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  مقدمه  -1
هاي اقتصادي در شش  برانگيزترين نظريه و در عين حال بحث  مؤثرترينكوز يكي از ه قضي

ه مسئليعني  ،همايشي خوده اي است كه كوز در مقال . اين قضيه برگرفته از ايدهباشد مياخير ه ده
هاي علم اقتصاد و حقوق پيدا كرده  زيرشاخهه و به مرور جايگاه خود را در هم 1اجتماعيه هزين

تعيين شود و هزينه  3خارجي  او اگر حق مالكيت هر پيامد يدگاهدبراساس ). 2،2020است (مدما
با مذاكره به راه حل كارا دست يابند.  ،در اين صورت طرفين انگيزه دارند ،مبادله ناچيز باشد

ولي براي اولين  ه،اي مطرح نكرد اگرچه كوز نتيجه بحث خود در اين مقاله را در قالب هيچ قضيه
گويد تحت شرايط  كوز ... ميه قضي«كه  ه است) پيشنهاد كرد113ص  ،1966( 4بار استيگلر

هاي مختلفي از  در ادامه روايت». هاي اجتماعي و خصوصي برابر خواهد بود رقابت كامل هزينه
قضيه: اگر افراد «باشد:  كه آخرين آن مربوط به مدما مي ه استاين قضيه در مقاالت منتشر شد

ر باشد، مستقل از اينكه حقوق مالكيت به چه شكلي توزيعي مبادله صفه عقاليي باشند و هزين
بر آن، اگر توابع مطلوبيت در كاالهاي  افزونيابد.  كارا تخصيص مي طور بهمنابع  ،شده باشد
هاي ذهني محدود به ثروت نباشد، اين  يكنواخت مرتبط باشند و ثبت ارزش طور بهخصوصي 

بندي  ، براي دسته)2000( 5مدما و زرب ».تتخصيص مستقل از ساختار اوليه حق مالكيت اس
،  كه 6ادعاي كارايي ه است:را از دو جنبه تفكيك كردها  آن كوز،ه مختلف از قضي هاي روايت

كه ، 7ادعاي تغيير ناپذيري شود و فارغ از اعطاي حق مالكيت، حاصل مي كند كارايي بيان مي
ن تغيير خواهد بود، كه به معناي وجود طبق آن تخصيص نهايي منابع با تغيير در حق مالكيت بدو

هايي  ضعيف و آنه شامل ادعاي كارايي باشند را نسخ فقطهايي كه  . روايتباشد ميتعادل يكتا 
گذاري  كوز نامه قوي از قضيه نسخ ،ناپذيري را هم شامل باشند كه عالوه بر كارايي، ادعاي تغيير

  كرده است.
دارد. اول پذيرش اين ايده  كننده گمراهكوز دو پيامد ه مبادله در قضيه فرض صفر بودن هزين

شود. دوم اينكه  بازاري حاصل نميه يعني مبادل ،كوزه قضيه مثبت نتيجه مبادله هزين باوجودكه 
آن است تا با شناسايي  شود. هدف اين پژوهش نقش دولت به تعيين حق مالكيت تقليل داده مي

                                                            
1. The Problem of Social Costs 
2. Medema 
3. Externality 
4. Stigler 
5. Zerbe 
6. Efficiency Claim 
7. Invariance Claim 
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مبادله مثبت بپردازد و از اين ه كوز با لحاظ هزينه ضيبر توافق كوزي به بازنگري ق مؤثرعوامل 
  د؟گذارتأثير كوزيه مبادله تواند بر نتيج پاسخ دهد كه دولت چگونه مي سؤالطريق به اين 

مبادله ه كوز و بررسي فرض صفر بودن هزينه به معرفي نقدهاي وارده به قضي، 2در بخش 
با دولت ها  آن مبادله و ارتباطه نهادها، هزينتعريفي مختصر از  3. در بخش شود پرداخته مي

مثبت را ه دلمباه كوز با هزينه جديدي از قضيه با ارائه مدلي، نسخ 4خواهيم داشت. در بخش 
، 5ها بحث خواهيم كرد. در نهايت در بخش  د و در مورد داللتبيان و اثبات خواهد ش

 شود.   گيري ارائه مي نتيجه

  پيشينه پژوهش  -2
  مبادلهه كوز؛ گذار از جهاني بدون هزينه ها به قضينقد -2-1

اول آنهايي كه فروض قضيه را  ،كوز از دو زاويه قابل بررسي هستنده نقدهاي وارد شده به قضي
صفر و يا چگونگي تعريف حق مالكيت. صفر بودن ه مبادله ند. شامل هزينا همورد نقد قرار داد

. باشد ميو نيز بستر پذيرش يا رد ديگر نقدها   ضيهشمول قه محدود شدن داير سببمبادله ه هزين
همچنين تعريف حق مالكيت براي مشتركات با مشكالتي همراه است. برخي ديگر از نقدها با 

يكي از نقدها مربوط به وجود  مثال طور بهكوز مطرح گرديده است. ه قضيه پذيرش فروض و دامن
شرايط رقابت كامل در بلندمدت پابرجا گويد قضيه كوز تحت  رانت اقتصادي است كه مي

اين در حالي است كه براي انجام  باشد، ميزيرا در بلندمدت رانت و سود اقتصادي صفر  ،ماند نمي
است.  هاي ديگر مبادله بايد منابعي براي جبران طرف مقابل در اختيار باشد. مورد ديگر ورود بنگاه

ها به آن صنعت  ورود ديگر بنگاه سببكيت بر اين اساس كه پرداخت جبران به صاحب حق مال
آن   شود و در نتيجه سطح بهينه توليد يا انتشار آلودگي متفاوت از مقدار بهينه در بلندمدت مي

كننده باشد. در اين  خواهد بود. نقد ديگر مرتبط با زماني است كه حداقل يكي از طرفين مصرف
با  WTA(2و تمايل به پذيرش WTP(1 )( دليل وجود اثر درآمدي، تمايل به پرداخت صورت به

شود.   كوز نقض ميه ناپذيري قضي تغيير حق مالكيت متفاوت خواهد بود. در نتيجه ادعاي تغيير
بازي، بروز رفتار استراتژيك در فرآيند مذاكره منجر به سواري مجاني و ه همچنين از منظر نظري

گيرد كه  نتيجه مي ،)2020كند. مدما ( يكه تعادل را از مقدار بهينه دور م ،خواهد شد 3اخاذي
اعتبار خواهد شد. به  مبادله صفر بيه كوز با تعريف درستي از فرض هزينه برخي از نقدها به قضي

                                                            
1. Willingness to pay 
2. Willingness to accept 
3. Extortion 
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در نتيجه رفتار استراتژيك  ،كامل است ،صفر، اطالعاته مبادله اين ترتيب كه در فضاي هزين
  وجود نخواهد داشت.

 ؛1998 1آشر(اند مانند  برده سؤالاعتبار قضيه را زير كه گروه سومي از نقدها وجود دارد  
كند كه تحت فرض  مي استداللمثال آشر  طور به). 2012 ؛ 3كوچل و ريوس؛  2007 2هالپين
چراكه براي افراد عقاليي در  ،باشد نمي 4صفر، لزومي به تعريف حقوق مالكيت اوليهه مبادله هزين

صفر) نيز ميل به مذاكره و توافق وجود دارد. در نتيجه او مبادله ه (و هزين 5شرايط هرج و مرج
  خواند. مي »8يا اشتباه 7، غيرمنسجم6گويي گزاف«كوز را ه قضي

از كه چرا  ،اي برخودار است مبادله از جايگاه ويژهه در اين بين فرض صفر بودن هزين
گر با تعديل اين شود و از سوي دي كوز احيا ميه با نقض آن بسياري از نقدها به قضي سو يك

 كهطور همانشود.  بازاري حاصل ميه فرض، تصويري جامع و صحيح از ديدگاه كوز در مورد مبادل
جهاني با «گويد:  كه استيگلر مي صفر در واقعيت وجود ندارد. چنانه مبادله كوز معتقد بود هزين

، 1972(استيگلر» جهان فيزيكي بدون اصطكاك، عجيب استه صفر به اندازه مبادله هزين
هاي مختلف نيروي اصطكاك همواره  در تحليل حركت اجسام در محيط كهطور همان). 12ص

توان در  كه مي باشد، ميوجود دارد، در فرآيند مذاكره و مبادله نيز نياز به صرف انرژي و زمان 
خارجي بسته به طبيعت موضوع،   ي هر پيامدبرا حقيقتقالب هزينه فرصت پولي بيان شود. در 

هاي متفاوتي براي مذاكره وجود دارد. گاهي چنان كم است كه مبادله با يك توافق شفاهي  هزينه
  دارد. شود و گاهي چنان باالست كه طرفين را از ادامه مذاكره باز مي ساده انجام مي

ه وجود نداشته باشد ديدگاه پيگو مبادله هزين كه هنگامي ه استنشان داد 1960كوز در مقاله 
خارجي با نقص جدي   هاي دولت براي حل مشكل پيامده در مورد شكست بازار و لزوم مداخل

كوز دستاورد ه دهد ولي مقال ميدست  بهرا  كوز به تنهايي اين هدفه . اگرچه قضيباشد ميروبرو 
. كوز در ابتدا ه استهاي علم اقتصاد بود به تحليل »مبادلهه هزين«و آن معرفي  هداشت تري بزرگ
ه مبادله براي مطالعه بر اهميت استفاده از مفهوم هزين ماهيت بنگاه،خود يعني  1937ه در مقال

                                                            
1. Usher 
2. Halpin 
3. Kuechle & Rios 
4. Initial property rights  
5. Anarchy 
6. Tautological 
7. Incoherent 
8. Wrong 
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 TCE(1مبادله (ه او؛  اقتصاد هزين 1960ه . ولي پس از مقاله استكرد تأكيدها  چرايي وجود بنگاه
ه رسمي معرفي شده يك نظري عنوان بهميالدي  70ه ين دهو آغاز 60ه هاي انتهايي ده در سال
گيري مكاتبي  مبادله به شكله هزينه كار كوز در زمينه ). نتيج2017، 2(كتوكيوي و ماهوني است

انتخاب عمومي منجر ه گراي جديد و سنتز اقتصاد و حقوق و نيز تكامل نظري چون اقتصاد نهاد
گذاري هموار (بدون هزينه) جدا  بايد از سيستم قيمت). در ديدگاه كوز 1386(دادگر،  ه استشد

ه خارجي هزينه دارد و مسئل  هاي ها براي كاستن آثار زيانبار پيامد راه حله هم«كوز   شد و به گفته
مبادله ه كوز دخالت دولت را نفي نكرد بلكه با معرفي هزين.» باشد مياصلي انتخاب روش مناسب 
  خارجي،  امدكه پيوسته، تنها و بهترين راه براي كنترل پي استه به مبارزه با تفكري برخاست

گيرد  نتيجه مي اجتماعيه هزينه مسئله پس اگرچه كوز در بخش اول مقال داند، دخالت دولت مي
كند) مستقل از وضع اوليه حقوق خواهد بود، با اين  نهايي (كه توليد را بيشينه ميه نتيج«كه 

ولي در بخش بعد اين نتيجه را با لحاظ » كند زينه عمل ميها بدون ه فرض كه سيستم قيمت
ه د كه مسألوش ميناقص بودن بحث در اين بخش روشن  باوجود«كند؛  مبادله كامل ميه هزين

 ».باشد ميها  اصلي انتخاب ترتيبات اجتماعي مناسب براي كاستن از آثار زيانبار فعاليت
اند. گروه اول مطالعاتي  كوز بررسي كردهه مبادله را در قضيه دو دسته مطالعه ورود هزين

خارجي پيوسته و   گويند اگر پيامد باشد كه مي ) مي2014 4، رابسون2000 3مانند (مدما و ساموئل
كه  ي ورط بهشود.  اعتبار مي كارايي و تغييرناپذيري بيه كوز از جنبه قضي ،مبادله متغير باشده هزين

بهينه (بسته به اعطاي حق مالكيت) متوقف خواهد شد. ه قطمذاكره در نقاطي كمتر يا بيشتر از ن
) 1991( 6) و كاالبرسي1986( 5نيست. مطالعاتي مانند بوكانان گونه اينولي در گروه دوم قضاوت 

آن) را تا زماني كه ه مبادله (فارغ از اندازه وجود هزين ،)2000( 7و همچنين ديگزيت و اولسون
دانند و در اين  مذاكره نباشد براي برقراري كارايي بدون مشكل ميناشي از ه از آورد تر بزرگ

). برخي از مطالعات به اين 2020 ،ماند (مدما كوز معتبر باقي ميه ضعيف از قضيه صورت نسخ
 درستكوز ه ... اگر قضي «): 311، ص 2000مثال ديگزيت و اولسون ( طور به ،اند نكته توجه كرده

داوطلبانه ه به اين طريق كه افراد عقاليي با مبادل ،يز صحيح استكوز نه پر قضيسو يكاست پس 
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مبادله ه حتم به تخصيص كاراي پرتويي خواهند رسيد و اهميتي ندارد كه هزين طور به يزن چانهيا 
مبادله و مشاركت ه ند كه وجود هزينا هخود نشان داده در مقالها  آن »تا چه ميزاني باشد.

  شود. منجر به دوري از تعادل كارا مي 1داوطلبانه
) با ساختن مدل تعادل جزئي ايستا براي 2000حاضر كار مدما و ساموئل (ه در مطالع

. اين قضيه مشابه يابد مبادله مثبت ارتقاء ميه كوز با لحاظ هزينه اي از قضي اي اصالح شده نسخه
مبادله اهميت ه هزينه ن تفاوت كه اندازبا اي، كند اعتبار خود را از نظر كارايي حفظ مي  كوزه قضي

بر توافق كوزي بر دو عامل فناوري و كيفيت نهادي كه از  مؤثردارد. همچنين از بين عوامل 
بر ها  آن تأثير و به بررسي چگونگي شود ، تمركز ميبراي دولت برخوردارند گذاري سياستداللت 

؛ اول انتشار آلودگي و دوم كارايي مثبت از منظره مبادله نتيجه توافق كوزي در فضاي هزين
فناوري پيوسته در حال رشد است و تغيير فناوري برابر با پيشرفت  كه حاليدر شود، پرداخته مي 

تواند كاهش يا بهبود يابد. در بخش بعد به  ، ولي كيفيت نهادي در يك جامعه ميباشد فناوري مي
  . شود ميپرداخته  بازاري ه نهادها و مبادله بطبررسي را

  نقش نهادي دولت در تسهيل مبادالت بازاري  -2-2
 تأكيدهاي فرهنگي اجتماعي، سياسي، حقوقي و اقتصادي  بر نقش نهاد ،در ادبيات اقتصاد نهادگرا

هاي  زيرا تصميم ،توانند با تغيير قواعد، اقتصاد را به سمت كارايي سوق دهند شود. نهادها مي مي
از نهادهاي رسمي (نظام اجرايي،  متأثر 2هاي ذهني ادراك كارگزاران اقتصادي بر اساس

(قواعد  غيررسميگذاري و قضايي و نيز قواعد و قوانين رسمي كشور) و نهادهاي  قانون
). 1999، 3گيرد (نورث ، آداب و رسوم و هنجارهاي اجتماعي و فرهنگي) شكل ميغيررسمي

 بنابراين مبادله و گستردگي كه يطور به است؛ هزينه تحمل مستلزم ي، ا مبادله هر تحقق

). يك انتقاد 1376 ،4(رناني باشد مي مبادله هاي هزينه به وابسته ،مبادله از حاصل گستردگي منافع
گيرد.  مي نظر در صفر با برابر را مبادله هزينه كه آن است نئوكالسيك، اقتصاد به بزرگ نسبت

مبادله؛  بر نظارت و رفتار كنترل براي سازمان، يا و گروه فرد، به كه است اي هزينه مبادله،ه هزين«
، 5(عاقلي و همكاران» شود مي تحميل دهند، مي انجام اقتصادي معامله ديگران با كه زماني در

مبادله كه زير مجموعه اقتصاد نهادگراي جديد است، نهادها ه از ديد اقتصاد هزين ). «1396
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 511  جابر عبدي و ديگران/  ... ه مثبت؛ رهيافتي براي مبادله ي كوز با لحاظ هزين قضيه  بازنگري

هاي مبادله با ساختارهاي سازماندهي متفاوت در  تنظيم ويژگيه وسيل بهها به  مشتمل بر سازمان
 ،1(شكوهي» هاي انتظاري سازماندهي در طي دوران مبادله هستند سازي هزينه پي حداقل

1393.(  
شود كه براي هر مذاكره و قراردادي  هاي مختلفي تشكيل مي بستر نهادي جامعه از بخش

كارگزاران اقتصادي همواره تصميمات  كند. در يك نگاه كلي همه يا بخشي از آن اهميت پيدا مي
،  2اجتماعي مانند ثبات دولت -هاي سياسي هاي ناشي از ريسك نااطميناني تأثير خويش را تحت

هاي اقتصادي و مالي مانند ريسك  و ... و ريسك 4، نظم و قانون3هاي داخلي و خارجي درگيري
كنند.  نرخ تورم ساالنه، تراز بودجه به توليد ناخالص داخلي و ... اتخاذ مي، 5ثبات نرخ ارز

هر  طراحي و انتخاب سياست براي ،دارد تأكيدمكتب اقتصاد نهادگراي جديد بر آن  كهطور همان
گيرد.  انجامهاي فيزيكي و نهادي  شامل ويژگي ،هاي خاص آن موضوعي بايد بر اساس ويژگي

بايد گفت كه  ،عوامل نهادي اثرگذار باشنده توانند بر هم ها مي ه آيا دولتك سؤالدر پاسخ به اين 
مثال افزايش اعتماد يا  طور بهدهد.  رخ مي بلندمدتتغيير در برخي از اين عوامل سخت و در 

و در  راحتي بهسرمايه اجتماعي كه بخشي از فرهنگ يك ملت است و يا سيستم قانوني كارا، 
توانند با  ها مي عوامل نهادي ديگري وجود دارد كه دولتاما نخواهد بود. پذير  امكان مدت كوتاه

از جمله كاهش البي و رانت، اصالح ساختار بازارها، تعيين حقوق مالكيت،  هاي نهادي نوآوري
ها  آن در جهت اصالح يا بهبود  7ها گري و ميانجي 6سياستي بندي براي مداخالت ترتيب و زمان

 ).2013 ،(مك كان اقدام كنند
توان نقش دولت را در فراهم  كوزي ميه خارجي به روش مذاكر  هاي براي حل مشكل پيامد

شونده) و انجام  گر و آلوده مثال آلوده طور بهآوردن بستر نهادي مناسب براي ورود بازيگران اصلي (
 هاي هزينه بايد ،تر باشد بازاري در نظر گرفت. هر چه چارچوب نهادي يك كشور ضعيفه مبادل

توانند با  ها مي  ها وجود داشته باشد. دولت بيني پيش بيشتري صرف كرد تا تضميني براي درستي
مرتبط با مذاكره، قرارداد و اجراي آن بكاهند تا بازيگران ه مبادله از هزين 8هاي نهادي نوآوري

حقوق مالكيت مبادله، تعيين ه بر هزين مؤثرين عامل تر مهمتوافق ترغيب كنند.  سوي بهاصلي را 
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شرط وارد شده است. بر اساس ادبيات اقتصاد نهادگراي  پيش عنوان بهكوز ه كه در قضي ،است
و  2اخالقيه شامل سواري مجاني، مخاطر 1مرتبط با مالكيت جمعيه هاي مبادل هزينهه جديد هم

به كنش افراد در واكنش  برهمرود و  با تعريف مالكيت خصوصي از بين مي 3تراژدي مشتركات
كند  هاي بازار حقوق مالكيت را به شكل خود به خودي ايجاد مي تغيير در فناوري و فرصت

). در نتيجه مالكيت اشتراكي در حل مشكالتي 1973،  5و دمستز و آلچاين 1967 ، 4(دمستز
باال شامل توافق، اجرا و پايش ناتوان است و ه مبادله هزين دليل به  خارجي  پيامده مانند مسئل

موارد  .باشد مي ها حل مطلوب تعريف حق مالكيت خصوصي براي از بين بردن اين هزينهراه 
شود. براي  مبادله وجود دارد كه به چند مورد اشاره ميه ديگري از نوآوري نهادي مرتبط با هزين

زمان بيشتري الزم  ،تر باشد مثال هر چه كارآمدي قوانين شامل كيفيت و ثبات قوانين ضعيف
ها  دولته تا يك زبان مشترك و تفاهم بر سر مفاد قرارداد بين افراد حاصل شود. وظيفخواهد بود 

اصالح قوانين براي رسيدن به قانوني است كه شفاف، حداقلي و با پايداري حداكثري باشد. 
هاي مختلف صنعت، كشاورزي،  در بخش الگوهاي قرارداديتوانند با ابداع  ها مي همچنين دولت

به تسريع فرآينده مذاكره كمك كنند. مورد ديگر بهبود ها  آن يها بخش ريزخدمات و حتي 
شود تا افراد  مي سبب ،تر و ناكارآمدتر باشد سيستم قضايي است. هر چه فرآيند دادرسي طوالني

باشد. پس از ابتدا   بيشتري نسبت به شرايطي داشته باشند كه نياز به مراجعه به دادگاه  حساسيت
 ها تنظيم كنند. دولت مؤثرترتر و  بندهاي قرارداد را شفاف ،صرف زمان بيشتر كنند با مي تالش

  ).1386ها را كاهش دهند (دادگر،  بايست با بهبود سيستم قضايي اين نااطميناني مي

  طراحي مدل -2-3
عامل ايجاد  A. بنگاه شود فته ميخارجي در بخش توليد و بين تنها دو بنگاه در نظر گر  پيامد
براي  1باشد. از شكل  شونده) مي خارجي (آلوده  پيامد تأثير تحت Bگر) و بنگاه  خارجي (آلوده  پيامد

شود. محور افقي  استفاده مي غيرخطينهايي وارد شده بر دو بنگاه در حالت ه نشان دادن هزين
eهقطپولي است. كاهش انتشار آلودگي از نه و محور عمودي هزين 6ميزان انتشار به بعد براي   

) شناخته MAC( 7نهايي كاهشه عنوان هزين بااي فزاينده خواهد داشت كه  هزينه Aبنگاه 
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  كوز ه تعادل قضي  - 2-3-1
 .باشد ميكند و انجام مبادله بدون هزينه  كامل عمل مي طور بهها  كوز سيستم قيمته در قضي

 ∗eره خواهند شد و براي رسيدن به ها با آگاهي كامل نسبت به يكديگر وارد مذاك بنابراين بنگاه
 د.ر سر موضوع مورد مناقشه تعريف شوتنها كافي است كه حق مالكيت ب

كه در هر حالت بنگاهي كه صاحب حق  شود ميگرفته به اين صورت در نظر فرآيند 
قدم خواهد شد و  شود) براي مذاكره پيش بااليي را متحمل ميه باشد (در نتيجه هزين مالكيت نمي

فرض  خارجي خواهد داد.  بنگاه ديگر پيشنهاد پرداخت مبالغ به ازاي تغيير در ميزان پيامدبه 
خواهد  eه نقط ملزم به توليد در Aاست، در اين صورت بنگاه  Bحق مالكيت با بنگاه  شود مي

شروع ه تحميل خواهد شد. پس نقط Aبنگاه بر MAC	 سطح زير منحنيه اي به انداز شد و هزينه
اي به  آورده Aو به ازاي يك واحد افزايش در انتشار آلودگي، براي بنگاه  باشد ميe مذاكره 

خسارت ه با اين قيد كه حداقل به انداز Aشود. بنگاه  حاصل مي MACسطح زير منحني ه انداز
  خود را بيشينه خواهد كرد.ه به آن خواهد پرداخت، ميزان آورد Bشده بر بنگاه  وارده

  max MACde − Q  

  s. t.				Q ≥ MDde	 

 طور بهشود كه  داده مي Bپرداختي است كه بر اساس توافق به بنگاه  ميزان  كه در آن
Qبا قرار دادن مرتبط است.  زني آن مستقيم با قدرت چانه =   خواهيم داشت: 			

)1(  MAC(e∗) = MD(e∗)			  

توافق خواهند كرد. اگر  ∗eخود، براي كاهش انتشار تا ه سازي آورد ها با هدف بيشينه بنگاه 
آغاز ه قدم شده و نقط براي مذاكره پيش Bصورت ابتدا بنگاه  باشد در اين Aحق مالكيت با بنگاه 

اي است كه  به توافق خواهند رسيد. اين نتيجه ∗eه ها در نقط . بار ديگر بنگاهباشد مي eمذاكره 
كارايي هميشه برقرار است  ،از اعطاي حق مالكيت جداكه در آن  ،شود كوز حاصل ميه از قضي
  در آن ندارد.   يتأثير ها زني بنگاه ضعيف) و قدرت چانهه (نسخ

  نهايي مبادلهه نهايي كاهش، خسارت نهايي و هزينه تعريف توابع هزين  -2-3-2
 نهايي كاهشه تابع هزين 

يا كاهش تجمع آن در  ستزي  محيطكاهش پسماند در حال انتشار به ه ، هزين1كاهشه هزين
دهد كه به ازاي يك واحد كاهش در انتشار آلودگي  مي نهايي كاهش نشان ه محيط است. هزين

                                                            
1. Abatement Costs 
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ممكن براي ه بيانگر كمترين هزين حقيقتشود و در  كاهش بنگاه افزوده ميه چه ميزان بر هزين
  ). 2017 و فيلد، (فيلد باشد ميكاهش انتشار آلودگي 

ارائه  MACپذير و يكنواخت  مدلي براي استخراج منحني تابع مشتق ،)1999( 1مكيتريك
  .كند نهايي ناشي از توليد يك واحد آلودگي معرفي مي سودرا برابر با  MACدهد. او تابع  مي

)2(  MAC = dπ de⁄ = −C . 
,π(Pآن  كه در y, w, a) تابع سود  ،C(w, y, a) ه و بنگا  تابع هزينهe(y, a)  انتشار آلودگي

 هاي فعاليت aها و  اي نهاده بردار هزينه wقيمت آن،   Pبنگاه و 2سطح توليد (ستانده) yاست. 
 ).1999(مك كيتريك،  باشد ميكاهش آلودگي 
C	شرط  ،مكيتريك (w, y, a) ≤ − P− C e e⁄ را در بازار رقابت كامل؛ الزم و

كاهش آلودگي  هاي فعاليتوجود كارايي در كه معادل با  ،داند مي )2(ه كافي براي رسيدن به رابط
مبادله مثبت به معني وجود بازار رقابت ناقص است كه در ه در مطالعه حاضر وجود هزين .باشد مي

Cه گذاري برخوردارند. در اين شرايط رابط ها از قدرت قيمت آن بنگاه (w, y, a) ≤ − P y + P− C e e⁄، 3 .باشد مي) 2(  طهشرط الزم و كافي براي رسيدن به راب  
a	با تعريف  = H (ε)L (θ)μ(e − e e − e⁄ Cو  ( = wy aنهايي ه ؛ تابع هزين

,MAC(w :كاهش در حالت خطي برابر است با y , μ, θ, ε, e) = H (ε)L (θ)μy e − ee − e 4						 
)3(  μ > 0	, e ≤ e ≤ e , H (0) > 0, L (0) > 0, < 0, < 0			  

Hكه در آن  (ε)  وL (θ) و كيفيت نهادي بر تابع  فناورياثر نشانگر تابع  به ترتيب
مناسب در مورد  گذاري سياستكه  ه استنشان داد ،)2013مك كان (نهايي كاهش است. ه هزين

بر هر دوي  گذارتأثير مستلزم در نظر گرفتن عوامل فيزيكي و نهادي ،ستزي  محيطمنابع طبيعي و 
نهايي كاهش و ه بر هزين مؤثركاهش است و بخشي از عوامل نهادي ه مبادله و هزينه هزين

                                                            
1. McKitrick 
2. Output 

 ،)aبه مانند مك كيتريك فرض شده است كه تنها يك نوع فناوري براي كاهش آلودگي وجود دارد ( MACه در محاسب .3
برداران برق  طور مثال بهره به. شود مي MACشكستگي در  سببهاي مختلف در كنترل آلودگي نيز  كه وجود روش چرا
تخصيص توليد  هاي جايگزين، باز هاي گازي)، سوخت جداسازي آلودگي هاي صنعتي براي (سيستم توانند از اسكرابرها مي

ها و همبستگي  ها، مديريت بخش تقاضا و ... براي كاهش انتشار سولفور استفاده كنند. تركيب اين روش برق بين نيروگاه
 خواهد شد. MACه هايي در محاسب هايي و پرش شكستگي سببها  آن بين

2. w كه  چرا ،است  به يك نرمال شدهw .متغير اثر گذاري در تحليل نيست 
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براي سهولت فرض  نهايي مبادله را متفاوت شناسايي كرده است. ولي در اين مطالعهه هزين
θاين عوامل يكسان هستند و  شود مي ≥ شامل عواملي چون تعيين حق مالكيت، ساختار  0

ه وعال بهاي  مداخله هاي سياستمناسب  بندي زمانبازار، طراحي مناسب قوانين و توالي و 
ديگر عوامل ه نمايند μاست.  مؤثراجتماعي، دموكراسي، سيستم قانوني ه فرهنگ، اعتماد، سرماي

كاهش آلودگي شامل مسائل محلي در برابر مسائل جهاني، مقياس   هاي فيزيكي اثرگذار بر فعاليت
پذيري، تعداد طرفين درگير، ويژگي دارايي و اثرات خارجي  فيزيكي مسئله، همگني، تفكيك

دو عامل فناوري و  ،كمتري برخوردار هستند. اگر چه مك كان تغييرپذيريكه از قابليت  ،باشد مي
از نظر اهميت و نيز  دليل بهحجم مبادله را جزء عوامل فيزيكي برشمرده است ولي در اين مطالعه 

εو  eترتيب با  جداگانه به طور بهمفهومي اين دو عامل را  ≥ ه اين چرا ك شود، داده مينشان  	0
هاي نوين  روشه تر هستند. پيشرفت فناوري با ارائ و منعطف تغييرپذيرتردو نسبت به ديگر عوامل 

نيازمند  μبالعكس افزايش  طور بههاي كاهش خواهد شد.  كاهش در هزينه سببكنترل آلودگي 
 باالتري براي كنترل آلودگي صرف شود.ه آن است كه در فناوري موجود هزين

  يي تابع خسارت نها
  وجود دارد. 1دو نوع تعريف براي تابع خسارت

كه ارتباط بين ميزان پسماند انتشار يافته از يك يا چند منبع و  :2تابع خسارت انتشار -
  دهد، ميزان خسارت ناشي از آن را نشان مي

تابعي است كه نشانگر ارتباط بين تجمع يك آلودگي مشخص در  :3تابع خسارت محيطي -
 ).2017يك محيط و خسارت ناشي از آن است (فيلد و فيلد 

ناشي از انتشار آلودگي  Bتابع خسارت نشانگر خسارت وارد شده به بنگاه  ،ماه براي مسئل
انتشار  ميزان . عوامل مؤثر در تعيين ميزان خسارت شاملباشد مي Aمشخص توسط بنگاه 

 Bاز توليد بنگاه  ، كسري، فناوريy 4شونده ميانگين سطح توليد محصول بنگاه آلوده، eآلودگي 
  .شود مي گرفته، زمان و مكان در نظر kرود  كه از بين مي

                                                            
1. Damage function 
2. Emission damage function 
3. Ambient damage function 

شونده باشد، آنگاه  جداناپذير نسبت به سطح توليد آلوده يكي ديگر از نقدها به قضيه كوز آن است كه اگر تابع خسارت تابعي .4
ده وجود دارد كه توليد را افزايش دهد تا جبران بيشتري دريافت كند و در نتيجه سطح توليد بنگاه شون اين انگيزه براي آلوده

A  وB  ،كند كه در مورد اشاره مي 2020). مدما 1973به شكل نابهينه به ترتيب پايين و باال خواهد بود (مارچاند و راسل 
ه ولي با وجود هزين ،ثابت هستند yو  yصفر) ه مبادله زيرا در بازار رقابت كامل (هزين ،كوز اين نقد اعتبار ندارده قضي
در نظر  y، تابع خسارت را مستقل از Bميانگين توليد بنگاه  در نظر گرفتنبنابراين با  ،تواند تغيير كند مي yمثبت ه مبادل
   گيريم. مي
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  MD = MD(e, k, y , ε, μ, time, place). 
فرض  فته شود،براي يك زمان و مكان معين و در حالت خطي در نظر گر MDاگر 

  زير باشد: صورت بهكنيم  مي
  MD(k, y , ε, e) = H (ε)ky 1							  

)4(  	k ≥ 0, e ≤ e ≤ e , H (0) > 0, > 0		 H (ε)  .تابع اثر فناوري بر تابع خسارت نهايي است> دهد كه با  نشان مي 0
يجه يابد و در نت ارتقاء مي  پيشرفت فناوري ابزارهاي تشخيص و سنجش خسارت ناشي از آلودگي

  يابد. ميزان تخمين خسارت افزايش مي

  نهايي مبادله  ه هزين 
دهد كه به ازاي يك واحد انجام مبادله چه ميزان بر  ) نشان ميMTC2( نهايي مبادلهه هزين
 .)2004 جانشين مناسبي براي هزينه مبادله است (مك كان، ،شود. زمان مبادله افزوده ميه هزين

آوري  جمعه شده در طي سه مرحل هزينه فرصت زمان صرف مبادله شامله هزين ،در روش كوز
(كوز،  باشد مي tو در نهايت پايش t	زني براي انعقاد قرارداد  ، مذاكره و چانهtاطالعات 

اطالعات خود را ه ها هم اينكه بنگاه ،گيريم كننده را در نظر مي ). يك فرض ساده15 ص ،1960
  شود. آوري اطالعات تحميل نمي اي براي جمع ها هزينه كنند و در نتيجه به بنگاه افشا مي

  T = t (e,β , ε, θ) + t (e,β , ε, θ)												i = A, B				j = A, B					i ≠ j		 

است. هر مرحله تابعي از  كل زمان صرف شده براي انجام مبادله براي هر فرد Tكه در آن 
βمبادلهه بر هزين مؤثرخارجي   هاي فيزيكي پيامد ، ويژگيeميزان انتشار  و ε سطح فناوري  ،	
مبادله شامل مسائل ه بر هزين مؤثرهستند. عوامل فيزيكي  θ	مبادله ه بر هزين مؤثرعوامل نهادي 

پذيري، همگني،  پذيري يا مشاهده محلي در برابر مسائل جهاني، مقياس فيزيكي مسئله، سنجش
درگير و ويژگي دارايي در  هاي زماني طوالني، تعداد طرفين پذيري، اثرات خارجي، وقفه تفكيك

باالتر ه مبادله ي و هزينخارج  تر پيامد باالتر به معني ارزيابي سخت β. شود فته ميگر نظر 
يافته  ها و ابزارهاي نويني دست  در اثر پيشرفت فناوري به روش 3).2013 ،كان (مك باشد مي

                                                            
   .اند به يك نرمال شده. زمان و مكان 1

2. Marginal Transaction Costs 
ها،  چراكه اثرگذاري برخي از اين عوامل بر آن ،كاهش را متفاوت فرض كرديمه مبادله و هزينه بر هزينمؤثر عوامل فيزيكي . 3

 تواند براي هر طرف متفاوت باشد. برخالف جهت هم است و نيز مي
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هاي  مثال استفاده از دستگاه طور بهخواهد شد.   در زمان و هزينه جويي صرفهكه منجر به  شود مي
هاي  ارتباطي جديد مانند رسانه هاي فناوريهوشمند براي پايش بر انتشار آلودگي و يا استفاده از 

  انجامد. مبادله ميه به كاهش هزين ،مذاكرهه زمان و اجراي جلس براي تنظيم 1اجتماعي
Tبنابراين  = T (e,β , ε, θ) مبادله هر بنگاه ه . هزينباشد ميTC  ضرب حاصلاز 	T در

TCشود  سطح توليد هر بنگاه حاصل مي = y Tدر نتيجه خواهيم داشت .:  
  TC = TC (y , e, β , ε, θ).		 

MTC :شود زير فرض مي صورت بهنهايي مبادله براي هر بنگاه در حالت خطي ه تابع هزين = H (ε)L (θ)β y e− ee − e 													B	بنگاه	با	مالكيت	حق		(5)	 MTC = H (ε)L (θ)β y e − ee − e 											A	بنگاه	با	مالكيت	حق				(6)		 βi>0,	θ≥0	,	ε≥0,	e0≤e≤e1	,H3(0)>0,	L2(0)>0, ∂H3∂ε <0,	 ∂L2∂θ <0					 H (ε)  وL (θ)، نهايي مبادله ه توابع اثر فناوري و كيفيت نهادي بر هزين به ترتيب
 . باشند مي

  مبادله مثبته هزين در نظر گرفتنكوز با ه گسترش قضي -2-3-3
ابتدا اينكه به شكل مانعي براي ورود بازيگران به  ؛هزينه مبادله دو وجه دارددر نظر گرفتن 
مبادله و ه ها بر اساس انتظاري كه از هزين كند. بدين ترتيب كه هر يك از بنگاه مذاكره عمل مي

اين موضوع مشابه  ،گيري خواهد كرد در مورد ورود به ميز مذاكره تصميم ،خويش دارده آورد
كوزي ه ) در مورد مشاركت داوطلبانه در روش مذاكر2000بحثي است كه ديگزيت و اولسون (

كنند در مواردي  برند و استدالل مي مبادله صفر پيش ميه بحث خود را با فرض هزينها  آن دارند.
كاالي عمومي، احتمال بروز ه هاي بزرگ باشد و يا براي تهي خارجي در گروه  كه وجود پيامد

را به فكر سواري مجاني و  2يي وجود دارد، زيرا قيد داوطلبانه بودن، هر يك از منتفعانناكارا
(يعني  فقط براي دو نفرخارجي   دهد. اگرچه در اين مطالعه پيامد حضور نيافتن در توافق سوق مي

تواند به مانند  مبادله ميه ولي هزين شود، فته ميگر و يك آلوده شونده) در نظر گر تنها يك آلوده

                                                            
1. Social media 
2. Beneficiaries 
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كاهد و در  كل ميه دوم اينكه هزينه مبادله از آورد سدي بر سر راه ورود به مذاكره عمل كند.
  خواهد شد.  تعادل بهينه اجتماعيه يي نقطجا جابه نتيجه سبب

 :شود باشد بيان مي كوز ميه قضي اي از اصالح شدهه زير كه نسخه اين موارد در قالب قضي
تر از  مبادله بيشه بيني شد پيشه اد عقاليي، اگر حق مالكيت تعريف شده باشد و آوردبراي افر

  .استآنگاه كارايي هميشه برقرار  ،آن باشده بيني شد پيشه هزين
شك تعريفي كه از حقوق  بي ،مبادله مثبت استه چون هزين الزم به يادآوري است كه

 طور به) با عنوان حقوق مالكيت 2000متفاوت از تعريفي است كه مدما و زرب ( شود، ميمالكيت 
داشتن اطالعات  پايهكوز مطرح كرده است، چرا كه اين تعريف بر ه در قضي 1كامل مشخص شده

بنابراين تعريف ما از حقوق مالكيت بر مبناي شرايطي  ،صفر استوار استه مبادله كامل و هزين
كامل وجود  طور بهاست كه در آن به شرط صرف زمان و پرداخت هزينه، امكان كسب اطالعات 

 دارد. 

  اثبات قضيه
  (آلوده شونده) Bحق مالكيت با بنگاه 

براي مقدار  توانند با مذاكره، گاه مي اگر تصميم هر دو بنگاه ورود به ميز مذاكره باشد آن
بار با لحاظ  كوز را اينه ساز در قضي ها رفتار بيشينه هريك از بنگاه به تفاهم برسند. مشخصي از 

كه دسترسي به اطالعات آزاد است  شدهمبادله دنبال خواهند كرد. با توجه به اينكه فرض ه هزين
داند كه بايد  مي  Aنگاهمبادله يكديگر نيز اطالع كامل دارند، اكنون به و طرفين نسبت به هزين

به آن پرداخت كند.   Bتحميل شده بر بنگاهه مبادله مجموع خسارت و هزينه حداقل به انداز
تعادل ه را به تفاهم و انعقاد قرارداد در نقطها  آن خويش، سودها براي بيشينه كردن  بنگاه  تصميم e .سوق خواهد داد ،  max MACde − MTC 	de− Q 

s. t.				Q ≥ MDde	+ MTC 	de 

Qبا قرار دادن  = MDde	 + MTC 	de خواهيم داشت:  
)7(  MAC(e ) = MD(e ) + MTC(e )														 

                                                            
1. Fully specified property rights 
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تر از  بيش ،انتشاره بهين  شود، در اين حالت نقطه ) مشاهده مي3در شكل ( كهطور همان
اصالح ه بنابراين قضي، باشد B كوز و متفاوت از زماني است كه حق مالكيت با بنگاه ه تعادل قضي

ولي  ،آمده كارا هستنددست  به. نقاط تعادلي شود مياثبات  ،مثبته مبادله كوز با وجود هزينه شد
بر كارايي، فناوري و كيفيت  مؤثرباشند. از بين عوامل  كوز بهترين دوم ميه نسبت به تعادل قضي

هاي  براي دولت برخوردار است و مابقي عوامل مربوط به ويژگي گذاري سياستنهادي از داللت 
 ررسيجاي ندارند. در ادامه به ب گذاري سياسته كه در حوز ،فيزيكي مسئله و طرفين درگير است

  .شود پرداخته مي ر آلودگي و نيز كارايي تغيير اين عوامل بر نقاط تعادلي انتشا تأثير

  هاي پژوهش يافته - 3
  يابد؟ آيا با پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي، انتشار آلودگي كاهش مي -3-1

اين طور است يابد و ممكن  مبادله كاهش ميه كيفيت نهادي هزين ،با پيشرفت فناوري و بهبود
مشتق جزئي ه ولي بر اساس مدل و با محاسب ،د كه نتيجه آن هميشه كاهش آلودگي باشدبرو

  باشد. مشاهده خواهد شد كه اين انتظار واقعي نمي eو  eنقاط تعادلي 
=  داريم: تعادل ه براي نقط ،شونده است حق مالكيت با آلوده كه هنگامي =

( ) + + 		 )13-1(      

∂e∂θ = ∂e∂Z ∂Z∂θ = e − e(1 + Z) HH kyμy − ∂L∂θL  

+ +                                                         )13-2(  

e با توجه به < e ،< 0 ،> 0 ،< 0 ،< > و 0 اگر حق  0
پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي هنگامي به كاهش آلودگي  ،شونده باشد مالكيت با آلوده

H هاي شوند كه شرط منجر مي − H ≥ Lو  0 − L ≥ ترتيب  به 0
 برقرار باشد.ها  آن براي

 داريم: ̂تعادل ه براي نقط ،شونده است حق مالكيت با آلوده كه هنگاميو 

)14-1( = = ( ) + (β y + β y ) 
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)19-2( 

)20-1( 

)20-2( 

  كه در آن:
)18(  N = L 		  

Dحال بايد تغييرات  = e∗ − e  وD = e − e∗  نسبت به تغييراتε  وθ ي بررس
D∂ε∂  .شود مي  = 1(1 + F) − 1(1 + Z) 	(e − e ) kyL μy ∂H∂ε H − ∂H∂ε HH − e − e(1 + Z) βμ + β yμy  

		 
∂D∂θ = 1(1 + F) − 1(1 + Z) (e − e )HH kyμy − ∂L∂θL − 

( ) +  

Zبا توجه به  > F ،e < e ،< 0 ،> 0، < 0 ،< > و 0 0 
شرط بهبود كارايي براي پيشرفت فناوري  ،شونده است حق مالكيت با آلوده كه هنگامي H − H ≤ Lو براي بهبود كيفيت نهادي  0 − L ≤ D∂ε∂  .باشد مي 0 = 1(1 + M) − 1(1 + N)  (e − e )L +	 e − e(1 + M) Lky (β y + β y ) ∂H∂ε H − ∂H∂ε HH 				 

∂D∂θ = 1(1 +M) − 1(1 + N) (e − e ) HH μyky ∂L∂θ  + ( ) (β y + β y ) 			 
Mبا توجه به  > N، 2-20و  1-20در مورد عالمت  2-19و  1-19توان به مانند  نمي 

كاهش يا  ،خارجي ممكن است كارايي  هاي پيامد قضاوت كرد. به اين معني كه بسته به ويژگي
  افزايش بايد.

)19-1( 
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  ها داللت
دوم متفاوت خواهد بود و ه شروع مذاكره و تعادل بهينه . بسته به حق مالكيت اوليه، نقط1

زماني است كه حق  ) بيشتر ازeگر باشد ( ميزان انتشار آلودگي زماني كه حق مالكيت با آلوده
مبادله، تخصيص حق مالكيت اوليه ه بنابراين با وارد كردن هزين ،)eشونده است ( مالكيت با آلوده

 دوم مؤثر است. ه گر يا آلوده شونده) در تعيين تعادل بهين (به آلوده
انتشار  ،گر باشد . با پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي؛ هنگامي حق مالكيت با آلوده2

و  ≥شونده باشد و اگر  ولي اگر حق مالكيت با آلوده ،يابد آلودگي هميشه كاهش مي  تر كوچكنهايي كاهش ه فناوري و كيفيت نهادي بر هزين تأثير يعني نرخ رشد ،باشد ≥
  يابد. ودگي كاهش مينهايي مبادله باشد، انتشار آله بر هزينها  آن تأثير يا مساوي با نرخ رشد

 ،باشد ≤شونده است و اگر  هنگامي حق مالكيت با آلوده ،1-19. بر اساس 3
يا مساوي با نرخ رشد اثر  تر بزرگنهايي كاهش، ه پيشرفت فناوري بر هزين تأثير يعني نرخ رشد

  د.انجام نهايي مبادله باشد، پيشرفت فناوري به افزايش كارايي ميه آن بر هزين
باشد  ≤شونده است و اگر  ودهحق مالكيت با آل كه هنگامي ،2-19. با اساس 4

 يا مساوي با نرخ رشد تر بزرگنهايي كاهش، ه بهبود كيفيت نهادي بر هزين تأثير يعني نرخ رشد
 انجامد. نهايي مبادله باشد، بهبود كيفيت نهادي به افزايش كارايي ميه آن بر هزين تأثير

  آيا اولويتي در اعطاي حق مالكيت وجود دارد؟    -3-3
از بين عوامل اثرگذار بر توافق كوزي بر سر انتشار آلودگي، دو عامل فناوري و كيفيت نهادي 

براي دولت برخوردار هستند و مدل ارائه شده در اين  گذاري سياستچراكه از داللت  ،اهميت دارند
عامل بر ميزان انتشار و كارايي حاصل از توافق به روش  چگونه اين دو دهد كه ميمطالعه نشان 
توان  خواهيم به اين موضوع بپردازيم كه بر اساس مدل مذكور آيا مي گذارند. حال مي كوز اثر مي

هاي  ؟ بر اساس داللتدر نظر گرفتشونده  گر يا آلوده  ترجيحي در تخصيص حق مالكيت به آلوده
بسته به تخصيص حق مالكيت، رفتار انتشار  ،بود كيفيت نهاديبا پيشرفت فناوري و به ،4و  3، 2

اگرچه انتشار آلودگي  ،گر باشد آلودگي تعادلي و كارايي متفاوت است. اگر حق مالكيت با آلوده
توان داشت. ولي اگر حق مالكيت با آلوده  ولي در مورد كارايي قضاوتي نمي ،يابد كاهش مي
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پيشرفت فناوري و بهبود  تأثير ميزان انتشار آلودگي و نيز كارايي بستگي به بزرگي ،شونده باشد
 ،متفاوته نهايي مبادله دارد. اين نتيجه نهايي كاهش و تابع هزينه كيفيت نهادي بر تابع هزين

با تغيير در تخصيص حق مالكيت به بنگاه   ها بنگاهه مبادله تفاوت در رفتار توابع هزين دليل به
شونده است. در يك حالت اما هر دو هدف يعني كاهش آلودگي و افزايش كارايي  گر يا آلوده دهآلو

براي فهم بهتر توابع  .باشد مي =و  =هميشه برقرار و آن  H (ε) = H (ε) = ،L (θ) = L (θ) Hو  = (ε) = 1 + θ  را در نظر
 كنيم. در مورد اي پارامترهاي مسئله ترسيم ميرا به ازاي مقادير فرضي بر Dو  Dگيريم و  مي
بين ه كنيم و فاصل ي ميگذار جاي  جز بهپارامترهاي مسئله ه پيشرفت فناوري، به ازاي هم تأثير

  كنيم.  نقاط تعادلي را به ازاي تغيير فناوري محاسبه مي
 

=اثر فناوري بر كارايي به ازاي مقادير فرضي . 5شكل  . , = . , =   = , =			 = . , = . , = . 				  
  

پارامترهاي مسئله ه بار به ازاي هم ، اينبهبود كيفيت نهادي تأثير همچنين براي بررسي
  كنيم. رسم مي θرا  نسبت به تغيير  Dو  Dكنيم و  ي ميگذار جاي θ جز به
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  كيفيت نهادي بر كارايي به ازاي مقادير فرضياثر  .6شكل 

 β = 0.006,β = 0.005, y = y   e = 50, e = 5000 ε = 0.04, k = 0.02,μ = 0.05 
همواره  D ،دهد كه با پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي نشان مي ،6و  5شكل 	 

تواند كاهشي  مي ازاي تغيير در مقدار پارامترها صعودي مقعر است؛ يعني به Dولي  ،كاهشي است
يكساني از پيشرفت فناوري و  تأثير مبادلهه كاهش و هزينه توابع هزينكه  شود. بنابراين هنگامي
همواره افزايش  ،كارايي ،آورند و حق مالكيت با آلوده شونده باشددست  بهبهبود كيفيت نهادي 

 تأثير ،يابد. به بيان ديگر اگر در جهتي حركت كنيم كه رشد فناوري و بهبود كيفيت نهادي مي
در اين صورت اولويت با تخصيص حق  ،هاي اقتصادي داشته باشند بخشه يكساني بر هم
 يابد. كاهش و كارايي بهبود مي ،چراكه پيوسته آلودگيباشد، شونده  مالكيت به آلوده

ريز اجتماعي  شود كه براي دولت يا يك برنامه اين نتيجه زماني مفيد واقع مي ور كليط به
فناوري و  اثرگذارييك مزيت اطالعاتي قائل شويم. اگر دولت بتواند به اطالعاتي در مورد شكل 

بازاري ه بيني كند كه در مبادل پيش ،تواند هاي اقتصادي دست يابد، مي ي بر مجموعه كيفيت نهاد
يابد و در صورت  خارجي، در كجا و در چه زماني آلودگي افزايش و يا كارايي كاهش مي  هاي دپيام

هاي  تواند از طريق تغيير حق مالكيت باشد و يا از طريق روش لزوم مداخله كند. اين مداخله مي
 غيربازاري يعني قانون (استاندارد) و تعيين ماليات پيگويي باشد.

 گيري نتيجه - 5

دولت از طريق ه ها در مورد لزوم مداخل اقتصادانه در زمان انتشار، اصول پذيرفته شدكوز ه قضي
ولي دستاورد  ه،خارجي را به چالش كشاند  هاي پيامده پيگويي براي حل مسئله و ياران  ماليات

كه كوز در دوسوم انتهايي  چنان ،مبادله بوده استه معرفي هزين 1960ه اصلي كار كوز در مقال
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مبادله صفر ه جايي كه در آن هزين ه است،كوز را با دنياي واقعي بسط و تعديل كرده قضيمقاله، 
به اين ترتيب كه براي  باشد، ميمبادله ه نيست. در نگاه كوز معيار انتخاب سياست مناسب، هزين

مبادالتي، معيار انتخاب سياست ه هزينه خارجي مشخص با منافع كل معين؛ مقايس  يك پيامد
ه ين چالشي بوده كه قضيتر مهمصفر همواره ه مبادله خواهد بود. از اين منظر فرض هزينمناسب 

مدلي ه ارائ ،در اين مطالعه نشان داده شد آنچه. باشد با دنياي واقعي با آن روبرو ميكوز در مواجه 
ه كه چگون اده شودتا نشان دبوده مبادله مثبته كوز با هزينه اي از قضي اصالح شدهه براي نسخ

  نقش ايفا كند. ،بازاريه تواند در فراهم آوردن شرايط انجام مبادل مي  دولت
امكان  ،مثبته مبادله د كه به مانند برخي ديگر از مطالعات، حتي با هزينده مينتايج نشان 

بسته  ،كوزه خارجي وجود دارد و برخالف قضي  هاي انجام مبادالت بازاري براي حل مشكل پيامد
بيانگر اهميت باالي نقش  ،وليه، نقطه تعادل متفاوت خواهد بود. همچنين نتايجبه حق مالكيت ا

نا اطميناني  سوخارجي به روش كوز است. از يك   پيامده كيفيت نهادي يك كشور در حل مسئل
خارجي   پيامده شود تا طرفين درگير در مسئل ناشي از بستر نهادي نامناسب ممكن است سبب 

دليل اصلي اينكه بسياري از موضوعات  حقيقتمذاكره نداشته باشند. در تمايلي براي ورود به 
شوند،  هرگز وارد فرآيند مذاكره نمي ،شود آن است كه افراد خارجي از راه مذاكره حل نمي  پيامد

مورد  سودهاي مذاكره و اجراي قرارداد را با توجه به بستر نهادي جامعه، بيشتر از  چراكه هزينه
حل نشده باقي ه مناقش صورت بهكنند. چنين مواردي، يا  بيني مي ناقشه پيشانتظار از حل م

ها با  بنگاه ،اگر مذاكره آغاز شود ديگر سوياز شود.  ماند و يا در صورت اهميت، دولت وارد مي مي
دوم به تفاهم خواهند رسيد و بار ديگر كيفيت ه بهينه خويش در نقط سودهدف بيشينه كردن 

بايست نقش  ها مي بنابراين دولت ،خواهد بود مؤثربستر نهادي جامعه در تعيين محل اين نقطه 
خارجي به روش كوزي و تسهيل مبادالت بازاري از طريق   پيامده خود را در حل مسئل

ه ديگر اينكه با وجود هزينه د. نتيجگذاري در رشد فناوري ايفا كنن هاي نهادي و سرمايه نوآوري
توان انتظار داشت كه با قرار گرفتن يك كشور در مسير پيشرفت فناوري و  مثبت، نميه مبادل

انجامد.  بازاري هميشه به كاهش انتشار آلودگي و افزايش كارايي ميه بهبود كيفيت نهادي، مبادل
  هاي پيامد يابد و بسته به ويژگي ميكاهش  ،آلودگي ،گر باشد حق مالكيت با آلوده كه هنگامي

اگر آلوده شونده صاحب حق مالكيت  ،يابد. از سوي ديگر خارجي، كارايي افزايش يا كاهش مي
كاهش آلودگي از پيشرفت فناوري و بهبود كيفيت نهادي بيشتر از سهم ه باشد و سهم هزين

اين دو سهم برابر  كه هنگامي يابد و افزايش ولي كارايي بهبود مي ،مبادله باشد، آلودگيه هزين
يابد. اگر اين امكان براي دولت باشد تا به  كاهش و هم كارايي بهبود مي ،هم آلودگي ،باشند

هاي مختلف اقتصادي  فناوري و كيفيت نهادي بر بخش اثرگذارياطالعاتي در مورد چگونگي 
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هم از نظر كارايي اقتصادي تواند مسير حركت بازار را هم از نظر انتشار آلودگي و  دست يابد، مي
  و در صورت لزوم مداخله كند.  كرده بيني  پيش
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