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چکیده
مقالۀ حاضر به بررسی بازار رقابتناپذیر -که از آن به نابازار یاد میکنیم -پرداختـه ،ضـمم معرفـی ایـم
مفهوم ،با رویکردی میانرشتهای ،تعامل آن را با بازار رقابتپذیر بررسی خواهد کرد .در ایـم خوـوو و
در مرحلۀ اثبات تالش خواهد شد که نسبت میان بازار و نابازار و جدایی ایم دو مفهوم بررسـی شـود .از
دیدگاه هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری میان ایم دو مفهوم بررسـی
گردد .حاصل ایم نوشتار ،آن خواهد بود که اگرچه ضروریات اقتوادی ،حمایت از بـازار و وجـود نهـادی
کنترلکننده برای تنظیم را به اصلی عقالنی تبدیل ساخته ،اما مسلماً نمـیتـوان در ایـم میـان جایگـاه
نابازار را در وضع قواعد حقوقی نادیده گرفت .درنهایت ،مولود اقتواد خووصی را باید بازار ،و ابزار کنترل
و نظارت بر آن را حقوق رقابت بهحساب آورد؛ درحالی که حاصل و مولود انحوار طبیعـی -اگـر دولتـی
نباشد -نابازار است که در پی آن به مقرراتبخشی نیاز خواهد بود .لذا فهم حقوق رقابـت مسـتلزم در
تفکیک بازار از نابازار است تا از ایم طریق توهم یگانگی ایم دو حوزه رفع شده ،ضمم اجتنـاب از خلـ
مبحث ،جایگاه واقعی حقوق رقابت -که همان اصالح بازار است -مشخص شود.

واژگان کلیدی
اقتواد خووصی ،اقتواد دولتی ،بازار ،حقوق رقابت ،شورای رقابت ،مقرراتبخشی ،نابازار.

٭نویسندۀ مسئول،

Email: Sadeqi67@gmail.com
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مقدمه
بسیاری از نویسندگان و متفکران ،نگارشهای خود را در زمینۀ اقتوادی و میانرشـتهای
حقوق و اقتواد به سازوکار بـازار اختوـاو دادهانـد و در ایـم بـداهت مفهـومی بـازار و
بازارهای رقابتپذیر ،به مقولهای چون نابازار (بازارهای رقابتناپذیر) کمتر توجـه کـرده و
یا در تشخیص موادیق آنها از یکدیگر سردرگم شدهاند .ایم سردرگمی تنها محدود بـه
عرصۀ نظر نبوده و به عرصۀ عمل نیز تسری یافته است .تا آنجـا کـه نهادهـای تنظـیم و
حفظ بازار که شورای رقابت را باید سمبل آنهـا دانسـت ،نـهتنهـا از ایـم اشـتباه عبـور
نکردهاند ،بلکه به آن جامۀ عمل پوشانده و ایم عدم شناسایی تفکیـک بـازار ( Market /
 )Contestable Marketاز نابـازار ( )Non-market / None Contestable Marketرا در
مواردی ازجمله قیمتگذاری خودرو عملی نمودهاند.4
اهمیت پرداختم به مفهوم بـازار کـه درواقـع نهـادی اسـت کـه قیمـتهـا و انتقـال
مالکیتها و سهمبریها را مشخص میکند و در مقام قضاوت میـان سـود و مـزد و بهـره
مینشیند ،به حدی است که اگر بگوییم بیش از نیمی از مباحث اقتواد متعارف به بـازار
مربوط میشود ،گزافه نگفتهایم .از ایم حیث ،پرسش از چرایی بازار و پرسش از دسـتگاه
تحلیلی علم اقتواد است (زاهدیوفا و ناسخیان ،4934 ،و  )41و ایـم بـازار اسـت کـه
متعلق إعمال حقوق رقابت است .اما با توجه به نوپا بـودن حقـوق رقابـت در کشـورمان،
نادیده انگاشتم مقولۀ نابازار در قبال مفهوم بازار و تفکیک نکردن آنها ،مشـکالتی را در
پی خواهد داشت .زیرا افزایش نقش نیروهای بازار بدون فهم و در نوع بازارها از حیـث
رقابتپذیری ممکم نیست .لذا انجام پژوهشی مستقل و جامع در تفکیک بازار از نابازار و
تأثیر آن بر نحوۀ إعمال قواعد حقوق رقابت ،الزم و ضروری است تا از ایم حیث بسـیاری
از مشکالت ناشی از نامعیم بودن موادیق و حدود و ثغور حقوق رقابت گرهگشایی شـود.
در ایم خووو نکات مهمی به شرح ذیل دارای اهمیت است:
 با عنایت به ایم موضوع مهم که دستیابی به اهداف موردنظر بـازار ،بـه
وجود فرایند منظم رقابت به عنوان خون جـاری در ر هـای اقتوـادی
 .4به شرحی که در مبحث نهایی ایم نوشتار خواهیم آورد ،إعمال قواعد مختصّ به هرکدام از مقولههای فوق به
دیگری ،شأن شورای رقابت را نیز خدشهدار ساخته و ایم شورا را که باید ماهیّتی سیاستگذار داشته باشد و
مووبات دقیق و بدون اشتباه آن بر همگان حجت باشد ،محل نقد قرار داده است.
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کشور ( )furse, 2008, p.1وابسـته اسـت تـا رشـد و پویـایی اقتوـادی
فراهم گردد ،بدیهی است که تعییم موـادیق و حـدود و ثغـور حقـوق
رقابــت منــوط بــه بررس ـی نســبت بازارهــای رقابــتپــذیر و بازارهــای
رقابتناپذیر است.
 آنچه تاکنون در تعییم موادیق و اجرای قواعد حقوق رقابت از دیدهها
پوشیده مانده ،بیتـوجهی بـه تفکیـک بـازار از نابـازار و رابطـۀ اقتوـاد
خووصی و اقتوـاد دولتـی از حیـث آثـار آنهاسـت؛ چراکـه خروجـی
اقتواد خووصی را باید بازار رقابتپذیر بهحساب آورد کـه وصـ بـارز
آن ،حقوق رقابت است ،درحالی که خروجی و ماحول انحوار طبیعی-
اگــر دولت ـی نباشــد -بــازار رقابــتناپــذیر اســت کــه مقــرراتبخش ـی
( )Regulationرا بهدنبال خواهد داشت.4
 در تبییم نسبت حقوق رقابت و مقرراتبخشی با اقتوـاد دولتـی ،ایـم
پرسش مطرح است که آیا حقوق رقابـت و مقـرراتبخشـی بـه اقتوـاد
دولتی نیز قابل إعمال خواهد بود یا خیر؟ همانگونه که در ایم نوشـتار
به آن خواهیم پرداخت ،پاسخ منفی است.
 خووصیسازی در بسیاری از کشورها ازجملـه ایـران ،شـامل نابـازار و
مواردی ازجمله برق و مخابرات نیز شده است؛ لذا به ایم سبب ایمگونه
صنایع ،خووصی هسـتند و نیـاز بـه مقـرراتبخشـی خواهنـد داشـت.
درصورتی که اگر دولتی باشند ،نیاز به مقرراتبخشی نخواهنـد داشـت؛
چراکه نه حقوق رقابت و نه مقرراتبخشی بر اقتواد دولتی قابل إعمـال
نخواهد بود .البته ایم نکتـه را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه موـادیق
مختل بازارهای رقابتپذیر و رقابتناپذیر ممکم اسـت در طـول زمـان
متغیر باشد.
بنابرایم ،الزم است نهادها و فعاالن اقتوادی در قالب قواعد حقـوقی بـرای دسـتیابی
به اهداف مبتنی بر بازار ،تنها از طریق اقتوـاد خووصـی و حقـوق رقابـت اتخـاذ تـدبیر
 .4برای مطالعۀ تفویلی در ایم خووو و نیز در زمینۀ مفهوم و مال تمایز مقرراتبخشی ر . .صادقی ،محمّد.
( .)4939تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گستره إعمال حقوق رقابت ،تهران :دانشگاه امام صادق(ع).

416

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1934

کرده ،از ورود و حمل برخی موادیق بازار به قلمرو نابازار اجتناب ورزند؛ چراکه ورود بـه
مقوله و موادیق نابازار فق از طریق مقرراتبخشی میسر خواهد شد .لذا فهـم نادرسـت
ایم دو از یکدیگر ،آثار عملی متفاوتی را برجـای خواهـد گذاشـت و گـاهی هزینـههـای
بسیاری را برای نظام اقتوادی و حتی نظام سیاسی دربر خواهد داشـت .از سـوی دیگـر،
در صحیح جدایی بـازار از نابـازار و امکـان اسـتنباط الگـو و قاعـدهای حقـوقی از آن،
میتواند در بخش های گوناگون و بازارهای مختل به کار گرفتـه شـود .ایـم اهمیـت بـه
حدی است که کارکردهای بینظیر آن را حتی میتوان در فقـه اسـالمی و یـا در تعامـل
حقوق رقابت با بازارهای ماهیتاً متفاوت نیز به نظاره نشست.4
اینکه در ایم نوشتار بر لزوم تفکیک بازار از نابازار اصرار داریم به آن معنا نیسـت کـه
تنها فعاالن بازارهای رقابتپذیر بایـد ملـزم بـه رعایـت قواعـد حقـوقی رقابـت باشـند و
نهادهای دیگر که مشمول بازارهای رقابتپذیر نبوده ،تحت شمول نابازار یا اقتواد دولتی
قرار میگیرند ،از قاعدۀ حقوقی رقابت مستثنا هستند .بلکه مقوود آن اسـت کـه قواعـد
حقوقی حاکم بر ایم سه بخش اقتوادی از یکدیگر متمایزند و نمـیبایسـت آنهـا را بـه
یک دیده نگریست و همگی را تحت شمول حقوق رقابت قرار داد؛ چراکه همانگونه کـه
نوشتار حاضر در مقام اثبات آن است ،الزم است هرکدام از ایم سه مقوله را مولود قاعـدۀ
خاصی دانست که از حیث آثار با دیگری متفاوت است .با ایم بیـان و بـر اسـاا الگـوی
تفکیک بازار از نابازار ،اینکه برخی (بهنام غفاری فارسانی ،4934 ،و  )414معتقدند که
علیاالصول کلیۀ اشخاو اعم از حقیقی و حقوقی که انجام فعالیتهای اقتوـادی محـل
درآمد آنهاست ،مکل به رعایت موازیم حقوق رقابت مـیباشـند و دولتـی و خووصـی
بودن را از ایم حیث مؤثر در مقام نمیدانند ،توجیهپذیر نخواهـد بـود؛ مگـر آنکـه بیـان
ایشان ایمگونه توجیه شود که منظور از موازیم حقوق رقابت« ،حاکمیت قانون در عرصۀ
رقابت» بر فعالیتهای اقتوادی و تجاری است که ایم قاعـده (حاکمیـت قـانون) شـامل
تمامی فعاالن ایم عرصه (اعم از بازار رقابتپذیر ،رقابتناپذیر و بخش دولتـی) مـیشـود.
 .4در ایم زمینه ر. .
ال ) باقری ،محمود؛ صادقی ،محمّد (« ،)4932حسبه؛ ابزار حقوقِ اقتوادیِ اسالمی در نظارت و کنترل بازارهای
رقابتپذیر و رقابتناپذیر»
ب) صادقی ،محمّد ( ،)4939تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گسترۀ إعمال حقوق رقابت ،تهران :دانشگاه امام
صادق(ع).
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البته ایشان در ادامه بر بیان خویش استثناهایی را متوور دانستهانـد و ایـمهـا مـواردی
هستند که از قلمرو حقوق رقابت تخوواً خارجاند (همان ،و.)411

بررسی نظری بازار و نابازار
بازار که معادل واژۀ «سوق» در زبان عربی و « »Marketدر زبان انگلیسـی اسـت ،گـاهی
بهعنوان مکـان و یـا مـوقعیتی بـرای تعیـیم قیمـت ،انجـام خریـد و فـروش و تجـارت
(ابممنظور4141 ،ق ،ج ،41و )411و تعامل میان خریـدار و فروشـنده بـهکـار مـیرود
( .)Salvatore, 1992, p. 1ازایمرو سازوکارهای بـازار ،مبتنـی بـر دادوسـتد داوطلبانـه و
آزادی انتخاب خواهد بود (ساموئلسون و هاوا ،4911 ،ج ،4و )12کـه بـرای آن پـن
وظیفۀ اصلی ،یعنی تعیـیم ارزش از طریـق قیمـت ،سـازماندهی تولیـد ،توزیـع کاالهـا،
سهمیه بندی و تدار بـرای آینـده ،برشـمرده انـد (بـایالا ،4914،و .)93-11قـانون
اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در ایم راسـتا مقـرر مـیدارد:
«بازار به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق می شود که در آن خریداران و فروشـندگان،
کاالها و خدمات مشابه یا جانشیم نزدیک را مبادله میکنند» .بـا ایـم مفهـوم ،بـازار یـا
بهازار را باید مکانی دانست که در آن بها و قیمت ظاهر میشـود (نیلـی ،4916 ،و.)91
در معنای دیگر ،بـازار را مـیبایسـت عبـارت از سـازوکار و وضـعیتی دانسـت کـه در آن
خریداران و فروشندگان با یکدیگر تعامل دارند تا به تعییم قیمت و میزان کاال و خدمات
بپردازند ( .)Mehta, 1964, p. 107اهمیت بحث بازار که زیربنای تعامل حقوق و اقتوـاد
شمرده میشود ،از آنجاست که تا مدتها مفاهیم بنیادی حقوق خووصی مانند مالکیـت
و قرارداد ،ابزار حقوقی تحقق نظام اقتوادی محسوب میشد و از اوایل قـرن بیسـتم بـه
دلیل افزایش قواعد حقوقی قابل اعتمـاد در اقتوـاد و پیـدایش اقتوـاد ارشـادی ،توجـه
حقوق به اقتواد افزایش یافت و عنوان حقوق اقتوـادی شـکل گرفـت (بـادینی،4912 ،
و .)31به تبع آن نیز یکی از نتای رقابت ،تجزیه و تحلیل و دستهبنـدی بازارهاسـت ،و
آن هنگامی بهوجود می آید که جریان تقاضا به بازارهای مختل که ارتباط کافی بـا هـم
ندارند روانه می شود .لذا از نتای مهم حقوق رقابت ایم است که سبب مـیشـود عوامـل
بازار بهطور مؤثری عمل نمایند و با تأثیر زیـانبـار انحوـار فـردی و گروهـی بـه مقابلـه
برخیزند .ازهمیمرو ،حقوق رقابت را بخشی از حقوق اقتوادی دانسـتهانـد کـه نـاظر بـه
حقوق بازار میباشد (.)Brault, 2004, p.21
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با عنایت به معنا و انواع بازار ،هرکدام از انواع بازارها را میتوان به اقتضای ماهیت آن
در تقسیمبندی بازار به رقابتپذیر و رقابتناپذیر جای داد که البته ورود هرکدام بـه ایـم
دو بخش از اقتواد مستلزم فهم بازار و نابـازار اسـت .لـذا الزم اسـت تعریـ جـامعی از
مفهوم بازارهای رقابتناپذیر (نابازار) ارائه شود تا از ایم حیث فهم نسـبت میـان ایـم دو
مفهوم و حدود و ثغور هریک و نیز نحوۀ وضع قاعده در هریک از آنها آشـکار گـردد .در
ادامه به تفویل به معرفی ایم مفهوم خواهیم پرداخت.
 .1عدم تحقق بازار اقتصادی و لزوم درک نابازار
بازار به عنوان محل حضور فعاالن اقتوادی و تجاری ،بیش از هرچیـز نیازمنـد ضـواب و
مقرراتی است تا از ایم طریق تجارت آزاد ،برقرار و رقابت ،تسهیل و بـازار ،حفـظ گـردد.
بنابرایم ،وجود قواعد و مقررات تسهیلکنندۀ رقابت و مقابلهکننده بـا انحوـار از شـروط
اساسی یک اقتواد منسجم و مبتنی بـر بـازار مـیباشـد؛ و بـدیهی اسـت کـه تـدویم و
قاعدهمند کردن ایم فرایند رسالت اصلی حقوق رقابت است.
گاهی عوامل بسیاری دست به دست یکدیگر میدهند تا اقتواد مبتنـی بـر بـازار بـه
فعلیت نرسد و یا اینکه با مشکالت زیادی روبرو شود .اینجاسـت کـه مـا از آن بـهعنـوان
«عدم تحقق بازار اقتوادی» نام می بریم و برای برونرفت از ایم مشکل ،بر تفکیک بـازار
از نابازار پافشاری میکنیم و تنها راهحل آن را بیان نسبت بازار و نابازار میدانیم .در ایـم
بخش به بحث دربارۀ نابازار میپردازیم و در ادامه جوانب دیگر ایم دو مفهـوم را بررسـی
خواهیم کرد.
برای فهم مفهوم دقیق نابازار ،افزون بـر لـزوم بازشناسـی مفهـوم بـازار ،بیـان مفهـوم
انحوار و اقسام آن نیز ضروری بهنظر میرسد ،لذا بهطور مـوجز بـه مفهـوم انحوـار نیـز
خواهیم پرداخت .بهموجب بند  42مادۀ  4قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 11قـانون
اساسی« ،انحوار؛ وضـعیتی در بـازار اسـت کـه سـهم یـک یـا چنـد بنگـاه یـا شـرکت
تولیدکننده ،خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیـیم
قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد ،یا ورود بنگاههای جدید به بازار یـا خـروج از آن
با محدودیت مواجه باشد» .از ایم رو هرگـاه بنگـاهی تنهـا تولیدکننـده باشـد ،کـه هـی
تولیدکنندۀ جانشینی برای آن وجود نداشته باشد ،آن بازار ،انحواری است و به آن بنگاه
نیز انحوارگر اطالق میشود ( .)Lawrence, 2005, p. 7با ایم وص  ،انحوارگری عبارت
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است از :دراختیار گرفتم کامل بازار از سوی یک کنشگر اقتوادی ( Comble, 2007, p.

.)62
انحوار ،انواع مختلفی دارد که از مهمتریم آنهـا انحوـار قـانونی و انحوـار طبیعـی
است:
الف) انحصار قانونی ( .)Legal Monopolyانحوار قانونی به حالتی اطالق میشود
که به دلیل وجود مانع قانونی ،بازار به حالت انحواری درآمده باشد .برابر بند  41مادۀ 4
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  11قانون اساسی ،انحوار قانونی «وضـعیتی از بـازار
است که بهموجب قانون ،تولید ،فروش یا خرید کاال یا خدمت خاو در انحوـار یـک یـا
چند بنگاه معیم قرار میگیرد».
انحوار اقتواد کشورمان از ایم نوع است که اغلب یا اعطایی از سوی دولـت بـوده یـا
در انحوار خود دولت می باشد .بنابرایم امتیازهای قانونی نویب بعضی از تولیدکننـدگان
میشود که آنها را قادر میسازد که از یک قدرت انحوـاری برخـوردار گردنـد (عبـادی،
 ،4911و.)441
ب) انحصار طبیعی ( .)Natural Monopolyبهموجب بند  49مادۀ  4قانون اجرای
سیاستهای کلی اصل  11قانون اساسی« :وضعیتی از بازار است که یک بنگاه بـه دلیـل
نزولی بودن هزینۀ متوس  ،میتواند کاال یا خدمت را به قیمتـی عرضـه کنـد کـه بنگـاه
دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامۀ فعالیت در بازار نباشد» .انحوـار طبیعـی اغلـب
در صنایعی وجود دارد که به علت فراوانی مقیاا آنها ،تنها یک بنگـاه قـادر بـه تـأمیم
تقاضای بازار است .صنعت برق ،گاز ،آب و فاضالب ،رادیو و تلویزیون ،حمل و نقـل ریلـی
و هوایی ،زغالسنگ ،پست و صنایع زیرساختی را میتوان از ایم نوع صنایع برشمرد کـه
با عنوان کلی صنایع خدمات عمومی ،همگانی ،عامالمنفعه یا صنایع شـبکهای شناسـایی
می شوند (نیلی و همکاران ،4913 ،و .)14بنابرایم ،تفاوت بازار ،انحوار و نابازار را بایـد
در ایم دانست که سازوکارهای بازار و ویژگی اساسی بازار رقابتپـذیر در تمییـز از بـازار
رقابتناپذیر ،دادوستد داوطلبانه و آزادی انتخاب است .با ایم ویژگی ،دو مفهوم انحوار و
نابازار دارای قرابت بیشتری با یکدیگر خواهند بود ،ولی نقطۀ در ایم دو از هم را بایـد
در عام بودن نابـازار نسـبت بـه انحوـار دانسـت؛ چراکـه انحوـار از موـادیق بازارهـای
رقابتناپذیر (نابازار) است و همانگونه که در ادامه خواهیم آورد ،ماهیت رقابتناپذیر ایم
بخش از اقتواد (بخش نابازار) نوعی انحوارِ گریزناپذیر را در پی خواهد داشت.
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 .2چیستی مفهوم نابازار
به اعتقاد برخی ،اگرچه پیشوند «نا» معموالً در فارسی بر سر صفت میآید (مانند ناسـالم
و نادرست) اما واژههایی همانند «نامرد» وجود دارد که «نا» بر سر اسم آمـده ،ایـمگونـه
ترکیبهای اسمی بهعنوان صفت بهکار میروند .میتوان با اندکی مسامحه واژۀ «نابـازار»
را هم بهعنوان اسم در مقابل «بازار» بهکار بـرد (رنـانی ،4916 ،و)429؛ بـهنحـوی کـه
مراد از آن ،وص یا حالتی باشد .بدیمسان که «نابازار» اسمی است که وص و حالتی از
«بازار» را نمایان ساخته ،نشان میدهد در ایم وضعیت ،شـرای و ویژگـی هـای «بـازار»
تمام و کمال وجود ندارد و از حالت طبیعی و اصلی خویش که تجلیگاه کـنشهـای آزاد
اقتوادی است ،خارج شده و به سمتی سـوق یافتـه اسـت کـه آن را از «بـازار» متمـایز
میسازد .از ایم جهت باید «نابازار» را حالتی دانست که در آن رقابتپذیری رنگ باختـه
و رقابتناپذیری جلوه کرده است .لذا ایـم مفهـوم ،در کنـار «اقتوـاد بـازار» و «اقتوـاد
دولتی» قرار خواهد گرفت و به توریحی که طی مباحث آینده خواهـد آمـد ،بایـد آن را
برزخی میان دو مفهوم «اقتواد بازار» و «اقتواد دولتی» دانست کـه لزومـاً هـی یـک از
آنها نیست ،اما برخی ویژگیهای آنها را داراست (صادقی ،4939 ،و.)41
برای تبییم دقیق تر معنای نابازار الزم است بیان کنیم که در بخشهـایی از اقتوـاد،
حقوق رقابت قابل إعمال است و از ایم حیث میتوان بازار را حفظ و تسهیل ،و با انحوار
مقابله کرد .درحالی که در بخش هـای دیگـر اقتوـاد (هماننـد صـنعت بـرق ،رسـانههـا،
بخش هایی از بازارهای سرمایه و بورا) ،به دالیل ماهوی و ساختاری ،قواعد رقابت قـادر
به تنظیم و دستیابی به اهدافی نظیر اهداف بازار نیست .بهعبارتی حقوق رقابـت معمـوالً
در ایم بخشها اجرا نمیشود ،لذا باید ایم بخش از اقتوـاد را از طریـق مقـرراتبخشـی
بهعنوان ابزارهای حقوقی خاو و دارای ویژگی حقوق عمومی ضـابطهمنـد کـرد .بخـش
اخیر اقتواد را بازار رقابتناپذیر یا نابازار 4مینامند که ساختار آن بـهگونـهای اسـت کـه
 .4برخی منابع خارجی قائل به ایم هستند که تفکیک بازار از نابازار را در میان مسلمانان ،باید در نهادهایی
همچون مالکیت ،ارث و وق مشاهده و بررسی نمود؛ به ایم نحو که بیان کردهاند:
In my study of the Egyptian land market (El-Ghonemy, M.R. 1992. The Egyptian state and the
agricultural Land market, 1810 - 1986. J. Agric. Econ., 43(2)( , I found it necessary to make a
distinction between market and non-market land transactions. I found the latter to be the dominant
way to land ownership, comprising inheritance ,interfamily marriage, the land reform laws of 2591
and 1961, land extortion by virtue of official status and the granting of land under concessional
arrangements. An empirical study on the origin of land ownership in Egypt showed that only 14
percent of all households had ever purchased agricultural land in their lifetime and that they were
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نیروهای رقابتی قادر به فعالیت نخواهند بود و یا فعالیت آنـان بـا هزینـههـا و مشـکالت
فراوانی همراه است .لذا در قالب نظامهای مختل تنظیم ،حمایـت حقـوقی مـیشـوند و
برای اینکه فرایند قانونی را طی کنند ،معموالً یک ارگان یا نهاد تنظیمی بر ایم صنایع یا
بخشهای اقتوادی نظارت میکند (رشوند بوکانی ،4931 ،و213؛ Alan,1982, p.10؛
4.)Viscusi, 2004, p. 293
larger landowners .On the other hand, the sellers were largely very small landowners in the farm-size
& group of less than 0.4 ha who sold their land in distress and became landless workers (Radwan, S.
Lee, and E. 1986. Agrarian change in Egypt: an anatomy of rural poverty. London, Croom Helm).
Similarly, I found inheritance and interfamily marriage to be the main mode of securing property
rights in arable land in Yemen and Malawi, respectively (El-Ghonemy, M.R. 2001. The political
economy of marketbased Land reform. In K. Ghimire, ed. Land reform and peasant livelihood.
London, ITDG Publishing.) In Muslim societies, the legal rules concerning the proper devolution of
property upo death are deeply embedded in popular consciousness ,being a considerable source of
pride because of their particularly close association with the Qur’an. While modern reforms and
changes have influenced several fields of Islamic law, the structure determining inheritance has been
one of the enduring legacies of classical Islamic law. Esposito sets out the basic inheritance
provisions within Islamic law (Shari’a( in the following extract. He also explains the opportunities
for making testamentary bequests and the constraints upon the Islamic will (wasiya). Finally ,Islamic
)endowment (waqf) is defined, providing an outline of its two basic forms: charitable (waqf khairi
and family endowment (waqf ahli/dhurri).
Citation: United Nations Human Settlements Programme "UN-HABITAT" (2010), Training
course on land, property and housing rights in the Muslim world, Nairobi: UN-HABITAT, pp.112-113.

اگرچه ایم تعبیر بهنظر جالب میآید ،اما آنچه مراد ایشان از تفکیک بازار از نابازار در میان مسلمانان و
قواعد اسالمی به ذهم متبادر میشود ،آن تفکیکی نیست که مراد ما در ایم نوشتار باشد؛ چراکه ما بهدنبال قواعد
حقوقی ناشی از قابلیت رقابتپذیری در ایم دو نوع بازار هستیم ،حال آنکه ایشان آن را از بُعد مالکیت و نقل و
انتقال بررسی نمودهاند که امری تبعی از رقابت پذیر بودن یا نبودن بازار محسوبشده و بهنوعی تعبیر به بازاری و
غیربازاری (انحواری) است تا اینکه نابازاری -به معنای مورد بحث ما -باشد .ایمگونه تعابیر را باید ناظر به مقولۀ
رقابتی و غیررقابتی دانست تا رقابتپذیری و رقابت ناپذیری .لذا مراد ما در اینجا صرفاً نابازار به معنای رقابتناپذیر
بودن بازار هاست .از ایم رو بازارهای غیررقابتی و انحواری به معنایی که به جنبۀ رقابتناپذیری مرتب نباشد-
همانند بازارهای غیررقابتی بهواسطۀ دامپینگ ( -)Smith,2013از حوصلۀ ایم نوشتار خارج است.
همچنیم ،برخی نیز  non-marketرا معادل  can not be marketableو به معنای کاالهای غیرقابل عرضه در
بازار معرفی کردهاند و برای آن موداقی همچون حفظ صلح و نظم در جامعه برشمردهاند ( .)Kahf, p.31-33از ایم
جهت ،مطالعۀ تطبیقی ایم موضوع مهم به علت تفاوتهای موداقی ،دشوار خواهد بود .باایمحال از احکام کلی
ناشی از تفاوت در قواعد حقوقی رقابت ،میتوان به ایم امر مهم دست یافت که بنیان اقتوادی ناشی از شرکتها و
بازارهای گوناگون در کشورهای پیشرو و موفق در عرصۀ رقابت اقتوادی ،ارتباط وثیقی با تفکیک اقسام بازارها و
وجود مقررات و قواعد منحوربهفرد برای هرکدام از آن ها (ازجمله در نظام بانکی و یا بیمهای) دارد .برای مطالعۀ
برخی از ایم ابعاد ،بهعنوان نمونه ر(Bikker & Groeneveld, 1998)(Schiff & Change, 2000)(Baumol, . .

).1982
 .4برای مطالعۀ تفویلی در زمینۀ ابعاد حقوقی (ماهیت ،جایگاه و آثار) جدایی بازار از نابازار ر( . .صادقی و باقری،

 ،4931و.)249-211
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 .3تعامل اقتصاد خصوصی با نابازار
همواره برای حفظ نظم اجتماعی وجود یک سری قواعـد خـاو ضـروری اسـت .بـدیهی
است که برای رسیدن به ایم موضوع مهم ،ازجمله ابزارهای اساسی بـرای تطبیـق قواعـد
حقوقی و اقتوادی ،قواعد و نهادهای حقوق خووصـی اسـت؛ چراکـه حقـوق خووصـی
تعامالت اقتوادی مبتنی بر بازار را تـأمیم و تسـهیل کـرده (بـاقری ،4911 ،و ،)12از
طریق ارائۀ سازوکارهای قاعده مند به جمع میان آزادی و نظم در اقتواد مبتنی بـر بـازار
کمک میکند ( .)Manified,1992, p.683-684باوجود مزایایی که بـرای اقتوـاد مبتنـی
بر بازار وجود دارد ،بهنظر میرسد ایـم نـوع اقتوـاد در برابـر برخـی ارزشهـای اصـولی
کاستی هایی دارد و درصورتی که مغایر با برخی از هنجارهای برتـر شـناخته شـود ،نفـی
خواهد شد.
البته نارسایی بازار به ایم معنی نیست که حـاوی هـی پیامـد مثبتـی نبـوده ،بلکـه
منظور ایم است که نتای مورد انتظار آنطور که باید حاصل نشده است (بـاقری،4911 ،
و .)11-14از جهتی هم پیداست که عوامل بازار همواره نتیجـۀ مطلـوب را بـه ارمغـان
نخواهند آورد و اینجاست که در کنار ذمّ مطلق انحوار ،مدح بالقید بـازار خووصـی نیـز
مخدوش میگردد ،زیرا «اقتواد بـازار قاصـر از آن اسـت کـه بـهخـودی خـود انحوـار،
نابرابری ،اطالعات و عوارض جانبی ناشی از فعالیتهای اقتواد بازار را چارهسـاز باشـد و
ابزارهای حقوق خووصی نیز در اصالح وضعیت بازار ناکام هستند .ازایمرو دولت باید بـه
روشهای دیگری جهت کنترل و هدایت بازار دست یابد» (باقری ،4911 ،و.)12
آنچه پیشتر گفته شد ،گویای ایـم اسـت کـه بـاوجود ارتبـاط وثیـق بـازار و قواعـد
معامالت در حقوق خووصی ،ایم قواعد در مـواردی تـاب تحمـل نظـم جدیـد ناشـی از
حکومت قواعد بدیع را نخواهد داشت .همیم نقوـان نظـام حقـوق قراردادهـا یـا قواعـد
حقوق خووصی در بازار ،موجب پدیدار شدن قواعد هدفمند حقـوق عمـومی بـا ماهیـت
اقتوادی میشود تا اهداف و منافع اجتماعی نظیر کارآمدی اقتوـادی و تضـمیم رقابـت
آزاد تأمیم گردد (باقری و فالحزاده ،4911 ،و)11؛ ازایمرو بایـد بـه قواعـد موجـود در
شاخههای دیگر حقوقی ازجمله حقوق اقتوادی و حقوق عمومی روی آورد.
در بیان تعامل اقتواد مبتنی بر بازار و بازار رقابتناپذیر -با مفـروض قـرار دادن ایـم
واقعیت که مرز بیم بازار و نابازار همواره درحال تغییر است -همانگونه که قواعد حقـوق
رقابت بر بازارهای رقابتناپذیر قابل اعمال نیست ،إعمال اقتواد مبتنی بر بازار بـر نابـازار
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نیز محل خدشه خواهد بود ،زیرا ماهیـت و زیرسـاخت هـای ایـم دو مفهـوم در مـوازات
یکدیگر قرار دارد؛ چراکه در تعامل اقتواد مبتنی بر بازار با نابـازار ،ممکـم اسـت مفهـوم
منفعت عمومی و عملکرد آزادانۀ عوامـل بـازار نادیـده گرفتـه شـود ،بـدیمسـان تـأمیم
نیازهای اقتوادی بازارهای رقابتناپذیر ،ازجمله صنایع برق در قالـب اقتوـاد مبتنـی بـر
بازار قابل دفاع بهنظر نمیرسد .زمینه هـای اصـلی نارسـایی نابـازار در تعامـل بـا اقتوـاد
مبتنی بر بازار را باید در ویژگیهای منحوربهفرد بازارهای رقابتناپذیر دانسـت .ازایـمرو
زمینههای نارسایی اقتواد مبتنی بر بازار در تعامل با نابازار را میتوان مـواردی همچـون
تحقق نیافتم رقابت ،وجود انحوار و دسترسی برابر به منـابع ،منـافع اقتوـادی فـردی و
اجتماعی برشمرد .بنابرایم در پی نبود تعامل اقتواد مبتنی بر بـازار بـا نابـازار ،بایـد بـه
مقررات حقوق عمومی اقتوادی و مقرراتبخشی متوسل شد .درنتیجـه مـیتـوانیم ادعـا
کنیم همان گونه که اقتواد مبتنی بر بازار در رویارویی با حقوق خووصـی کاسـتیهـای
قابل توجهی دارد ،به طریق اولی قابلیت تعامل با بازارهای رقابتناپذیر را نخواهد داشـت.
بنابرایم برای دستیابی به رفاه و منافع عمومی جامعه الزم است قواعد اقتواد مبتنـی بـر
بازار در قالب حقوق رقابت تنظیم شود و برای تنظیم قواعد بازارهـای رقابـتناپـذیر نیـز
باید در تکاپوی قواعد منحوربهفردی بود که موداق بارز آن مقرراتبخشی است.
درنهایت ،اقتواد خووصی را باید کنشگری رفتـار تولیدکننـده و موـرفکننـده در
قالب رقابت کامل دانست کـه در آن رفتـار فعـاالن رقـابتی قیمـت را معـیم مـیکنـد و
قیمتها در ایم بخش قابلیت تعییم از قبل را ندارند و نهادهای فرابخشی و دولتی نیز از
نظر قانونی صالحیت تعییم قیمت در ایم عرصه را نخواهند داشت ،و ایم همان کالبـدی
است که روح حقوق رقابت اقتضای آن را دارد تا در آن رسوخ کرده ،قواعـد رقـابتی را در
آن جاری نماید .داللت کاربردی مفهوم بازار در ایم قالب ،شکل و نمود بـارزی مـییابـد؛
امری که مفهوم نابازار در آن توفیقی نخواهد داشت .از ایم منظر ،تفکیک بـازار از نابـازار
صرفاً در اقتواد خووصی بروز میکند.
 .4جایگاه اقتصاد دولتی در جدایی بازار و نابازار
همانگونه که در مقدمه اشاره کردیم ،در تبییم نسبت حقوق رقابت و مقرراتبخشـی بـا
اقتواد دولتی ایم پرسش مطرح است که آیا حقوق رقابت و مقرراتبخشی بـهعنـوان دو
مولود بازار و نابازار ،به اقتواد دولتی نیز قابل سرایت خواهد بود یـا خیـر؟ بـدیهی اسـت
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پاسخ به ایم پرسش منفی است و باید اذعان کرد که حقوق رقابـت و مقـرراتبخشـی ،و
بازار و نابازار فق در اقتواد خووصی معنا پیدا میکند .بنابرایم ،اقتواد دولتی نـه نیـاز
به حقوق رقابت دارد و نه مقرراتبخشی ،زیرا نه بازار است و نه نابـازار .بنـابرایم اقتوـاد
دولتی تخوواً از ایم مقوله خارج خواهد بود ،چراکه ماهیت ایم نوع صنایع که مشـمول
اقتواد دولتی شدهاند بهگونهای است کـه بخـش خووصـی کمتـر بـه آن گـرایش پیـدا
میکند ،و تنها زمانی میتوان قواعد حقـوق رقابـت را بـر آنهـا اعمـال کـرد کـه بتـوان
تمامیت بازار در آن را جامۀ عمل پوشاند.
شایان ذکر است که ورود دولت برای محدود کردن عوامل و فعالیـتهـای اقتوـادی
انحوارطلب که بخشی از اهداف تنظیم بازار را فراهم خواهد آورد ،به معنای ایـم نیسـت
که تمامی انحوارها فینفسه مطرود و مذموم باشد و هـر نـوع دخـالتی از سـوی دولـت
بدون خدشه قلمداد شود .با ایم شرح که فارغ از دخالتهـای گونـاگون دولـت در قالـب
امور حاکمیتی و تودی ،برخی کنشهای اقتوادی واجد قواعدی هستند کـه بخشـی از
آنها مثل نابازار ،نوعی انحوار گریزناپذیر را طلب خواهند کرد .بهواسطۀ مطلـوب بـودن
برخی انحوارها در نابازار ،دولت با استفاده از ابزارهای تنظیمـی در جهـت تغییـر رفتـار
بنگاهها و با اعمال سیاستهایی نظیر قیمتگذاری مداخله میکند .لـذا تنظـیم و حفـظ
رقابت را میبایست بخشی از مداخالت دولت برای جلوگیری از سـو اسـتفاده از قـدرت
بازاری برشمرد و آن را کنترل بیوقفه و متمرکز فعالیتهای ارزشمند یک نهـاد عمـومی
بهحساب آورد ( Ogus, 1994, p.1؛ .)Pool, 2006, p.45با ایم وص  ،تنظیم مقررات بـه
محدودیتهایی اطالق میشود که دولت بر تومیمات اشخاو دربـارۀ قیمـت ،کمیـت و
ورود به بازارهای رقابتناپذیر و خروج از آن اعمال میکند .لذا هنگامی که صنعتی خاو
تحت تنظیم مقررات قرار گیرد ،عملکرد آن از لحاظ بهرهوری و تخویص منابع از سـوی
نیروی بازار و فرآیندهای اجرایی دولت تعییم میشود .برای مثال ،دولـت طبـق مقـررات
هواپیمایی تنها قیمتها را کنترل میکند و بر کیفیت خدمات نظارت جـدی نـدارد ،لـذا
ایم حالت شرکتهای هواپیمایی را ترغیب میکند تا رقابت را از حوزۀ قیمـت بـه حـوزۀ
کیفیت نیز تعمیم دهند (اصغرنیا ،4913 ،و .)36از ایم جهت میتـوان ادعـا کـرد کـه
مداخالت دولت در اقتواد در عیم اینکـه بسـته بـه نـوع بـازار ،درجـات مختلفـی دارد،
شدیدتریم نوع آن را نیز کنترل یا جایگزینی نابازاری است که دولت خود بهعنـوان یـک
تولیدکنندۀ بزر در اقتواد حضور مییابد (حسینی و شفیعی ،4916 ،و.)213
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حال که روشم شد اقتواد دولتی امری جدا از بازار و نابازار اسـت کـه اصـوالً قواعـد
هی یک را برنمیتابد ،باید دید ایم بخش ماهیتاً چیست و چه جایگاهی خواهد داشت؟
با عنایت به مباحث مطرح شده ،بخش دولتی اصوالً امری مذموم نیست ،بلکه وجـود
آن تا حدود متعارف و قانونمند در کنار بازار و نابازار مفید و الزم خواهد بود .باایـمحـال
ایم میزان از حضور بخش دولتی نباید بازار و نابازار را بیدلیل تحتالشعاع خـویش قـرار
دهد که چنیم حالتی همان وضعیتی را ایجاد مـیکنـد کـه کسـی از آن بـه نیکـی یـاد
نخواهد کرد و در ازای آن بر لزوم خووصیسازی یا کـاهش مـداخالت دولـت پافشـاری
خواهد شد.
با توجه به آنچه بیان شد ،اقتواد دولتی و بخشهـای دولتـی تـابع حقـوق رقابـت و
مقرراتبخشی نیستند ،پس باید ایم بخش از اقتواد را تـابع چـه نـوع قواعـدی بـدانیم؟
پاسخ به ایم پرسش دشوار بهنظر میرسد ،زیرا اقتواد دولتی در قیاا بـا بـازار و نابـازار
اصوالً قاعدهبردار نیست و نقش آن را بیشتر باید در مـوارد نـادری جُسـت کـه در قـالبی
چون شکست بازار نمود مییابد .در چنیم شرایطی ممکم است در بازارهای رقابتپذیر و
رقابتناپذیر همۀ کاالها و خدمات مورد نیاز تأمیم نشود و یا به نحوی تأمیم گردد که بر
جامعه اثر سو داشته باشد که اقتواددانان ایم وضعیت را کوتاهی بـازار یـا شکسـت آن
مینامند .از ایم جهت برای راهنمایی ،توحیح و تکمیل سازوکار بازار در برخی زمینههـا
به خطمشی عمومی و دخالت مستقیم دولت نیاز است کـه از طریـق ابزارهـای مختلفـی
تحقق خواهد یافت (حسـنوند ،4911 ،و .)1طبیعتـاً اقـدامات دولتـی در قبـال چنـیم
وضعیتی یا به صورت حاکمیتی صورت میپذیرد یا اینکه باید آن را به صورت مؤسسـات
عمومی شاهد بود .لذا ماهیت آن را باید حسب مورد یـا حـاکمیتی دانسـت یـا اینکـه در
قالب مؤسسات عمومی قلمداد کرد که قسم مهمی از بخش دولتی محسوب خواهد شـد.
ازهمیمرو ایم دو مفهوم با هم رابطۀ عموم و خووو مموجه مییابند؛ چراکه برخـی از
موادیق امور حاکمیتی در شمار موادیق نابازار هم قرار دارند و برخی دیگـر از موـادیق
آن نیستند و برعکس .بنابرایم ،گاهی ممکـم اسـت ماهیـت اقتوـاد دولتـی بـا نابـازار و
موادیق آنها با یکدیگر دچار اخـتالط یـا دشـواری در تشـخیص گـردد کـه بـا الگـوی
ارائهشده میتوان میان آنها تمایز قائل شد .البته در ایم میان نباید چنیم انگاشـت کـه
ماهیت اقتواد دولتی در دو مورد یادشده خالصه گردد ،بلکه میتـوان در کنـار ایـم دو،
بخشهای دولتی را در زمرۀ انحوارها نیز جای داد که یا بهموجـب قـانونی خـاو پدیـد
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میآیند یا اینکه برای حالت انحواری آن قـانونی خـاو وجـود نـدارد و درعمـل حالـت
انحواری به خود میگیرند .ازایمرو پاسخ به ایم پرسش کـه ماهیـت اقتوـاد دولتـی در
قبال حقوق رقابت برای بازار و مقرراتبخشی برای نابازار چیست ،دشوار بهنظر میرسـد.
هرچند میتوان در بیان ماهیت اقتواد دولتی ایم فرض را نیز محلّ تأمل دانست که اگر
هی نظارتی بر آن نباشد ،ضرورتاً هی ماهیت حقوقی نیز نخواهد داشت ،اما چنانچه بـر
آن نظارت قاعدهمند و قانونمند حکمفرما باشد ،شاید بتوان آن را نیز نوعی بـازار دانسـت
که اساساً غیررقابتی است؛ یعنی بازاری باشد که قواعد خـاوّ خـود را داراسـت و در آن
انحوار حکمفرمایی میکند (صادقی ،4939 ،و .)423-492بنابرایم ،با چشـمپوشـی از
انواع بازار که اقتواددانان معرفی میکنند ،اصوالً اقتواد بخش دولتـی را نبایـد از حیـث
رقابتپذیری در جرگۀ بازار و یا نابازار تلقی کرد و قواعد حقوق رقابت یا مقرراتبخشی را
بر آن جاری و ساری دانست ،چراکه إعمال قواعد رقابتی مستلزم تسهیل و حفـظ کامـل
بازار بوده ،انحوار را برنمیتابد؛ درحالی کـه اقتوـاد دولتـی خـود انحوـاری اسـت کـه
رقابتپذیری در آن کمتر امکانپذیر است .ازایمرو اقتواد دولتی را باید امـری متمـایز از
بازار و نابازار دانست؛ بنابرایم اصوالً صنایعی چون برق را نمیتوان مشمول قواعد حقـوق
رقابت بهشمار آورد و حقوق رقابت را بر آنها اعمال کرد .بر همیم اساا است که بیـان
کردیم اقتواد دولتی نه نیاز به حقوق رقابت دارد و نه مقرراتبخشی ،زیرا نه بازار است و
نه نابازار.
 .5ضابطۀ تفکیک بازار از نابازار
از آن منظری که ما آن را ناتمام دانستیم ،شاید اعتقاد بر آن باشد که بـه دلیـل ماهیـت
متفاوت ایم دو ،انتخاب میان بازار یا نابازار و یا ترکیبی از آنها در یک اقتوـاد ،انتخـاب
میان سیستمهای اقتوادی بدیل باشد (رنانی ،4916 ،و ،)413لـذا نمـیتـوان و نبایـد
میان ایم دو یکی را مطلقاً پذیرفت و دیگری را مردود اعالم کرد.
اینکه الزم است میان بازار و نابازار تفکیک قائل شد و دامنۀ حقوقی هریک را ترسـیم
کرد ،نباید به معنای جدایی انداختم میان آن دو تلقی شود و با استناد به لزوم تفکیـک،
بازار را در برابر نابازار قرار داد و با تعمیم اقتواد دولتی و نابازار به یکدیگر ،شکسـتهـای
بازار و یا شکستهای نابازار را فهرست کرد و درنهایت یکی را گزینش نمود؛ چراکه ایـم
دو در کنار اقتواد دولتی ،هرکدام یک ضلع از مثلـث اقتوـاد را تشـکیل مـیدهنـد کـه
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وجود هر دوی آنها الزمۀ هر نظام بوده و وجود عنور سوم (اقتواد دولتی) نیز در کنـار
آنها بهنحوی اجتنابناپذیر است .از ایم لحاظ نمیتوان انتخاب میان ایـم دو را انتخـاب
میان سیستمهای بدیل دانست و یکی را پذیرفت و دیگری را نادیده گرفت ،زیـرا گفتـیم
که رویکردی که بازارهای رقابتناپذیر را در شمار موادیق اقتواد ناشی از اقتـدار دولـت
بداند ،ناقص و ناتمام است .پس ایم حقیقت را نمیتوان انکار کرد که با توجه به مـاهیتی
که اشاره شد ،مال و ضابطۀ تمایز بازار از نابازار ،قابلیت رقابتپذیری و رقابـتناپـذیری
است؛ به ایم معنا که به لحاظ ماهوی ،بازار مقولهای رقابتپـذیر بـوده ،بخـش خووصـی
بدون تحمل هزینههای زیاد میتواند در ایم عرصه به رقابت بپردازد ،اما مقتضـای نابـازار
ایم ویژگی را برنمیتابد و بخش خووصی توان تحمل هزینههای ناشـی از رقابـتناپـذیر
بودن نابازار را نخواهد داشت .با توجه به اهمیت فراوان ایم بخش از اقتواد ،نباید بـدون
متولی باقی بماند .پس دولتها خود با تقبل آن بهعنوان یک بازیگر ،هزینـههـای فـراوان
آن را برعهده میگیرند و از ایم حیث ،ماهیت رقابتناپذیر ایـم بخـش از اقتوـاد نـوعی
انحوارِ گریزناپذیر را در پی خواهد داشت که تومیمات آن هم بهنوعی به شکل متمرکـز
و از سوی دولت تعییم میشـود ()Wang, 1996؛ درحـالی کـه اقتوـاد بـازار دارای ایـم
ویژگی نیست و سیستم راهبری مرکزی در آن دخالتی نـدارد ( McCarty & Kalapesi,
 .)2003, p. 5درنهایت ،ضواب تمایز بازار از نابازار را میتوان ایمگونه تداعی کرد:
 در بازار ،باوجود اینکه اصوالً رقابـتپـذیری اقتضـای حاکمیـت قواعـد
حقوق خووصی را دارد ،اما گاهی ایم قواعد تخویصپذیر خواهند بود؛
ولی در نابازار ،اصل بر حفاظت از منافع عمومی و مقـدم نمـودن منـافع
عمومی است ،زیرا دشواری امکـان حضـور اشـخاو خووصـی در ایـم
بخش ،اقتضای آن را دارد که دولت بهعنـوان متوـدی گریزناپـذیر آن،
منافع عموم اشخاو را درنظر داشته باشد.
 اقتضای رقابتناپذیری نابازار و دشواری امکان ورود بخش خووصی بـه
آن موجب تقویت آمرانه شدن قواعد آن به نسبت بازار میشود ،لـذا در
بازارهای رقابتپذیر ،اصالت با ارادۀ اشخاو و فعاالن بازار خواهـد بـود؛
مگر در مواردی که ممکم است قواعد حقـوق رقابـت ،خاصـیت قواعـد
حقوق خووصی را در ایم بازارها خنثـی کنـد .مـثالً بـاوجود اینکـه در
حقوق خووصی اصل بر آزادی قراردادهاست و اشخاو مـیتواننـد هـر

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1934

424

قراردادی را منعقد کنند ،مگر مواردی که ممنوع اعالم شـده باشـد ،در
بازار ،قراردادهایی مثل قرارداد عدم تجارت و یا عدم رقابت اصوالً باطـل
خواهند بود ،مگر اینکه شروط نفوذ آن رعایت شده باشـد .ایـم بطـالن
هم ناشـی از اصـالت رقابـت در بـازار اسـت (صـادقی و بـاقری،4931 ،
و.)294-296
 مقررات بخشی وجه بارز و نمایانگر تقسـیم نابـازار بـه بازارهـای بخشـی
است که البته درحال حاضر از ایم نوع بازارها در کشور ما کمتـر بحـث
شده است ،ولی مادۀ  13قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 11قـانون
اساسی در ایم خووو اشعار میدارد« :شورای رقابت میتواند در حوزۀ
کاال یـا خـدمتی خـاو کـه بـازار آن موـداق انحوـار طبیعـی اسـت،
پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیمکننده بخشـی را بـرای توـویب بـه هیـأت
وزیران ارائه و قسمتی از وظـای و اختیـارات تنظیمـیخـود در حـوزۀ
مزبور را به نهاد تنظیمکننده بخشی واگذار نماید.»...

داللت کاربردی بازار و نابازار
تأمّل و تفحص در دیدگاه های راجع به بازار ،نابازار و اقتواد دولتی ،تنها محدود به عرصۀ
نظری نیست و در عمل و کاربرد نیز قابلیت ارزیابی و إعمال دارد.
داللت کاربردی در مفهوم بازار و نابازار را مـیتـوان در دو قالـب اقتوـاد خووصـی و
اقتواد دولتی تحلیل و بازشناسی کرد .البته ایم نافی ایـم واقعیـت نخواهـد بـود کـه در
وضعیت حاضر بعید است بتوان اقتوادی را کامالً دولتی و یـا کـامالً خووصـی دانسـت.
حقیقت نیز ایم است که ایم تقسیمبندی به صورت بخشی است؛ یعنی در بخشی دولـت
نقش فعال دارد ،گرچه بخش خووصی هم نقش دارد و در بخشی ،بخش خووصی نقش
فعال دارد ،اگرچه دولت نیز نقش دارد .لذا با ایم پیشفرض بهدنبال بیان داللت کـاربری
بازار و نابازار خواهیم بود.
 .1وضعیت حقوق رقابت ایران در پرتو تفکیک بازار از نابازار
توفیق حقوق رقابت در کشور ما در گرو تعدیل اقتواد دولتی و تقویت اقتواد خووصـی
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است و تا زمانیکه اقتواد کشور ما مبتنی بر دخالتهای دولـت در عرصـههـای مختلـ
باشد ،حقوق رقابت ،سالبه به انتفای موضوع خواهد بـود .بنـابرایم بـا توجـه بـه واقعیـت
موجود اقتواد ایران ،به اجبار به بررسی حقیقتها و بایستههـای حقـوق ایـران در پرتـو
تفکیک بازار از نابازار میپردازیم .با اینکه مقرراتگذاری و وضـع قاعـده در ایـران سـابقۀ
طوالنی دارد ،اما اقتواد کنونی کشورمان مبتنی بر اقتواد دولتـی مـیباشـد و همچنـان
نتوانسته است از قواعد حقوقی برای رسیدن به اهداف رقابتی دستاویزی محکـم بسـازد،
لذا با ایم وضعیت بررسی حقوق رقابت در عرصۀ عمل آنچنان که باید ،جلوهای نخواهـد
داشت .البته در پی تغییر سیاست های کلی اقتوادی و با ابالغ سیاست هـای کلـی اصـل
 11قانون اساسی ،ایم نگرانی تا حدودی برطرف شده است .تا زمانی که اقتواد کشور ما
بر پایۀ اقتواد دولتی استوار باشد ،عدم فهم تفکیک میان بازار و نابازار توجیهپذیر اسـت،
ولی ایم موضوع مهم تبعات سنگینی را در عرصه های مختل برجای خواهد گذاشت .در
توجیه ایم ادعا میتوان ایمگونه استدالل کرد که رقابت مهمتریم امتیـاز و مایـۀ حیـات
نظام اقتوادی مبتنی بر بازار است و هر عاملی که نیل به رقابـت در بـازار را مـانع شـود،
به تدری عدم کارایی را بر سیستم اقتوادی حاکم می سازد .بنابرایم بهتریم گزینه بـرای
برون رفت از ایم بحران آن است که اقتواد کشور ،از اقتوـاد دولتـی بـه سـمت اقتوـاد
خووصی سوق پیدا کرده ،قواعد حقوقی رقابت بهطور کامل اجرا شود.
آنچه نگارندگان در ایم بحث در پی اثبات آن هستند ،فهـم ایـم واقعیـت اسـت کـه
برای دستیابی به یک نظام حقـوقی و اقتوـادی ضـابطهمنـد و رقابـتپـذیر ،بایـد میـان
اعمال حاکمیتی و اعمال تودی دولت در زمینۀ حقوق رقابت به صـورت جـدی تفکیـک
قائل شد و حدود و ثغور اقتواد خووصی و دولتی را معیم ،و مجریان هریک را مشـخص
کرد.
پیشتر گفته شد که فهم دغدغۀ نگارندگان زمانی مشخص می شـود کـه عـدم در
درست از تفکیک بازار و نابازار در وضعیت کنونی نظام حقوقی -اقتوادی ایران مشـکالت
زیادی را در پی داشته باشد تا آنجا که عدم فهم دقیـق آن حتـی مـیتوانـد بـرای نظـام
سیاسی نیز مشکلزا شود .الزم است شورای رقابت (بـهعنـوان یـک نهـاد تنظـیمکننـدۀ
فرابخشیِ رگوالتور) در إعمال صالحیت خویش به ایـم واگرایـی توجـه بیشـتری نمایـد،
چراکه سیاست رقابتی معموالً در بخشهـایی اجـرا مـیشـود کـه شـرای سـاختاری بـا
عملکرد متعارف و بهنجار رقابت هماهنگ است؛ درحالیکه در بخـشهـایی کـه سـاختار

494

مطالعات حقوق تطبیقی ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 1934

آنها بهگونه ای است که نیروهای رقابتی بدون مشکل قادر به فعالیـت نخواهنـد بـود ،از
نظامهای مختل تنظیم استفاده میشود (رشوند بوکانی ،4931 ،و.)213
 .2مصادیقی از جدایی بازار از نابازار
در مقدمه بیان شد که الزم است قواعد حقوقی برای دستیابی به اهداف مبتنی بر مفهوم
بازار ،تنها از طریق اقتواد خووصی و حقوق رقابت اتخاذ تدبیر نموده ،از ورود به قلمـرو
نابازار خودداری ورزد .بدیهی است فهم کامل ایـم مفهـوم بـدون ذکـر موـادیق ،آسـان
نخواهد بود .در ایـم بحـث بـه بیـان موـادیقی از تفکیـک و عـدم شـباهت رفتـاری در
قاعدهمند نمودن اقتواد خووصی و اقتواد دولتی خـواهیم پرداخـت کـه صـنعت بـرق،
صنعت مخابرات و بازار خودرو موادیق بارز ایم عدم شباهت بهشمار مـیرونـد .پـیش از
ورود به ایم مباحث الزم است یادآوری شود که مراد از موادیق جـدایی بـازار از نابـازار،
لزوماً بیان موادیق قانونی تفکیک بازار از نابازار و تأکید بر توجه قانونگذار به ایم مطلب
نیست ،بلکه بیشتر تأکید بر رعایت نکردن قواعد رقابت در ایم حوزههـا بـدون توجـه بـه
تفکیک میان ایم دو است.
 .1 .2مقرراتگذاری (رگوالتوری) در صنعت برق
صنعت برق را باید ازجمله صنایعی برشمرد که بهندرت تحـت مالکیـت و کنتـرل بخـش
خووصی درمیآید و اغلب سـاختاری انحوـاری دارد .ازایـمرو دولـتهـا بـه مـدیریت و
کنترل آن میپردازند .افزون بر ایم ،ماهیت ایم صنعت نیز بـهگونـهای اسـت کـه بخـش
خووصی کمتر یارای ورود به آن را دارد .ایم ماهیت صنعت برق باعـث شـده اسـت کـه
برق اساساً خدمتی عمومی و با ویژگیهای انحوار طبیعی قلمداد شود.
ویژگی صنعت برق آن را از حالت ورود بخش خووصی و بازار آزاد بـه سـمت بخـش
دولتی سوق داده و عمالً آن را به موداقی از موادیق نابازار تبدیل کرده است؛ بهگونهای
که با دولتی بودن ایم صنعت نمی توان قواعد حقوق رقابت را بهطـور شایسـته و بایسـته
جاری و ساری دانست و دولتهـا بـرای قاعـدهمنـد کـردن آن بـه مقـرراتبخشـی روی
می آورند .صنعت برق را با ماهیت فعلی آن نمیتوان بازار بـهشـمار آورد و قواعـد حقـوق
رقابت را بر آن اعمال کرد .باوجودایم ،در بسیاری کشـورها مسـائلی ازجملـه ناکارآمـدی
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دولتها در تأمیم هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری ،رفتهرفتـه ایـم صـنعت را بـه
سمت خووصیسازی میکشاند؛ امری که در سالهای اخیر نیز در کشـور مـا از مجـرای
بورا انرژی آغاز بهکار کرده است.
با اینکه تعری دقیقی از رگوالتوری صورت نگرفته ،اما مراد از آن -که مقرراتگذاری
یا مقرراتبخشی یا تنظیم مقررات نیز نامیده میشود -تهیه و تدویم مقرراتی اسـت کـه
به طور عام از سوی دولت و یا به طور خاو از طـرف نهادهـای تنظـیمکننـده در حیطـۀ
فعالیت های مرتب با بازاری خاو (در اینجا صنعت بـرق) صـورت مـیگیـرد .منظـور از
تنظیم مقررات از سـوی نهادهـای تنظـیمکننـدۀ مقـررات ،تـالش دولـت بـرای کنتـرل
تومیمات بخش خووصی ( )Noll & Bouce, 1983و یا واجد ضـمانت اجـرا کـردن آن
مقررات از سوی دولت است ( .)Baldwin & Cave, 1999به بیانی دیگر ،تنظیم مقررات،
عبارت است از کلیۀ مقررات ،رویهها و قواعد الزماالجرایی که بهمنظور پیشـگیری مـوارد
سو ناشی از فعالیتهای انحوار و یا جبران پیامدهای یک فعالیت بر دیگر فعاالن بازار و
مورفکنندگان ،از سوی دولت و یا یک نهاد مسـتقل ذیصـالح تهیـه ،تنظـیم و وضـع
میشود ( 4اصغرنیا ،4913 ،و .)31-31بنابرایم ،ماهیت رقابتناپذیر بودن صـنعت بـرق
 .4برخی برآناند تا کنترل و هدایت بازارهای رقابتناپذیر را در قالب یک ارگان تنظیمگر قاعدهمند نمایند تا گذار
آرام و قانونمند طی شود (رشوند بوکانی ،4931،و .)244-241ایم سخم که کلیت آن صحیح بهنظر
میرسد ،یک ایراد دارد که نقش مقرراتبخشی را بهعنوان عنور اصلی هدایت و نظارت بر بازارهای
رقابتناپذیر نادیده انگاشته ،یا دستکم آن را کمرنگ و یا نامشخص میکند .تردیدی نیست که تنظیم با
سیاست رقابتی تفاوتهایی دارد ،اما هم تنظیم و هم سیاست رقابتی برای کنترل و هدایت بازارهای
رقابتناپذیر باید در قالب مقرراتبخشی نمود یابند و از ایم طریق هدایت بازارهای رقابتناپذیر را عهدهدار
شوند؛ چه اینکه مقرراتبخشی حلقۀ مفقودۀ رب میان تنظیم و سیاست رقابتی برای هدایت بازارهای
رقابتناپذیر است .افزونبرایم ،ایشان آوردهاند که هدف از تنظیم ،فراهم آوردن جایگزینی برای رقابت در
مونوپولیهای طبیعی است و در ایم زمینه به وضعیت حقوق ایران و پارهای نگرشهای اقتوادی تبلوریافته از
مالکیت دولتی و عمومی اشاره کردهاند که موجب استفاده از تنظیم شده ،و دولت برای جلوگیری از
لجامگسیختگی خووصیسازی و ایجاد ظرفیتهای الزم در فضای اقتوادی کشور برای ایجاد بازار بهمعنای
واقعی کلمه ،در مواردی از صنعت تنظیم استفاده کرده است( .همان ،و .)246از ایم سخم پیداست ،نقش
مقرراتبخشی بهوضوح نادیده گرفته شده است؛ چراکه تنظیم میتواند تنها قسمتی از اهداف و فلسفۀ
مقرراتبخشی را تحقق بخشد ،ولی قسمت بیشتر آن را مسکوت خواهد گذارد .وقتی بازار جنبۀ رقابتناپذیری
دارد و ما از بازارهای رقابتناپذیر سخم میگوییم ،دولت چگونه میتواند در فضای اقتوادی کشور برای ایجاد
بازار به معنای واقعی کلمه در مواردی از صنعت تنظیم استفاده کند؟ آیا دولتی که خود بخش عمدهای از
اقتواد را در دست داشته و بازارهای رقابتناپذیر را نیز تحت سیطرۀ خویش دارد ،چنیم داعیهای خواهد
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موجب می شود که ایم صنعت در کنار صنایعی چون آب و فاضـالب در شـمار بازارهـای
رقابت ناپذیر و از موادیق نابازار به حساب آید که نه قابلیت ورود بخـش خووصـی بـرای
رقابت را داراست و نه اینکه می توان قواعد حقوق رقابت را به لحاظ ماهوی بر آن جـاری
کرد.
 .2 .2إعمال حقوق رقابت در عرصۀ مخابرات و مقولۀ نابازار

تا چندی پیش ،از موادیق بارز بازارهای رقابتناپذیر ،صنعت مخابرات بود و رابطـۀ ایـم
صنعت با نابازار را میشد در عرصۀ عمل آشکارا مشاهده کرد که بهعنوان عنوـری بـرای
ورود دولت شناخته میشد .با نگاهی عمیق تر به صنعت مخابرات و پیونـد آن بـا مفهـوم
بازار و نابازار میتوان به فهمی صحیح و جامع دست یافت که با توجـه بـه سـیال بـودن
موادیق نابازار ،در حالتی که مخابرات را موداق نابازار میدانستیم ،تنها ابزار وضع قاعده
در ایم نوع صنایع ،مقرراتبخشی بود و ماهیت رقابـتناپـذیر بـودن ایـم صـنعت قواعـد
حقوق رقابت را برنمیتابید؛ چراکـه در ایـم حالـت ،ایـم نـوع صـنعت را بایـد در شـمار
موادیق نابازار و خاصیت آن را انحوار طبیعی دانسـت (معمـارنژاد و هـادیفـر،4911 ،
و .)13باوجودایم ،در سالهای اخیر تحوالت ناشی از امکان رقابتپذیری برای اشخاو
خووصی در ایـم صـنعت ،ایـم امکـان را فـراهم آورده کـه مخـابرات را بتـوان موـداق
تغییریافتهای از نابازار به بازار تلقی کرد که فرایند آن درحال سپری شدن است.
 .3 .2ورود شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو؛ بهمثابۀ عدم درک جدایی بازار از نابازار
با دقت در جایگاه عملی بازار و نابازار در رویۀ حقوقی ایران ،مقولۀ بارزی که بـرای اشـاره
هویدا میشود و موجبات برخی انتقادات را ساری و جاری میکنـد ،ورود شـورای رقابـت
به بازار خودرو و اقدام به قیمتگذاری در ایم صنعت رقابتپذیر است تـا آنجـا کـه ایـم
داشت تا بازار به معنای واقعی کلمه را – آن هم در محی نابازار -ایجاد کند؟ طبعاً اگر سیسستم تنظیم هم
بیاشکال باشد ،اگر دولت از ایم طریق هم به مقود– که هدایت و نظارت بازار رقابتناپذیر است -برسد ،به
مقوود– که إعمال قواعد بر نابازار است -نخواهد رسید .ازایمرو یگانه طریق در هدایت و نظارت بر بازارهای
رقابتناپذیر و نابازار ،مقرراتبخشی خواهد بود تا از ایم حیث نه برای ایجاد بازار به معنای واقعی کلمه ،بلکه
برای جبران رقابتناپذیری بازار و ایجاد تعامل صحیح با بازارهای رقابتپذیر و بخشهای دولتی به إعمال و
اجرای قاعده بپردازد .برای مطالعۀ بیشتر ر( . .صادقی ،4939 ،و.)423
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اقدام قواعد حقوقی در رسیدن به رقابت کامـل و منـع انحوـار را-دانسـته یـا ندانسـته-
خدشهدار کـرده اسـت .بـدیهی اسـت کـه بـرای تسـهیل رقابـت و منـع انحوـار ،وضـع
صالحیتهای الزم برای ایم نهاد مهم بسیار ضـروری اسـت .ایـم ضـرورت در مـادۀ 11
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 11بـه شـرح زیـر اشـاره شـده اسـت -« :تشـخیص
موادیق رویههای ضدرقابتی و معافیتهای موضوع قانون رقابت و اتخاذ تومیم در مـورد
ایم معافیت ها -ارزیـابی وضـعیت و تعیـیم محـدودۀ بـازار کاالهـا و خـدمات -توـویب
دستورالعمل تنظیم قیمت ،مقدار و شرای دسترسی به بازار کاالها و خـدمات انحوـاری
در هر مورد با رعایت مقررات مربوط -ارائۀ نظرات مشورتی به دولت بـرای تنظـیم لـوایح
موردنیاز -توریح قلمرو و اجرای مقررات قانون در بخشهای مختل اقتوادی -توـویب
آییمنامههای اجرایی در خووو چگونگی اجرای قانون -تضمیم رعایت ممنوعیتهـا بـا
وضع جریمه و غرامت متناسب -احضار اشخاو ذیرب با قانونشـکنی و احضـار شـهود
برای تحقیق و شنیدن نظرهای آنـان یـا اخـذ گـزارش از آنهـا -تعلیـق موقـت برخـی
فعالیتهای بنگـاه هـا -اخـذ شـکایت و رسـیدگی بـه آن و اختیـار بازرسـی و تحقیـق-
درخواســت گــزارش اطالعــات یــا دادههــای الزم از اشــخاو حقیقــی و حقــوقی بخــش
خووصی یا سازمان های دولتی -درصورت لزوم (بـه اسـتثنای اسـرار تجـاری بنگـاههـا)
اطالعات موردنیاز را برای تضمیم اجرای صحیح قانون در اختیار عموم قرار دهد -ابطـال
ادغام یا تأسیس مؤسسات بر اساا مقررات».
باوجودایم ،ذکر صالحیتها به صورت کلی کفایت نمیکنـد و بـرای إعمـال آن الزم
است اصول کلی حقوقی رقابت نیز درنظر گرفته شود و یکی از اصـول انکارناپـذیری کـه
جنبۀ آمرانه هم باید داشته باشد ،اصل لزوم تفکیـک بازارهـای رقابـتپـذیر از بازارهـای
رقابتناپذیر است تا از ایم حیث صالحیت قیمتگذاری برای شورای رقابت ،به اشتباه به
مقولۀ بازار سرایت نکند .افزونبرایم ،با توجه به اینکه وظیفه و رسالت اساسی ایـم شـورا
تسهیل بازار و منع انحوار است ،ورود به عرصۀ قیمتگـذاری در بازارهـای رقابـتپـذیر،
نوعی نقض غرض زیرکانه شمرده میشود.
اینکه بهموجب قانون یادشده در مادۀ  ،62شورای رقابـت تنهـا مرجـع رسـیدگی بـه
رویههای ضدرقابتی بوده و از صالحیتهـای آن «توـویب دسـتورالعمل تنظـیم قیمـت،
مقدار و شرای دسترسی به بازار کاالها و خدمات انحواری» است ،نبایـد بـه ایـم معنـا
دانسته شود که ایم شورا میتواند مجوز ورود به قیمتگذاری در بازارهای رقابتپـذیر را
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نیز داشته باشد ،زیرا قیمتگذاری منحور بـه بازارهـای رقابـتناپـذیر اسـت و بازارهـای
رقابتپذیر-ازجمله خودرو -نمیتواند از موـادیق بنـد پـیشگفتـه از ایـم قـانون باشـد.
بهایمترتیب ،فهم حقوق رقابت مستلزم در جدایی بازار از نابازار است تا از ایـم طریـق
توهم یگانگی ایم دو حوزۀ اقتوادی رفع شود.
بنابر آنچه گفته شد ،مسئلۀ قیمتگذاری نباید در بازارهای رقابتپـذیر إعمـال شـود،
چراکه شورای رقابت صالحیت حقوقی ورود به ایم عرصه را ندارد و آن چیزی که قیمت
را در بازارهای رقابتپذیر تعییم میکند ،رفتار عامالن و فعاالن بازار است؛ زیرا بازارهـای
رقابتپذیر ،ماهیتاً قابلیت قیمـتگـذاری ندارنـد ،بلکـه رقابـت و منـع انحوـار در آنهـا
خودبه خود موجبات تعدیل قیمت را فراهم خواهد آورد .لـذا تنهـا اقـدام موجـه شـورای
رقابت در ایم زمینه آن است که از طریق مجاری قانونی دیگر به فراهم نمودن موجبـات
رقابت در بازار خودرو اقدام کند تا از ایم حیث ،عالوه بر تعـادل قیمـت در بـازار ملتهـب
خودرو ،رضایت و رفاه مورفکنندگان آن را نیز جلب نماید.
 .3تبلور نموداری تفکیک بازار از نابازار
با توجه به مطالب پیشگفته مبنی بر یکسان نبودن قواعد حقـوقی مبتنـی بـر بازارهـای
رقابتپذیر و رقابت ناپذیر و نیز اینکه بازارهای یادشده بهترتیـب ،بـهمثابـۀ مرکـز ثقـل و
هستۀ سخت حقوق رقابت و مقرراتبخشی هستند ،تمایز آنها در عرصۀ عمل عـالوهبـر
اینکه امری طبیعی است ،ضروری و عقلی نیز تلقی می شود .بنـابرایم ،در زمینـۀ تعامـل
بازار و نابازار الزم است ایم ترتیب رعایت گردد؛ به ایم معنا مولـود اقتوـاد خووصـی را
باید بازار و حقوق رقابت بهحساب آورد ،درحالی که ماحول و مولود اقتواد دولتی نابازار
است که مقرراتبخشی را به ارمغان خواهد داشت.
از ایم تفاسیر نتیجه میگیریم که مبانی ایم دو قسم از بازار ،مطابق قواعد حقـوقی و
بر اساا جایگاه اقتواد بازار و اقتواد دولتی ،امری جدا و متمایز از هـم اسـت ،لـذا الزم
میآید آثار آنها نیز منفک گردد؛ امری که درعمل کمتر مورد توجه قرار گرفته تـا آنجـا
که شورای رقابت در راستای إعمال صالحیتهای خویش بـدون درنظـر گـرفتم جایگـاه
ایم دو مفهوم و متمایز بودن آن ها از یکدیگر ،اقدام به کاربرد قواعد اختواصی بازارهـای
رقابتناپذیر (نابازار) در زمینۀ بازار رقابتپذیر خودرو نمـوده و در ایـم راسـتا بـه تعیـیم
قیمت بازار خودرو اقدام کرده است .در خووو چنیم وقایعی که شورای رقابـت بـه آن
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دامم میزند ،باید نکاتی چند بیان شود تا از ایم لحاظ حتیاالمکان نقاط ضع برطـرف
گردد:
 اینکه شورای رقابت سراسیمه و افسارگسیخته و بـه اسـتناد صـالحیت
قانونی یا با دستاویز قراردادن وجود انحوار در بازار خودرو ،بدون توجـه
به اصول کلی حقوقی ،بازارهای رقابتپذیری چـون خـودرو را در شـمار
مجاری نابازار تلقی ،و جایگاه باالدستی خـویش را فـدای امـری خـالف
قاعده کرده است ،در اولیم نمود عملی ،وجهۀ ایم شورای تـازهتأسـیس
را در اذهان همگان ناشایست جلوه خواهد داد؛ بهنحوی که هم مجلـس
و هم دولت بهراحتی خود را وارد موـوبات آن کـرده ،آن را غیرقـانونی
اعالم میکننـد و یـا اینکـه خـود را از موـوبۀ شـورای رقابـت برحـذر
میدارند.4
 شورای رقابت بدون درنظر داشتم قواعد حقوقی ناظر به بازار و نابـازار،
بهجای اینکه به قیمتگذاری در بازار خودروی که نابـازار نیسـت اقـدام
کند ،می بایست از مجرای رفع انحوار ورود کرده ،بـیش از ایـم قواعـد
حقوقی را نادیده نگیرد ،تا کمیسیون صنایع و معـادن مجلـس شـورای
اسالمی ،دولت یا نهادهای مشابه بهراحتی نتوانند موـوبات آن را جـرح
کنند یا آن را به بازنگری سوق دهند .ایم درحـالی اسـت کـه ظـاهراً از
سویی ،شورا -بهعنوان نهادی باالدست حاکمیتی -در مقابل هی نهادی
نسبت به مووبات خود پاسخگو نیست ،لذا با اعطای استقالل نسبی بـه
ایم شورا فرصت اتخاذ تومیم مستقل در خووو تسهیل بـازار و منـع
انحوار داده شده است.
ازایمرو ،تبلور نموداری تفکیک بازار از نابازار و نیز تمـایز اقتوـاد دولتـی از آنهـا را
مـیتـوان در نمـودار زیـر شـاهد بـود تـا الگـویی بـرای إعمـال قواعـد حقـوق رقابــت و
مقرراتبخشی باشد .باایمحال ،در بیان نسبت ایـم بخـشهـای اقتوـادی بایـد در نظـر
 .4فارغ از بحث ماهوی از صحت و سقم چنیم مووبهای ،ایم بحث صرفاً ناظر به جایگاه سیاستگذاریِ شورای
رقابت است و اشاره به بازتاب قیمتگذاری از سوی شورای رقابت دارد که از یک طرف ،دولت اعالم کرده بود
مووبۀ شورای رقابت ارتباطی با دولت ندارد و از طرف دیگر ،تعدادی از نمایندگان مجلس ،مووبۀ شورا را

غیرقانونی اعالم کرده بودند.
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داشت که ممکـم اسـت مـرز (موـادیق) بـیم آن هـا همـواره در حـال تغییـر و تحـول
باشد.

درنهایت ،اینکـه گفتـه شـد در اقتوـاد دولتـی قواعـد حقـوق رقابـت نقشـی نـدارد،
ایم شائبه را به ذهم متبادر سـازد کـه نبـود اقتوـاد دولتـی بـهعنـوان مجـرای حقـوق
رقابت ،شاید در خووو بخـشهـای دولتـی در اقتوـاد رقـابتی نیـز صـادق باشـد .امـا
حقیقت آن است که بخشهای دولتـیای کـه بـر آنهـا رقابـت حـاکم باشـد ،اصـوالً بـا
اقتوــاد دولتــی– اگرچــه در ادبیــات اقتوــادی ن ـوعی بــازار و از نــوع انحوــاری باشــد
متفاوت است و روا نیست که آن هـا را در جرگـۀ اقتوـاد دولتـی صـرف قلمـداد کنـیم.
لذا بر ایم دسته از بخش های دولتـی همـان قواعـد حقـوق رقابـت حـاکم خواهـد بـود؛
چه همانگونه کـه از نـام آن پیداسـت ،ایـم بخـشهـا ،رقـابتی ولـی بـا صـبغۀ دولتـی
هستند و طبعاً دولت نیز بـه صـورت قالـبهـایی چـون شـرکتهـای دولتـی 4بـا سـایر
 .4مراد از شرکت دولتی در ایم مبحث ،شرکتی است که در قالب یکی از شرکتهای تجارتی تشکیل شده ،اما
اکثری ت سهام آن متعلق به دولت است .لذا در ایم صورت شرکت به مفهوم واقعی وجود دارد و دولت با سایر
اشخاو شریک بوده ،یا با آنها به رقابت میپردازد (کاویانی ،4934 ،و .)91باایمحال ممکم است در
مواردی بر شرکت های دولتی احکام استثنایی و منحوربهفردی وضع گردد و از ایم طریق موجب برخی
بینظمیها و ساختارشکنیها شود .طبعاً ایم قسم احکام استثنایی از موضوع قاعدۀ یادشده خارج است و
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اشخاو فعالیت کرده ،یا به رقابت میپردازد و از قواعـد حقـوق رقابـت مسـتثنا نخواهـد
بود.

نتیجه
حاصل ایم نوشتار ،ما را به ایم یافته رهنمون می سازد کـه اگرچـه ضـروریات اقتوـادی
امروز ،حمایت از بازار را به اصلی عقالنی تبدیل ساخته ،اما مسلماً قواعد و حمایـتهـای
حقوقی به آن قوام و رسمیت خواهد بخشید .برای در جامع از قواعـد حقـوقی رقابـت
الزم است میان بازار رقابتپذیر و بازار رقابتناپذیر تفکیـک قائـل شـد و قواعـد حقـوقی
متفاوتی را بر ایم دو بخش از اقتواد جاری کرد؛ بنابرایم:
 ضروری اسـت در بیـان موضـوع و موـداق حقـوق رقابـت و مجریـان
تسهیل بازار ،پارادایم و گفتمانی منسجم حکمفرما شود تا از ایم طریـق
بتوان بسیاری از مشکالت ناشی از اجرا نشدن قواعد حقـوقی رقابـت را
دستکم در عرصۀ نظـر گـرهگشـایی کـرد .لـذا الزم اسـت در راسـتای
دستیابی به ایم امر مهم ،به نسبت بازار رقابتپذیر و بازار رقابتناپـذیر،
تفاوتهای میان ایم دو و رابطۀ آنها با اقتواد دولتـی توجـه بیشـتری
شود.
 در بیان نسبت و رابطۀ میان بازارهای رقابتپذیر و رقابـت ناپـذیر ،الزم
به یادآوری است که اصوالً دولـت در بـازار رقابـتپـذیر کمتـر مداخلـه
کرده ،برای ورود به ایم بخش باید در قالب امـور توـدی عمـل نمایـد؛
درصورتی که در بازار رقابتناپذیر (نابازار) ،بخش خووصی کمتر حضور
داشته و دولت متودی اصلی آن است ،اما الزاماً نمـیبایسـت نابـازار را
اقتواد دولتی به حساب آورد ،زیرا اقتوـاد دولتـی نـه بـازار اسـت و نـه
نابازار .بنابرایم و با توجه به اینکه در مفهوم و فرایند بـازار ،دادوسـتد و
معامالت قابلیت قیمتگذاری و قیمـتپـذیری را نـدارد ،بلکـه طـرفیم
به واسطۀ عرضه و تقاضا ،بر سر قیمت توافق میکنند ،دولت نمـیتوانـد
در عرصۀ بازار و از طریق قیمت گذاری ،بر نحوۀ رفتار فعـاالن آن تـأثیر
بهنظر میرسد بتوان ایم موارد را از حیطۀ قواعد حقوق رقابت خارج دانست.
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گذارد و تنها می تواند در عرصۀ نابازار از ایم طریق ورود نماید که البتـه
ایم رونـد نیـز نبایـد خـارج از قواعـد حقـوقی باشـد ،بلکـه الزم اسـت
مقرراتبخشی بر آن إعمال شود.
 بهطور کلی از تقسیمبندی دو مفهوم بازار و نابازار مـیتـوان ایـمگونـه
نتیجه گیری کرد که بازار ،عرصۀ رقابت فعـاالن خووصـی بـوده ،نبایـد
اقدامات حاکمیتی ازجمله تعییم قیمت بر آن إعمال شود؛ ولـی عرصـۀ
نابازار که برای حضور فعاالن بخش خووصی هزینه های گران سنگی در
پی دارد ،اقدامات حاکمیتی عالوه بـر اینکـه غیـر قـانونی و غیرمنطقـی
جلوه نمیکند ،از مستقالت عقلیه نیز میباشد و بر دولت الزم اسـت در
ایم عرصه اقدامات قانونی را در قالب مقرراتبخشی انجام دهد .بـر ایـم
مبنا ،عملکرد شورای رقابت در جهت قیمتگذاری بازار خودرو ،برخالف
ایم اصل و ساختار حقوقی بـوده ،بیـانگر عـدم در تفکیـک بازارهـای
رقابتپذیر از رقابتناپذیر و اقتوـاد مبتنـی بـر بـازار از اقتوـاد دولتـی
است.
 ضابطۀ اصلی تفکیک بازار از نابـازار را بایـد دو مقولـۀ حقـوق رقابـت و
مقررات بخشی دانست؛ به ایم بیان که عرصۀ بازار باید از طریق مقررات
حقــوق رقابــت شناس ـایی شــود ،درحــالی کــه معیــار شناســایی بــازار
رقابتناپذیر ،مقررات بخشی است .ایم ضابطه افزونبـر متمـایز سـاختم
بازار از نابازار ،ایم دو مفهوم را از اقتواد دولتی جدا خواهد ساخت.
 صنایعی ازجمله برق را میتوان به ایم دلیل که حضور بخش خووصی
در آن توفیق کمتری دارد ،در ردی موادیق بازار رقابتناپذیر (نابـازار)
قلمداد کرد ،ولی صنعتی چون خودرو را نمیتوان در گـروه نابـازار قـرار
داد ،بلکه ایم صنعت از موادیق بازار اسـت و ورود دولـت یـا نهادهـای
حافظ رقابـت از طریـق قیمـتگـذاری ،بـرخالف قواعـد و سـاختارهای
حقوقی رقابت محسوب میشود و ایمگونه اقدامات موجبات توهم نابازار
بودن بازار خودرو را فراهم میآورد .بنابرایم تنهـا اقـدامی کـه از سـوی
دولت برای ورود به عرصۀ بازار خودرو توجیهپذیر خواهد بود ،ایم اسـت
که که در قالب مقررات و قواعد حقوقی اقدام بـه تسـهیل بیشـتر بـازار
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خودرو ،ازجمله از طریق افزایش شرکتهـای تولیدکننـدۀ خـودرو و یـا
اجازۀ ورود شرکت های خودروسازی رقیـب بـرای رقابـت در ایـم بـازار
نماید.
 بی توجهی به متفاوت بودن و تفکیک قواعد حقوقی حاکم بر دو مقولـۀ
بازار و نابازار ،موجب خل موـادیق ،مجریـان و حـدود و ثغـور قواعـد
حاکم بر ایم دو مفهوم می شود .با تفکیک میان ایم دو مفهوم میتـوان
بسیاری از ایم مشکالت را در عرصۀ نظری و عملی گـرهگشـایی کـرد و
موجبات پویایی قواعد حقوق رقابت اقتوادی را فراهم آورد.
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