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 و همکاران   یاضیفرشته ر 119

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اصول حاکم بر رقابت سالم با حفظ  یحقوق لیتحل

 ینید یقواعد و آموزه ها
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 3عطاشنه منصور

 رانیقشم، ا ،یگروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد
 چمران اهواز. دیدانشگاه شه ار،ی/ استاد

 
 چکیده

 دارد مشروط بر یدر بازار و نظام اقتصاد یدیمف اریرقابت آثار بس
 یریافراد و جلوگ ینیحقوق د تیو رعا یاسالم یآموزه ها تیرعا

ام رقابت را در بازار و نظ یآنکه بتوان به درست یحق. برا عییاز تض
الم رقابت س نیدر ع یبه اصول اسالم ستیبا یحاکم نمود، م یاقتصاد

خ آن پاس افتنیمقاله به دنبال  نیکه ا یداشت. پرسش مهم ژهیتوجه و
 و ستیاست که اصول حاکم بر حقوق رقابت سالم چ نیباشد، ا یم

اصول شامل  نیگردد؟ ا تیرعا دیبا ینید یها یچه قواعد و آمرزها
ق تواف تیدو اصل عبارتند از اصل ممنوع نیشوند. ا یم یدو اصل کل

فاده سو است تیو اصل ممنوع ینیدبا رقابت سالم با حفظ قواعد  ریمغا
د. گرد یم ینیبرتر که منجر به نقض قواعد د یاقتصاد تیاز موقع

چالش عمده  با سه یاقتصاد ستمیاجرا شدن در س یدو اصل برا نیا
 یچالش سازمان ،یتیریسه چالش عبارتند از چالش مد نیمواجهند. ا

 یو اسالم یلمع یمقاله ابتدا بررس نی. هدف از انجام ایو چالش قانون
است و در گام دوم،  ینیحقوق حاکم بر رقابت سالم با حفظ قواعد د

برداشتن چالش ها و موانع اجرا شدن  انیبر از م یارائه راه حل عمل
ش مقاله با رو نیا یاقتصاد ستمیدر رقابت بر بازار و س ینیقواعد د

 هت کاس دهیرس جهینت نیانجام شده و در انتها به ا یفیتوص یلیتحل
ا اصول آن تنها ب یساز ادهیو پ یاقتصاد ستمیاجرا شدن رقابت در س
 در رشد و یمهم ریتواند تأث یو م نیتضم ینیحفظ قواعد و اصول د

و حتظ اخالق و سالمت جامعه داشته باشد،  یاقتصاد مل عیتوسعه سر
هدف به  نیکه چالش ها و موانع آن مرتفع شود، ا یتا زمان کنیل

 دست نخواهد آمد.
 

 .یبازار، چالش، رقابت، نظام اقتصاد ران،یا: کلیدی یها واژه
 

 15/01/1400تاریخ دریافت: 
 30/02/1400تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولmrs4272@yahoo.com 
 

 مقدمه
در جهان امروز، روابط اشخاص آنقدر پیچیده و بعضاً مبهم شده 
است که تعریف چهارچوب دقیق و منظمی برای این روابط، امری 

ای برای عدم توان این دشواری را دستمایهنماید. لیکن نمیدشوار می
روابط بشری قرار داد. در هر صورت بشر برای انواع روابط انتظام در 
بایست چهارچوب و قواعد مشخصی داشته باشد؛ چه آنکه خود می

شود. در غیر اینصورت، قانون جنگل بر جوامع بشری حاکم می
 ترتر بر موجودات ضعیفمبرهن است که در جنگل، موجودات قوی

دهند. حیات خود قرار می ای برای ادامهمسلط شده و آنها را وسیله
ترها نتوانند ضعفا را بر همین اساس در جوامع بشری برای آنکه قوی

بایست برای ای برای استمرار حیات خود قرار دهند، میوسیله
ای منسجم و منظم در نظر گرفته شود، که برقراری روابط، شبکه

همه افراد بشر در سطحی برابر و به دور از تنش و زورگویی به 
بایست توسط حیات خود، ادامه دهند. این شبکه منظم روابط می

وضع قوانین و مقررات مختلف، مدیریت شود، زیرا عدم مدیریت 
ه ای بهای عدیدهروابط توسط قوانین، عمالً سردرگمی و پیچیدگی

 دنبال خوهد داشت. 
ط کنند، گاه روابها گاه با یکدیگر روابط اجتماعی برقرار میانسان

ی و در مواردی روابط ورزشی یا انواع دیگری از روابط را فرهنگ
ها روابط نمایند. در میان انواع روابط بین انسانمیان خود حاکم می

ا با هترین روابطی است که انسانتجاری از مهمترین و البته حساس
کنند. این نوع روابط بدان جهت از اهمیت و یکدیگر برقرار می

تواند استمرار حیات بشر ه به نوعی میحساسیت برخوردار است ک
ها در را تضمین نماید. در روابط تجاری، تجار انواع مایحتاح انسان

نمایند و این امر، نه تنها زندگی را تمامی نقاط زمین را تأمین می
نماید بلکه وجود مقادیر قابل توجهی از ها تسهیل میبرای انسان

ود، اشخاص بسیاری ترغیب شمنافع مادی در روابط تجاری سبب می
شوند که در این حوزه ورود نمایند. بنابراین وضع قوانین و مقررات 
مناسب و کارآمد در حوزه تجارت، موضوعی مهم و دارای اولویت 

 باشد. می
در حوزه تجارت قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که هر کدام، 

ه ین قوانینی کشود. یکی از مهمترمتوجه بخشی از روابط تجاری می
در این ارتباط وضع شده و البته نسبت به سایر قواعد تجاری، سابقه 

 چندانی ندارد، قوانین مربوط به  رقابت در تجارت است. 
در عصر حاضر رقابت در تجارت به یک بحث حقوقی بدل شده که 
حقوقدانان بسیاری را واداشته تا در این زمینه به پژوهش و مطالعه 

برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که رقابت نوعی بپردازند. 
های فعالیت خود به سمت سیاست است، برای آنکه تجار در حوزه

تی، های رقابارتقاء کیفیت و گسترش خدمات پیش روند. در سیاست
های اقتصادی که در بازار از قدرت باالتری نسبت ها و بنگاهشرکت

شوند برای مراعات حقوق می به رقبای خود برخوردارند، ملزم
اقتصادی رقبا، خود را با شرایط ایجابی بازار هماهنگ نمایند. این 

شود و این موضوع در نهایت منجر به تعدیل و برابری در بازار می
تعدیل دستاوردی جز افزایش کیفیت تجارت نخواهد داشت. افزایش 
 کیفیت تجارت نیز خود را به صورت ارتقاء خدمات تجاری و

دهد. جان ویکر در مقاله کاهش قیمت محصوالت نهایی، نشان می
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از بحث  یکی»گوید: می« های رقابت و حقوق معنویسیاست»
 هاست ک نیرقابت ا یکنون یهااستیها در سپرسش نیزتریبرانگ

 بازار را ملزم کند قدرتمندشرکت  کی دیبا یچه زمان قانون رقابت
کند؟  میخود تقس یرا با رقبا یعنوم تیمالک ژهیخود، به و ییکه دارا

( این بدان معناست 1« )؟یطیبه عرضه  با چه شرا ازیو در صورت ن
-های قدرتمند را وادار میکه سیاست رقابتی در بازار ابتدا شرکت

سازد که قدرت اقتصادی خود را با سایر رقبا به اشتراک گذارند و 
ذاری گاین اشتراکدر گام دوم شرایط را به نوعی در نظر بگیرند که 

ای را تأمین نماید. این منافع سه جانه شامل به نوعی منافع سه جانبه
 تر و در نهایت منافعهای قدرتمند، منافع رقبای ضعیفمنافع شرکت

 بردشیپ یحقوق رقابت، ابزار اصل، برا»شود. اساساً کننده میمصرف 
حقق دنبال ت ( طبیعتاً سیاست رقابتی نیز به2«. )رقابت، است استیس

منافع سه جانبه مذکور است. حال باید گفت، برای آنکه این سه 
منفعت در بازار تأمین شود و سیاست رقابتی به نوعی رسالت خود 

بایست تجار اصولی را رعایت کنند، که را به درستی ایفا نماید، می
شود، تحت عنوان اصول حاکم بر حقوق رقابت در ادامه تالش می

 بررسی قرار گیرد. مورد بحث و 

رقابت به تمامی مزایا و محاسنی که دارد، در سیستم حقوقی ایران با 
ها را در سه دسته عمده ها و معظالتی مواجه است. این چالشچالش

های توان مورد بررسی قرار داد. این سه دسته عبارتند از: چالشمی
وم های قانونی. در بخش دهای سازمانی و چالشمدیریتی، چالش

گیرد. البته ها مورد بررسی و تحلیل قرار میمقاله حاضر این چالش
های آن در قبل از بحث در رابطه با اصول حقوق رقابت و چالش

شود تا حقوق ایران، چهارچوبی از مفهوم حقوقی رقابت آورده می
تر و از قابلیت پذیرش بیشتری برخوردار درک اصول حاکم، مفهومی

 باشد.
 

 رقابت مفهوم حقوقی
مفهوم رقابت چه از نظر حقوقی و چه از نظر اقتصادی، اساساً در 

یابد. به عبارت دیگر تا زمانی که بازاری نباشد، رقابت بازار نسج می
یابد. بنابراین برای آنکه بتوان به خوبی به عمق مفهوم نیز مفهوم نمی

 بایست چهارچوب بازار را شناسایی نمود.رقابت پی برد، ابتدا می
 دارانیاز خر یابازار به مجموعه»گوید: کاتلر در تعریف بازار می

(. در تعریف 3«. )شودیخدمت اطالق م ایکاال  کیبالقوه و بالفعل 
 یازهاین نیتریاز اصل یکیمبادله، »دیگری از بازار اینگونه بیان شده: 

یاست که امکان مبادله را فراهم م یبشر بوده و هست و بازار نهاد
در دست مجموع  نیمع یاعبارت است از منطقه اصطالحاً بازار «کند
ر که د ییو عرضه و تقاضا شیخاص که به تناسب حرفه خو یافراد

 (.4) .کنندیداد و ستد م -یگروه ای تنهاییبه–جامعه وجود دارد 
در  یضد رقابت یهاساز بروز رفتار نهیعنوان زم قدرت بازار به

. شودیم جادیو ادغام در بازار ا ی، تبانمسلّط تیموقع رینظ یموارد
ا ر یمؤسسه تجار کیاست که  یتیمسلط موقع تیمنظور از موقع

مستقل ملموس در مقابل رقبا و  یهاتا با انجام رفتار سازدیقادر م
در حفظ رقابت مؤثر در بازار مربوط  ندگان،کنو مصرف انیمشتر
مسلط،  تیکه موقع افتیدر توانیم بیترت نی( به ا5کند.) جادیمانع ا

 است که دو جنبة بارز دارد:« قدرت عمل» ینوع

 ریدر سا تواندیمسلّط م تیّ موقع ی( جنبة مثبت: مؤسسة دارا1
 باشد. رگذاریبازار تأث یمؤسسات و فعاالن اقتصاد

رقبا  ریعملکرد سا ریاز تأث تواندی: مؤسسة مزبور می( جنبة سلب2 
 (6) در امان باشد.

 فیاروپا در توص ةیحقوق رقابت در اتحاد رکنندگانیاز تفس یاهعد
نشانگر  توانیاند که وجود دو مؤلفه را مدو جنبة مذکور گفته

باال  اریاز سهم بس یبرخوردار یکیمسلّط دانست:  تیّوجود موقع
از امکان  یبرخوردار یگریمشخص و د یمدّت زمان کی یبرا

 یگرید انیمسلّط ب تیوقعم قتی( در حق7در بازار.)« عمل یآزاد»
که در علم اقتصاد  «یقدرت انحصار» ای« قدرت بازار»است از مفهوم 

طور مسلّط به تیموقع ای. قدرت بازار ردیگیمورد استفاده قرار م
 (8با مفهوم سهم بازار مورد استفاده مرتبط است.) میمستق

شود  یابیارز یچه عوامل ةیبر پا تیموقع نیبرتر کهنیاز ا نظرصرف
بازار  ایبه منابع عرضه  یدسترس ،یسهم بازار، قدرت مال رینظ یعوامل

 یهاوجود سد گر،ید یهابا مؤسسه یبازرگان یهایفروش، همبستگ
 یبازارها، توانمند نیها به امؤسسه ریورود سا یبرا یحقوق ای یعمل
 یخدمات بازرگان ایمؤسسه به کاالها  یتقاضا ایعرضه  لیدتب یبرا
 مسلّط مؤثرند. تیموقع یریگدر شکل گرید

 یتیمسلّط، موقع تیکه مراد از موقع شودیمعلوم م بیترت نیا به
دگان کنناست که در آن مؤسسه بدون در نظر گرفتن واکنش مصرف

 (.9) کندیم تیو فعال یریگمیدر بازار تصم شیرقبا ای

 مطالب بیان شده، تعریفی اقتصادی از مفهوم رقابت است که این
گیرد. حال مفهوم در بازار که بازوی اجرایی اقتصاد است، شکل می

با توجه به این مطالب در تعریف حقوقی رقابت باید بیان داشت: 
حقوق رقابت به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر مسابقة عوامل »

خش بازار، ب کیاز  یقسمت ظحف ای گرفتن به دست یبرا یاقتصاد
شود که (. بنابراین روشن می10) «.است یمهم، از حقوق اقتصاد

هایی برای ایجاد ها و واکنشمفهوم اقتصادی رقابت حاکی از کنش
شرایط اقتصادی برابر برای همه فعالین در بازار است و مفهوم حقوقی 

-ها و واکنشرقابت حاکی از قواعد و مقرراتی است که بر این کنش

کند. کارکرد این ها نظارت داشته و به نوعی آنها را مدیریت می
دهد تا به یامکان م یعموم یبه قوا» قواعد و مقررات این است که

 یاهاستیو س باشند رگذاریتأث یاقتصاد طیبر مح یمدآنحو کار
(.  در جایی دیگر درباره کارکرد و 10«. )را تحقق بخشند یاقتصاد

حقوق رقابت به منظور حفظ »فایده قواعد حقوق رقابت گفته شده: 
رفاه  شیو افزا یاقتصاد ییاز کارآ تیه رقابت جهت حماو توسع
 (.11« )شده است جادیا کننده مصرف

 
 اصول حاکم بر رقابت

چنانچه گذشت، رقابت، چهارچوبی است که در قالب آن بازار بر  
ای را تأمین نماید شود که منافع سه جانبهاساس شرایطی تنظیم می

تر و منافع فعاالن ضعیفکه شامل منافع فعاالن قدرتمند، منافع 
باشد. حال باید گفت برای اینکه این چهارچوب کنندگان میمصرف

بایست اصول و شکل بگیرد و این منافع سه جانبه، حاصل آید، می
قواعدی را در بازار حاکم نمود که اصطالحاً به اصول حاکم بر 

. شوندشوند. این اصول در دو دسته عمده تقسیم میرقابت نامیده می
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 و همکاران   یاضیفرشته ر 121

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اول، اصل عدم توافق مغایر با رقابت؛ دوم اصل عدم سوآستفاده از 
موقعیت مسلط. این دو اصل در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار 

 گیرند.می
 

 اصل ممنوعیت توافق مغایر با رقابت
اگر بنا باشد، همه فعالین اقتصادی با یکدیگر رقابت سالم داشته 

رفته شود. شرط نخست اینکه، باشند، دو شرط لزوماً باید درنظر گ
فضای رقابت برای همه فعالین یکسان باشد. یعنی فعالین اقتصادی در 

ی ایک شرایط برابر و مساوی رقابت کنند؛ نه اینکه شرایط به گونه
تری به بازار مصرف باشد که مثالً برخی از فعالین دسترسی سهل

یب ین ترتداشته باشند و برخی دیگری دسترسی دشوارتر. یا به هم
های رقابت. در این صورت رقابت از شرایط سالم و در سایر زمینه

شرط دوم نیز این است که رقابت باید (. 12)شودمفید خود خارج می
به نحوی باشد که منافع دوطرفه را فراهم کند. مقصود از منافع 

ندگان کندوطرفه منافع فعالین اقتصادی از یک طرف و منافع مصرف
است. این اصل مشعر بر همین موضوع است. به این  از طرف دیگر

توانند، توافقی نمایند که از طرفی آن معنا که فعالین اقتصادی نمی
دسته از فعالین اقتصادی که به این توافق نپیوندند را در تنگنا قرار 
دهد و از عرصه رقابت خارج سازد و از طرفی دیگر فعالین را بر 

-ننده، متفق و متحد سازد و مصرفکامر تحمیل شرایط بر مصرف

اشکال (. 13)ای نداشته باشد، جز پذیرفتن شرایط تحمیلیکننده، چاره
 از: سازش و ادغام. رتندمختلف توافق مغایر با رقابت، عبا

 
 سازش

معنای لغوی سازش، سازگاری و هماهنگی در انجام کاری است. 
معنای لغوی آن (. این واژه در معنای حقوقی نیز کم و بیش با 14)

یکسان است و به معنای هماهنگی برای انجام کاری که ضد رقابت 
سازش نخستین شکل توافق مغایر با رقابت است. شود. باشد، معنا می

مقصود از سازش، هرگونه قرارداد، »در مفهوم سازش گفته شده: 
عم از گردد، اتوافق یا تفاهمی است که بین دو یا چند بنگاه اتخاذ می

(. برخی حتی از این نیز پا را 15) «که توافق کتبی باشد یا شفاهیاین
چنانچه توافق صرفاً جنبة اخالقی داشته، »اند: فراتر گذاشته و گفته

های توافق باشد، اگرچه هیچ گونه اثر مّتکی به حسن نّیت طرف
های ممنوع قرار آور قانونی نداشته باشد  باز هم در زمرة توافقالزام
(. بر این اساس باید گفت، سازش، آن موضوعی است 7. )«گیردمی

رسند. البته لزومًا های اقتصادی بر سر آن به توافق میکه بنگاه
اینگونه نیست که هر سازشی مغایر با حقوق رقابت باشد؛ بلکه آن 

-ای حقوق مصرفسازشی مغایر با حقوق رقابت است که به گونه

 اند را مخدوشسازش نپیوستهکننده یا حقوق سایر فعالینی که به 
سازد. مثل سازش بر سر ارائه کاال یا خدمات با قیمتی مشخص. برخی 

ها مثل سازش بر سر مکانی خاص برای عرضه کاال یا خدمات، سازش
تأثیر چندانی بر حقوق رقابت ندارد. به طور کلی آن سازشی ممنوع 

ش است که با هدف اخالل در رقابت صورت گیرد و چنانچه ساز
الیحه  4ماده (. 16د )اخاللی در رقابت ایجاد نکند، ممنوعیتی ندار

هرگونه تبانی از طریق »گوید: قانون رقابت در این ارتباط می
قرارداد، یا تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی یا شفاهی( بین اشخاص 

که هدف آن ممانعت، محدودیت یا اخالل در رقابت باشد، ممنوع 
گوید: نون تسهیل رقابت و منع انحصار نیز میقا 44ماده «. است

هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبی، »
الکترونیکی، شفاهی و یا عملی( بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر 
را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخالل در رقابت 

 باشد ممنوع است:
های خرید یا فروش کاال یا خدمت و نحوه ن قیمتمشخص کرد -1

 تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.
محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا  -2

 فروش کاال یا خدمت در بازار.
های آمیز در معامالت همسان به طرفتحمیل شرایط تبعیض -3

 تجاری
ه به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا ملزم کردن طرف معامل -4

 تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.
موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط  -5

های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی طرف
 ندارد.

 تقسیم یا تسهیم بازار کاال یا خدمت بین دو یا چند شخص. -6
ن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم محدود کرد -7

 به بازار.
ظور منهای کارگری و کارفرمایی بهقراردادهای میان تشکل :تبصره

 «.تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است
-ازششود آن دسته از سبر اساس این ماده باید گفت، ابتدائاً تأکید می

ت که مصادیق آن در این ماده هایی که مخل رقابت باشد ممنوع اس
-بیان شده است. در ثانی بند سوم ماده، اشاره به این دارد که سازش

کننده مطرح نیست، بلکه سازشی های ممنوع تنها در رابطه با مصرف
که حقوق سایر فعالین تجاری را هم مخدوش کند ممنوع است. که 

 این موضوع در سطور فوق نیز مورد اشاره قرار گرفت.
معاهدة اتحادیة اروپا )رُم( نیز به این موضوع پرداخته شده است. در 

موارد ذیل به دلیل آنکه »دارد: این معاهده مقرر می 81بند اول ماده 
باشند، ممنوع خواهند بود: تمامی مغایر با ایجاد بازار مشترک می

های صنفی و های اّتحادیههای تجاری، تصمیمهای بین مؤسسهتوافق
ای دسته جمعی و همسویی که به شرح مذکور در موارد هفعالیت
توانند تجارت بین کشورهای عضو را تحت تأثیر قرار داده و زیر می

دارای هدف یا اثر ممانعت کننده، محدودکننده یا مخرّب در رقابت 
  .(17) «در داخل بازار مشترک باشند... 

 
 ادغام
 مقصود»گوید: غام میالیحه قانون رقابت در تعریف اد 3ماده  10بند 

از ادغام، عمل حقوقی است که بر اساس آن، دو یا چند شرکت ضمن 
محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی ر ا 
تشکیل دهند یا یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی خود 

 «. در شرکت دیگر جذب شوند
در  است که یتیتمرکز معتقدند که موقع ایادغام  فیدر تعر یبرخ

ه خود را ب استقالل شوند ویم بیترک با هم یآن چند بنگاه اقتصاد
تجارت  واحد به تیریمد کیدهند و تحت یطور دائم از دست م
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ند که اگفته زیبا کارتل ن تمرکز تفاوت نیی. در تب(18)پردازندیم
یم جادیا فیتکل یاقتصاد یهابنگاه ایها شرکت یکارتل برا کی

 ایها شرکت یدر ساختار داخل یرییتغ تمرکز، که یکند در حال
 نامهنئیرسد که آیبه نظر م نیاست. با وجود ا یاقتصاد یهابنگاه

ماده  1حسب بند  رایاست، ز رفتهیرا پذ یترعام فیتعر 89/  4064
ر ادغام د عنوان به یدو بنگاه اقتصاد ختنیآم ایشدن  بیآن ترک 3

آن را  ایاستقالل خود را از دست بدهند  نکهیاعم از ا ،نظر گرفته
حقق ت یادغام در صورت ای تمرکز بند عمل ویحفظ کنند. به موجب ا

 :که ابدییم

 .دشون یکیبا هم بودند که قبالً مستقل  یچند بنگاه ایدو الف( 

بنگاه را دست دارند  کیچند شخص که کنترل حداقل  ای کب( ی
 یریگسهم واسطهخواه به  م،یرمستقیغ ای میچند بنگاه مستق کی ای

 کنترل گرید لهیهر وس ایانعقاد قرارداد  ،ییدارا دیخر ای هیدر سرما
چند بنگاه دیگر را به دست آورند.  ای کیاز  ییهاقسمت ایمجموع 

 نامه، به دست گرفتننییشود از نظر آیمعلوم م بیترت نیا به(. 19)
ن که ممک است تیهمها و امکان نظارت بر آنها واجد اکنترل بنگاه
سهام  دیخر ایآنها باشد  یحقوق تیشدن شخص یکی قیاست از طر

 ایباشد  میممکن است مستق کنترل نیآنها. همچن یهاییدارا ایآنها 
در  ونیسیاز آن. کم یبر بخش ایبر تمام بنگاه اعمال شود  م،یرمستقیغ

اه بنگ کیشده،  نییکنترل تع یکرده است برا یسع گزارش خود
ی اهگزارش گ نیارائه کند. حسب ا یاضابطه گرینسبت به بنگاه د

مورد نظر  یهادر بنگاه تیاست دارندگان سهام به حصه اقل ممکن
 یاشتراک نظارت کهی زمان ژهیداشته باشند. به و یاکننده نییکنترل تع
 ای أیدرحق ر ینوع نظارت از تساو نیها وجود دارد. ادر بنگاه

وجود حق اعتراض متعلق به  ای یریگمیدر ارکان تصم یندگینما
 (.20)شود. یم یمشترک ناش أیاعمال حق ر ای تیاقل

ه ادغام نامنئیمشترک تابع آ یهاتوان گفت بنگاهیطور خالصه م به
 یدارا یاقتصاد یهاباره بنگاهرد 1998دوم مارس  ادداشتیهستند. 

 یحاو لیکن شود،ینم یتلق یقانون اریمع کیتام گرچه  تیفعال
اره ب نیدر ا ونیسیکه کم استیی هاکیدر مورد تفک یمطالب مهم

اقل داند که حدیرا بنگاه مشترک م یبنگاه ونیسیکند. کمیاعمال م
تحت نظارت و کنترل باشد. کنترل و  گرید دو شرکت یاز سو

کند که الزم باشد یم دایمصداق پ یزمان زینظارت مشترک ن
مهم مربوط به  یهامیسس درباره تصمؤم یهااهبنگ ایسهامداران 

ی کیاه هر گ نیبنگاه مشترک تحت نظارت به توافق برسند. بنابرا
ق ح تیدارندگان سهام اقل ایکار باشد  نیسسان قادر به انجام اؤم از

 .اعتراض نداشته باشند، ادغام شکل نگرفته است

اشته باشد، تام د تیفعال یمشترک یاگر بنگاه اقتصاد ونیسینظر کم از
مشترک  بنگاهی شوند، اما در موواردیادغام محسوب م ایتمرکز 

سس را بدون ورود به ؤم یهابنگاه یکارکرد از کارکردها کیتنها 
مشترک و کمک  شنق بنگاه که یدر موارد ایکند یم فایبازار ا

 یمادر برا یهاتابع شرکت یبه طور کل ایکننده را بر عهده دارد 
ندارد. در مقابل  یادغام معن ای تمرکز محصوالت آنهاست، عیتوز

 یاسسسان اسؤم یکه برا یدر امور تیتبع لیبنگاه مشترک را به دل
-یمشمول تمرکز نم یفروختن یبه کاالها مربوط است مثل امور

 یموقت ای یماد یتیمزبور محدود تیکه تبع نیدانند، مشروط بر ا

مان مدت ز دیتام با تیفعال یبنگاه مشترک دارا نیبر ا عالوه باشد.
ست ا معتقد ونیسیکم بیترت نیادامه دهد. به ا تیرا به فعال ینیمع

 ستینامه ننئیبه استناد به آ یازیحالت ادغام، ن فیکه در مقام توص
 (.21)جست.  استناد بدان دیو فقط در عرصه رقابت با

که آن دست ادغام با باید گفت، هر ادغامی ممنوع نیست، بل البته
شود که موجب اخالل در بازار و رقابت گردد. ممنوعیت مواجه می

هیچ شخص »گوید: الیحه قانون رقابت در این زمینه می 7ماده 
ر های دیگها یا بنگاهحقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت

را به نحوی تملک کند که موجب اخالل رقابت در یک و یا چند 
چنانکه بیان شد، هر ادغامی ممنوع نیست. بلکه برخی «. گرددبازار 

ها دارای محاسنی نیز هستند که نه تنها موجب اخالل در از ادغام
توانند در صورت عملکرد درست و صحیح شوند بلکه میرقابت نمی

اگرچه ممکن است ادغام به سلطه »به رونق بازار کمک نیز بکنند. 
جاد اختالل در رقابت آزاد، موجب حذف بر بازار منجر شود و با ای

تی، تواند قدرت رقابدیگر رقبا گردد، این امتیاز مثبت را دارد که می
(. به 7«. )ها را تقویت نمایدگذاری و نوآوری شرکتتوان سرمایه

رسد، بهتر است به جای آنکه ادغام به طور کلی ممنوع شود، نظر می
ن صورت گیرد که عالوه بر ها با نظارت و در چهارچوب قانوادغام

کننده و خارج نساختن رقبا از میدان، مخدوش نکردن حقوق مصرف
ا، هبتواند شرایطی را فراهم ساز که با افزایش قدرت اقتصادی شرکت

ترین راه رسد، بهتأثیرات مثبتی در رونق بازار داشته باشد. به نظر می
دی فعالین اقتصا برای ادغام مثبت این است که شرایط ادغام برای همه

یکسان شود تا فعالین بتوانند آزادانه به یکدیگر ادغام شوند و با 
قدرت بیشتری به فعالیت اقتصادی خود، ادامه دهند. ادغام در صورتی 

ها شرایط و امکان ادغام را مضر و ممنوع است که برخی شرکت
 های همسانداشته باشند و بتوانند در شرایط آزاد با دیگر شرکت

غام شوند. در صورتی که شرایط و امکان ادغام برای برخی فراهم اد
 ها مضر به رقابت استباشد و برای دیگر فراهم نباشد، اینگونه ادغام

و بهتر است با ممنوعیت قانونی مواجه شود. در همین راستا برخی 
الیحه قانون  9ها قانونی و مجاز شمرده شده که در ماده از ادغام

 پردخته شده است.رقابت به آنها 
 

 اصل ممنوعیت سوءاستفاده از موقعیت اقتصادی مسلط
 میتقس یو جمع یتوان به دو دسته فردیمسلط را م تیمفهوم موقع

 نیاروپا چن یدادگستر وانیدر د یمسلط فرد تیقعوکرد. م یکرد
 82ماده  ای 86مسلط در بازار در ماده  تیموقع» شده است: میترس
 ادرق را یسسه تجارؤم کیاست که  یتیموقع ،به آن اشاره شده یفعل

مستقل ملموس در مقابل رقباء و  یسازد تا با انجام رفتارهایم
 در بازار مربوط ثرؤو مصرف کنندگان، در حفظ رقابت م انیمشتر

که در حقوق  افتیتوان دریم بیترت نیا به(. 13« )مانع ایجاد کند
است که دو جنبه  عمل قدرت یمسلط نوع تیاروپا، موقع هیاتحاد

 یسسه داراؤمعناست که م نیدارد. جنبه مثبت به ا یمثبت ومنف
ر بازا یسسات و فعاالن اقتصادؤم ریسا در تواندیمسلط م تیموقع

-یم سسه مزبورؤمعناست که م نیبه ا یباشد. جنبه سلب رگذاریثأت
-دهاساس ع نیرقباء در امان باشد. بر هم ریعملکرد سا ریثأت تواند از

دو  فیتوص اروپا در هیکنندگان حقوق رقابت در اتحادریاز تفس یا
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 و همکاران   یاضیفرشته ر 123

 1400 تابستان، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

توان نشانگر وجود یلفه را مؤاند که وجود دو مجنبه مذکور گفته
 یباال برا اریاز سهم بس یبرخورداری کیمسلط دانست؛  تیموقع

 یاز امکان آزاد یبرخوردار یگرید مشخص و یمدت زمان کی
است  یگرید انیمسلط ب تیموقع قتیحق در (.19) عمل در بازار.

که در علوم اقتصاد مورد  یقدرت انحصار ایاز مفهوم قدرت بازار 
 یه عواملچ هیبر پا تیموقع نیبرتر نکهینظر از ا صرف .است استفاده

 ابعمن به یدسترس ،یسهم بازار، قدرت مال رینظ یشود عوامل یابیارز
 گر،ید یهارکتبا ش یبازرگان یهایبازار فروش، همبستگ ایعرضه 

 نیها به اشرکت ریسا ورود یبرا یحقوق ای یعمل یوجود سودها
 ایشرکت به کاالها  یتقاضا ایعرضه  لیتبد یبرا یبازارها، توانمند

ثرند. ؤمسلط م تیموقع یریگشکل در گرید یخدمات بازرگان
مسلط  تیشود که مراد از موقعیمعلوم م بیترت نیبه ا(. 22)

شرکت بدون در نظرگرفتن و  ای سسهؤم است که در آن یتیموقع
-یم تیو فعال یریگمیدر بازار تصم یرقبا ایمصرف کنندگان  شاکن

مسلط عبارت است  تیتوان گفت که موقعیخالصه م طور کند. به
 انبه.ج کی ایطرفه  کیرفتار  ایثر ؤاز رقابت م یریاز قدرت جلوگ

مانند اصل قبل، هم مضر به  تواند بهرعایت نکردن این اصل نیز می
تر باشد و هم مضر به حال حقوق حال فعالین اقتصادی ضعیف

هایی که از موقعیت مسلط برخوردارند، کننده. زیرا، بنگاهمصرف
توانند با سوءاستفاده از موقعیت خود، رقبا را از میدان خارج می

های انحصاری تبدیل شوند و در این صورت کنند و خود به بنگاه
 ذیردها را بپکننده ناچار است، تمام شرایط تحمیلی این بنگاهمصرف

(23.) 

الیحه قانون رقابت در تعریف موقعیت مسلط اقتصادی  3ماده  9بند 
قتصادی مسلط، وضعیتی در بازار است که اوضعیت  »دارد: اشعار می

در آن، توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کاال یا خدمات 
این بنابر«. شرا یط قرارداد، در اختیار یک یا چند شخص قرار گیردیا 

موقعیت مسلط عالوه بر توانایی تعیین قیمت، توانایی مقدار و نحوه 
 دهد.عرضه کاال و خدمات را نیز در اختیار بنگاه مسلط قرار می

چنانچه گذشت یکی از آثار شوم این اصل، ایجاد انحصار است. 
تسلط، وضعیتی است که به موجب آن، یک مقصود از انحصار و »

تواند از رقابت مؤثر با رقبای خویش خودداری نموده، به بنگاه می
زمانی به  1(. انحصار15«. )ای مستقل عمل نمایدطور قابل مالحظه

گذار کنترل کافی آید که یک شخص ویژه یا یک سرمایهوجود می
ری برحسب اینکه داطور معنیروی تولید یا خدمتی خاص دارد و به

این در شود. )افراد دیگر باید به آن دسترسی داشته باشند تعیین می
کننده است که در آن تنها یک شخص روی تضاد با انحصار مصرف

بازار برای خریداری کاال یا خدمت کنترل دارد مربوط است و با 
بازار چندقطبی که در آن تعداد کمی از اشخاص تأثیر قابل توجهی 

کنند فرق دارد( انحصارها به فرآیندهایی که عت اعمال میروی صن
یک بنگاه سودهای مصرانه و سهم بزرگتری از بازار را نسبت به 

 شوند.حالت رقابت کامل دارند، ارجاع می
ست انحصار و موقعیت مسلط نیز به خودی خود ممنوع و گفتنی

قبیح نیست، بلکه آن موقعیت مسلط و انحصاری ممنوع است که 

_________________________________ 
1 monopoly 

اقتصادی دارنده آن شود. در نظام حقوقی  منجر به سوءاستفاده بنگاه
فرانسه، مصادیق سوء استفاده از وضعیت مسلط به دو دسته تقسیم 
شده است . در نوع نخست، سوءاستفادة  عملی غیر عادی است که با 
نظام حمایتی رقابتی هماهنگ نیست و سوء استفاده، در رفتار بنگاه 

یابد؛ مانند امتناع از فروش یا قطع لط ظهور میدارای موقعیت مسّ
ها در سطح بسیار باال. در نوع دوم، روابط تجاری یا تحمیل قیمت

 دهد؛ یعنیسوء استفاده عملی است که شرا یط رقابت را تغییر می
عمل سوءاستفاده گرایانه از اندک رقابتی که در بازار وجود دارد 

تواند با ه دارای موقعیت مسلط میکاهد. در مورد اخیر، بنگانیز می
های دیگر از بازار، به موقعیت مسلط خویش برتری حذف بنگاه

ها در سطح پایین، رقبایی را که دارای بخشد و فرضًا با تعیین قیمت
 (.24قدرت اقتصادی نیستند، مجبور به ترک بازار نماید. )

صادیق ترین مالیحه قانون رقابت، عمده 5ماده « ذ»به موجب بند 
 سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسّلط عبارت است از:

 . تعیین، حفظ یا تغییر نامتعارف قیمت کاال یا خدمات.1
 . تحمیل شرایط غیر منصفانة قراردادی.2
. تحدید مقدار عرضه و تقاضا به منظور افزایش یا کاهش قیمت 3

 بازار.
یا حذف  . ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید4

 های رقیب در یک فعالیت خاص.ها یا شرکتبنگاه
. مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا 5

 عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشند.
ها در صورتی که چنین وضعی به اخالل . تملک سرمایة شرکت6

 در رقابت منجر شود.
 
 پذیری بازار در ایرانپیش روی رقابت هایچالش -4

-ها و موانع عمده پیشدر این مبحث تالش بر آن است که چالش     

روی برقراری رقابت در بازارهای اقتصادی ایران مورد مطالعه قرار 
 گیرد.

 
 های مدیریتیچالش

، مطرح شده 2امروزه در علم مدیریت، مفهومی با عنوان توسعه پایدار
ی دارای ابعاد و از سوی دیگر حائز آثار متعددی است که از طرف

است. در ارتباط با ابعاد این مفهوم باید گفت، ابعاد آن عبارتند از: 
اجتماعی، -توسعه پایدار زیست محیطی، توسعه پایدار فرهنگی

توسعه پایدار اقتصادی و غیره. این مفهوم از چنان اهمیتی برخوردار 
گذارد. از جمله ابعاد قی بر جای میاست که در همه ابعاد، آثار عمی

بسیار مهم توسعه پایدار که اثری پایدار نیز به دنبال دارد، توسعه 
پایدار اقتصادی است. برای آنکه بتوان به درستی این بعد را بررسی 
 نمود، بهتر است ابتدا مفهوم و تعریف توسعه پایدار بیان شود. تعریف

 توسعه و زیست محیط جهانی کمیسیون اساس بر پایدار توسعه
 نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه»: عبارت است از (1987)

-نیازهای تامین در را آینده هاینسل توانایی اینکه بدون را حال زمان

 .(25« )کند فراهم اندازد، مخاطره به شان

2 Sustainable development 
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در تحقیقی که در دانشگاه صنعتی شریف در ارتباط با مفهوم توسعه 
شود: نجام شده، اینگونه به اهمیت این مفهوم اشاره میپایدار، ا

 محیط منفی پیامدهای واسطه به که است پایدار مفهومی توسعه»
 یاقتصاد جانبه یک توسعه رویکردهای از ناشی اجتماعی و زیستی

 یشرفت،پ و رشد مفهوم به بشر نگرش تغییر و صنعتی انقالب از بعد
 ه،توسع به جدید نگاهی با که دارد تالش مفهوم این. استآمده پدید

 و جانبههمه ای توسعه و نکند تکرار را بشری گذشته اشتباهات
 .(26« )بزند رقم را متوازن

نظر به اهمیت مفهوم توسعه پایدار و علت پیدایش این اینک با دقت
مفهوم باید توجه داشت که برای رسیدن به توسعه پایدار در تمامی 

سازی چند نکته در پایدار اقتصادی، پیاده ابعاد، به ویژه توسعه
جامعه، بسیار حائز اهمیت است. نکته نخست در رابطه با حفظ 
منافع آیندگان است. همانگونه که در تعریف کمسیون محیط زیست 
و توسعه نیز اشاره شده است، تأمین منافع روز، نباید قرین باشد با 

تی بسیار هوشمندانه و از بین رفتن منافع آیندگان و این امر مدیری
طلبد. این امر در حوزه اقتصادی نیز مهم است. چراکه دقیق را می

 ای نیست جزبرای رسیدن به نظام اقتصادی با ثبات و پایدار، چاره
برقرار کردن تعادل و توازن در منافع اقتصادی تمامی ارکان یک 
 جامعه. مسلماً آیندگان نیز از ارکان مهم یک جامعه هستند که

بایست در فرآیند رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی، منافع آنان، می
نظر باشد. نکته دوم هم اینکه پرواضح است که بهترین راه مطمح

برای ایجاد تعادل و توازن اقتصادی در جامعه، برقراری رقابت سالم 
در بازارهای اقتصادی است. زیرا دو اثر مهم برقراری رقابت در بازار 

جمله آیندگان( از ین است که اوالً همه ارکان جامعه )مناقتصادی ا
ند ممنابع اقتصادی و تولید ثروت در یک جامعه، به طور یکسان بهره

شوند و ثانیاً رقابت سالم توسط به کارگیری تمامی نیروی انسانی می
های مرتبط با آن در ایجاد توسعه پایدار نقش بسیار و خالقیت

ن شود با استفاده از کمتریرا رقابت سبب میکند، زیمفیدی ایفا می
رین و تمنابع، بیشترین میزان ثروت تولید شود و این موضوع از اصلی

 (.27ترین موضوعات در فرآیند توسعه پایدار اقتصادی است )محوری

نکته سوم نیز اینکه با توجه به دستاورد گروه تحقیقاتی دانشگاه 
به خوبی دریافت که پیدایش  تواندشریف که به آن اشاره شد، می

مفهوم توسعه پایدار در پی سوءمدیریت و اشتباهات گذشته بشر در 
ارتباط با مسائل زیست محیطی که به نوعی مهمترین منابع تولید 
ثروت و رسیدن به اقتصاد با ثبات است، بوده. بنابراین این ضرورت 

شود که با مدیریت صحیح و شایسته مسائل زیست احساس می
حیطی به درستی به کار گرفته شود تا این منابع، در گام تخست، به م

درستی وارد سیستم اقتصادی جامعه گردد و در گام دوم بازهم با 
مدیریت صحیح و شایسته، رقابت سالم و کارآمد در نظام اقتصادی 
ایجاد شود که هم با به کارگیری حداکثر ظرفیت نیروی انسانی 

شود و هم اینکه با استفاده از کمترین  جامعه، تولید ثروت انجام
منابع، بیشترین ثروت تولید شود و هم اینکه منافع آیندگان نیز 

ست که آمارها و اخبار متعددی که محفوظ بماند. این در حالی
یب رویه و تخرشود، مبنی بر استفاده بیها منتشر میروزانه در رسانه

اقتصاد رانتیر در جامعه، محیط زیست و همچنین ایجاد انحصارها و 
نشان از آن دارد که کشور ایران برای ایجاد رقابت سالم در نظام 

اقتصادی و در پی آن رسیدن به توسعه پایدار از مسئله سوءمدیریت 
برد. این امر به وضوح در برنامه ششم توسعه نیز به چشم رنج می

شود می آید. به عنوان مثال در بخش هفتم که مربوط به کشاورزیمی
ر های بسیاو همچنین بخش هشتم در رابطه با صنایع و معادن، برنامه

های توسعه پنج ست، برنامهمفیدی وجود دارد، لیکن چنانچه بدیهی
ساله، قوانینی هستند که بعضاً مواد و مقررات آنها بیش از مدت یک 

شود. برنامه اعتبار دارد و به صورت یک قاعده حقوقی، مطرح می
ته مهم در رابطه با یک قانون این است که قانون عالوه بر حال نک

-های مدیریتی، میتعیین مقرره و تعیین وظایف هر کدام از دستگاه

-بایست ضمانت اجرایی نیز برای تخلف یا قصور هر کدام از دستگاه

های مسئول از وظایف قانونی خود که در برنامه ششم، تعیین شده، 
که فقدان ضمانت اجرا از نقائص محسوس وجود داشته باشد؛ حال این

در برنامه ششم است. این برنامه فقط دولت را مکلف کرده که 
های صورت گرفته در این قانون را انجام دهد، لیکن ریزیبرنامه

یین های تعضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده که اگر دولت، برنامه
ی مرتکب شود، شده را انجام ندهد و یا ناقص انجام دهد، یا تخلف

شود. بنابراین فقدان ضمانت اجرا از نقائص چگونه با آن برخورد می
مهم برنامه ششم توسعه است. این امر سبب اخالل در مدیریت 

گردد و مدیریت مختل نیز در زنجیره به هم پیوسته کشور می
اقتصادی، آخراالمر باعث ایجاد نظام اقتصادی انحصاری و رانتیر و 

 (.28شود. )رقابت میفاقد هرگونه 
 

 چالش سازمانی
در کشورهای مختلف سازمانی برای مدیریت و نظارت بر رقابت در 
نظام اقتصادی آن کشور وجود دارد. در کشور ایران نیز شورای 
رقابت وظایف سازمانی ایجاد رقابت در نظام اقتصادی کشور را به 

چهارم توسعه  در فصل نهم قانون اصالح موادی از برنامه»عهده دارد. 
که به تسهیل رقابت و منع انحصار اشاره دارد، با تعیین شورای رقابت 
به عنوان باالترین نهاد ناظر بر عملکرد فعاالن اقتصادی و بازارهای 

های ضد رقابتی و جلوگیری از بروز گوناگون... با شناخت رویه
ی ترفتارهای انحصارطلبانه، زمینه را برای دستیابی به شرایط رقاب

 (.29«. )سالم و نیل به اهداف متعالی قانون فراهم کند
نکته مهمی که در رابطه با شورای رقابت وجود دارد این  است که 

هایی مواجه است که مانع انجام وظایف شورا به این شورا با چالش
 قانون نهم فصل ها این است کهگردد. از جمله چالشنحو مطلوب می

 موضوعات به بیشتر اساسی قانون 44اصل کلی هایسیاست اجرای
 رد «رقابت تسهیل»مفهوم تصریح برخالف و پردازدمی انحصار منع

. ودشنمی مشاهده رقابت تسهیل برای چندانی احکام فصل، این عنوان
 حجم رقابت، تسهیل برای گسترده و جامع قانونی احکام نبود

 به که دهدمی قرار رقابت شورای روی پیش را هااقدام از ایگسترده
 این مانند جدیدالتاسیس نهاد یک توان در امر آغاز در رسدنمی نظر

 مردهش وظایف با هم نظیری به نظیر ارتباط آنکه ضمن باشد، شورا
 ندارد. قانون این در یادشده شورای شده

های این سازمان نبود ساختار جغرافیایی مناسب است. از دیگر چالش
 کلی هایسیاست اجرای قانون نهم فصل نظر مورد کنونی ساختار

 و تیرقاب ضد هایفعالیت جغرافیایی تمرکز بر اساسی قانون 44اصل
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 اجرایی بازوهای رقابت شورای برای و است استوار شورا، ساختار
 و وراش توسط العموممدعی نقش ایفای. است نشده بینی پیش استانی

 رایطش در کشور جغرافیایی گستره در ضدرقابتی مصادیق شناسایی
 برای مدت دراز در طور قطع به و رسدمی نظر به غیرعملی موجود

 ساختار جغرافیایی و .شود اندیشیده جدی تدبیر باید نقص این رفع
کارکرد شورای رقابت در پرتال مرکز ملی رقابت به نشانی زیر قابل 

 (: 30دستیابی است )
 در اقتصادی بزرگ انحصارگر یک عنوانبه  روی هر به دولت

( 43) ماده در این، رغمبه و است مطرح کشور، اقتصاد کنونی شرایط
 شورای کنونی ساختار. است شده انحصار منع احکام مشمول قانون،
 صدور مراجع و آنها پیشنهاد نحوه و اعضا ترکیب نظر از رقابت

 را،شو استقالل بر قانون صراحت برخالف که است نحوی به احکام،
 رارق اقتصادی فعاالن تردید مورد حدی تا استقالل عینیت است ممکن
 ستقاللا نداشتن یا استقالل موید تواندمی شورا عملکرد و باشد داشته

 رایب شده بینیپیش هایاز طرفی دیگر اقدام .باشد مزبور شورای رای
 داقتصا در مترقی و جدید نهاد یک عنوانبه  آن کارکرد و شورا این

 تهناشناخ اقتصادی هایبخش سایر و خصوصیبخش فعاالن برای ایران
 از جدید نهاد این تا کندمی طلب را زیادی تالش و زمان و است
 عرفیم غیردولتی و دولتی بخش از اعم آن فعاالن و کشور اقتصاد سوی

 .شود پدیدار کشور در آن مثبت هایکارکرد و
 است. جرایمهای دیگر، فقدان ضمانت اجرای مؤثر از عمده چالش

 بحث، مورد قانون بعد به( 72) مواد در شده بینیپیش نقدی
 مورد باید رسدمی نظر به و ندارند موثری تنبیهی اثر و بازدارندگی

 هک ضدرقابتی ارتکابی عمل در ارتباط با تناسب جدی نظر تجدید
 قانونی مجازات میزان با را شودمی رقابت شورای رای به منجر
 . آورد عملبه شده، بینیپیش

 قیمت، تنظیم العملدستور تصویب انحصاری، هایبازار زمینه در
 رقابت شورای وظایف جزو هابازار این به دسترسی شرایط و مقدار
 وظایف تریناساسی از یکی موضوع این چه اگر. است شده تعیین
 یفهوظ این درج و شودمی محسوب( رگوالتور) کنندهتنظیم نهاد یک
 برمبنی آن ذاتی وظایف از یکی تصریح مفهوم به شورا برای

 لکام ایفای برای عنوان هیچ به وظیفه این ولی است، رگوالتوری
 - رگوالتور هر اصوال. رسدنمی نظر به کافی رگوالتور یک نقش

 رب عالوه -رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان نمونه طوربه
 ازار،ب تنظیم مانند مقوالتی در دیگری عدیده وظایف یادشده، وظایف
 نتعیی خدمت، یا محصول و فعالیت استانداردگذاری آن، بر نظارت
 خروج و ورود شرایط کنندگان، مصرف و تولیدکنندگان حقوق
 هم شکایات به رسیدگی و داوری گذاری،قیمت بازار، فعاالن
 یک تهیه از ترگسترده بسیار وظایف این که است دارعهده

 کشور، انحصاری بازار یک در که مواردی در و هستند دستورالعمل
 داخلت است، داشته وجود مشخصی قانونی کنندهتنظیم نهاد گذشته از

 برای واقعی چالشی شده، یاد قانونی رگوالتور و شورا تکالیف
 .شوراست

های سازمانی وجود دارد این است نکته مهمی که در ارتباط با چالش
قانونی که برشمرده شد، در قانون برنامه ششم توسعه، که خألهای 

 ها و معظالتپوشش داده نشده و تدبیری در رابطه با رفع این چالش

ود ای وجدر نظر گرفته نشده. در برنامه ششم توسعه اصالً هیچ مقرره
ندارد که نشان دهد، شورای رقابت از نظر سازمانی اصالح شده باشد 

ورا و وظایف ذاتی آن درباره مبارزه با انحصار یا اینکه استقالل این ش
مورد توجه قرار گرفته باشد. این موضوع با توجه به آن است که 

دهی آن و همچنین امروزه ایجاد رقابت در نظام اقتصادی و سازمان
نظارت بر صحت عملکرد بازار در راستای رقابت امر خطیر است 

ابت نهاده شده است که صرفاً به صورت تئوری به عهده شورای رق
و برنامه ششم توسعه راهکار عملی مفیدی برای آن در نظر نگرفته 

 است.
 

 چالش قانونی
روی ایجاد رقابت در نظام اقتصادی های پیشیکی از عمده چالش

کشور، چالش قانونی است. چنانچه بیان شد در برنامه ششم توسعه 
ه صادی، تدوین نشدنیز قانون کارآمدی برای ایجاد رقابت در نظام اقت

 است. 
ریزی بهینه های برنامهتظیم قوانین و مقررات متناسب یکی از راه

ور های مختلف مدیریت کشیافتن به نتایج مثبت در زمینهبرای دست
بایست کمترین است. امروزه این تئوری مطرح است که دولت می

های های اقتصادی را داشته باشد. فعالیتمیزان مداخله در فعالیت
بایست به بخش خصوصی واگذار شده و دولت برای اقتصادی می

ایجاد نظم و عدالت در بازار به فعالیت قانونگذاری و نظارت، اکتفا 
تنظیم مقررات یکی از انواع مداخالت دولت است که به »کند. 

 ها و افراد در بخش خصوصی انجاممنظور تأثیرگذاری بر رفتار بنگاه
 .(29)«. شودمی
گذاری و اهمیت تأثیرگذاری توجه به نقش مهم دولت در قانونبا 

قوانین و مقررات مناسب، در کشور ایران علیرغم تدوین و تصویب 
مقررات مختلف، رقابت به شکل اصولی و صحیح شکل نگرفته 
است. قوانین مختلفی که در این رابطه تدوین شده است نه تنها 

 زار سامان بخشد بلکه گاهینتوانسته به صورت جدی به رقابت در با
-پذیر بازار میتراکم و تزاحم قوانین، سبب ایجاد خالل در رقابت

های اقتصادی نظام، مبنی بر برقراری اقتصاد در راستای سیاست»شود. 
سالم و گسترش قسط، عدالت اقتصادی و رقابت آزاد، قوانین 

ه ای در طول این مدت تصویب شده است، امّا متأسفانه بموضوعه
دلیل پراکندگی و وجود موانع بسیار در مرحله اجرا و به لحاظ عدم 
جامعیت، عمالً نتوانست درمانی بر دردهای اقتصادی کشور و 

بوده تأثیر نیز نسازی فضای اقتصادی باشد، هر چند که بیموجب سالم
 . (10)«. است

شوند. دسته نخست، های قانونی به دو دسته عمده تقسیم میچالش
پراکندگی و تشتت در قوانین است به صورتی که قوانین وجود 

مختلفی در این خصوص تدوین شده است که هیچکدام از جامعیت 
، قانون 1382مناسب برخوردار نیست. مثل قانون نظام صنفی مصوب 

، قانون 1369گران در نظام اقتصادی کشور مصوب مجازات اخالل
همین مقاله به  ، قوانینی که در1367مجازات محتکران مصوب 

کرّات به آنها استناد شد، قانون دوم، سوم . چهارم برنامه توسعه 
پنجساله و اینک قانون برنامه ششم و قوانینی دیگری که در ارتباط 

سازی و رقابت آفرینی در بازار تدوین شده است. دسته دوم، با سالم
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 رباشد که در سطووجود موانع است که عمدتاً از نوع مدیریتی می
 فوق به آن پرداخته شد.

 ضایف مستمر های کلی برنامه ششم توسعه، بهبودیکی از سیاست
ت بازارها، اس پذیری قابت و رقابتی ساختار تقویت و کار و کسب

 22که در بخش امور اقتصادی به آن توجه شده. در بند الف ماده 
 جهت در قانونی اقدام با است مکلف دولت»این قانون آمده است: 

 ایگونهبه را کار و کسب ها، محیطرویه و مقررات قوانین، اصالح
 قانون چهارم اجرای سال پایان در تا سازد شفاف و سهل سالم، امن،

-شاخص و المللیبین پذیریرقابت شاخص دو در ایران رتبه برنامه،

-چشم سند منطقه کشورهای میان در مالکیت حقوق المللیهای بین

 این از( % 20)  بیست درصد هرسال و ارتقاء یابد سوم رتبه به انداز
 ارتقاء رتبه ده هر سال کار و کسب شاخص در. شود محقق هدف
 زیرو. برسد برنامه قانون اجرای پایان در هفتاد از کمتر به و یافته

 ره اسفندماه و شهریور پایان در است مکلف دارایی و امور اقتصادی
 مجلس به مستندات همراه را بند این تحقق حکم میزان گزارش سال،

شود در این ماده چنانکه مالحظه می .«نماید ارائه اسالمی شورای
چند نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه دولت را مکلف نمده با 
اقدان قانونی قوانین و مقررات را اصالح و شفاف سازد. این جمله 

-دولت می سازد. اول اینکه آیا مگرذهن را به دو نکته متوجه می

تواند،با اقدامات غیرقانونی، قوانین را اصالح و شفاف سازد، که با 
این صراحت دولت را به قانونی بودن اقداماتش مکلف نموده است. 
نکته دوم هم اینکه این ماده اذعان دارد، قوانینی که در رابطه با ایجاد 

ثانیا پذیری در بازار وجود دارد، اوالً امن و سالم نیستند و رقابت
شفاف و کارآمد نیستند که این ماده دولت را مکلف به انجام این 
امر نموده، بنابراین ادعای مطرح شده در این مقاله، مبنی بر عدم 

 شود.کارآمدی و تأثیرگذاری قوانین در این ماده تأیید می
نکته دیگری که در ماده فوق وجود دارد این است که دولت به  

هایی انجام دهد که شاخص صورت مبهم و کلی مکلف شده، فعالیت
المللی، بهبود یابد، حال آنکه مشخص نشده، این پذیری بینرقابت
ها چیست و چگونه باید صورت گیرد؟ از سوی دیگر این فعالیت

ای در نظر نگرفته است که بعد شدهماده ارزیابی دقیق و کارشناسی 
از چهار سال ارزیابی نماید که آیا دولت توانسته به وظایفی که در 
این ماده و سایر مواد برنامه ششم، به عهده آن گذاشته شده، عمل 
کند یا خیر و اگر عمل کرده چه میزان یا چند درصد، در انجام 

ت را موظف وظایفش موفقیت حاصل کرده. البته ماده مذکور دول
به ارائه گزارش به مجلس شورای اسالمی نموده، لیکن تجربه قوانین 

، دهدتوسعه پیشین و تحقق نیافتن اهداف مدنظر در آنها، نشان می
مجلس شورای اسالمی ارزیاب خوبی نیست. عالوه بر این موارد 
چالش عمده دیگر در قانون برنامه ششم توسعه، نبود ضمانت اجرا 

یا عدم موفقیت دولت در انجام وظایف محوله است،  برای استنکاف
های دیگری نیز وجود که قبالً نیز به این مطلب مهم اشاره شد. چالش

دارد لیکن به دلیل پیشگیری از اطاله کالم به همین میزان اکتفا 
 شود.می
 

 گیرینتیجه
در عصر کنونی پیشه تجارت با دوران گذشته، تغییرات چشمگیری 

شود. نخست این تغییرات در دو مورد عمده خالصه میداشته است. 
اند و دوم، افزایش تعداد افرادی که تجارت را پیشه خود نموده

تر شدن  تجارت. این دو تغییر سبب شده است، مفاهیم و پیچیده
های متعددی در تجارت به شکل امروزی، مطرح شود. یکی از پدیده

زایش تعداد فعالین تجاری و ها، رقابت است. افاین مفاهیم و پدیده
پیچیده شدن این مقوله، منجر به برقراری رقابت بین تجار برای 
کسب سهم بیشتری از بازار شده است. بر این اساس رقابت دو مزیت 
مهم دارد، نخست ارتقاء کیفیت خدمات و کاالهای ارائه شده و 

ها. مندی از آندوم، تنزل قیمت کاالها و خدمات به نسبت نرخ بهره
اینک با توجه به اینکه رقابت تجاری امروزه به عنوان یک علم 

-مطرح است، اشخاصی که به دنبال موفقیت در بازار هستند، می

هایی آشنایی با علم بایست با علم رقابت آشنا شوند. یکی از راه
رقابت، مطالعه اصول آن است. اصل ممنوعیت توافق مغایر با رقابت 

فاده از موقعیت اقتصادی مسلط، دو اصل و اصل ممنوعیت سوءاست
مهم در رقابت هستند. رقابت اثرات مفید بسیاری بر بازار و نظام 

کوشند، رقابت را بازار ها میگذارد، به همین دلیل دولتاقتصادی می
و نظام اقتصادی خود حاکم سازند. کشور ایران در این مسیر با 

در سه دسته مدیریتی،  هاای مواجه است. این چالشهای عمدهچالش
ها مرتفع گیرند. تا زمانی که این چالشسازمانی و قانونی، جای می

نشود، رقابت در بازار و نظام اقتصادی ایران به درستی برقرار نخواهد 
 شد.
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