجدهم

اجرايي بودن قراردادها ،تئوري کوز قابلیت اجرايي شدن را نخواهد داشت و فساد در بازتوزيع کارآي
منابع بيتأثير خواهد بود.

در اقتصادهاي در حال توسعه ،بسياري از حقوق مالكيت به حقوق قانوني تبديل نشدهاند.

شماره 2

بنابراين ،اين حقوق در خطر مصادره شدن بهوسيله ديوانساالران قرار دارد .وقتي که مردم از حقوق
قانوني الزم براي در اختيار داشتن يک قطعه زمين برخوردار نيستند ،در معرض خطر بيرون رانده

شدن از زمين بهوسيلة ديوانساالران قرار دارند .البته ،ممکن است مردم با حفاظت از حق مالكيت
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خود ،تملک اين حقوق توسط ديوانساالران را پرهزينه کنند .از آنجايي که تمايل ديوانساالران براي
ورود به اين رفتار رانتجويانه بستگي به منافعي دارد که از اين دخالت بهدست ميآورند ،اجرايي
نشدن قراردادهاي فساد ،سبب کاهش منفعت شخصي ناشي از حقوق کنترل ايشان خواهد شد و در

نهايت به منافع بلندمدت ايجاد حقوق مالکيت خدمت خواهد کرد .بنابراين رشوه ،در فرض اجرايي
نشدن قراردادهاي فاسد نميتواند اثرات نامطلوب تخصيص ناکارآي حقوق کنترل را حذف کند .در

نتيجه مشکل ضعف ساختار حقوق کنترل با انتقال آنکه بهوسيله رشوه امکانپذير بود ،حل نخواهد

شد (.)Shleifer, 1994

اجراي خصوصي قراردادها

در کشورهاي داراي اقتصاد در حال توسعه ،اجراي قراردادها بايد از باالترين اولويت برخوردار
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باشد ،اما دو دليل وجود دارد که توضيح ميدهد چرا ممکن است دولت اصالحگر به محض بهدست

فعاليتها بسيار پرهزينه هستند .براي مثال مزد پرداختي به نيروهاي مجري قراردادها در كشورهاي
در حال توسعه به قدري پايين است كه اين افراد ترجيح ميدهند به جاي حمايت از حقوق مالکيت،
رشوه دريافت کنند .از سوي ديگر ،دادگاهها با اين استدالل که پرداختي به آنها تنها براي بررسي
دعاوي ساده کافي است از بررسي دعاوي تجاري خودداري ميکنند (.)Shleifer, 1994

وقتي دولت در اجراي قراردادها ناتوان است يا تمايلي به اجراي آنها ندارد ،بخش خصوصي

بهوسيله ترتيباتي که خودش بهوجود آورده است ،قراردادها را اجرايي ميسازد که داوري يک نمونه از
اين ترتيبات است .براي مثال در کشور روسيه طي سالهاي  1991تا  ،1992حجم بااليي از تجارت

داخلي از طريق مبادله کاال اتفاق افتاد .اين امر بهمنظور تسهيل در تجارت کاالهاي ناهمگون بود .در
بورس مبادلة کاالها و مواد خام روسيه (که بزرگترين مکان مبادله کاال به شمار ميرود) ،خريداران

و فروشندگان بعد از توافق در خصوص قيمت ،يک دقيقه براي مذاکره در خصوص شرايط تحويل

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

آوردن قدرت براي انجام اصالحات ،در جهت اجراي قراردادها گام بر ندارد .اولين دليل آن است که اين

فرصت خواهند داشت ،لذا تعجببرانگيز نخواهد بود که بيشتر از  25درصد مبادلهها ،به اختالف منجر

گردد .بورس مبادله ،به زودي فرآیند داوري را براي رسيدگي به اين اختالفات بنيانگذاري نمود.
(.)Pistor, 1993

جدول  :2موانع و راهبردهاي ايجاد و تضمين حقوق مالکيت در کشورهاي در حال توسعه

راهبردهاي پيشنهادي

تبديل ديوانساالران به ذينفع
اصالحات ديوانساالري

گرفتن حقوق کنترل از ديوانساالران

برداشتن محدوديتهاي اجراي قراردادها
امکان و محدوديتهاي فساد
اجراي خصوصي قراردادها

موانع

ساختار ناکارآي حقوق کنترل

حسيني و محمدينجفآبادي

اين بورس بسياري از اختالفات قراردادي را بهصورت شفاف و در سريعترين زمان حل و فصل کرد

غيرقابل اجرا بودن قراردادهاي مبادله حقوق کنترل

منبعShleifer, 1994; Megginson et al., 1994 :

جرايم سازمانيافته ،يکي ديگر از سازوکارهاي حمايت از حقوق کنترل و اجراي قراردادهاست.

مافيا محدودة وسيعي از خدمات را براي حفاظت از حقوق کنترل فيزيکي ارایه ميکند (اعتبار ،ضمانت

اجرا و حفاظت از سرقت) ،و قراردادها را از طريق خشونت اجرايي ميسازد.
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اگرچه اجراي خصوصي قراردادها يک نياز بازار را مورد توجه قرار داده است ،اما بهطور عام دارايي،

کارآيي کمتري نسبت به حمايت دولتي از قراردادها خواهد داشت .وقتي که مافيا جايگزين دولت در

حمايت از حقوق مالکيتشود ،توانايي سلب مالکيت داراييهاي بخش خصوصي را نيز پيدا خواهد کرد
( .)Shleifer, 1994جدول  2مطالب ارایه شده در بخش سوم را نشان ميدهد.

نتيجهگيري

حقوق مالكيت ناكارآ در كشورهاي در حال توسعه بهدليل وجود دو مشكل ساختارهای ناکارآي

حقوق کنترل بر داراييها و اجراي ضعيف قراردادهاست .براي رفع هر كدام از اين مشكالت ،راهكارهايي

وجود دارد .ساختارهاي ناكارآي حقوق كنترل را ميتوان با تبديل ديوانساالران به ذينفع ،اصالحات
ديوانساالري و گرفتن حقوق كنترلي از ديوانساالران بهبود بخشيد .از سوي ديگر ،اجراي قراردادها

سال هجدهم

را ميتوان با سازوكارهايي نظير برداشتن محدوديتهاي اجراي قراردادها ،امكاني كه فساد براي اجراي

بهتر فراهم ميكند و اجراي خصوصي قراردادها را ارتقاء میدهد ،ممکن ساخت.

بهبود ساختارهاي حقوق مالكيت با استفاده از راهبردهاي پيشگفته ،با مشكالتي روبهرو است.

شماره 2

نخست اينكه ممكن است ديوانساالران ما بهازاي مناسبي در مقابل از دست دادن حقوق كنترل خود
بهدست نياورند و به اين دليل در مقابل انتقال حقوق كنترل به سايرين مقابله كنند .عالوه بر اين،
اصالحات ديوانساالري و گرفتن حقوق كنترل از ايشان ،ممکن است هزينهبر بوده و در كوتاهمدت

تابستان 1392

امكان اجرا نداشته باشد.

هر دو مشكل ساختارهاي ناكارآي حقوق كنترل و اجراي ضعيف قراردادها در نهايت به مشكل

اجراي ضعيف قراردادها منتهي ميشود .به عبارت ديگر حتي اگر ساختارهاي حقوق مالكيت ناكارآ
باشد ،اجرايي شدن قراردادهاي ناظر به مبادله اين حقوق ميتواند ساختار بهينه را نتيجه دهد؛ زیرا

فردي كه از در اختيار داشتن دارايي نفع بيشتري ميبرد ،در مقايسه با ديگران تمايل بيشتري براي

در اختيار داشتن حقوق كنترل خواهد داشت.

بنابراين ،در انتخاب سياستگذاري ،بهبود حقوق مالكيت ،اولويت نخست است که با رفع مشكل

اجراي قراردادها همراه خواهد بود .اين امر از سه راهبرد پيشنهادي امكانپذير است .نخستين راهبرد،

برداشتن محدوديتهاي اجراي قرارداد است .هرچه قواعد شكلي ،سهلگيرانهتر شود و مشكالت

ديوانساالري كاهش پيدا كند ،اجراي قراردادها سادهتر خواهد شد .طبيعي است كه وظيفة انجام اين
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اصالحات بر عهده دولت است .روش دوم ،اجرايي كردن قراردادهاي فساد است .به نظر كوز ،رشوه

ميرسد كه اين راهبرد مناسب نباشد .چرا كه ،نخست با اصول اخالقي در تناقض است و دوم جامعه

در مقابل آن مقاومت خواهد كرد و هزينة اجراي آن را باال خواهد برد .راهبرد سوم ،اجراي خصوصي
قراردادهاست .هر چه زمينه براي اجراي خصوصي قراردادها  -براي مثال از طريق داوري -فراهم شود،

اجرايي كردن قراردادها به نحو مؤثرتر و كمهزينهتري انجام خواهد شد .براي نيل به اين مقصود،
زمينهسازي براي رسيدگي خصوصي به دعاوي در قوانين و مقررات به شكلي مدني ،راهگشا خواهد بود.

منابع
الف) فارسی

تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه

ميتواند جريان منابع را از سمت استفادة ناكارآ به سمت استفادة كارآ تغيير دهد .با اين وجود به نظر

امامي ،اسداهلل .)1386( .حقوق مالكيت معنوي .جلد اول .تهران :نشر ميزان .صفحات .23-۴۶

بروجرديعبده ،محمد .)1380( .حقوق مدني .تهران :نشر گنج دانش .صفحات .30-۳۵

دسوتو ،هرناندو .)1386( .راز سرمايه :چرا سرمايهداري در غرب موفق ميشود و در جاهاي ديگر شكست
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