
 مطالعات حقوق تطبیقی
2، شمارۀ 6دورۀ   

4931پاییز و زمستان   

114تا  149صفحات   

در کالبد  تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار
 قاعدۀ حقوقی رقابت

 محمود باقری
 دانشگاه تهران یاسیحقوق و علوم س ۀدانشکد یاردانش

(Email: Mahbagheri@ut.ac.ir) 

 *محمد صادقی
 )ع( ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق یکارشناس

 (42/41/4939 پذیرش: تاریخ ـ 41/1/4939: دریافت تاریخ)

 چکیده
پرداختـه، ضـمم معرفـی ایـم      -کنیمکه از آن به نابازار یاد می -ناپذیرمقالۀ حاضر به بررسی بازار رقابت

پذیر بررسی خواهد کرد. در ایـم خوـوو و   ای، تعامل آن را با بازار رقابترشتهمفهوم، با رویکردی میان
نابازار و جدایی ایم دو مفهوم بررسـی شـود. از   در مرحلۀ اثبات تالش خواهد شد که نسبت میان بازار و 

دیدگاه هنجاری و حقوقی نیز در پی آن هستیم که تعارضات عملی و نظری میان ایم دو مفهوم بررسـی  
 یاز بـازار و وجـود نهـاد    یت، حمایاقتواد یاتاگرچه ضرور آن خواهد بود کهنوشتار،  یمصل ااحگردد. 
 یگـاه جا یـان م یـم در ا تـوان یاما مسلماً نمـ  ،ساخته یلتبد نیقالع یرا به اصل یمتنظ برایکننده کنترل

و ابزار کنترل  ،بازار یدرا با یمولود اقتواد خووص یت،درنها گرفت. یدهناد ینابازار را در وضع قواعد حقوق
 یاگـر دولتـ   -یعـی صل و مولود انحوار طباح که یحساب آورد؛ درحالهو نظارت بر آن را حقوق رقابت ب

رقابـت مسـتلزم در     وق. لذا فهم حقنیاز خواهد بود بخشیدر پی آن به مقررات کهابازار است ن -نباشد
ضمم اجتنـاب از خلـ     ،دو حوزه رفع شده یما یگانگی متوه یقطر یمتفکیک بازار از نابازار است تا از ا

 مشخص شود. -که همان اصالح بازار است -حقوق رقابت یواقع یگاهمبحث، جا

 واژگان کلیدی 
 بخشی، نابازار.اقتواد خووصی، اقتواد دولتی، بازار، حقوق رقابت، شورای رقابت، مقررات
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 مقدمه
 یارشـته یانو م یاقتواد ینۀخود را در زم هایو متفکران، نگارش یسندگاناز نو یاریبس
و  بـازار  یبـداهت  مفهـوم   یـم انـد و در ا و اقتواد به سازوکار بـازار اختوـاو داده   قحقو

و  ناپذیر( کمتر توجـه کـرده  )بازارهای رقابت راچون ناباز ایمقوله به پذیر،رقابت بازارهای
تنها محدود بـه   یسردرگم یماند. اسردرگم شده یکدیگرها از آن یقمواد یصدر تشخ یا

و  یمتنظـ  یآنجـا کـه نهادهـا    است. تا ی یافتهتسر یزعمل ن ۀنظر نبوده و به عرص ۀعرص
اشـتباه عبـور    یـم تنهـا از ا هـا دانسـت، نـه   سمبل آن یدرا بارقابت  یحفظ بازار که شورا

 / Market) بـازار  یی تفکیـک شناساعدم  یمو ا عمل پوشانده ۀن جامه آ، بلکه باندنکرده

Contestable Market) ابـازار  از ن(market / None Contestable Market-Non)  را در
  .4اندعملی نمودهخودرو  گذارییمتازجمله ق یموارد

و انتقـال   هـا یمـت اسـت کـه ق   یکـه درواقـع نهـاد    پرداختم به مفهوم بـازار  اهمیت
سـود و مـزد و بهـره     یـان و در مقام قضاوت م کندیرا مشخص م هایبرو سهم هایتمالک
به بـازار   عارفاز مباحث اقتواد مت یمیاز ن یشب ییماست که اگر بگو یبه حد نشیند،یم

پرسش از دسـتگاه   و بازار ییپرسش از چرا . از ایم حیث،یماگزافه نگفته شود،یمربوط م
بـازار اسـت کـه     یـم ( و ا41 ، و4934 یان،و ناسخ وفای)زاهد علم اقتواد است یلیتحل
 ،با توجه به نوپا بـودن حقـوق رقابـت در کشـورمان     اما .عمال حقوق رقابت استإق لمتع
را در  یها، مشـکالت آنیک نکردن نابازار در قبال مفهوم بازار و تفک ۀانگاشتم مقول یدهناد
زیرا افزایش نقش نیروهای بازار بدون فهم و در  نوع بازارها از حیـث   خواهد داشت. یپ

از نابازار و  ربازا یکمستقل و جامع در تفک یانجام پژوهش لذا پذیری ممکم نیست.رقابت
 یاریبسـ  یثح میاست تا از ا یعمال قواعد حقوق رقابت، الزم و ضرورإ ۀآن بر نحو یرتأث

 د.شـو  ییگشاو حدود و ثغور حقوق رقابت گره یقبودن مواد یماز نامع یاز مشکالت ناش
 است: یتاهم به شرح ذیل دارای ینکات مهم در ایم خووو
  بـه   ،به اهداف موردنظر بـازار  دستیابیمهم که موضوع  ه ایمب یتبا عنا

اقتوـادی  هـای  عنوان خون جـاری در ر  ت بهمنظم رقاب یندوجود فرا

                                                           
ه فوق ب یهاإعمال قواعد مختصّ به هرکدام از مقوله آورد، یمنوشتار خواه یما ییکه در مبحث نها یبه شرح. 4

داشته باشد و  گذاریاستس یّتیماه یدشورا را که با یمدار ساخته و اخدشه یزرقابت را ن یشورا شأن یگری،د
 داده است.بر همگان حجت باشد، محل نقد قرار  آنو بدون اشتباه  یقات دقبموو
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 یاقتوـاد  یـایی اسـت تـا رشـد و پو   وابسـته   (furse, 2008, p.1)کشور 
و حـدود و ثغـور حقـوق     یقموـاد  ییماست که تع یهیفراهم گردد، بد

ــه بررســ پــذیر و بازارهــای بازارهــای رقابــتنســبت  یرقابــت منــوط ب
 است. ناپذیر رقابت

  هایدهدقواعد حقوق رقابت از  یو اجرا یقمواد ییمآنچه تاکنون در تع 
اقتوـاد   ۀو رابطـ نابـازار  از بـازار   یـک بـه تفک  یتـوجه بیمانده،  یدهپوش

 یهاسـت؛ چراکـه خروجـ   آثـار آن  یـث از ح یو اقتوـاد دولتـ   یخووص
 وصـ  بـارز  حساب آورد کـه  بهپذیر بازار رقابت یدرا با یاقتواد خووص

 -یعیو ماحول انحوار طب یخروج کهی درحال ،استحقوق رقابت آن، 
ــ ــت -نباشــد یاگــر دولت ــازار رقاب ــذیر ب ــرراتناپ ی بخشــاســت کــه مق

(Regulation) 4دنبال خواهد داشترا به. 
  یـم ا بخشی با اقتوـاد دولتـی،  در تبییم نسبت حقوق رقابت و مقررات 

اقتوـاد   بـه  یبخشـ حقوق رقابـت و مقـررات   یامطرح است که آ پرسش
ایم نوشـتار   گونه که درخواهد بود یا خیر؟ همانعمال إقابل  یزن یدولت

  به آن خواهیم پرداخت، پاسخ منفی است.
  و شـامل نابـازار    یـران، از کشورها ازجملـه ا  یاریدر بس یسازیخووص

گونه ه ایم سبب ایمب؛ لذا شده استمواردی ازجمله برق و مخابرات نیز 
ی خواهنـد داشـت.   بخشـ بـه مقـررات   یـاز هسـتند و ن  یخووص صنایع،

نخواهنـد داشـت؛    یبخشبه مقررات یازن ،باشند یاگر دولت درصورتی که
بخشی بر اقتواد دولتی قابل إعمـال  چراکه نه حقوق رقابت و نه مقررات

نخواهد بود. البته ایم نکتـه را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه موـادیق        
ناپذیر ممکم اسـت در طـول زمـان    پذیر و رقابتمختل  بازارهای رقابت

 متغیر باشد.
ها و فعاالن اقتوادی در قالب قواعد حقـوقی بـرای دسـتیابی    بنابرایم، الزم است نهاد

به اهداف مبتنی بر بازار، تنها از طریق اقتوـاد خووصـی و حقـوق رقابـت اتخـاذ تـدبیر       

                                                           
 محمّد. ی،صادق . .ربخشی مفهوم و مال  تمایز مقررات ۀو نیز در زمینخووو  یمدر ا یلیتفو ۀمطالع یبرا .4

 تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. ،آن بر گستره إعمال حقوق رقابت یربازار از نابازار و تأث یک(. تفک4939)
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کرده، از ورود و حمل برخی موادیق بازار به قلمرو نابازار اجتناب ورزند؛ چراکه ورود بـه  
شی میسر خواهد شد. لذا فهـم نادرسـت   بخمقوله و موادیق نابازار فق  از طریق مقررات

هـای  ایم دو از یکدیگر، آثار عملی متفاوتی را برجـای خواهـد گذاشـت و گـاهی هزینـه     
بسیاری را برای نظام اقتوادی و حتی نظام سیاسی دربر خواهد داشـت. از سـوی دیگـر،    

ن، ای حقـوقی از آ در  صحیح جدایی بـازار از نابـازار و امکـان اسـتنباط الگـو و قاعـده      
کار گرفتـه شـود. ایـم اهمیـت بـه      های گوناگون و بازارهای مختل  بهتواند در بخشمی

توان در فقـه اسـالمی و یـا در تعامـل     نظیر آن را حتی میحدی است که کارکردهای بی
 .4حقوق رقابت با بازارهای ماهیتاً متفاوت نیز به نظاره نشست

کـه   یسـت ن معنا نه آب یمابازار اصرار داربازار از ن یکنوشتار بر لزوم تفک یمکه در اینا
رقابـت باشـند و    یقواعـد حقـوق   یـت ملـزم بـه رعا   یـد با یرپذرقابت یتنها فعاالن بازارها

 یاقتواد دولت یاتحت شمول نابازار  ،نبوده یرپذرقابت یکه مشمول بازارها یگرد ینهادها
د آن اسـت کـه قواعـد    هستند. بلکه مقوو ارقابت مستثن یحقوقۀ از قاعد گیرند،یقرار م
هـا را بـه   آن بایسـت یو نمـ  یزندمتما یکدیگراز  یسه بخش اقتواد یمحاکم بر ا یحقوق
گونه کـه  چراکه همان قرار داد؛را تحت شمول حقوق رقابت  یو همگ یستنگر یدهد یک

 ۀسه مقوله را مولود قاعـد  یماز ا امنوشتار حاضر در مقام اثبات آن است، الزم است هرکد
 یبـر اسـاا الگـو   با ایم بیـان و  متفاوت است.  یگریآثار با د یثنست که از حدا یخاص
( معتقدند که 414 ، و4934 ی،فارسان ی)بهنام غفاری برخ ینکها بازار از نابازار، یکتفک
محـل   یاقتوـاد  هاییتکه انجام فعال یو حقوق یقیاشخاو اعم از حق یۀکل االصولیعل

 یو خووصـ  یو دولتـ  باشـند یحقوق رقابت مـ  یمزت موایمکل  به رعا ،هاستدرآمد آن
 یـان مگـر آنکـه ب   ؛نخواهـد بـود   یرپذهیتوج دانند،یمؤثر در مقام نم یثح یمبودن را از ا

 ۀقانون در عرص یتحاکم»حقوق رقابت،  یمد که منظور از موازشو یهتوج گونهیما یشانا
قـانون( شـامل    یـت مقاعـده )حاک  یمکه ا است یو تجار یاقتواد هاییتبر فعال« رقابت
د. شـو ی( مـ یو بخش دولتـ  یرناپذرقابت یر،پذ)اعم از بازار رقابتایم عرصه فعاالن  یتمام

                                                           
 ایم زمینه ر. . در. 4

 یدر نظارت و کنترل بازارها یاسالم یِحسبه؛ ابزار حقوقِ اقتواد» ،(4932محمّد ) ی،محمود؛ صادق ی،باقر ال (
 «یرپذناو رقابت یرپذرقابت

تهران: دانشگاه امام  ،إعمال حقوق رقابت ۀآن بر گستر یربازار از نابازار و تأث یکتفک ،(4939) محمّد ی،صادقب( 
 صادق)ع(.
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 یمـوارد  هـا یـم انـد و ا را متوور دانسته هاییاستثنا یشخو یاندر ادامه بر ب یشانالبته ا
 .(411)همان، و نداهستند که از قلمرو حقوق رقابت تخوواً خارج

 

 و نابازار بررسی نظری بازار
 یاسـت، گـاه  در زبان انگلیسـی  « Market»و در زبان عربی « سوق» واژۀبازار که معادل 

و فـروش و تجـارت    یـد انجـام خر  یمـت، ق یـیم تع یبـرا  یتیمـوقع  یـا عنوان مکـان و  به
 رودمـی کـار  و فروشـنده بـه   یـدار خر یان( و تعامل م411، و41، جق4141منظور، )ابم
(Salvatore, 1992, p. 1). بـر دادوسـتد داوطلبانـه و     یمبتنـ  ،بـازار  یرو سازوکارهایمااز

آن پـن    ی( کـه بـرا  12، و4، ج4911انتخاب خواهد بود )ساموئلسون و هاوا،  یآزاد
کاالهـا،   یـع توز یـد، تول یسـازمانده  یمـت، ق یـق ارزش از طر یـیم تع یعنی ی،اصل یفۀوظ
قـانون  . (93-11، و4914،یالاانـد )بـا  برشـمرده  ینـده، آ یو تدار  بـرا  بندییهسهم
: داردیراسـتا مقـرر مـ    یمهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در اسیاست یاجرا
 ندگان،شود که در آن خریداران و فروشـ بازار به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطالق می»

 یـا مفهـوم، بـازار    یـم بـا ا . «کنندکاالها و خدمات مشابه یا جانشیم نزدیک را مبادله می
. (91، و4916یلـی،  )نشـود  یظاهر م یمتدانست که در آن بها و ق یمکان یدهازار را باب

کـه در آن  دانسـت   و وضـعیتی  عبـارت از سـازوکار   بایسـت یبـازار را مـ  در معنای دیگر، 
کاال و خدمات  یزانو م یمتق ییمتعامل دارند تا به تع یکدیگرو فروشندگان با  یدارانخر

تعامل حقوق و اقتوـاد   یربنایبحث بازار که ز یتاهم. (Mehta, 1964, p. 107) بپردازند
 یـت مانند مالک یحقوق خووص یادیبن یمها مفاهست که تا مدتآنجااز  شود،یم شمرده
بـه   یسـتم قـرن ب  یلو از اوا شدیمحسوب م یتحقق نظام اقتواد یابزار حقوق ،و قرارداد

توجـه   ی،اقتوـاد ارشـاد   یـدایش قابل اعتمـاد در اقتوـاد و پ   یقواعد حقوق یشافزا یلدل
، 4912ینی، شـکل گرفـت )بـاد    یو عنوان حقوق اقتوـاد  یافت یشحقوق به اقتواد افزا

بنـدی بازارهاسـت، و   به تبع آن نیز یکی از نتای  رقابت، تجزیه و تحلیل و دسته .(31و
آید که جریان تقاضا به بازارهای مختل  که ارتباط کافی بـا هـم   وجود میآن هنگامی به
شـود عوامـل   شود. لذا از نتای  مهم حقوق رقابت ایم است که سبب مـی ندارند روانه می

بـار انحوـار فـردی و گروهـی بـه مقابلـه       طور مؤثری عمل نمایند و با تأثیر زیـان بازار به
انـد کـه نـاظر بـه     رو، حقوق رقابت را بخشی از حقوق اقتوادی دانسـته همیمازبرخیزند. 

 . (Brault, 2004, p.21)باشد حقوق بازار می



 1934، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 6مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     414

توان به اقتضای ماهیت آن با عنایت به معنا و انواع بازار، هرکدام از انواع بازارها را می
جای داد که البته ورود هرکدام بـه ایـم    ناپذیررقابتپذیر و بندی بازار به رقابتدر تقسیم

تعریـ  جـامعی از   دو بخش از اقتواد مستلزم فهم بازار و نابـازار اسـت. لـذا الزم اسـت     
یر )نابازار( ارائه شود تا از ایم حیث فهم نسـبت میـان ایـم دو    ناپذرقابت یبازارهامفهوم 

ها آشـکار گـردد. در   مفهوم و حدود و ثغور هریک و نیز نحوۀ وضع قاعده در هریک از آن
 ادامه به تفویل به معرفی ایم مفهوم خواهیم پرداخت.

 
 زوم درک نابازارعدم تحقق بازار اقتصادی و ل. 1

عنوان محل حضور فعاالن اقتوادی و تجاری، بیش از هرچیـز نیازمنـد ضـواب  و    بازار به
مقرراتی است تا از ایم طریق تجارت آزاد، برقرار و رقابت، تسهیل و بـازار، حفـظ گـردد.    

کننده بـا انحوـار از شـروط    کنندۀ رقابت و مقابلهبنابرایم، وجود قواعد و مقررات تسهیل
باشـد؛ و بـدیهی اسـت کـه تـدویم و      اسی یک اقتواد منسجم و مبتنی بـر بـازار مـی   اس

 مند کردن ایم فرایند رسالت اصلی حقوق رقابت است.قاعده
دهند تا اقتواد مبتنـی بـر بـازار بـه     گاهی عوامل بسیاری دست به دست یکدیگر می

عنـوان  از آن بـه  فعلیت نرسد و یا اینکه با مشکالت زیادی روبرو شود. اینجاسـت کـه مـا   
رفت از ایم مشکل، بر تفکیک بـازار  بریم و برای بروننام می« عدم تحقق بازار اقتوادی»

دانیم. در ایـم  حل آن را بیان نسبت بازار و نابازار میکنیم و تنها راهاز نابازار پافشاری می
وم را بررسـی  پردازیم و در ادامه جوانب دیگر ایم دو مفهـ بخش به بحث دربارۀ نابازار می

 خواهیم کرد.
بـر لـزوم بازشناسـی مفهـوم بـازار، بیـان مفهـوم        برای فهم مفهوم دقیق نابازار، افزون

طور مـوجز بـه مفهـوم انحوـار نیـز      رسد، لذا بهنظر میانحوار و اقسام آن نیز ضروری به
 قـانون  11اصل یکل هاییاستسی قانون اجرا 4مادۀ  42موجب بند خواهیم پرداخت. به

شـرکت   یـا چنـد بنگـاه    یـا  یـک کـه سـهم   اسـت  در بـازار   یتیوضـع ؛ انحوار»اسی، اس
 یـیم باشد که قدرت تع یزانیبازار به م یو فروشنده از عرضه و تقاضا یدارخر کننده،یدتول
خـروج از آن   یـا به بازار  یدجد یهاورود بنگاه یامقدار را در بازار داشته باشد،  یاو  یمتق

رو هرگـاه بنگـاهی تنهـا تولیدکننـده باشـد، کـه هـی         ایماز «.مواجه باشد یتبا محدود
تولیدکنندۀ جانشینی برای آن وجود نداشته باشد، آن بازار، انحواری است و به آن بنگاه 

. با ایم وص ، انحوارگری عبارت (Lawrence, 2005, p. 7) شودنیز انحوارگر اطالق می
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 .Comble, 2007, p)گر اقتوادی کنشاست از: دراختیار گرفتم کامل بازار از سوی یک 

62) . 
هـا انحوـار قـانونی و انحوـار طبیعـی      تریم آندارد که از مهم مختلفیانحوار، انواع 

 است:
شود به حالتی اطالق می قانونیانحوار . (Legal Monopoly)الف( انحصار قانونی 

 4 ۀماد 41بند . برابر دلیل وجود مانع قانونی، بازار به حالت انحواری درآمده باشد که به
از بـازار   یتیوضـع » ، انحوار قانونییقانون اساس 11 اصل یکل هاییاستس یقانون اجرا
 یـا  یـک  خدمت خاو در انحوـار یا کاال  یدخر یافروش  ید،موجب قانون، تولکه بهاست 

 «.یردگیقرار م یمچند بنگاه مع

یی از سوی دولـت بـوده یـا    کشورمان از ایم نوع است که اغلب یا اعطا اقتوادانحوار 
باشد. بنابرایم امتیازهای قانونی نویب بعضی از تولیدکننـدگان  در انحوار خود دولت می

)عبـادی،   سازد که از یک قدرت انحوـاری برخـوردار گردنـد   ها را قادر میشود که آنمی
 (.441، و4911

 ین اجراقانو 4 ۀماد 49بند موجب به. (Natural Monopoly)ب( انحصار طبیعی 
 یـل بنگاه بـه دل  یککه است از بازار  یتیوضع» ی:قانون اساس 11 اصل یکل هاییاستس
عرضـه کنـد کـه بنگـاه      یمتـی خدمت را به ق یاکاال  تواندیمتوس ، م ینۀبودن هز ینزول
انحوـار طبیعـی اغلـب     «.در بازار نباشد یتفعال ۀادام یاقادر به ورود  یمتبا آن ق یگرید

ها، تنها یک بنگـاه قـادر بـه تـأمیم     دارد که به علت فراوانی مقیاا آن وجوددر صنایعی 
برق، گاز، آب و فاضالب، رادیو و تلویزیون، حمل و نقـل ریلـی    صنعتتقاضای بازار است. 
توان از ایم نوع صنایع برشمرد کـه  سنگ، پست و صنایع زیرساختی را میو هوایی، زغال

ای شناسـایی  المنفعه یا صنایع شـبکه انی، عامبا عنوان کلی صنایع خدمات عمومی، همگ
(. بنابرایم، تفاوت بازار، انحوار و نابازار را بایـد  14، و4913شوند )نیلی و همکاران، می
پـذیر در تمییـز از بـازار    و ویژگی اساسی بازار رقابتبازار  یسازوکارهاایم دانست که در 
با ایم ویژگی، دو مفهوم انحوار و  .است انتخاب یدادوستد داوطلبانه و آزاد ناپذیر،رقابت

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          

ناپذیر ایم د، ماهیت رقابتگونه که در ادامه خواهیم آورناپذیر )نابازار( است و همانرقابت
 بخش از اقتواد )بخش نابازار( نوعی انحوارِ گریزناپذیر را در پی خواهد داشت. 
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 چیستی مفهوم نابازار. 2
 )مانند ناسـالم  آیدیبر سر صفت م یمعموالً در فارس« نا» یشونداگرچه پ ی،به اعتقاد برخ

 گونـه یـم ا ،بر سر اسم آمـده « نا» وجود دارد که «نامرد»همانند  هاییواژهنادرست( اما  و
« نابـازار » ۀمسامحه واژ یبا اندک توانی. مروندیکار معنوان صفت بهبه یاسم هاییبترک

کـه   ینحـو بـه  ؛(429، و4916 ی،)رنـان  دکار بـر به« بازار»عنوان اسم در مقابل را هم به
از  یکه وص  و حالتاست  یاسم« نابازار»که  سانیمباشد. بد یحالت یامراد از آن، وص  

« بـازار » هـای ویژگـی و  ی شـرا  یت،وضع یمدهد در امی انساخته، نش یانرا نما« بازار»
آزاد  یهـا کـنش  گاهیکه تجل یشخو یو اصل یعیتمام و کمال وجود ندارد و از حالت طب

 یزمتمـا « بـازار »کـه آن را از  اسـت   یافتـه سـوق   یاست، خارج شده و به سمت یاقتواد
رنگ باختـه   یریپذدانست که در آن رقابت یرا حالت« نابازار» یدبا جهت یما. از سازدیم

اقتوـاد  »و « اقتوـاد بـازار  »مفهـوم، در کنـار    یـم ده است. لذا اکرجلوه  یریناپذو رقابت
آن را  یـد خواهـد آمـد، با   آیندهمباحث  یکه ط یحیقرار خواهد گرفت و به تور «یدولت
از  یـک ی دانست کـه لزومـاً هـ    «یاقتواد دولت»و « اقتواد بازار»دو مفهوم  یانم یبرزخ
 (.41، و4939)صادقی،  ها را داراستآن هایویژگی یا برخما یست،ن هانآ

هـایی از اقتوـاد،   تر معنای نابازار الزم است بیان کنیم که در بخشبرای تبییم دقیق
ل، و با انحوار توان بازار را حفظ و تسهیحقوق رقابت قابل إعمال است و از ایم حیث می

هـا،  هـای دیگـر اقتوـاد )هماننـد صـنعت بـرق، رسـانه       مقابله کرد. درحالی که در بخش
هایی از بازارهای سرمایه و بورا(، به دالیل ماهوی و ساختاری، قواعد رقابت قـادر  بخش

عبارتی حقوق رقابـت معمـوالً   به تنظیم و دستیابی به اهدافی نظیر اهداف بازار نیست. به
 یبخشـ مقـررات  یـق بخش از اقتوـاد را از طر  یما یدلذا باشود، ها اجرا نمیبخشدر ایم 

بخـش   د.کـر منـد  ضـابطه  یحقوق عموم یژگیو یخاو و دارا یحقوق یعنوان ابزارهابه
ای اسـت کـه   گونـه نامند که ساختار آن بـه می 4ناپذیر یا نابازاراخیر اقتواد را بازار رقابت

                                                           
برخی منابع خارجی قائل به ایم هستند که تفکیک بازار از نابازار را در میان مسلمانان، باید در نهادهایی . 4

  اند:به ایم نحو که بیان کرده ؛ررسی نمودوق  مشاهده و ب و ت، ارثیهمچون مالک
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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هـا و مشـکالت   یت نخواهند بود و یا فعالیت آنـان بـا هزینـه   نیروهای رقابتی قادر به فعال
شـوند و  های مختل  تنظیم، حمایـت حقـوقی مـی   فراوانی همراه است. لذا در قالب نظام

برای اینکه فرایند قانونی را طی کنند، معموالً یک ارگان یا نهاد تنظیمی بر ایم صنایع یا 
؛ Alan,1982, p.10؛ 213، و4931، )رشوند بوکانی کندهای اقتوادی نظارت میبخش

293 Viscusi, 2004, p..)4 
                                                                                                                                        

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. 

اما آنچه مراد ایشان از تفکیک بازار از نابازار در میان مسلمانان و  ،آیدنظر جالب میاگرچه ایم تعبیر به
دنبال قواعد چراکه ما به ؛که مراد ما در ایم نوشتار باشد نیستشود، آن تفکیکی قواعد اسالمی به ذهم متبادر می

حال آنکه ایشان آن را از بُعد مالکیت و نقل و  ،بازار هستیم پذیری در ایم دو نوعت رقابتیحقوقی ناشی از قابل
نوعی تعبیر به بازاری و و به شدهپذیر بودن یا نبودن بازار محسوبکه امری تبعی از رقابت اندانتقال بررسی نموده

 ۀباید ناظر به مقولگونه تعابیر را باشد. ایم -به معنای مورد بحث ما -غیربازاری )انحواری( است تا اینکه نابازاری
ناپذیر ناپذیری. لذا مراد ما در اینجا صرفاً نابازار به معنای رقابتپذیری و رقابترقابتی و غیررقابتی دانست تا رقابت

 -ناپذیری مرتب  نباشدرقابت ۀهاست. از ایم رو بازارهای غیررقابتی و انحواری به معنایی که به جنبربودن بازا

 ایم نوشتار خارج است. ۀاز حوصل -(Smith,2013)دامپینگ  ۀواسطقابتی بههمانند بازارهای غیرر

عرضه در  یرقابلغ یکاالها یو به معنا can not be marketable را معادل non-market یزن یبرخ ،همچنیم
از ایم  .(Kahf, p.31-33) اندهمچون حفظ صلح و نظم در جامعه برشمرده یآن موداق یاند و براکرده یفربازار مع

حال از احکام کلی های موداقی، دشوار خواهد بود. باایممهم به علت تفاوتموضوع تطبیقی ایم  ۀجهت، مطالع
ها و مهم دست یافت که بنیان اقتوادی ناشی از شرکتامر توان به ایم ناشی از تفاوت در قواعد حقوقی رقابت، می

رقابت اقتوادی، ارتباط وثیقی با تفکیک اقسام بازارها و  ۀبازارهای گوناگون در کشورهای پیشرو و موفق در عرص
 ۀمطالع یبرا ای( دارد.ها )ازجمله در نظام بانکی و یا بیمهفرد برای هرکدام از آنهوجود مقررات و قواعد منحورب

 ,Baumol)(Schiff & Change, 2000)(Bikker & Groeneveld, 1998) .  .ر عنوان نمونهبرخی از ایم ابعاد، به

1982). 
 )صادقی و باقری، . .ابعاد حقوقی )ماهیت، جایگاه و آثار( جدایی بازار از نابازار ر ۀتفویلی در زمین ۀبرای مطالع. 4

 .(249-211، و4931
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 تعامل اقتصاد خصوصی با نابازار. 3
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    

نهادهای حقوق خووصـی اسـت؛ چراکـه حقـوق خووصـی      حقوقی و اقتوادی، قواعد و 
(، از 12، و4911تعامالت اقتوادی مبتنی بر بازار را تـأمیم و تسـهیل کـرده )بـاقری،     

مند به جمع میان آزادی و نظم در اقتواد مبتنی بـر بـازار   طریق ارائۀ سازوکارهای قاعده
بـرای اقتوـاد مبتنـی     . باوجود مزایایی که(Manified,1992, p.683-684)کند کمک می

هـای اصـولی   رسد ایـم نـوع اقتوـاد در برابـر برخـی ارزش     نظر میبر بازار وجود دارد، به
هایی دارد و درصورتی که مغایر با برخی از هنجارهای برتـر شـناخته شـود، نفـی     کاستی

 خواهد شد.  
 البته نارسایی بازار به ایم معنی نیست که حـاوی هـی  پیامـد مثبتـی نبـوده، بلکـه      

، 4911ی، )بـاقر  طور که باید حاصل نشده استمنظور ایم است که نتای  مورد انتظار آن
مطلـوب را بـه ارمغـان     یجـۀ که عوامل بازار همواره نت یداستهم پ یاز جهت. (11-14و

 یـز ن یبـازار خووصـ   یدکه در کنار ذمّ مطلق انحوار، مدح بالق ینجاستنخواهند آورد و ا
خـود انحوـار،    یخـود اد بـازار قاصـر از آن اسـت کـه بـه     اقتو» یراز گردد،یم دوشمخ
سـاز باشـد و   اقتواد بازار را چاره هاییتاز فعال یناش یاطالعات و عوارض جانب ی،نابرابر
بـه   یدرو دولت بایمابازار ناکام هستند. از یتدر اصالح وضع یزن یحقوق خووص یابزارها
 .(12، و4911 ی،)باقر «دیاببازار دست  یتو هدا رلجهت کنت یگرید یهاروش

بـازار و قواعـد    یـق ارتبـاط وث  بـاوجود اسـت کـه    یـم ا یایشد، گو تر گفتهپیش آنچه
از  یناشـ  یـد ل نظـم جد مـ تـاب تح  یقواعد در مـوارد  یما ی،معامالت در حقوق خووص

قواعـد   یـا نقوـان نظـام حقـوق قراردادهـا      یمرا نخواهد داشت. هم یعحکومت قواعد بد
 یـت بـا ماه  یحقـوق عمـوم   فمندقواعد هد یدار شدنموجب پد ،در بازار یحقوق خووص

رقابـت   یمو تضـم  یاقتوـاد  یمدآکار یرنظ یتا اهداف و منافع اجتماع شودیم یاقتواد
بـه قواعـد موجـود در     یـد رو بایمااز ؛(11، و4911 زاده،و فالح یگردد )باقر یمآزاد تأم
 .روی آورد یومو حقوق عم یازجمله حقوق اقتواد یحقوق یگرد یهاشاخه

با مفـروض قـرار دادن ایـم     -ناپذیردر بیان تعامل اقتواد مبتنی بر بازار و بازار رقابت
گونه که قواعد حقـوق  همان -درحال تغییر است هموارهواقعیت که مرز بیم بازار و نابازار 

نابـازار  ناپذیر قابل اعمال نیست، إعمال اقتواد مبتنی بر بازار بـر  رقابت بر بازارهای رقابت
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هـای ایـم دو مفهـوم در مـوازات     نیز محل خدشه خواهد بود، زیرا ماهیـت و زیرسـاخت  
یکدیگر قرار دارد؛ چراکه در تعامل اقتواد مبتنی بر بازار با نابـازار، ممکـم اسـت مفهـوم     

سـان تـأمیم   منفعت عمومی و عملکرد آزادانۀ عوامـل بـازار نادیـده گرفتـه شـود، بـدیم      
ناپذیر، ازجمله صنایع برق در قالـب اقتوـاد مبتنـی بـر     رهای رقابتنیازهای اقتوادی بازا
هـای اصـلی نارسـایی نابـازار در تعامـل بـا اقتوـاد        رسد. زمینهنظر نمیبازار قابل دفاع به

رو ایـم ناپذیر دانسـت. از فرد بازارهای رقابتهای منحوربهمبتنی بر بازار را باید در ویژگی
توان مـواردی همچـون   تنی بر بازار در تعامل با نابازار را میهای نارسایی اقتواد مبزمینه

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      

تـوانیم ادعـا   ی متوسل شد. درنتیجـه مـی  بخشمقررات حقوق عمومی اقتوادی و مقررات
هـای  گونه که اقتواد مبتنی بر بازار در رویارویی با حقوق خووصـی کاسـتی  کنیم همان

ناپذیر را نخواهد داشـت.  توجهی دارد، به طریق اولی قابلیت تعامل با بازارهای رقابتقابل
اعد اقتواد مبتنـی بـر   بنابرایم برای دستیابی به رفاه و منافع عمومی جامعه الزم است قو

ناپـذیر نیـز   بازار در قالب حقوق رقابت تنظیم شود و برای تنظیم قواعد بازارهـای رقابـت  
 بخشی است.فردی بود که موداق بارز آن مقرراتباید در تکاپوی قواعد منحوربه

کننـده در  و موـرف  یدکننـده رفتـار تول  یگرکنش یدرا با یاقتواد خووصدرنهایت، 
و  کنـد یمـ  یمرا معـ  یمـت ق یمل دانست کـه در آن رفتـار فعـاالن رقـابت    قالب رقابت کا

از  یزن یو دولت یفرابخش یرا ندارند و نهادهاقبل از  ییمبخش قابلیت تع یمدر ا هایمتق
 یهمان کالبـد  یمو ا ،عرصه را نخواهند داشت یمدر ا یمتق ییمتع یتصالح ینظر قانون

را در  یقواعـد رقـابت   ،رد تا در آن رسوخ کردهآن را دا یاست که روح حقوق رقابت اقتضا
 یابـد؛ یمـ  یشکل و نمود بـارز  ،قالب یممفهوم بازار در ا ی. داللت کاربردیدنما یآن جار
بـازار از نابـازار    یکتفکاز ایم منظر، نخواهد داشت.  یقیکه مفهوم نابازار در آن توف یامر
 کند.یبروز م یدر اقتواد خووص صرفاً
 

 اد دولتی در جدایی بازار و نابازار  جایگاه اقتص. 4
بـا   یبخشـ نسبت حقوق رقابت و مقررات ییمدر تبگونه که در مقدمه اشاره کردیم، همان

عنـوان دو  ی بـه بخشحقوق رقابت و مقررات یامطرح است که آ پرسش یما یاقتواد دولت
بـدیهی اسـت    ر؟یـ خ یـا خواهد بود  سرایتقابل  یزن یبه اقتواد دولتمولود بازار و نابازار، 
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و  ی،بخشـ حقوق رقابـت و مقـررات  پاسخ به ایم پرسش منفی است و باید اذعان کرد که 
 یـاز نـه ن  یاقتواد دولتبنابرایم، کند. یم یدامعنا پ یبازار و نابازار فق  در اقتواد خووص
 . بنـابرایم اقتوـاد  نه بازار است و نه نابـازار  یراز ی،بخشبه حقوق رقابت دارد و نه مقررات

که مشـمول   یعنوع صنا یما یتماه دولتی تخوواً از ایم مقوله خارج خواهد بود، چراکه
ـ   یاست کـه بخـش خووصـ    یاگونهبهاند اقتواد دولتی شده  یـدا پ یشن گـرا ه آکمتـر ب

د کـه بتـوان   کـر هـا اعمـال   قواعد حقـوق رقابـت را بـر آن    توانیم یو تنها زمان کند،یم
 پوشاند. عمل ۀبازار در آن را جام یتتمام

 یاقتوـاد  هـای یـت محدود کردن عوامل و فعال یورود دولت براشایان ذکر است که 
 یسـت ن یـم ا یبازار را فراهم خواهد آورد، به معنا یماز اهداف تنظ یانحوارطلب که بخش

دولـت   یاز سـو  یمطرود و مذموم باشد و هـر نـوع دخـالت    نفسهیف هاانحوار یکه تمام
دولـت در قالـب    ونـاگون گ یهـا شرح که فارغ از دخالت یما ابدون خدشه قلمداد شود. ب

از  یهستند کـه بخشـ   یواجد قواعد یاقتواد یهاکنش یبرخ ی،و تود یتیامور حاکم
مطلـوب بـودن    ۀواسطهرا طلب خواهند کرد. ب یزناپذیرانحوار گر یها مثل نابازار، نوعآن
رفتـار   ییـر در جهـت تغ  یمـی تنظ یدر نابازار، دولت با استفاده از ابزارها هاانحوار یبرخ
و حفـظ   یم. لـذا تنظـ  کندیمداخله م گذارییمتق یرنظ هایییاستها و با اعمال سبنگاه

اسـتفاده از قـدرت    از سـو   یریجلوگ یاز مداخالت دولت برا یبخش بایستیرقابت را م
 ینهـاد عمـوم   یکارزشمند  هاییتو متمرکز فعال وقفهیبرشمرد و آن را کنترل ب یبازار
ات بـه  روص ، تنظیم مقر یمبا ا .(Pool, 2006, p.45؛ Ogus, 1994, p.1)حساب آورد به

ت و یـ قیمـت، کم  ۀشود که دولت بر تومیمات اشخاو دربـار هایی اطالق میمحدودیت
کند. لذا هنگامی که صنعتی خاو و خروج از آن اعمال می یرناپذرقابت یورود به بازارها
 از سـوی وری و تخویص منابع بهره ظرد، عملکرد آن از لحارات قرار گیرتحت تنظیم مق

رات ردولـت طبـق مقـ    ،شود. برای مثالنیروی بازار و فرآیندهای اجرایی دولت تعییم می
لـذا   ،ی نـدارد دکیفیت خدمات نظارت جـ بر کند و ها را کنترل میهواپیمایی تنها قیمت
 ۀبـه حـوز   قیمـت  ۀبت را از حوزکند تا رقاهای هواپیمایی را ترغیب میایم حالت شرکت

د کـه  کـر ادعـا   تـوان یجهت م یماز ا .(36، و4913یا، کیفیت نیز تعمیم دهند )اصغرن
دارد،  یبسـته بـه نـوع بـازار، درجـات مختلفـ       ینکـه ا یممداخالت دولت در اقتواد در ع

 یـک عنـوان  است که دولت خود به ینابازار یگزینیجا یاکنترل  یزنوع آن را ن یدتریمشد
 .(213، و4916یعی، و شف ینی)حس یابدیاقتواد حضور م ربزر  د یدکنندۀتول
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جدا از بازار و نابازار اسـت کـه اصـوالً قواعـد      یامر یحال که روشم شد اقتواد دولت
 خواهد داشت؟ یگاهیو چه جا یستچ یتاًبخش ماه یما یدد یدبا تابد،یرا برنم یکی ه

بلکه وجـود   یست،مذموم ن یاصوالً امر ی، بخش دولتهطرح شدممباحث به  با عنایت
حـال  یـم او الزم خواهد بود. با یدد در کنار بازار و نابازار مفنآن تا حدود متعارف و قانونم

قـرار   یشالشعاع خـو تحت دلیلیبازار و نابازار را ب یدنبا یاز حضور بخش دولت یزانم یما
 یـاد  یکـی از آن بـه ن  کسـی کـه   کنـد مـی  یجادرا ا یتیوضع همان یحالت یمدهد که چن

 یکـاهش مـداخالت دولـت پافشـار     یا سازییآن بر لزوم خووص ینخواهد کرد و در ازا
 د.  شخواهد 

تـابع حقـوق رقابـت و     یدولتـ  یهـا و بخش یشد، اقتواد دولت یانه ببا توجه به آنچ
 یم؟بـدان  یبخش از اقتواد را تـابع چـه نـوع قواعـد     یما پس باید یستند،ن یبخشاترمقر

بـا بـازار و نابـازار     یاادر ق یاقتواد دولت یراز رسد،ینظر مپرسش دشوار به یما پاسخ به
 یجُسـت کـه در قـالب    یدر مـوارد نـادر   یدبا یشترو نقش آن را ب یستبردار ناصوالً قاعده

و  یرپذرقابت یشرایطی ممکم است در بازارها یم. در چنیابدیچون شکست بازار نمود م
و خدمات مورد نیاز تأمیم نشود و یا به نحوی تأمیم گردد که بر  کاالهاۀ هم یرناپذرقابت

شکسـت آن   یـا ت را کوتاهی بـازار  یجامعه اثر سو  داشته باشد که اقتواددانان ایم وضع
هـا  وکار بازار در برخی زمینهسازجهت برای راهنمایی، توحیح و تکمیل  یمنامند. از امی

 یمختلفـ  یابزارهـا  یـق ز است کـه از طر به خطمشی عمومی و دخالت مستقیم دولت نیا
 یمدر قبـال چنـ   یاقـدامات دولتـ   یعتـاً طب .(1، و4911 )حسـنوند، یافت تحقق خواهد 

صورت مؤسسـات   هآن را ب یدبا ینکها یا پذیردیصورت م یتیبه صورت حاکم یا یتیوضع
در  ینکـه ا یـا دانسـت   یتیحـاکم  یـا حسب مورد  یدآن را با یتماه لذاعمومی شاهد بود. 

الب مؤسسات عمومی قلمداد کرد که قسم مهمی از بخش دولتی محسوب خواهد شـد.  ق
از  یچراکه برخـ  یابند؛یوجه معموم و خووو مم ۀبا هم رابط ومدو مفه یما رویمهماز

 از موـادیق  یگـر د ینابازار هم قرار دارند و برخ یقمواد شماردر  یتیامور حاکم یقمواد
بـا نابـازار و    یاقتوـاد دولتـ   یـت ممکـم اسـت ماه   یگاه یم،عکس. بنابرارو ب یستندآن ن
 یگـردد کـه بـا الگـو     تشـخیص در  یدشـوار  یـا دچار اخـتالط   یکدیگرها با آن یقمواد
انگاشـت کـه    یمچن یدنبا یانم یمدر ا هقائل شد. البت یزها تماآن یانم توانیشده مارائه
دو،  یـم در کنـار ا  تـوان یبلکه م ،شده خالصه گرددیاددر دو مورد  یاقتواد دولت یتماه
 دیـد خـاو پ  یموجـب قـانون  به یاداد که  یجا یزن هاانحوار ۀرا در زمر یدولت یهابخش
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درعمـل حالـت    رد وخـاو وجـود نـدا    یآن قـانون  یحالت انحوار یبرا ینکها یا آیندیم
در  یاقتوـاد دولتـ   یـت پرسش کـه ماه  یمرو پاسخ به ایما. ازگیرندمیبه خود  یانحوار

. رسـد ینظر مدشوار به یست،نابازار چ یبرا یبخشاتربازار و مقر یق رقابت براقبال حقو
محلّ تأمل دانست که اگر  یزفرض را ن یما یاقتواد دولت یتماه یانتوان در بیهرچند م

اما چنانچه بـر   ،نخواهد داشت یزن یحقوق یتماه ی بر آن نباشد، ضرورتاً ه ینظارت ی ه
بـازار دانسـت    ینوع یزبتوان آن را ن یدفرما باشد، شانمند حکممند و قانوآن نظارت قاعده
باشد که قواعد خـاوّ خـود را داراسـت و در آن     یبازار یعنی است؛ یرقابتیرکه اساساً غ
از  یپوشـ چشـم  با(. بنابرایم، 423-492، و4939کند )صادقی، یم ییفرماانحوار حکم

از حیـث   بایـد را ن یالً اقتواد بخش دولتـ اصو کنند،یم یانواع بازار که اقتواددانان معرف
را  یبخشمقررات یاد و قواعد حقوق رقابت کر ینابازار تلق یابازار و پذیری در جرگۀ رقابت

و حفـظ کامـل    یلمستلزم تسه یچراکه إعمال قواعد رقابت، دانست یو سار یبر آن جار
اسـت کـه    یانحوـار  خـود  یکـه اقتوـاد دولتـ    یحالتابد؛ دریانحوار را برنم ،بازار بوده
از  یزمتمـا  یامـر  یدرا با یرو اقتواد دولتیمااست. از یرپذدر آن کمتر امکان یریپذرقابت

مشمول قواعد حقـوق   توانیبرق را نم چون یعیاصوالً صنا یمبنابرا ؛بازار و نابازار دانست
 یـان که باساا است  یمد. بر همکرها اعمال و حقوق رقابت را بر آن شمار آوردبهرقابت 
نه بازار است و  یراز ی،بخشو نه مقرراتدارد به حقوق رقابت  یازنه ن یاقتواد دولت یمدکر

 نه نابازار.
 

 ضابطۀ تفکیک بازار از نابازار. 5
 یـت ماه یـل اعتقاد بر آن باشد که بـه دل  یدشا یم،که ما آن را ناتمام دانست یاز آن منظر
اقتوـاد، انتخـاب    یکها در از آن یبیترک یاازار و ناب یابازار  یاندو، انتخاب م یممتفاوت ا

 بایـد و ن تـوان ینمـ  ، لـذا (413، و4916 ی،باشد )رنان یلبد یاقتواد هاییستمس یانم
 را مردود اعالم کرد.   یگریو د یرفترا مطلقاً پذ یکیدو  یما یانم

 یمترسـ را  یکهر یحقوق ۀقائل شد و دامن یکبازار و نابازار تفک یانکه الزم است ماین
 یـک، شود و با استناد به لزوم تفک قیآن دو تل یانانداختم م ییجدا یبه معنا یدنبا ،دکر

 یهـا شکسـت  یکدیگر،و نابازار به  یاقتواد دولت یمبازار را در برابر نابازار قرار داد و با تعم
 یـم که اچرا ؛نمود ینشرا گز یکی یتد و درنهاکرنابازار را فهرست  یهاشکست یاو  ارباز

کـه   دهنـد یمـ  یلث اقتوـاد را تشـک  لـ ضلع از مث یکهرکدام  ی،دو در کنار اقتواد دولت
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در کنـار   یز( نیو وجود عنور سوم )اقتواد دولت بوده هر نظام ۀها الزمآن یوجود هر دو
دو را انتخـاب   یـم ا یانانتخاب م توانیلحاظ نم یماست. از ا یرناپذاجتناب ینحوها بهآن
 یمگفتـ  یـرا ز، گرفت یدهرا ناد یگریو د یرفترا پذ یکیدانست و  لیبد هاییستمس یانم

از اقتـدار دولـت    یاقتواد ناش یقمواد شماررا در  یرناپذرقابت یکه بازارها یکردیکه رو
 یتیانکار کرد که با توجه به مـاه  توانیرا نم یقتحق یما پسبداند، ناقص و ناتمام است. 

 یریناپـذ و رقابـت  یریپذرقابت یتزار از نابازار، قابلبا یزتما ۀ، مال  و ضابطشدکه اشاره 
 یبخـش خووصـ   ،بـوده  یرپـذ رقابت یابازار مقوله ی،یم معنا که به لحاظ ماهوه ااست؛ ب

اما مقتضـای نابـازار    ،عرصه به رقابت بپردازد یما در تواندیم یادز هایینهبدون تحمل هز
 یرناپـذ از رقابـت  یناشـ  هایینههز توان تحمل یو بخش خووص تابدیرا برنم یژگیو یما

بـدون   یدبخش از اقتواد، نبا یمفراوان ا یتبودن نابازار را نخواهد داشت. با توجه به اهم
فـراوان   هـای ینـه هز یگر،باز یکعنوان ها خود با تقبل آن بهبماند. پس دولت یباق لیمتو

 یخـش از اقتوـاد نـوع   ب یـم ا یرناپذرقابت یتماه یث،ح یمو از ا گیرندیآن را برعهده م
متمرکـز   شکل به ینوعآن هم به یماتخواهد داشت که توم یرا در پ یزناپذیرانحوارِ گر

 یـم ا دارایاقتوـاد بـازار    کـه  یدرحـال  ؛(Wang, 1996) شـود یم ییمدولت تع از سویو 
 ,McCarty & Kalapesi)نـدارد   یدر آن دخالت یمرکز یراهبر یستمو س نیست ویژگی

2003, p. 5) . ،کرد یتداع گونهیما توانیبازار از نابازار را م یزضواب  تمادرنهایت:   
   ،قواعـد   یـت حاکم یاقتضـا  یریپـذ اصوالً رقابـت  ینکها باوجوددر بازار

 ؛خواهند بود پذیریصقواعد تخو یما یرا دارد، اما گاه یحقوق خووص
ع نمـودن منـاف   مو مقـد  یدر نابازار، اصل بر حفاظت از منافع عموم ولی
 یـم در ا یامکـان حضـور اشـخاو خووصـ     یدشوار یراز ،است یعموم

آن،  یزناپـذیر گر دیعنـوان متوـ  آن را دارد که دولت به ایبخش، اقتض
 منافع عموم اشخاو را درنظر داشته باشد.

  ـ  یامکان ورود بخش خووص ینابازار و دشوار یریناپذرقابت یاقتضا ه ب
لـذا در   شود،یبت بازار مآمرانه شدن قواعد آن به نس یتن موجب تقوآ

 ؛اشخاو و فعاالن بازار خواهـد بـود   ۀاصالت با اراد یر،پذرقابت یبازارها
قواعـد   یتکه ممکم است قواعد حقـوق رقابـت، خاصـ    یمگر در موارد
در  ینکـه ا بـاوجود . مـثالً  کنـد  یبازارها خنثـ  یمرا در ا یحقوق خووص
هـر   تواننـد یقراردادهاست و اشخاو مـ  یاصل بر آزاد یحقوق خووص
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که ممنوع اعالم شـده باشـد، در    یمگر موارد ،را منعقد کنند یقرارداد
 طـل عدم رقابت اصوالً با یامثل قرارداد عدم تجارت و  ییبازار، قراردادها
بطـالن   یـم شده باشـد. ا  یتشروط نفوذ آن رعا ینکهمگر ا ،خواهند بود
، 4931 )صـادقی و بـاقری،   از اصـالت رقابـت در بـازار اسـت     یهم ناشـ 
 (.294-296و

 بخشی وجه بارز و نمایانگر تقسـیم نابـازار بـه بازارهـای بخشـی      مقررات
نوع بازارها در کشور ما کمتـر بحـث    یمدرحال حاضر از ااست که البته 

قـانون   11اصل لیک هاییاستس یقانون اجرا 13 ۀماد یول است، شده
 ۀدر حوز تواندیرقابت م یشورا: »داردیخووو اشعار م یمدر ا یاساس
اسـت،   یعـی خـاو کـه بـازار آن موـداق انحوـار طب      یخـدمت  یـا کاال 
 یـأت بـه ه  یبتوـو  یرا بـرا  یبخشـ  کنندهظیمنهاد تن یلتشک یشنهادپ
 ۀدر حـوز  خـود یمـی تنظ یـارات و اخت ی از وظـا  یارائه و قسمت یرانوز

 ....«یدواگذار نما یبخش کنندهیممزبور را به نهاد تنظ
 

 نابازارداللت کاربردی بازار و 
های راجع به بازار، نابازار و اقتواد دولتی، تنها محدود به عرصۀ تأمّل و تفحص در دیدگاه

 نظری نیست و در عمل و کاربرد نیز قابلیت ارزیابی و إعمال دارد.
تـوان در دو قالـب اقتوـاد خووصـی و     داللت کاربردی در مفهوم بازار و نابازار را مـی 

اسی کرد. البته ایم نافی ایـم واقعیـت نخواهـد بـود کـه در      اقتواد دولتی تحلیل و بازشن
وضعیت حاضر بعید است بتوان اقتوادی را کامالً دولتی و یـا کـامالً خووصـی دانسـت.     

بندی به صورت بخشی است؛ یعنی در بخشی دولـت  حقیقت نیز ایم است که ایم تقسیم
خووصی نقش نقش فعال دارد، گرچه بخش خووصی هم نقش دارد و در بخشی، بخش 

دنبال بیان داللت کـاربری  فرض بهفعال دارد، اگرچه دولت نیز نقش دارد. لذا با ایم پیش
 بازار و نابازار خواهیم بود.

 

 وضعیت حقوق رقابت ایران در پرتو تفکیک بازار از نابازار. 1
توفیق حقوق رقابت در کشور ما در گرو تعدیل اقتواد دولتی و تقویت اقتواد خووصـی  
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هـای مختلـ    های دولـت در عرصـه  که اقتواد کشور ما مبتنی بر دخالتو تا زمانی است
باشد، حقوق رقابت، سالبه به انتفای موضوع خواهد بـود. بنـابرایم بـا توجـه بـه واقعیـت       

هـای حقـوق ایـران در پرتـو     ها و بایستهموجود اقتواد ایران، به اجبار به بررسی حقیقت
گذاری و وضـع قاعـده در ایـران سـابقۀ     ردازیم. با اینکه مقرراتپتفکیک بازار از نابازار می

باشـد و همچنـان   طوالنی دارد، اما اقتواد کنونی کشورمان مبتنی بر اقتواد دولتـی مـی  
نتوانسته است از قواعد حقوقی برای رسیدن به اهداف رقابتی دستاویزی محکـم بسـازد،   

ای نخواهـد  چنان که باید، جلوهآنلذا با ایم وضعیت بررسی حقوق رقابت در عرصۀ عمل 
هـای کلـی اصـل    های کلی اقتوادی و با ابالغ سیاستداشت. البته در پی تغییر سیاست

قانون اساسی، ایم نگرانی تا حدودی برطرف شده است. تا زمانی که اقتواد کشور ما  11
پذیر اسـت،  توجیهبر پایۀ اقتواد دولتی استوار باشد، عدم فهم تفکیک میان بازار و نابازار 

های مختل  برجای خواهد گذاشت. در ولی ایم موضوع مهم تبعات سنگینی را در عرصه
تریم امتیـاز و مایـۀ حیـات    گونه استدالل کرد که رقابت مهمتوان ایمتوجیه ایم ادعا می

نظام اقتوادی مبتنی بر بازار است و هر عاملی که نیل به رقابـت در بـازار را مـانع شـود،     
سازد. بنابرایم بهتریم گزینه بـرای  دری  عدم کارایی را بر سیستم اقتوادی حاکم میتبه

رفت از ایم بحران آن است که اقتواد کشور، از اقتوـاد دولتـی بـه سـمت اقتوـاد      برون
 طور کامل اجرا شود.خووصی سوق پیدا کرده، قواعد حقوقی رقابت به

 تند، فهـم ایـم واقعیـت اسـت کـه     آنچه نگارندگان در ایم بحث در پی اثبات آن هس
 نپـذیر، بایـد میـا   منـد و رقابـت  برای دستیابی به یک نظام حقـوقی و اقتوـادی ضـابطه   

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.
شـود کـه عـدم در     گفته شد که فهم دغدغۀ نگارندگان زمانی مشخص می ترپیش

اقتوادی ایران مشـکالت   -درست از تفکیک بازار و نابازار در وضعیت کنونی نظام حقوقی
توانـد بـرای نظـام    زیادی را در پی داشته باشد تا آنجا که عدم فهم دقیـق آن حتـی مـی   

کننـدۀ  عنـوان یـک نهـاد تنظـیم    ابت )بـه زا شود. الزم است شورای رقسیاسی نیز مشکل
فرابخشیِ رگوالتور( در إعمال صالحیت خویش به ایـم واگرایـی توجـه بیشـتری نمایـد،      

شـود کـه شـرای  سـاختاری بـا      هـایی اجـرا مـی   چراکه سیاست رقابتی معموالً در بخش
هـایی کـه سـاختار    که در بخـش عملکرد متعارف و بهنجار رقابت هماهنگ است؛ درحالی
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ای است که نیروهای رقابتی بدون مشکل قادر به فعالیـت نخواهنـد بـود، از    گونها بههآن
 (.213، و4931شود )رشوند بوکانی، های مختل  تنظیم استفاده مینظام
 

 مصادیقی از جدایی بازار از نابازار. 2
بر مفهوم  یبه اهداف مبتن دستیابی یبرا یالزم است قواعد حقوقدر مقدمه بیان شد که 

از ورود به قلمـرو   ،نموده یرو حقوق رقابت اتخاذ تدب یاقتواد خووص یقتنها از طر ،بازار
بدیهی است فهم کامل ایـم مفهـوم بـدون ذکـر موـادیق، آسـان        ورزد. خوددارینابازار 

نخواهد بود. در ایـم بحـث بـه بیـان موـادیقی از تفکیـک و عـدم شـباهت رفتـاری در          
اقتواد دولتی خـواهیم پرداخـت کـه صـنعت بـرق،      مند نمودن اقتواد خووصی و قاعده

رونـد. پـیش از   شمار مـی صنعت مخابرات و بازار خودرو موادیق بارز ایم عدم شباهت به
، بـازار از نابـازار   ییجـدا  یقموادورود به ایم مباحث الزم است یادآوری شود که مراد از 

مطلب  یمبه ا گذارقانونر توجه ب یدکأبازار از نابازار و ت یکتفک یقانون یقمواد یانبلزوماً 
هـا بـدون توجـه بـه     حوزهایم رقابت در  نکردن قواعد یتبر رعا یدکأتبلکه بیشتر  ،ستنی
 است. دو یما یانم یکتفک
 
 ی )رگوالتوری( در صنعت برق گذارمقررات .1. 2

ندرت تحـت مالکیـت و کنتـرل بخـش     صنعت برق را باید ازجمله صنایعی برشمرد که به
هـا بـه مـدیریت و    رو دولـت ایـم آید و اغلب سـاختاری انحوـاری دارد. از  رمیخووصی د

ای اسـت کـه بخـش    گونـه بر ایم، ماهیت ایم صنعت نیز بـه پردازند. افزونکنترل آن می
خووصی کمتر یارای ورود به آن را دارد. ایم ماهیت صنعت برق باعـث شـده اسـت کـه     

 حوار طبیعی قلمداد شود.های انبرق اساساً خدمتی عمومی و با ویژگی
ویژگی صنعت برق آن را از حالت ورود بخش خووصی و بازار آزاد بـه سـمت بخـش    

ای گونهدولتی سوق داده و عمالً آن را به موداقی از موادیق نابازار تبدیل کرده است؛ به
طـور شایسـته و بایسـته    توان قواعد حقوق رقابت را بهکه با دولتی بودن ایم صنعت نمی

بخشـی روی  منـد کـردن آن بـه مقـررات    هـا بـرای قاعـده   ی و ساری دانست و دولتجار
شـمار آورد و قواعـد حقـوق    توان بازار بـه آورند. صنعت برق را با ماهیت فعلی آن نمیمی

رقابت را بر آن اعمال کرد. باوجودایم، در بسیاری کشـورها مسـائلی ازجملـه ناکارآمـدی     
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رفتـه ایـم صـنعت را بـه     برداری، رفتهگذاری و بهرهیههای سرماها در تأمیم هزینهدولت
های اخیر نیز در کشـور مـا از مجـرای    کشاند؛ امری که در سالسازی میسمت خووصی

 کار کرده است.بورا انرژی آغاز به
گذاری که مقررات -با اینکه تعری  دقیقی از رگوالتوری صورت نگرفته، اما مراد از آن

تهیه و تدویم مقرراتی اسـت کـه    -شودم مقررات نیز نامیده میبخشی یا تنظییا مقررات
کننـده در حیطـۀ   طور خاو از طـرف نهادهـای تنظـیم   طور عام از سوی دولت و یا بهبه

گیـرد. منظـور از   های مرتب  با بازاری خاو )در اینجا صنعت بـرق( صـورت مـی   فعالیت
دولـت بـرای کنتـرل     کننـدۀ مقـررات، تـالش   تنظیم مقررات از سـوی نهادهـای تنظـیم   

و یا واجد ضـمانت اجـرا کـردن آن     (Noll & Bouce, 1983)تومیمات بخش خووصی 
رات، رتنظیم مق یگر،د یانیبه ب. (Baldwin & Cave, 1999)مقررات از سوی دولت است 

منظور پیشـگیری مـوارد   جرایی که بهاالها و قواعد الزممقررات، رویه ۀعبارت است از کلی
ر فعاالن بازار و دیگهای انحوار و یا جبران پیامدهای یک فعالیت بر عالیتسو  ناشی از ف

و وضـع   مصـالح تهیـه، تنظـی   دولت و یا یک نهاد مسـتقل ذی  از سوی ،کنندگانمورف
ناپذیر بودن صـنعت بـرق   . بنابرایم، ماهیت رقابت(31-31، و4913یا، )اصغرن 4 دشومی

                                                           
تا گذار  یندمند نماقاعده گریمارگان تنظ یکرا در قالب  یرناپذرقابت یبازارها یتند تا کنترل و هداابرآن یبرخ. 4

نظر به یحآن صح یتسخم که کل یما. (244-241، و4931ی،شود )رشوند بوکان یقانونمند طآرام و 
 یو نظارت بر بازارها یتهدا یعنور اصل نعنوارا به یبخشراتردارد که نقش مق یرادا یک ،رسدیم

با  یمظکه تن یستن یدی. تردکندیص مخنامش یارنگ و آن را کم کمدست یا ،نگاشتها یدهناد یرناپذرقابت
 یبازارها یتکنترل و هدا یبرا یرقابت یاستو هم س یماما هم تنظ ،دارد ییهاتفاوت یرقابت یاستس

دار را عهده یرناپذرقابت یبازارها یتهدا یقطر یمو از ا یابندنمود  یبخشراترمق بدر قال یدبا یرناپذرقابت
 یبازارها یتهدا یبرا یرقابت یاستو س یمتنظ یانرب  م ۀمفقود ۀحلق یبخشاترمقر ینکهچه ا ؛شوند
رقابت در  برای یگزینیفراهم آوردن جا یم،اند که هدف از تنظآورده یشانا یم،ابراست. افزون یرناپذرقابت
از  یافتهتبلور یاقتواد یهانگرش یاو پاره یرانحقوق ا تیبه وضع زمینه یمر اداست و  یعیطب هاییمونوپول
از  یریجلوگ یو دولت برا ،شده یماند که موجب استفاده از تنظدهکره اشار یو عموم یدولت یتمالک
 یمعنابازار به یجادا یکشور برا یاقتواد یالزم در فضا هاییتظرف یجادو ا سازییخووص یختگیگسلجام
نقش  ،یداستسخم پ یماز ا .(246، واستفاده کرده است. )همان یماز صنعت تنظ یدردر موا ،کلمه یواقع

 ۀاز اهداف و فلسف قسمتیتنها  تواندیم یمچراکه تنظ ؛شده است گرفته یدهوضوح نادبه یبخشمقررات
 یریناپذرقابت ۀبازار جنب یآن را مسکوت خواهد گذارد. وقت یشترب قسمت ولی ،را تحقق بخشد یبخشمقررات

 یجادا یکشور برا یاقتواد یدر فضا تواندیدولت چگونه م ،گوییمیسخم م یرناپذرقابت یدارد و ما از بازارها
از  ایهکه خود بخش عمد یدولت یااستفاده کند؟ آ یماز صنعت تنظ یدرکلمه در موا یواقع یبازار به معنا

خواهد  اییهداع یمدارد، چن یشخو ۀیطرتحت س یزرا ن یرناپذرقابت یاقتواد را در دست داشته و بازارها
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آب و فاضـالب در شـمار بازارهـای     چونی شود که ایم صنعت در کنار صنایعموجب می
حساب آید که نه قابلیت ورود بخـش خووصـی بـرای    ناپذیر و از موادیق نابازار بهرقابت

توان قواعد حقوق رقابت را به لحاظ ماهوی بر آن جـاری  رقابت را داراست و نه اینکه می
 کرد.
 

 نابازار ۀمقولإعمال حقوق رقابت در عرصۀ مخابرات و . 2. 2
 یـم ا ۀرابطـ  وصنعت مخابرات بود  یر،ناپذرقابت یاز موادیق بارز بازارها یش،پ یا چندت

عنوان عنوـری بـرای   به که ردمشاهده ک آشکاراعمل  ۀدر عرص شدصنعت با نابازار را می
تر به صنعت مخابرات و پیونـد آن بـا مفهـوم    شد. با نگاهی عمیقیورود دولت شناخته م
بـودن   یاله بـه سـ  جـ ن به فهمی صحیح و جامع دست یافت که با توتوابازار و نابازار می

تنها ابزار وضع قاعده  دانستیم،یکه مخابرات را موداق نابازار م ینابازار، در حالت یقمواد
صـنعت قواعـد    یـم بـودن ا  یرناپـذ رقابـت  اهیتبود و م یبخشاترمقر یع،نوع صنا یمدر ا

 شـمار در  یـد نـوع صـنعت را با   یـم حالـت، ا  یـم چراکـه در ا  تابید؛یحقوق رقابت را برنم
، 4911فـر،  یدانسـت )معمـارنژاد و هـاد    یعیآن را انحوار طب یتنابازار و خاص یقمواد
 اواشخ یبرا یریپذاز امکان رقابت یتحوالت ناش یراخ یهادر سال یم،اوجودبا .(13و

ق امکـان را فـراهم آورده کـه مخـابرات را بتـوان موـدا       یـم ا ،صـنعت  یـم در ا یخووص
 .کرد که فرایند آن درحال سپری شدن است قیاز نابازار به بازار تل اییافتهییرتغ
 
 مثابۀ عدم درک جدایی بازار از نابازارگذاری خودرو؛ بهورود شورای رقابت به قیمت. 3. 2

با دقت در جایگاه عملی بازار و نابازار در رویۀ حقوقی ایران، مقولۀ بارزی که بـرای اشـاره   
کنـد، ورود شـورای رقابـت    شود و موجبات برخی انتقادات را ساری و جاری میمیهویدا 

پذیر است تـا آنجـا کـه ایـم     گذاری در ایم صنعت رقابتبه بازار خودرو و اقدام به قیمت

                                                                                                                                        
هم  یمتنظ یسستمکند؟ طبعاً اگر س یجادا -نابازار محی  در هم آن –کلمه را  یواقع یداشت تا بازار به معنا

برسد، به  -است یرناپذو نظارت بازار رقابت هدایت که –هم به مقود یقطر یمدولت از ااگر اشکال باشد، یب
 یرهااو نظارت بر باز یتدر هدا یقطر یگانهرو یما. ازیدسر نخواهد -است نابازار بر قواعد إعمال که –مقوود
 هبلک ،کلمه یواقع یبازار به معنا یجادا ینه برا یثح یمخواهد بود تا از ا یبخشاترو نابازار، مقر یرناپذرقابت
به إعمال و  یدولت یهاو بخش یرپذرقابت یبازارهابا  یحتعامل صح یجادبازار و ا یریناپذجبران رقابت یبرا
 (.423، و4939 ی،صادق) . .ر بیشتر ۀمطالع یقاعده بپردازد. برا یاجرا
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 -دانسـته یـا ندانسـته   -اقدام قواعد حقوقی در رسیدن به رقابت کامـل و منـع انحوـار را   
رقابـت و منـع انحوـار، وضـع      یلتسـه  یه بـرا اسـت کـ   یهیبـد  دار کـرده اسـت.  خدشه
 11ۀ ضـرورت در مـاد   یـم اسـت. ا  یضـرور  یارنهاد مهم بس یما یالزم برا هاییتصالح

تشـخیص   -» اسـت:  شـده اشـاره   یـر بـه شـرح ز   11اصل یکل هاییاستس یقانون اجرا
های موضوع قانون رقابت و اتخاذ تومیم در مـورد  های ضدرقابتی و معافیتموادیق رویه

توـویب   -بـازار کاالهـا و خـدمات    ۀتعیـیم محـدود   ارزیـابی وضـعیت و   -هام معافیتای
دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرای  دسترسی به بازار کاالها و خـدمات انحوـاری   

نظرات مشورتی به دولت بـرای تنظـیم لـوایح     ۀارائ -در هر مورد با رعایت مقررات مربوط
توـویب   -های مختل  اقتوادیررات قانون در بخشتوریح قلمرو و اجرای مق -موردنیاز
هـا بـا   تضمیم رعایت ممنوعیت -های اجرایی در خووو چگونگی اجرای قانوننامهآییم

شـکنی و احضـار شـهود    رب  با قانوناحضار اشخاو ذی -وضع جریمه و غرامت متناسب
رخـی  تعلیـق موقـت ب   -هـا برای تحقیق و شنیدن نظرهای آنـان یـا اخـذ گـزارش از آن    

 -یـق و تحق یبازرسـ  یـار اخـذ شـکایت و رسـیدگی بـه آن و اخت     -هـا های بنگـاه فعالیت
هــای الزم از اشــخاو حقیقــی و حقــوقی بخــش درخواســت گــزارش اطالعــات یــا داده

هـا(  درصورت لزوم )بـه اسـتثنای اسـرار تجـاری بنگـاه      -های دولتیخووصی یا سازمان
ابطـال   -قانون در اختیار عموم قرار دهداطالعات موردنیاز را برای تضمیم اجرای صحیح 

 «.اساا مقررات ادغام یا تأسیس مؤسسات بر
الزم  آنإعمـال   یو بـرا  کنـد ینم یتکفا یصورت کله ب هایت، ذکر صالحباوجودایم
کـه   یریاز اصـول انکارناپـذ   یکیدرنظر گرفته شود و  یزرقابت ن یحقوق یاست اصول کل

 یاز بازارهـا  یرپـذ رقابـت  یبازارهـا  یـک صل لزوم تفکداشته باشد، ا یدآمرانه هم با ۀجنب
رقابت، به اشتباه به  یشورا یبرا گذارییمتق یتصالح یثح یماز ا ااست ت یرناپذرقابت
شـورا   یـم ا یو رسالت اساس یفهوظ ینکهبا توجه به ا یم،ابرافزوند. نکن یتبازار سرا ۀمقول
 یر،پـذ رقابـت  یدر بازارهـا  گـذاری تیمق ۀبازار و منع انحوار است، ورود به عرص یلتسه
 .شودمی شمرده یرکانهنقض غرض ز ینوع

بـه   یدگیرقابـت تنهـا مرجـع رسـ     ی، شورا62ۀ در ماد یادشدهموجب قانون به اینکه
توـویب دسـتورالعمل تنظـیم قیمـت،     »آن  هـای یتو از صالح بوده یضدرقابت هاییهرو

ـ  بایـد ن ،است« نحواریبازار کاالها و خدمات ابه مقدار و شرای  دسترسی  معنـا   ه ایـم ب
را  یرپـذ رقابت یدر بازارها گذارییمتمجوز ورود به قتواند میشورا  یمکه ا ه شوددانست
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 یو بازارهـا  اسـت  یرناپـذ رقابـت  یمنحور بـه بازارهـا   گذارییمتق یراز ،داشته باشد یزن
 قـانون باشـد.  ایـم  از  گفتـه پـیش بنـد   یقاز موـاد  تواندینم -ازجمله خودرو-یرپذرقابت
 یـق طر یـم از نابازار است تا از ا ازارب جداییفهم حقوق رقابت مستلزم در   ترتیب،ایمبه
 شود.رفع  یاقتواد ۀدو حوز یما یگانگیم هتو

پـذیر إعمـال شـود،    گذاری نباید در بازارهای رقابتبنابر آنچه گفته شد، مسئلۀ قیمت
رصه را ندارد و آن چیزی که قیمت چراکه شورای رقابت صالحیت حقوقی ورود به ایم ع

کند، رفتار عامالن و فعاالن بازار است؛ زیرا بازارهـای  پذیر تعییم میرا در بازارهای رقابت
هـا  گـذاری ندارنـد، بلکـه رقابـت و منـع انحوـار در آن      پذیر، ماهیتاً قابلیت قیمـت رقابت
اقـدام موجـه شـورای    خود موجبات تعدیل قیمت را فراهم خواهد آورد. لـذا تنهـا   بهخود

رقابت در ایم زمینه آن است که از طریق مجاری قانونی دیگر به فراهم نمودن موجبـات  
بر تعـادل قیمـت در بـازار ملتهـب     رقابت در بازار خودرو اقدام کند تا از ایم حیث، عالوه

 کنندگان آن را نیز جلب نماید.رفخودرو، رضایت و رفاه مو
 

 ار از نابازارتبلور نموداری تفکیک باز. 3
گفته مبنی بر یکسان نبودن قواعد حقـوقی مبتنـی بـر بازارهـای     با توجه به مطالب پیش

مثابـۀ مرکـز ثقـل و    ترتیـب، بـه  ناپذیر و نیز اینکه بازارهای یادشده بهپذیر و رقابترقابت
بـر  ها در عرصۀ عمل عـالوه بخشی هستند، تمایز آنهستۀ سخت حقوق رقابت و مقررات

شود. بنـابرایم، در زمینـۀ تعامـل    می ری طبیعی است، ضروری و عقلی نیز تلقیاینکه ام
را  یاقتوـاد خووصـ   بازار و نابازار الزم است ایم ترتیب رعایت گردد؛ به ایم معنا مولـود 

نابازار  یاقتواد دولتو مولود  ماحول که یدرحال حساب آورد،حقوق رقابت به بازار و یدبا
 .خواهد داشت ارمغانبه  رای بخشاست که مقررات

گیریم که مبانی ایم دو قسم از بازار، مطابق قواعد حقـوقی و  از ایم تفاسیر نتیجه می
بر اساا جایگاه اقتواد بازار و اقتواد دولتی، امری جدا و متمایز از هـم اسـت، لـذا الزم    

تـا آنجـا    ها نیز منفک گردد؛ امری که درعمل کمتر مورد توجه قرار گرفتهآید آثار آنمی
های خویش بـدون درنظـر گـرفتم جایگـاه     که شورای رقابت در راستای إعمال صالحیت

کاربرد قواعد اختواصی بازارهـای  ها از یکدیگر، اقدام به ایم دو مفهوم و متمایز بودن آن
پذیر خودرو نمـوده و در ایـم راسـتا بـه تعیـیم      ناپذیر )نابازار( در زمینۀ بازار رقابترقابت
ـ   یکه شورا یعیوقا یمدر خووو چن .زار خودرو اقدام کرده استقیمت با ن ه آرقابـت ب
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نقاط ضع  برطـرف   االمکانیلحاظ حت یمشود تا از ا یانچند ب ینکات یدبا زند،یدامم م
 گردد:  

  یتو بـه اسـتناد صـالح    یختهو افسارگس یمهرقابت سراس یشورا ینکها 
ه جـ ر بازار خودرو، بدون توقراردادن وجود انحوار د یزبا دستاو یا یقانون

 شـمار چـون خـودرو را در    یریپذرقابت یبازارها ی،حقوق یبه اصول کل
خـالف   یامـر  ایرا فـد  یشخـو  یباالدست یگاهو جا ی،نابازار تلق مجاری

 یستأسـ تـازه  یشورا یما ۀوجه ی،نمود عمل لیم، در اواست قاعده کرده
که هم مجلـس   یونحجلوه خواهد داد؛ به ناشایسترا در اذهان همگان 

 یرقـانونی آن را غ ،ات آن کـرده بخود را وارد موـو  یراحتو هم دولت به
 حـذر رقابـت بر  یشـورا  ۀبوخـود را از موـ   ینکـه ا یـا و  کننـد یاعالم م
   .4دارندمی

  ناظر به بازار و نابـازار،   یرقابت بدون درنظر داشتم قواعد حقوق یشورا
اقـدام   یسـت که نابـازار ن  یدر بازار خودرو گذارییمتبه ق ینکها یجاهب

ـ  ،رفع انحوار ورود کرده یاز مجرابایست میکند،  قواعـد   یـم از ا یشب
 یو معـادن مجلـس شـورا    یعصنا یسیونکم یرد، تانگ یدهرا ناد یحقوق
موـوبات آن را جـرح   نتوانند  یراحتبهیا نهادهای مشابه دولت  ی،اسالم
سـت کـه ظـاهراً از    ا یدرحـال  یمسوق دهند. ا یآن را به بازنگر یاکنند 
 ینهاد ی در مقابل ه -یتیباالدست حاکم یعنوان نهادبه -شورا یی،سو

بـه   نسبیاستقالل  یلذا با اعطا نیست،نسبت به مووبات خود پاسخگو 
بـازار و منـع    یلمستقل در خووو تسه یمشورا فرصت اتخاذ توم یما

 .استشده  داده انحوار
هـا را  از نابازار و نیز تمـایز اقتوـاد دولتـی از آن    تفکیک بازار نموداریرو، تبلور ایماز
تـا الگـویی بـرای إعمـال قواعـد حقـوق رقابــت و        تـوان در نمـودار زیـر شـاهد بـود     مـی 

هـای اقتوـادی بایـد در نظـر     حال، در بیان نسبت ایـم بخـش  ایم. بابخشی باشدمقررات

                                                           
 یشورا گذاریِیاستس یگاهبحث صرفاً ناظر به جا یما ی،اهبموو یمت و سقم چنحاز ص یفارغ از بحث ماهو. 4

دولت اعالم کرده بود  یک طرف،رقابت دارد که از  یشورا یاز سو گذارییمترقابت است و اشاره به بازتاب ق
شورا را  بۀمجلس، موو ایندگاناز نم یتعداد ،یگررف دبا دولت ندارد و از ط یرقابت ارتباط یشورابۀ موو

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

 
 ،نـدارد  یقواعـد حقـوق رقابـت نقشـ     یدر اقتوـاد دولتـ   گفتـه شـد   ینکـه ا یت،درنها

 عنـوان مجـرای حقـوق   نبـود اقتوـاد دولتـی بـه     شائبه را به ذهم متبادر سـازد کـه   یما
 اامـ  .باشـد صـادق   یـز ن یاقتوـاد رقـابت   در یدولتـ  یهـا بخـش  خووو دررقابت، شاید 

 بـا  هـا رقابـت حـاکم باشـد، اصـوالً     نای کـه بـر آ  های دولتـی حقیقت آن است که بخش
ــ –اقتوــاد دولتــی ــوع انحوــاری اگرچــه در ادبیــات اقتوــادی ن ــازار و از ن  باشــدوعی ب

 .صـرف قلمـداد کنـیم    هـا را در جرگـۀ اقتوـاد دولتـی    متفاوت است و روا نیست که آن
 های دولتـی همـان قواعـد حقـوق رقابـت حـاکم خواهـد بـود؛        لذا بر ایم دسته از بخش

 دولتـی هـا، رقـابتی ولـی بـا صـبغۀ      گونه کـه از نـام آن پیداسـت، ایـم بخـش     چه همان
 بـا سـایر   4هـای دولتـی  هـایی چـون شـرکت   هستند و طبعاً دولت نیز بـه صـورت قالـب   

                                                           
اما  ،های تجارتی تشکیل شدهشرکتی است که در قالب یکی از شرکت ،مراد از شرکت دولتی در ایم مبحث. 4

ت با سایر ت سهام آن متعلق به دولت است. لذا در ایم صورت شرکت به مفهوم واقعی وجود دارد و دولیاکثر
حال ممکم است در ایمبا .(91، و4934)کاویانی،  پردازدها به رقابت مییا با آن ،اشخاو شریک بوده
فردی وضع گردد و از ایم طریق موجب برخی ههای دولتی احکام استثنایی و منحوربمواردی بر شرکت

و  استخارج  یادشده ۀوضوع قاعدی از میها شود. طبعاً ایم قسم احکام استثناها و ساختارشکنینظمیبی
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 نخواهـد  پردازد و از قواعـد حقـوق رقابـت مسـتثنا    اشخاو فعالیت کرده، یا به رقابت می
 بود.

 
 یجه تن

سازد کـه اگرچـه ضـروریات اقتوـادی     ایم یافته رهنمون می حاصل ایم نوشتار، ما را به
هـای  امروز، حمایت از بازار را به اصلی عقالنی تبدیل ساخته، اما مسلماً قواعد و حمایـت 

حقوقی به آن قوام و رسمیت خواهد بخشید. برای در  جامع از قواعـد حقـوقی رقابـت    
ر تفکیـک قائـل شـد و قواعـد حقـوقی      ناپذیپذیر و بازار رقابتالزم است میان بازار رقابت

 متفاوتی را بر ایم دو بخش از اقتواد جاری کرد؛ بنابرایم:
          ضروری اسـت در بیـان موضـوع و موـداق حقـوق رقابـت و مجریـان

فرما شود تا از ایم طریـق  تسهیل بازار، پارادایم و گفتمانی منسجم حکم
رقابـت را   بتوان بسیاری از مشکالت ناشی از اجرا نشدن قواعد حقـوقی 

گشـایی کـرد. لـذا الزم اسـت در راسـتای      کم در عرصۀ نظـر گـره  دست
ناپـذیر،  پذیر و بازار رقابتدستیابی به ایم امر مهم، به نسبت بازار رقابت

ها با اقتواد دولتـی توجـه بیشـتری    های میان ایم دو و رابطۀ آنتفاوت
 شود.

   الزم  یر،ناپـذ رقابـت  و یرپذرقابت هایبازاردر بیان نسبت و رابطۀ میان
کمتـر مداخلـه    یرپـذ بـازار رقابـت  به یادآوری است که اصوالً دولـت در  

کرده، برای ورود به ایم بخش باید در قالب امـور توـدی عمـل نمایـد؛     
یر )نابازار(، بخش خووصی کمتر حضور ناپذبازار رقابتدرصورتی که در 

یسـت نابـازار را   باداشته و دولت متودی اصلی آن است، اما الزاماً نمـی 
حساب آورد، زیرا اقتوـاد دولتـی نـه بـازار اسـت و نـه       اقتواد دولتی به

نابازار. بنابرایم و با توجه به اینکه در مفهوم و فرایند بـازار، دادوسـتد و   
پـذیری را نـدارد، بلکـه طـرفیم     گذاری و قیمـت معامالت قابلیت قیمت

توانـد  د، دولت نمـی کننواسطۀ عرضه و تقاضا، بر سر قیمت توافق میبه
گذاری، بر نحوۀ رفتار فعـاالن آن تـأثیر   در عرصۀ بازار و از طریق قیمت

                                                                                                                                        
 قواعد حقوق رقابت خارج دانست.  ۀرسد بتوان ایم موارد را از حیطنظر میبه
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تواند در عرصۀ نابازار از ایم طریق ورود نماید که البتـه  گذارد و تنها می
ایم رونـد نیـز نبایـد خـارج از قواعـد حقـوقی باشـد، بلکـه الزم اسـت          

 بخشی بر آن إعمال شود.مقررات

  گونـه  تـوان ایـم  بندی دو مفهوم بازار و نابازار مـی تقسیم طور کلی ازهب
گیری کرد که بازار، عرصۀ رقابت فعـاالن خووصـی بـوده، نبایـد     نتیجه

اقدامات حاکمیتی ازجمله تعییم قیمت بر آن إعمال شود؛ ولـی عرصـۀ   
سنگی در های گراننابازار که برای حضور فعاالن بخش خووصی هزینه

بـر اینکـه غیـر قـانونی و غیرمنطقـی      میتی عالوهپی دارد، اقدامات حاک
باشد و بر دولت الزم اسـت در  کند، از مستقالت عقلیه نیز میجلوه نمی

بخشی انجام دهد. بـر ایـم   ایم عرصه اقدامات قانونی را در قالب مقررات
گذاری بازار خودرو، برخالف مبنا، عملکرد شورای رقابت در جهت قیمت

ی بـوده، بیـانگر عـدم در  تفکیـک بازارهـای      ایم اصل و ساختار حقوق
ناپذیر و اقتوـاد مبتنـی بـر بـازار از اقتوـاد دولتـی       پذیر از رقابترقابت
 است. 

        ضابطۀ اصلی تفکیک بازار از نابـازار را بایـد دو مقولـۀ حقـوق رقابـت و
بخشی دانست؛ به ایم بیان که عرصۀ بازار باید از طریق مقررات مقررات

ــازار ایی شــود، درحــالی کــه معیــار شناســایی  حقــوق رقابــت شناســ ب
بـر متمـایز سـاختم    بخشی است. ایم ضابطه افزونیر، مقرراتناپذرقابت

 بازار از نابازار، ایم دو مفهوم را از اقتواد دولتی جدا خواهد ساخت.

  دلیل که حضور بخش خووصی  توان به ایمصنایعی ازجمله برق را می
یر )نابـازار(  ناپذبازار رقابتردی  موادیق در آن توفیق کمتری دارد، در 

توان در گـروه نابـازار قـرار    قلمداد کرد، ولی صنعتی چون خودرو را نمی
داد، بلکه ایم صنعت از موادیق بازار اسـت و ورود دولـت یـا نهادهـای     

گـذاری، بـرخالف قواعـد و سـاختارهای     حافظ رقابـت از طریـق قیمـت   
ونه اقدامات موجبات توهم نابازار گشود و ایمحقوقی رقابت محسوب می

آورد. بنابرایم تنهـا اقـدامی کـه از سـوی     بودن بازار خودرو را فراهم می
پذیر خواهد بود، ایم اسـت  دولت برای ورود به عرصۀ بازار خودرو توجیه

که که در قالب مقررات و قواعد حقوقی اقدام بـه تسـهیل بیشـتر بـازار     
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هـای تولیدکننـدۀ خـودرو و یـا     کتخودرو، ازجمله از طریق افزایش شر
های خودروسازی رقیـب بـرای رقابـت در ایـم بـازار      اجازۀ ورود شرکت

 نماید.

  توجهی به متفاوت بودن و تفکیک قواعد حقوقی حاکم بر دو مقولـۀ  بی
بازار و نابازار، موجب خل  موـادیق، مجریـان و حـدود و ثغـور قواعـد      

تـوان  میان ایم دو مفهوم می شود. با تفکیکحاکم بر ایم دو مفهوم می
گشـایی کـرد و   بسیاری از ایم مشکالت را در عرصۀ نظری و عملی گـره 

 موجبات پویایی قواعد حقوق رقابت اقتوادی را فراهم آورد.
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