
 

 

  فصلنامه پژوهشها و سیاستهاي اقتصادي
  25-40، صفحات 88، پاییز 51سال هفدهم، شماره 

 
 
  

  نظریه رقابت هاي مختلف در مورد مفهوم و دیدگاه
  ایران و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت

  
  فرهاد خداداد کاشی

 دانشیار سازمان مرکزي دانشگاه پیام نور
Kh fanrhad 2001@ yahoo.com 

  
پندارد و آن را براساس ساختار بازار و         ظریۀ نئوکالسیک، رقابت را یک موقعیت تعادلی می       ن

هایک،  از سوي دیگر منتقدین این نظریه همچون. کند ها و شباهت آنها تعریف می تعداد بنگاه
 و روژن معتقدند رقابت فرایندي است که با تغییر دائمی، ابداع و نـوآوري همـراه          شومپیتر،

ها  ناشناختهرقابت فرایندي است پویا براي کشف . باشد اساً تعادل ویژگی رقابت نمیاست و اس
ـیک    . شوند هاي تولید و محصوالت برتر معرفی می که در طی آن روش  ـالفین نظریـه نئوکالس مخ

ها معتقدند هر بنگاه در بازار بـراي کـسب    رقابت به جاي تأکید بر همگنی محصول و شباهت بنگاه   
هاي خود باشد و محصول و خدمات خود را بـه شـکلی    باید قادر به تغییر ویژگی   یمزیت رقابتی م  

شود مفاهیم و دیـدگاههاي مختلـف رقابـت     در این مقاله تالش می. متفاوت از سایر رقبا ارائه دهد    
ـالفین آن مطـرح مـی         ـیک از دیـدگاه مخ شـود و نظریـه    معرفی شود و سپس نقد نظریه نئوکالس

ـابی وضـعیت رقابـت در         . شود  و ویژگی آن به بحث گذارده می      فرایندي تکاملی رقابت     ـا ارزی ب
ـین     هاي رقابـت درمـی   اقتصاد ایران با تأکید بر بخش صنعت و تطبیق آن با نظریه      ـابیم رقابـت ب ی

ـاي مختلـف برقـرار مـی     باشد و عمدتاً رقابت بین بخش     ها مطرح نمی    بنگاه باشـد و ایـن نتیجـه     ه
  . باشد  اداري منابع میناپذیر شیوه رایج تخصیص اجتناب

  
 .JEL :B20 طبقه بندي

  .اي، رقابت تعادلی، رقابت فرایندي، فرآیند خودمخرب، ابداع و نوآوري رقابت، رفتارهاي ذره :هاي کلیدي واژه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             1 / 16

http://qjerp.ir/article-1-250-fa.html


 51فصلنامه پژوهشها و سیاستهاي اقتصادي   شماره             

 

26

  مقدمه. 1
  اقتصادي مورد چالش قرار گرفتـه هايعملکرد دولت در فعالیت  مالکیت دولتی و،طی چند دهه اخیر 

شـود و    بخش خصوصی و اعتماد به بازار مالحظه مـی علیهگر تبلیغات فراوانی بر  دیسوي و از   است
 از گذشـته توسـط دولـت    بـه آنهـا   عرضه کاالها و خـدمات   کهدر این مدت در بسیاري از کشورها  

تـوان بـه     بـازار واگـذار شـده اسـت کـه از ایـن جملـه مـی         و به بخش خصوصی، اکنونشد  ارائه می 
ــرق، گــاز و  ــه  . اشــاره نمــود...   و حمــل و نقــل عمــومی شــهري ارتباطــات آب، ب ــر برنام ــد ب تأکی

هایی که تحـت   سازي و کوچک شدن دولت عمدتاً بر این فرض استوار است که شرکت   خصوصی
. کننـد  کاراتر از سـازوکارهاي غیربـازار عمـل مـی     شرایط رقابتی بازار  در مالکیت خصوصی هستند  

ر یک بازار معین شرایط رقابتی برقرار نباشد، فرایند سازي معتقدند اگر د     طرفداران برنامه خصوصی  
هـا و برقـراري شـرایط رقابـت در آن بـازار       سازي و آزادسازي منجر به رقابت بین بنگـاه          خصوصی

که انحصار دولتـی تبـدیل بـه     درسازي این خطر را به همراه دا    البته اجراي برنامه خصوصی   . شود  می
 کننـده بـازار تـضمین      ازي معتقدند مؤسـسات تنظـیم     س  طرفداران خصوصی . شودنانحصار خصوصی   

شـود کـه در طیـف وسـیعی از       مالحظـه مـی   ، اساس اینبر. باشند  در بازارها می  کننده شرایط رقابتی      
  نیـز سازي، سیاست رقابتی و قـانون رقابـت    خصوصی هکشورهاي در حال توسعه ضمن اجراي برنام      

داد کـشورهاي در حـال توسـعه کـه قـانون       بـر تعـ  به صـورت مـداوم    مورد توجه قرار گرفته است و       
 پس از پایـان یـافتن جنـگ عـراق علیـه      ،در کشور ایران. شود  میافزودهاند  رقابت را تصویب کرده   

 حـذف  وایران وهمزمان با اجراي برنامه تعدیل اقتصادي، افـزایش کـارایی و رقـابتی شـدن بازارهـا       
 پرداخـت یارانـه و   در نحـوه  مثال، تغییـر     نوانبه ع  .توجه قرار گرفت   تدریج مورد  ههاي بازار ب   اخالل

سازي، آزادسـازي و رقـابتی شـدن بازارهـا از جملـه مـواردي هـستند             هدفمند کردن آن، خصوصی   
 قـانون برنامـه   41، 40، 38 در مـواد . انـد  هاي مختلـف تـصریح شـده    طور صریح در مواد برنامه     هکه ب 

 و الیحـه ارتقـاء   دهـد  انجـام   رااقتـصاد  دولت مکلف شد اقدامات الزم بـراي رقـابتی شـدن     ،چهارم
 ایـن الیحـه تـدوین و بـه تـصویب مجلـس       ،درحال حاضر .  نماید ئهرقابت را تدوین و به مجلس ارا      

  . رسیده است
هـاي    ایـن مقالـه دیـدگاه   بخـش دوم  در،باتوجه به مطرح شدن قانون رقابت در اقتصاد ایران     

 در بخـش سـوم، نظریـه ایـستاي      .شود مختلف این واژه بررسی می    مختلف پیرامون رقابت و مفاهیم      
شود و در بخش چهارم و پنجم، رقابت به مفهوم مبارزه براي کسب برتـري   رقابت به نقد کشیده می    

درنهایت، انتهایی وضـعیت رقابـت    . وچارچوب تکاملی و فرایند رقابت مورد بررسی قرار می گیرد         
  .ردگی در ایران مورد ارزیابی قرار می
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  هاي مختلف مفهوم رقابت و دیدگاه .2
پردازهـا،   رقابـت یـک موضـوع محـوري اسـت امـا نظریـه       ،  رقابـت در نظریـه رقابـت    اینکـه علیرغم  
 اقتصادي درخصوص مفهوم و معانی رقابت و نحوه کارکرد و تـأثیر         نگیران سیاسی و عامال     تصمیم

  .نظر ندارند آن بر فرایند توسعه اتفاق
 ،پذیري و یـا مزیـت رقـابتی     رقابتمانندشوند  که از این مفهوم مشتق میهایی    رقابت و واژه  

از . باشـد  اري در خصوص توسعه بوده و میذ پیرامون توسعه و سیاستگيها موضوع بسیاري از بحث   
 به بعـد تمایـل بـراي ارتقـاء مـشارکت بخـش خـصوصی و کوچـک شـدن حـوزه فعالیـت                      80دهه  

 آب، بـرق، گـاز،   مانندیافته خدماتی      از کشورهاي توسعه   در بسیاري . اقتصادي دولت افزایش یافت   
 از بخـش عمـومی بـه بخـش خـصوصی منتقـل شـد       ... آهـن و  حمل و نقـل عمـومی، مخـابرات، راه       

 این موج بالفاصله به کشورهاي در حال توسعه نیز منتقل شـد و ایـن کـشورها نیـز            .)2004کوك،  ( 
 کـه   نـشئت مـی گیـرد    ازي از این عقیده   س  گرایش به خصوصی  . سازي اقدام نمودند     خصوصی براي

 بـه  مـی بایـست  باشند و براي تحقق هدف کـارایی       هاي اقتصادي کارا نمی    ها در انجام فعالیت    دولت
هـایی کـه تحـت مالکیـت خـصوصی        بنگـاه ،نظام بازار اعتماد نمود و در واقع با اعتماد به نظام بازار          

بت که افزایش دسترسـی بـه کاالهـا و خـدمات      با یکدیگر رقابت نموده و جامعه از نتایج رقا     هستند
ین برخوردار خواهد شد و در مجموع رفاه اقتـصادي جامعـه افـزایش    یهاي پا باکیفیت است با قیمت   

سازي به   خصوصینتایجبسیاري از کشورهاي در حال توسعه نیز براي برخورداري از     . خواهد یافت 
سازي الزاماً به عملکرد رقـابتی در بـازار    صوصی هیچ دلیلی وجود نداردکه خ   ،البته. آن اقبال نمودند  

بازار کاالها و خـدماتی  .  منتهی گرددشدند  توسط دولت اداره می  پیش از این  کاالها و خدماتی که     
صـورت رقـابتی یـا انحـصاري یـا      ه سـازي بـ    از خـصوصی  پـس شوند ممکن است که خصوصی می  

سـازي ممکـن اسـت      خصوصی، درواقعا که به این معن انحصار چند جانبه یا بنگاه مسلط اداره شوند       
 از پــس اینکــه سـازمان بـازار   ،البتـه . صـرفاً انحـصار دولتـی را بــه انحـصار خـصوصی تبــدیل نمایـد      

  . به شرایط بازار موردنظر بستگی دارد،سازي چگونه خواهد شد خصوصی
  :گردد ه میئاي از تاریخ تحول این مفهوم ارا وشن شدن مفهوم رقابت خالصه ربراي

  
  مفاهیم مختلف رقابت. 2-1

تعریفـی کـه از ایـن    بنـابراین   ،باشد ترین مفاهیم نظریه اقتصاد می ترین و مهم   رقابت یکی از محوري   
 از معانی مـرتبط بـا واژه   رخیبراین اساس مروري بر ب.  بسیار دقیق باشدستبای شود می ه می ئواژه ارا 

اي   رقابت به عنوان ساختار و سـازمان ویـژه  هاي اقتصاد از واژه در نظریه. رسد نظر میه  رقابت مفید ب  
 ، بهترین مکانیسم هماهنگی و تخـصیص منـابع   کهاقتصاددان کالسیک معتقدند. شود از بازار یاد می  
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هـایی اسـت    بازار یا ساختار رقابتی داراي ویژگـی . استنظام بازار و یا به عبارت دیگر بازار رقابتی          
از دیدگاه اقتصاددادن کالسیک، در بـازار  . اند اد از آن آگاه  که دانشجویان و افراد آشنا با علم اقتص       

 و بـا اقـدامات خـود قـادر بـه تأثیرگـذاري بـر قیمـت              ندپذیر   قیمت ،رقابت خریداران و فروشندگان   
ــی ــند نم ــراین . باش ــالوه ب ــسیار    ،ع ــد ب ــل تولی ــابع و عوام ــرك من ــام تح ــن نظ ــاال  در ای ــستندب  و  ه

هـاي مختلـف     و همچنـین محـصول بنگـاه   نـد فی برخوردارکنندگان در بازار از اطـالع کـا         مشارکت
 و این اثـر ایـن   گذارد دهنده منابع یک اثر مهم برجاي می رقابت به عنوان تخصیص  . باشد  همگن می 

هـاي طبیعـی همـان     قیمـت . شـود  هاي طبیعـی مـی   هاي بازار به قیمت  موجب نزدیکی قیمت   است که 
یعی متناظر به شـرایطی اسـت کـه در آن تخـصیص      که قیمت طباهاي رقابتی هستند به این معن       قیمت

هـاي   گذاري و نرخ دستمزد کارگران ماهر در تمامی فعالیت منابع بنحوي است که نرخ سود سرمایه   
 جهـت اینکـه  .  رقابت در طی زمـان بـا دو مرحلـه مواجـه اسـت     ،براین اساس. اقتصادي یکسان باشد  

شود و همچنین رقابت بین  هاي تولید می ینههاي بازار با هز     رقابت در هر بخش موجب برابري قیمت      
هـا یکـسان    دهد که نهایتاً نرخ سود در تمامی بخش ها را شکل می  ساختار هزینهگونه اي ها به     بخش
موسوم هستند و مرکز ثقل نظام » قیمت طبیعی«شوند به   ین ترتیب حاصل می   ه ا ی که ب  هایقیمت. گردد

 کـه در نظـام ایجـاد شـود نهایتـاً قیمـت بـازار بـه         یخاللـ  هـر ا ،باشند و یا بـه عبـارت دیگـر       بازار می 
طور ضمنی به اثر و عملکرد رقابت ه هاي طبیعی ب  قیمت،درواقع. گردد می هاي طبیعی فوق باز    قیمت

 بـا  )1920 (آلفـرد مارشـال  . باشـند  که این دو مفهوم از هم قابل تفکیک نمی     اي    ه گونه  ب ،اشاره دارد 
 توجـه   مـورد  به عنوان یک فراینـد  را  رقابت وي. قابت را تعدیل نمود    مفهوم ر  ، زمان بعدواردکردن  

 واژه رقابـت  ، مارشـال واقع  درنیستند و تأکید داشت که امور ثابت موضوع و همواره بر این      قرار داد 
  .برد و بیشتر تمایل داشت که از واژه آزادي صنایع و کسب و کار استفاده نماید را با اکراه بکار می

رقابـت   ،3ورنـو  و ک2ورث ، اج1ندیشمندان مکتب نئوکالسیک همچون جونسدر دیدگاه ا
حسب فعالیت تجاري و به عنوان یک موقعیت تعادلی بیـان شـد و در واقـع ایـن موقعیـت تعـادلی                 بر

عوامل مختلفی همچون بازارسازها، تجـار  . ها براي تفوق و تسلط بر بازار است    پایانی بر تالش بنگاه   
  .باشند ن قیمت مؤثر میها در تعیی و بنگاه

در گـروه اول آن    :کنـد  عوامل دخیل در قیمت را به دو گروه تفکیک مـی         ) 1965 (هیکس
کننـد و در گـروه    پذیري قیمت را تـسهیل مـی   دسته از نهادها و رفتارهاي بازار قرار دارندکه انعطاف 

 بـاتی کـه موجـب   بدون شک نهادهاي بـازار و ترتی     .  عوامل موجد چسبندگی قیمت قرار دارند      دوم،

                                                
1. Jevons 
2. Edgeworth 
3. Cournot 
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. دنباش گیري رقابت در صنایع و بازارها می    ناپذیر شکل    جزء جدایی   نشوند، انتشار اطالعات در بازار   
 تأکید ایـن نظریـه   ،اما آنچه در نظریه رقابت نئوکالسیک از اهمیت و توجه بیشتري برخوردار است         

  .بر تعادل رقابتی است
وفقیت نحله فکري نئوکالسیک مطرح شدن رقابت کامل در ادبیات اقتصاد، اوج م

و آزادي  1اي رفتارهاي ذره  نظریه نئوکالسیک رقابت کامل سه مفهوم مستقل بازار کامل،. باشد می
دیدگاه   مورد اول و سوم انعکاسی از،از بین سه مفهوم فوق. ورود و خروج را کنار هم قرار داد

برانگیز در مقابل   چالشاتموضوعاظهار داشت که یکی از ) 1961(کالرك . ست اها کالسیک
 وجود ،کالرك براي تحقق رقابت مؤثر. است» فرایند«به » تعادل« مقوله انتقال از ،نظریه رقابت

کنندگان رقیب که توانایی ارزیابی صحیح محصول  وجود مصرف. داند چهار عنصر را ضروري می
ت براي هر فرد یا سازمان؛ اي از تجار تولیدکنندگان را داشته باشند؛ آزادي فعالیت در هر شاخه

که   در بازار شرایطی حکمفرما باشد،و درنهایت  دسترسی به تمامی ابزار موردنیاز براي تولید
با توجه به عناصر فوق، شرایط واقعی رقابت .  استراتژي و رفتار مستقلی را در پیش گیرند،ها بنگاه

  .است ،شود اهیت آنچه که عرضه میها و تغییر م تابعی از سازمان بازار و رفتار رقابتی رقیب
فراینـد دائمـی   «شـود کـه یـک      رقابت موجـب مـی  ،آید هاي جدید بوجود می    وقتی فرصت 

ماهیـت رقـابتی فراینـد فـوق را     . وجـود آیـد   ههـاي سـودآوري و رشـد نیـز بـ      همراه با فرصـت   » تغییر
 تغییـرات را ایجـاد   الگوي فرایند رقابت . درك کرد» ایستاي تعادل رقابت«توان بر حسب نظریه     نمی
 شواهدي  ،»سوسیالیزم و دموکراسی    داري،  سرمایه «اثرخود تحت عنوان  در) 1944(شومپیتر  . کند  می

  نیـز ه داد تـا نـشان دهـد پیـشرفت اقتـصادي حتـی در غیـاب رقابـت بـه مفهـوم نئوکالسـیکی           ئـ را ارا
و رقابـت در ذات  پیشرفت کامالً به رقابت مـرتبط اسـت   . پذیرد   دائم و مستمر صورت می     صورت  به

 ازتغییر اقتصادي است و هرگز ایستا نبـوده و  صورتیداري قرار دارد که این خود   ساز و کار سرمایه   
  .نخواهد بود

اي بـه نـام ابـداع و     برنـده   رقابـت در درون خـود نیـروي محـرك و پـیش             ،به عقیده شومپیتر  
ا را کنتـرل نماینـد و همچنـین بـه     هـ  توانند هزینـه  ها از طریق ابداع و نوآوري می        بنگاه. نوآوري دارد 

 در .کیفیت بهتري دست یابند و سود خود را افزایش دهند و بقاي خود را در بـازار تـضمین نماینـد           
زمان به طور بهینـه تخـصیص یابنـد و    طول  بحث رقابت این مسئله مطرح است که منابع اقتصادي در         

نتظار داشته باشیم که در آن بـازار و در   براي قضاوت راجع به رقابتی بودن یک بازار نباید ا        ،درواقع
 شـود در   مالحظه می،بنابراین .یابند  بهینه تخصیص به صورتاي از زمان و به سرعت منابع        هر لحظه 

                                                
1. Atomistie Behaviour 
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یابـد و بـر همـین     زمـان تحقـق مـی   طـول  ، رقابت بر حسب ابداع و تغییر در  »فرایندي رقابت «دیدگاه  
 ،بنـابراین . را به آن نسبت داد 1»تخریب آفریننده« عبارت  ،اساس بود که شومپیتر در توصیف رقابت      

 يداري و رقابـت فراینـد   شود که از دیدگاه اقتصاددانانی همچون شومپیتر نظـام سـرمایه            مالحظه می 
 دسـتخوش تحـول و   به طور دائمها به ابداع و نوآوري اقتصاد     دلیل نیاز بنگاه  ه   که در طی آن ب     است

  . پندارد داري تعادلی را یک تناقض می ابت و یا سرمایهتغییر است و برهمین اساس شومپیتر رق
  
   نقد نظریه ایستاي رقابت .3

قـرار   بررسـی   مـورد را نکته بـه نکتـه  » تعادلی رقابت«اکنون با دقت بیشتري انتقادات وارد بردیدگاه        
 رفتار ها و نه براساس  درجه رقابت براساس تعداد بنگاه     در نظریه ایستاي رقابت    از آنجا که  . دهیم  می

 بنابراین در دیدگاه تعادلی رقابت هرگونـه تـالش و کوشـش بـراي       ،شود  هاي رقابتی تعیین می     بنگاه
رفتار رقابتی تا حـدي  . خلق مزیت رقابتی به مثابه تالش براي کسب قدرت انحصاري محکوم است         

ر معموالً در خصوص کسب سود انحصاري و غی. گیرد از انگیزه کسب موقعیت انحصاري ریشه می      
ها این ابهام وجود دارد که آیا این سـود ناشـی از سـوء اسـتفاده از قـدرت انحـصاري              متعارف بنگاه 

 شاخص مناسبی براي تـشخیص  ،ها است یا ناشی از رفتار تولیدي و عملکرد برتر است؟ تعداد بنگاه            
مـاده  ویژه اگر توجـه داشـته باشـیم کـه همـواره تعـدادي بنگـاه آ        هوضعیت رقابت در بازارها نیست ب  

هـاي قـدیمی بـازار بـا       عاملی است براي آنکه بنگـاه  ،هاي بالقوه   وجود بنگاه . باشند  ورود به بازار می   
تعیـین وضـعیت رقابـت در بـازار بـر      . صدد حفظ موقعیـت خـود برآینـد    تالش و کوشش و ابداع در   

 زیـرا  انـد  بههـا مـشا   ایم این بنگاه طور ضمنی فرض کردهه  است که ب   این معنا ها به     حسب تعداد بنگاه  
 درپـی ها چند نتیجه نامطلوب را  فرض شباهت بنگاه. غیر این صورت تعداد آنها ثابت نخواهد بود  در

نکـه چـون   ای دوم  و رفتارهاي ناهمگن در بازار موضوعیت نخواهد داشـت    اینکهاول  . خواهد داشت 
ر در نظـر گرفتـه    رقابت به عنـوان مفهـومی متـضاد بـا انحـصا        ،ها دارد   انحصار ریشه در تفاوت بنگاه    

هـا در بـازار مـانع ائـتالف و همکـاري نخواهـد بـود و          زیاد بـودن تعـداد بنگـاه   اینکهشود و سوم      می
 عدم شباهت و رفتـار  رابطه بادر . ها منجر به رفتار مبتنی بر ابداع نخواهد شد      شباهت بنگاه  درنهایت،

  :دارد اظهار می) 197، ص 1961(ها، آلفرد مارشال  بنگاه
هـدف   تـوان یافـت کـه بـراي رسـیدن بـه       کان یا بازار واحد هیچ دو فردي را نمیدر یک م  «

  ».یل به تغییر علت اصلی پیشرفت استتما. هاي دقیقاً مشابه استفاده کنند مشابهی از روش
 هاي فعال در آن رقابتی نیست بلکه زیاد  تعداد زیاد بنگاهدلیل یک صنعت صرفاً به     ،بنابراین

                                                
1. Creative Destruction  
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شـاید یکـی از دالیـل عـدم     . داللت بر حوزة وسیعی از رفتارهـاي مختلـف دارد   ها  بنگاهبودن تعداد   
.  این باشد که این نظریه قادر به تبیین رفتار مبتنی بر کـارآفرینی نیـست   جذابیت نظریه تعادلی رقابت   

باشد و به عملکـرد بـازار در شـرایط عـدم تعـادلی       پاداش کارآفرینی به یک زمان کوتاه محدود می  
از نظـر شـومپیتر   . تواند در تعریف تعادلی رقابـت لحـاظ شـود    نمی چنین پاداشی اساساً  . مربوط است 

 مـشابه شـومپیتر تأکیـد    نیز مانندبامول  .  فرزند و قربانی پیشرفت و توسعه هستند       ،کارآفرینان) 1944(
 شجاعت، ابداع، نوآوري، رهبري، تمایـل      هایی همچون  ویژگیکند که رفتار کارآفرینی داراي        می

هـاي   در شرایط تعادلی و در مفهوم تعادلی نئوکالسیک بـه ویژگـی     . سب ثروت و قدرت است    به ک 
هـایی   دارد کـه در تعریـف رقابـت نبایـد از واژه      بـامول همچنـین اظهـار       . شود  فوق پاداشی داده نمی   

. مـورد توجـه باشـد    تغییـرات اقتـصادي   بایـست  مـی کنند بلکه   استفاده شود که تعادل را توصیف می      
به این واقعیت اشاره دارد که رقابت در درون صنایع وجود ندارد بلکه بـین      ) 1976(وژن  ژرژسکو ر 

  :دارد افتد و در این خصوص اظهار می صنایع اتفاق می
شود اساساً درگیر هیچ رقابتی  یاد می» رقابت کامل« وضعیتی که به طور عام از آن با عنوان         

 زمـانی  رقابـت   کـه شـویم   مواجـه مـی   پارادوکس وي معتقد است که در تعریف رقابت با    .باشد  نمی
هـا دارد را بپـذیریم و همچنـین     شود که یک عنصر انحصاري که داللت بر تفـاوت بنگـاه           عملی می 

ها نیست بلکه وابسته به شرایطی است که  بپذیریم که حوزه عمل رقابت صرفاً محدود به تعداد بنگاه        
مفهـوم  «نیـز معتقـد اسـت کـه     ) 1948 و 1978 (هایک.شود   را موجب می   ها  رفتارهاي متفاوت بنگاه  

  :دارد او در این خصوص اظهار می. دچار ناسازگاري است» تعادلی رقابت
  در این صورت این نظریـه از ،برقرار باشد» نظریه رقابت کامل « دراگر شرایط مورد تأکید   «

  ».کند محروم خواهد شد توصیف می» رقابت«تمامی آنچه که واژة 
هـا بـراي    اي حوادث و کوشـش  قابت یک فرایند پویا و متشکل از مجموعهاز نظر هایک، ر 

شوند و همچنـین   اي تولید و محصوالت برتر معرفی میه   روش ،ها است که طی آن      کشف ناشناخته 
 پیـدا  ،کننـد    فروشندگانی را که نیازهـاي آنهـا را بـر طـرف مـی     ،کنندگان طی فرایند رقابت  مصرف

 نتیجه فرآیند رقابت آگاهی ندارنـد زیـرا   نسبت بهیدکنندگان از قبل کنندگان و تول مصرف. کنند  می
شـود و فراینـد بـازار الزامـاً یـک فراینـد تجربـی         ماحصل رقابت براساس آزمون و خطا مشخص می    

ها پایه و اساس دیدگاهی است که رقابت را یـک      شود که تفاوت رقیب      مالحظه می   بنابراین، .است
هـایی از    توجه داشته باشیم که تأکیدهایک بر تفـاوت   موضوع به این    می بایست پندارد و     فرآیند می 

 اطالعـات بـازار   همـه ن اقتصادي قادر بـه دسترسـی بـه    عامال «را که معتقدند ي کسانی ادعا ،این نوع 
 هـا بلکـه   در دیـدگاه فراینـدي رقابـت نـه تنهـا ظرفیـت و توانـایی بنگـاه         . بـرد   زیر سـؤال مـی    » هستند
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  .باشد  فرایند اقتصادي آزمون و خطا میه نتیجترجیحات افراد تابعی از
  
  رقابت به مفهوم مبارزه براي برتري. 4

ها براسـاس   باشد به طوري که رقیب ي مبارزه در بازي یا ورزش می    ادرمیان عامه مردم رقابت به معن     
و اخـالق  «در اثـر خـود تحـت عنـوان      ))1923 نایت. پردازند  قواعد تعیین شده به مبارزه یا بازي می       

هاي تجاري صرفاً به دلیل خواسـت افـراد بـراي رفـع نیازهـا       دارد که انجام فعالیت  اظهار می  »1رقابت
هاي تجاري بـه   صدد کسب موفقیت و رضایتی هستند که از مشارکت در فعالیت      نیست بلکه آنها در   

در .  کردتوان بر اساس اعمال و رفتار افراد توصیف  رقابت را می وي معتقد بود که   . آورند  دست می 
اي اسـت کـه در رقابـت      شـده    قواعد پذیرفتـه   ین آنها، تر هر مبارزه چند ویژگی وجود دارد که مهم       

 ماهیـت مبـارزه و   ،ایـن قواعـد  . توان به عنوان نهادهاي رقابت یاد کرد    می هاد که از آن   نشو  اعمال می 
 راهنمـاي   اصـول این .کنند ، تعیین میشود  که براساس آن به طرفین مبارزه پاداش داده می  را اصولی

شـوند و   باشند و براساس همین اصول برخی از رقبـا کنـار گـذارده مـی       رقبا براي ورود به مبارزه می     
ها و جـوایز    قواعد بازي و قواعد رفتاري، رفتارهاي مجاز رقیب.دهند برخی به فعالیت خود ادامه می   

گیري نسبت به هیچ یـک از   جهت باشند که    گونه اي   به می بایست قواعد بازي   . کند  را مشخص می  
 آنهـا همچـون مهـارت، چـابکی و      هـاي هـا و ویژگی     رقیـب .  منصفانه باشند   کامالً  و  باشند رقبا نداشته 

 را در تمامی شـرایط بـه صـورت    رقبا اگر بتوان    ،اما. تالش آنها عنصر دوم هر مبارزه و رقابت است        
 نهـاد  رقابت یا مبـارزه نـام    راد نظرتوان موضوع مور     در این صورت دیگر نمی     ،بندي کرد   ثابت رده 

اي، هـر یـک از مبـارزین      در هـر رقابـت یـا مبـارزه      ،بنـابراین . بینی است   زیرا نتیجه از قبل قابل پیش     
تـوان بـه    از همین نکتـه مـی  . دنهاي رقابتی خود را به نمایش گذار     تغییرپذیري در ویژگی   بایست  می

البته این ویژگی تا حدي . ه مبارزه اشاره نمود یعنی شانس و عدم قطعیت نتیج سومین ویژگی رقابت  
 احتمـاالت و پیـشامدهاي ممکـن را    همـه  زیـرا  ،تواند ناشی از نامعین بـودن محـیط مبـارزه باشـد       می

 ناشـی از  انـدازه زیـادي  توان به هنگام تعیین قوانین لحاظ نمود و البته شاید این عدم قطعیـت تـا          نمی
بینی قطعی طـرح و نقـشه     قادر به پیشبان بیرونی و رقاناظر. ست ا ها  بینی نبودن رفتار رقیب     قابل پیش 

هـا    عنصر اساسی تمام مبـارزه ،شانس. باشند  رقیب مقابل و پیشامدهاي احتمالی مؤثر بر عملکرد نمی   
.  تلقـی نمـود   فرایند اکتشافی براي پیدا کـردن بهتـرین رفتـار          را  مبارزه توان  می از این دیدگاه  . است
زه بهترین چیز و یا بهترین عملکرد کامالً به قواعد مبارزه و شرایط رقباي موجـود   در یک مبار  ،البته

  :دارد به درستی اظهار می) 1951(چنانچه الچیان . وابسته است

                                                
1. Ethics and Competition 
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  ».تر باشد شود که به طور نسبی در مقایسه با دیگران قوي پاداش به کسی داده می«
ست با دیدگاههایک  ارزه بین رقباذیرش این دیدگاه که رقابت در بازار مترادف با مباپ

 سازگار ،بینی نیست اینکه رقابت فرایندي است که نتیجۀ آن از قبل و با قطعیت قابل پیش مبنی بر
در مبارزه واقعی تعدادي رقیب وجود دارد که بر مبناي قواعد تثبیت شده با هم به رقابت . باشد می
 هیچگاه نتیجه مبارزه از قبل قابل اما ، شوندکند تا برنده  تالش میباهر یک از رق. پردازند می

 مبارزه نیز صرفاً تصادفی نیست زیرا اگر این طور بود طرفین مبارزه ه نتیج،البته. بینی نیست پیش
  .اي نخواهند داشت هاي خود هیچ انگیزه ها و توانایی براي افزایش مهارت

ارتباط نزدیکی با نظریۀ تحول ) نه یک موقعیت تعادلی(نگاه به رقابت به عنوان یک فرایند 
 و استفرایند انتخاب همان ها در بازار در واقع  موضوع این است که مبارزه بنگاه. و تکامل دارد

شود  میدر اینجا چند سؤال مطرح . شوند شان مشخص می هاي رفتاري مبارزین بر حسب ویژگی
بسته هستند؟ و کدام عوامل بر حد به نهادهاي بازار وا  قواعد بازي اقتصاد کدامند؟ و تا چهکه

 بادهد؟ رفتار رق  را شکل میرقباگذارند؟ قواعد خوب کدامند؟ چه عواملی رفتار  تجارت تأثیر 
تواند از هم متفاوت باشد و تفاوت رفتارها چه تأثیري بر نتایج خواهد داشت؟ عدم  چگونه می

   کدامند؟،دنشو بینی نتیجۀ رقابت می ها که موجب عدم قابلیت و پیش اطمینان
  
  چارچوب تکاملی و فرایند رقابت. 5

رقابـت بـه   : گیـرد   مغـایر را دربـر مـی   دیـدگاه باتوجه به بحث فوق متوجه شدیم که واژه رقابـت دو        
توصیفی است از ساختار » رقابت« اول ،در دیدگاه. عنوان یک ساختار و رقابت به عنوان یک فرایند

گیـري مبـارزه و    ها در شـکل  دیدگاه دوم، ویژگی بنگاه  در  . هاي انفرادي   صنعت و نه توصیف بنگاه    
چگـونگی  . شود گیري می  اندازهبارقابت نقش بسیار مهمی دارد و رقابت بر حسب تغییر موقعیت رق            

بـراي  . کننـده بـازار مربوطـه وابـسته اسـت      ها به تغییر ساختاري به نقـش هماهنـگ          تبدیل این تفاوت  
  :این عناصر عبارتند از. نیاز استبه چند عنصر » تحولی رقابت«توصیف مدل 

هاي تجـاري هـستند کـه بـه دنبـال         رقیب در واقع بنگاه     واحدهاي :وجود واحدهاي رقیب   -
  .شود  شناسایی می خود عمل و اهداف استراتژیکههر بنگاه بر حسب نحو. هستندسود 

 هـاي   کـه بنگـاه    اسـت  وجـود بازارهـایی      ،»تحولی رقابـت  « عنصر دیگر مدل     :وجود بازار  -
. کنند هاي خود را خریداري می رسانند و یا نهاده رقیب محصول خود را در آن بازارها به فروش می       

شـود کـه چگونـه خـصوصیات رقـابتی بـه الگـوي مزیـت نـسبی تبـدیل                 در این بازارها مشخص می    
  .باشد الزاماً مزیت نسبی نخواهند بود هاي بنگاه می خصوصیات رقابتی در واقع ویژگی. شود می
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ـا منتهـی مـی           هاي رقابتی بنگاه    بنابراین مسیري که طی آن ویژگی      - ـه عملکـرد آنه ـاي رقیـب ب ـود مزیـت   ه  ش
ـاه    ها ارزیابی مـی  ها و شکست  مزیت نسبی بر حسب موفقیت    . سازد  ها را مشخص می     نسبی بنگاه  ـود و عملکـرد بنگ ـا   ش ه

ـایر             به ـه عملکـرد س ـه ب ـا طور نسبی با توج ـود  گیـري مـی    انـدازه رقب ـاه عملکـرد . ش ـابی و        بنگ ـوزه قابـل ارزی ـه ح ـا در س ه
ـاري؛    توانایی بنگاه در سرمایه  ـ  2 توانایی بنگاه در کسب سود؛       ـ1: گیري است   اندازه ـاه    ــ 3گذاري و رشـد تج ـایی بنگ توان

  .در ابداع و ایجاد تغییرات و تحول
 ، عملکـرد امـا شود  بحث محوري در این است که عملکرد رقابتی از مزیت رقابتی ناشی می 

هـاي رقیـب در    عملکرد رقابتی ویژگی فرایند رقابت است و از تعامل بین بنگاه. یژگی بنگاه نیست و
 مزیـت  در رابطـه بـا   اسـت کـه   ا بی معن،بنابراین. شود متن بازار و براي جذب مشتري بیشتر ناشی می    

ع مزیت توزی. هاي رقبایش سخنی گفته شود رقابتی بنگاه خارج از فرایند رقابت و مستقل از ویژگی   
 تفــاوت ـ١: شــود رقــابتی بــین بنگــاه در یــک لحظــه از زمــان تحــت تــأثیر دو عامــل مــشخص مــی 

اگـر قواعـد بـازار تغییـر     . ها در محیط بـازار   نحوه ارزیابی این تفاوتـ٢ ها؛  هاي رقابتی بنگاه    ویژگی
  .یابد کند آنگاه توزیع مزیت رقابتی نیز تغییر می

 
  وضعیت رقابت در ایران. 6

ث پیرامون رقابت و مفاهیم مختلف آن مناسب است به وضعیت رقابـت در ایـران نگـاهی    پس از بح  
در اوایل انقالب ضعف اقتـصاد دولتـی    » دولت مسلط بر اقتصاد   «علیرغم اقتدار دیدگاه    . داشته باشیم 

هـایی همچـون تعـدیل     خیلی زود آشکار شـد ومـورد انتقـاد قـرار گرفـت و بـرهمین اسـاس برنامـه                    
هـا بـا مـانع اساسـی      سازي و خصوصی سازي مطرح شد که البته اجـراي ایـن برنامـه        اقتصادي، آزاد   

هـا و قـوانین مـرتبط بـا      اخیراً به منظور برون رفت از مـشکالت اقتـصاد دولتـی، سیاسـت             . مواجه شد 
همین اساس در ایـن بخـش از مقالـه وضـعیت رقابـت در         بر.  قانون اساسی مطرح شده است     44 اصل

هـاي   گیـري و ارزیـابی سـطح رقابـت، روش     براي انـدازه . دهیم ه قرار میبخش صنعت را مورد توج    
تمرکـز  ) هـاي (هـاي مرسـوم، اسـتفاده از شـاخص         یکـی از روش   . توان بکـار گرفـت      مختلفی را می  

در قـانون رقابـت بـسیاري از    . تـوان اسـتفاده نمـود    هاي اقتصاد سنجی نیـز مـی      البته از روش  . باشد  می
اه   nابت یا انحصار از نسبت تمرکزکشورها براي تشخیص اندازه رق  )H ـ  H(و یا شاخص  )CRn(بنگ

ها بزرگتر باشد، بازار از شرایط رقابتی دورتر و به انحصار  چه اندازه این شاخص هر. شود استفاده می 
به عنوان مثـال، در قـوانین   . توان بازارها راطبقه بندي نمود براساس اندازه تمرکز می. شود  نزدیکترمی

شود که یک بنگاه بـه تنهـایی    به بازاري اطالق می» بنگاه مسلط «رهاي شرق آسیا، بازار     رقابت کشو 
 درصد به عنوان بازار 40 تا 50در اتحادیه اروپا دامنه .  درصد بازار را در اختیار داشته باشد   75 تا   50

  . شود در نظر گرفته می» بنگاه مسلط«
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اد ایـران از اطالعـات بخـش صـنعت اسـتفاده         ادامه بحث، براي شناخت وضعیت رقابت در اقتـص          در
شـده از   هـاي طبقـه بنـدي    سهم قابل توجه صنعت در اقتـصاد ایـران و همجنـین وجـود داده      . کنیم  می

هـاي مـورد اسـتفاده در ایـن مقالـه بـر مبنـاي         شـاخص . باشـد  ترین دالیل انتخاب این بخش مـی       مهم
  .استخراج شده استهاي خام طرح جامع آمارگیري صنعت مرکز آمار ایران  داده

ادامه بحث، با استفاده از مقدار چند شاخص، وضـعیت رقابـت در بخـش صـنعت مـورد            در  
در . دهـیم  در ابتدا، سهم دویست بنگاه بزرگ صنعتی را مورد توجه قـرار مـی     . گیرد  بررسی قرار می  

ه ، سهم دویست بنگاه بزرگ از اشتغال، ارزش افزوده و فروش بخش صـنعت ارائـه شـد            )1(جدول  
  .است

  
  1374-1385سهم دویست بنگاه بزرگ از فروش بخش صنعت ـ درصد . 1جدول 

  درصد
  سهم از اشتغال   سهم از فروش   سهم از ارزش افزوده   سال 
1367    15/63    
1374  12/57  8/54  2/37  
1378  68/61  3/59  35  
1382  07/63  95/60  3/27  
1385  15/66  84/63  82/27  

هاي مقیاس بر رقابت در بازارهاي صنعتی  ارزیابی تأثیر صرفه«از طرح تحقیقاتی ) 1381 تا 1374(هاي   ارقام سال : مأخذ
» ارزیابی قدرت انحصاري در ایران«از طرح ملی ) 1373 تا 1366(هاي  اجرا شده در دانشگاه پیام نور و ارقام سال» ایران

  .هاي بازرگانی اخذ شده است اجرا شده در مؤسسه مطالعات و پژوهش
  

هـاي مـورد بررسـی دویـست بنگـاه بـزرگ همـواره         همانگونه که مالحظـه شـد، طـی سـال     
انـد و ایـن     درصد از فروش و ارزش افزوده بخش صـنعت را بـه خـود اختـصاص داده          60به    نزدیک

، اولین برنامه توسعه اجتماعی و 1367سال . بودن اقتصاد از شرایط رقابتی است تصویر حاکی از دور
بــر، ایــن موضــوع  عـالوه . در ایـن برنامــه بــر افــزایش رقابـت تأکیــد شــد  . زشــداقتـصادي ایــران آغا 

بـا  . هـاي توسـعه بعـدي نیـز تـصریح شـد       سازي و افزایش رقابت و کارایی در مواد برنامـه     خصوصی
هـاي اقتـصادي بـر افـزایش      مالحظه ارقام جدول شماره یک مشخص می شود علیرغم تاکید برنامـه     

  .ر اقتصاد ایران صورت نگرفته استرقابت ، تغییر اساسی در ساختا
در سـال  .  ارزیابی نمود)۴CR(توان براساس شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه   اندازه رقابت را می   

  درصد بود یعنی در صـنایع فـوق، چهـار بنگـاه    40 صنعت چهاررقمی بیش از 92در  )۴CR( اندازه 1385
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 را بازارهاي  ۴CR <۴٠ اگر چنانچه صنایع با . درصد فروش را در اختیار داشتند40بزرگ همواره بیش از     
 درصد 03/69شود که بازارهاي صنعتی متمرکز در ایران سهمی معادل  نظر بگیریم، مالحظه می متمرکز در

ـابراین،  .  درصـد بـود  97/30صنعت را در اختیار داشتند و سهم صنایع غیر متمرکز معادل        از کل فروش بخش      بن
  ).2جدول (باشد وجهی از بخش صنعت ایران از شرایط رقابت دور میشود که بخش قابل ت مالحظه می
  

  1385سال  توزیع فراوانی بازارهاي صنعتی برحسب نسبت تمرکز در. 2جدول 
  

  4/0< CR4  4/0≥ CR4  
  92  48  تعداد صنعت
  03/69  97/30  سهم از فروش

  . آماراستخراج شده استهاي خام طرح جامع آمارگیري صنعت مرکز  ارقام فوق بر مبناي داده: مأخذ
  

دهنـد امـا    اگرچه ارقام جداول یک و دو اهمیت انحصاردر بخش صـنعت ایـران را نـشان مـی           
 درصد از کـل فـروش بخـش    75/60یابیم  اگربه نحوه توزیع فروش بین بازارهاي توجه کنیم، درمی   
  ).3جدول (صنعت تنها بین ده بازار صنعتی بزرگ متمرکز شده است

  
  1385نعت بزرگ از کل فروش بخش صنعت سال سهم ده ص. 3جدول

  

  صنعت
اندازه 
تمرکز 

  )درصد(
تعداد 
  بنگاه

سهم از 
فروش کل 
  بخش صنعت

  50/18  23  04/82   ساخت وسایل نقلیه موتوري -3410
  83/11  177  18/60   ساخت آهن و فوالد اساسی-2710
  73/7  108  46/55  هاي نفتی تصفیه شده   ساخت فرآورده-2320
  45/7  88  47/73  اخت مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی  س-2413
  37/4  475  93/28   تولید الیاف مصنوعی -3430
  80/2  13  13/97   ساخت فلزات اساسی قیمتی و غیرآهنی -2721
  25/2  233  19/23   تولید انواع روغنهاي نباتی و فرآوردههاي لبنی -1520
  01/2  503  9/9  گی الیاف نساجی، بافندگی منسوجات آماده سازي و ریسند-1711
  89/1  157  54/46   تولید مواد شیمیایی اساسی به جز انواع کود و ترکیبات ازت -2411
  88/1  139  46/28   ساخت سیمان و آهک و گچ -2694

  75/60  1916  جمع 
. استخراج شده استهاي خام طرح جامع آمارگیري صنعت مرکز آمار ارقام فوق بر مبناي داده: مأخذ
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، رقابت در بخش صنعت ایران )1976(شود که مطابق دیدگاه ژرژسکوروژن  با مالحظه ارقام فوق مالحظه می
ها برقرار باشد، بین صنایع برقرار است به طوري که تعداد اندکی از صنایع سهم باالیی از  بیش از اینکه بین بنگاه

منتقدین نظریه نئوکالسیک رقابت معتقدند که . در اختیار دارندارزش افزوده، اشتغال و فروش بخش صنعت را 
به رقابت یا انحصار  شود بلکه شرایط موجود در بازارها است که منجر ها تعیین نمی رقابت صرفاً براساس تعداد بنگاه

 اقتصاد وضعیت رقابت در اقتصاد ایران با دیدگاه فوق سازگار است، زیرا طی سالیان متمادي دولت بر. شود می
ها و مؤسسات دولتی شکل داده است و همچنین از طریق انواع  مسلط بوده است و شرایط بازارها را به نفع شرکت

ـ دولتی منابع و امکانات در برخی از بازارها به ظهور انحصار شبه  دخالت ها و با توجه به نحوه تخصیصی اداري 
  .دولتی یا خصوصی کمک نموده است

هـاي   توان از عوامل زیر به عنوان زمینـه  قتصاد ایران پس از انقالب می    با بررسی تاریخی ا   
  :اصلی انحصار در اقتصاد ایران یاد نمود

   قانون اساسی 44ـ اصل 
  مبتنی بر قوانین خاص  ـ انحصارهاي دولتی

  هاي ویژه ـ انحصار ناشی از یارانه و رانت
  ت و ارزـ انحصار ناشی از تسهیالت تکلیفی و شیوه تخصیص اعتبارا

  هاي تولید ـ انحصار در تهیه و عرضه نهاده
  هاي دولتی ـ وجود شرکت

  ـ قوانین بودجه سالیانه
  
  گیري نتیجه. 7

شـاید بـسیاري   . باشـد  هاي ارتقاء رقابت مستلزم توافق درخصوص مفهوم رقابت مـی     طراحی سیاست 
اً در مفهـوم رقابـت و   از اقتصاددانان درخصوص نتیجه و محصول رقابت هم عقیده باشند، امـا مـسلم      

نظریـه رقابـت نئوکالسـیک اگرچـه در ابتـدا از      . نظر دارنـد  چگونگی تحقیق شرایط رقابتی اختالف   
مقبولیــت برخــوردار شــد و شــاید هــم اکنــون بــسیاري از اقتــصاددانان ایــن نظریــه را بــدون عیــب    

نظریـه  . قـرار گرفـت  پندارند، اما این نظریه از سوي بـسیاري از اقتـصاددانان مـورد انتقـاد شـدید              می
پنـدارد و شـرایط رقـابتی را برحـسب تعـداد       نئوکالسیک، رقابت را یک موقعیت ویژه و تعادلی می     

کند در حالی که منتقـدین ایـن نظریـه معتقدنـد کـه       ها تعریف می رقبا، همگنی کاال و شباهت بنگاه    
سـایر رقبـا درصـدد    هـا بـا ایجـاد تمـایز بـین خـود و        رقابت یک فرایند پویا است که طـی آن بنگـاه    

 از نظـر افــرادي همچـون هایـک و شـومپیتر، رقابــت    . باشـند  کـسب مزیـت و سـهم بـازار بیــشتر مـی     
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فرایندي است که با تغییر دائمـی ابـداع و نـوآوري همـراه اسـت و اساسـاً تعـادل و سـکون ویژگـی              
  . اصلی پیشرفت اقتصادي استباشد و تمایل به تغییر علت رقابت نمی

هـا بـراي    اي از حـوادث و کوشـش   اینـد پویـا و متـشکل از مجموعـه       هایک، رقابت یک فر   
در هـر  . شـوند  هاي تولیـد و محـصوالت برتـر معرفـی مـی      ها است که طی آن روش     کشف ناشناخته 
هـاي رقـابتی خـود را بـه      بایست تغییرپـذیري در ویژگـی   اي، هر یک از مبارزین می      رقابت و مبارزه  
ک معتقدند که رقابـت فراینـدي اسـت بـراي پیـدا کـردن       مخالفین دیدگاه نئوکالسی . نمایش گذارد 

در نظریه نئوکالسیک رقابت، رقابت براسـاس توصـیفی از سـاختار    . بهترین رفتار و برترین عملکرد    
ها به عنوان عامـل اصـلی در    گی بنگاه ویژ» فرایندي رقابت«در نظریه . شود بازار و صنعت معرفی می    

باشـد و اساسـاً تفـاوت بـین      ا و نتیجه رقابـت مـورد توجـه مـی    ه گیري مبارزه و رقابت بین نگاه    شکل
گیـري سـاختار     هاي مختلف مانند رفتار و عملکرد است کـه نهایتـاً منجـر بـه شـکل      ها در زمینه   بنگاه

  .شود می
: از رقابت و مبارزه داراي سه ویژگی است که عبارتند. رقابت بر تفاوت و تغییر استوار است  

پردازنـد، نامـشخص شـدن نتیجـه      ته شده که براساس آن رقبا به مبـارزه مـی       وجود رقبا، قواعد پذیرف   
ها طرفین مبـارزه هـستند و تفـاوت بـسیاري بـین       در دنیاي واقعی اقتصادي، مؤسسات و بنگاه  . رقابت

آنها وجود دارد به طوري که هر یک روش تولید، بازاریابی و اهداف اسـتراتژیک خـاص خـود را                
کننـد نـسبت بـه دیگـران در بـازار       نها که مزیت رقابتی براي خود ایجاد میبرخی از آ. کند دنبال می 

هاي موفق صـرفاً ناشـی از عملکـرد بنگـاه نیـست بلکـه بـه نحـوه              مزیت رقابتی بنگاه  . تر هستند  موفق
  .باشد ارزیابی بازار از کاالها و خدمات رقبا وابسته می

در هـر  . ها نیـز تغییـر خواهـد کـرد     نگاهاگر قواعد بازار تغییر کند، توزیع مزیت رقابتی بین ب       
در دوره معینی از زمان تعـدادي از بنگـاه بـا     . کنند ها براي سهم بیشتر تالش و مبارزه می         بازار، بنگاه 

مانـد و تعـدادي بنگـاه جدیـد      شوند، تعدادي بـاقی مـی   شوند و از بازار خارج می     شکست مواجه می  
هاي باقیمانده، تعدادي قادر به ابـداع و نـوآوري و    و بنگاه هاي تازه وارد      از بنگاه . شود وارد بازار می  

  .تسلط بر بازار خواهند شد
توان اقتصاد دولتی ایران را بـه   شود که چگونه می توجه به نکات فوق این سؤال مطرح می        با

اقتصاد مبتنی بر رقابت متحول نمـود؟ از آنجـا کـه رقابـت فراینـدي اسـت مبتنـی بـر تغییـر، ابـداع و             
کننـد، بنـابراین     که طی آن تعدادي رقیب جهت کسب سهم بازار و سود بیـشتر تـالش مـی            نوآوري

ــه اوالً        ــول شــوند ک ــی متح ــه ترتیب ــست ب ــی بای ــوقی م ــانونی و حق ــاي ق ــصادي و نهاده محــیط اقت
 کنندگان در اقتصاد افزایش یابد زیرا شرط اساسی بـراي وجـود رضـایت در بـازار وجـود            مشارکت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

je
rp

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                            14 / 16

http://qjerp.ir/article-1-250-fa.html


  ...نظریه رقابت هاي مختلف در مورد مفهوم و دیدگاه                                                                   

 

39

منظـور از شـرایط یکـسان ایـن     .  و شرایط یکسانی براي همه رقبا برقـرار شـود         ثانیاً قواعد . رقبا است 
ثالثاً رقبایی کـه عملکـرد برتـري را    . ها یکسان باشد است که قاعده بازي و قوانین براي تمامی بنگاه        

گذارنـد از پـاداش یعنـی سـود بـاالتر برخـوردار شـوند و نظـام              مقایسه با دیگران به نمـایش مـی         در  
توسعه رقابت در اقتـصاد ایـران مـستلزم ایـن اسـت کـه         . ونی کشور از آنها حمایت نماید     قان ـ   حقوقی

یک از عواملی که موجب اندك بودن تعداد رقبا در بازارهاي ایران شده است، شناسایی شـود و      هر
قاعده بازي براي همه آنها یکسان باشد و پاداش آنها براساس تـالش، ابـداع و نـوآوري آنهـا تعیـین        

  .شود
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